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Realizacja tej książki możliwa była jedynie przy pomocy wielu 
osób i instytucji. Dzięki stypendium Kościuszko Foundation z Nowe
go Jorku mogłem przebywać przez pół roku (od października 1988 
do marca 1989) w Cłaremont w Kalifornii, gdzie znajduje się Center 
for Proces Studies gromadzące m. in. wszystkie opublikowane 
i nieopublikowane prace Ch. Hartshorne'a. Dzięki życzliwości Dy
rektora Centrum prof J. B. Co b ba możliwe było przedłużenie mojego 
pobytu w Cłaremont o dodatkowe trzy miesiące i przedyskutowanie 
wielu problemów z najlepszymi znawcami i kontynuatorami filozofii 
Hartshorne a, m. in. z prof prof D. R. Griffinem i L.S. Fordem. 
Nieocenioną pomocą w zrozumieniu wielu zagadnień było dwudnio
we spotkanie z samym Hartshorne 'em w Austin w Teksasie i później
sza z nim korespondencja oraz semestralne uczestnictwo w semina
rium prof Cobba. Szczególne podziękowania należą się prof J. 
Czerkawskiemu, bez którego wsparcia, życzliwego zainteresowania 
i pomocy książka ta zapewne by nie powstała, oraz dr. T. Szubce, 
który przejrzał pierwszą jej wersję i udzielił mi cennych wskazówek. 
Wiele zawdzięczam również uwagom czytelników pierwszych wersji 
poszczególnych rozdziałów: prof J. Strojnowskiego, dr. S. Judyckie
go, ks. dr. M. Ciszewskiego i A. Zielińskiego. Dług wdzięczności 

mam również wobec recenzentów: bp. prof J. Życińskiego i ks. 
prof J. Herbuta, którzy wnikliwie przeczytali całość i, dzięki swoim 
uwagom, uchronili mnie od kilku uchybień. Bardziej osobiste podzię
kowania kieruję pod adresem mojej Żony, która wytrwale i troskliwie 
wspierała mnie w pracy nad podjętym tematem, przejmując na ten 
czas większość trudów opieki nad naszymi małymi córkami. Jej 
właśnie dedykuję tę książkę. 
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WSTĘP 

Filozofia XX wieku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 
koncepcji , stanowisk i kierunków lecz przeważają w niej nurty mi
nimalistyczne, których przedstawiciele, w różnym nasileniu i w różny 
sposób deprecjonują dążenia tradycyjnej metafizyki. Dominacja 
takiego nastawienia ujawniła się szczególnie mocno w krajach an
glojęzycznych, zwła zeza w Wielkiej Brytanii i w USA. Jednakże 
nawet tam, w nie sprzyjających dla systemowej metafizyki warun
kach . znaleźli się jej zwolennicy i obrońcy. Do najbardziej znanych 
należy Charles Hartshorne, którego poglądy stanowią przedmiot 
niniejszej książki . Zanim jednak bliżej określone zostaną jej cele 
i charakter, wypada napisać kilka słów o samym myślicielu , który 
w Połsce jest mało znany. 

Charles Hart horne urodził się 5 czerwca 1897 r. w małym mia
steczku Kittanning w stanie Pen yłwania jako drugie spośród sześcio
rga dzieci pastora kościoła episkopalnego Francisa Cope'a Hartshor
ne 'a oraz Margarite Haughton Hartshorne 1

• W wieku 18 łat rozpo
czął studia w Haveford College, przerwane w roku 1917 dwuletnią 
ochotniczą służbą wojskową w charakterze sanitariusza (we Francji). 
W latach 1919-23 studiował fi lozofię w Harwardzie, pod kierunkiem 
m. in. krytyka ideałizmu R.B. Perry'ego (ucznia W. Jame a i) oraz 

1 Informacje biograficzne o Hartshornie zawarte są w jego autobiografii The 
Darkness and che Lighc. Por. też jego artykuły: Some Causes of My lnrellectual 
Growch; The Developmenr of My Philosophy oraz E. H. Peters, Harcshorne and 
Neoc/assica/ Meraphysics , s. 1-14. Pełen opis wszystkich cytowanych pozycji zawiera 
bibliografia zamieszczona na końcu książki. 
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znanych logików C.I. Lewisa i H.M. Sheffera. Duży wpływ na po
glądy Hartshorne'a wywarł W.E. Hocking (obrońca idealizmu), 
a także psycholog L.T. Troiand (zwolennik panpsychizmu). Po do
ktoracie napisanym pod kierunkiem Hockinga, w którym Hartshor
ne bronił tezy o jedności wszystkich rzeczy w Bogu, otrzymał sty
pendium umożliwiające mu odbycie dwuletnich studiów w Europie. 
Lata 1923-1925 spędził głównie w Niemczech , odwiedzając równjeż 
ważne ośrodki myśli filozoficznej w Anglii , Austrii i Francji. Słuchał 
w tym czasie m. in. wykładów E. Husserla, M. Heideggera M. Sche
lera N. Hartmanna, P. Natorpa i M. Schlicka. 

Wymienieni myśliciele nie wywarli jednak tak istotnego wpływu 
na jego poglądy, jak dwaj filozofowie, z których myślą zetknął się po 
powrocie do Stanów Zjednoczonych. Pierwszym był A.N. White
head, który po długoletniej karierze matematyka i logika w Wiel
kiej Brytanii został zatrudniony jako profesor filozofii w Harwardzie. 
Hartshorne przez jeden semestr był jego asystentem. Drugi ze 
wspomnianych fi lozofów to C.S. Peirce , którego dzieła zebrane , na 
zlecenie władz uniwersytetu, Hartshorne przygotował do druku. 
Pierwsza sześciotomowa ich edycja (redagowana przy współpracy 
z P. Weissem) ukazała się w latach 1931-35. 

Od roku 1928 do 1955 Hartshorne pracował w U niversity o f 
Chicago, popularyzując poglądy Whiteheada i tworząc zręby włas

nej filozofii. O klimacie intelektualnym panującym na wydziale filo
zoficznym tego uniwersytetu decydował wówczas silny wpływ prag
matyzmu. Dla rozwoju intelektualnego Hartshorne a w tym okresie 
istotna była , tocząca się wewnątrz wydziału, dyskusja między obroń

cami różnych wersji filozofii neoscholastycznej (R.M. Hutchinsem , 
M.J. Adlerem i R.P. McKeonem) a pragmatystami. Wtedy miał 
okazję słuchać wykładów J. Maritaina, przyjaciela Hutchinsa, które
go ten ostatni uważał za największego żyjącego filozofa. Wcześniej 
Hartshorne zetknął się z innym wybitnym tomistą E. Gilsonem. 
Rezultatem kontaktów z neoscholastyką był jego trwały krytyczny 
stosunek do tej odmiany filozofii, zwłaszcza wobec zawartej w niej 
koncepcji Boga. Spośród innych faktów z pobytu w Chicago Harts
horne wymienia także dyskusje z R. Carnapem zatrudnionym 
w University of Chicago m. in . w wyniku jego starań . 
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W tym czasie zostały opublikowane pierwsze większe samodziel
ne prace filozoficzne Hartshorne'a; ukształtowało się też pole jego 
zainteresowań. Tematem swojej pierwszej książki The Philosophy 
a:1d Psychology of Sensarion (1935) uczynił zagadnienia związane 
z wrażeniami zmysłowymi. Nie była to jednak praca z zakresu 
epistemologii, lecz raczej z psychologii i metafizyki - Hartshorne 
bronił w niej m. in . swojej wersji panpsychizmu. Następne jego 
książki dotyczyły zagadnień z zakresu metafizyki, filozofii religii 
i filozofii Boga: Beyond Humanism (1937), Man 's Vision of God 
and the Logic of Theism (1941) The Divine Relativity (1948) , Rea
lity as Socia/ Process: Studies in Metaphysics and Religion (1953) , 
Philosophers Speak of Gad (1953, napisana wspólnie z W.L. Ree
se'em). W tym okresie, przy współudziale V. Lowe a i A.H. Johnso
na , powstała również inna jego praca prezentująca poglądy White
heada: Whitehead and the Modem World (1950l 

W latach 1955-1962 Hartshorne wykładał w Emory University 
w Atlancie, a od 1962 w University of Texas w Austin. Po przejściu 
na emeryturę w 1978 r. pozo tal wraz z żoną Dorothy w Austin. 
Oprócz pracy w wymienionych uniwersytetach wykładał on także 
na wielu innych uczelniach świata , m.in. w Anglii , Szkocji Francji, 
Belgii, Japonii , Australii , Tajwanie Filipinach. Spośród książek na
pisanych po wyjeździe z Chicago najważniejsza jest Creative Synthe
sis and Philosophic Method (1970) którą Hartshorne uważa za naj
pełniejszy wykład swoich poglądów w zakresie metafizyki , teologii 
naturalnej i metafilozofii. Będąc na meryturze opublikował jeszcze 
m. in. dwutomową interpretację dziejów filozofii lnsights and Over
sights of Great Thinkers (1983) i Creativity in American Philosophy 
(1984) oraz dwie książki popularyzujące jego metafizykę w szcze
gólności koncepcję Boga: Omnipotence and Other Theological Mi
stakes (1984) oraz Wisdom as Moderation (1987) . W 1990 r. ukazała 
s i ę autobiografia Hartshorne'a pt. The Darkness and the Ligl1t. 
Trzeba również wspomnieć o drugiej , poza filozofią , dziedzinie za
interesowań Hart horne a, jaką jest ornitologia. Jego dorobek w tym 

2 Późni ej Hart hornc wydał jeszcze inną książkę o filozofii Whiteheada, w której 
zamie 'cił swoje a rtyku ły z lat 1935-1970 pt. Whitehead's Phi/osophy: Selected Essays. 
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zakresie zawarty jest w obszernej książce o śpiewie ptaków, zatytu
łowanej Born to Sing (1973). 

Wartą podkreślenia cechą twórczości Hartshorne 'a jest jej pole
miczny charakter. Liczba napisanych przez niego recenzji, omówień 
i krytycznych artykułów na temat różnych współczesnych dzieł (od 
Sein und Zeit M. Heideggera, po Acting Person K. Wojtyły) świadczy 
o tym, że starał się on nie pomijać niczego, co mogłoby być warto
ściowe we współczesnej literaturze filozoficznej. Od swoich interpre
tatorów również wymagał podobnego, krytycznego i polemicznego, 
podejścia , co pozwalało mu rozwijać własną filozofię (choć - trzeba 
to zaznaczyć - przy zachowaniu zasadniczych jej rysów) , a zarazem 
zachęcało innych do badania jego systemu i podejmowania z nim 
dyskusji . Świadectwem tej postawy są książki będące zbiorami arty
kułów różnych autorów odnoszących się do wielorakich aspektów 
filozofii Hartshorne'a zwieńczone zazwyczaj jego obszernymi 
i szczegółowymi odpowiedziami na przedstawione uwagi krytyczne3

. 

Wpływ Hartshorne a na oblicze myśli amerykańskiej XX wieku 
zaznaczył się przede wszystkim w dziedzinie metafizyki filozofii 
religii i teodycei , a także - pośrednio - w teologii w obrębie której 
jego koncepcja Boga należy obecnie do najczęściej dyskutowanych4

• 

Jego niewątpliwym wkładem do myśli współczesnej jest także uo
becnienie metafizycznych (a nie tylko logiczno-metodologicznych 
i kosmologicznych) koncepcji Whiteheada i Peirce a. Swoistą miarą 
znaczenia Hartshorne'a jest osobny tom poświęcony jego myśli 

w znanej , zapoczątkowanej przez P.A. Schilppa, serii The Library 
of Living Philosophers (t. 20, 1991). Hartshorne znalazł się w szere
gu takich filozofów jak J. Dewey, A.N. Whitehead, B. Russell , 
K. Jaspers R. Carnap, K.R. Popper, J.P Sartre, G. Marcel, 
W.Y.O. Quine i A.J. Ayer5

. 

3 Por. np. Charles Hartshorne's Concept of Cod; Exislence and A ctuality; Harts
horne, Process Philosophy, and Theology. 

4 Por. A. J . R e ck , Hartshom e:s Place in the Hislory of Philosophy, R. C. 
W h i t t e m o r e, Harlslw rne's Place in American Philo.wphy. 

5 Recenzja tego tomu w j~zyku pol skim: zob. P. G u t o w s ki , Hartslwrne: kry
lycy, konlynumorzy, egzegeci. 
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Miejsce, jakie Hartshorne zajmuje we współczesnej , zwłaszcza 

powojennej, myśli filozoficznej w USA, wiąże się głównie z repre
zentowaną przez niego postawą, która idzie , pod prąd" dominują
cych tendencji analitycznych i broni systemowego oraz całościowego 
ujęcia filozofii , w której centralną dyscypliną jest metafizyka6

. Nie 
chodzi przy tym o ostrożną metafizykę opisową (w rodzaju zapro
ponowanej przez P.F. Strawsona), której celem byłoby udzielenie 
odpowiedzi na pytanie o konieczne elementy naszego schematu 
pojęciowego; chodzi o metafizykę w bardziej klasycznym sensie: 
formułującą twierdzenia konieczne o rzeczywistości niezależnej od 
poznających podmiotów7

. Hartshorne podkreśla jednak, że metafi
zyka, której broni , jest neo-klasyczna , bo choć podejmuje tradycyjne 
pytania i utrzymuje uniwersalistyczny ideał poznania, to jej rozwią
zania są nowe i w istotnych punktach różnią się od dotychczas utrzy
mywanych koncepcji8

. Wynika to między in nymi z tego, że budowa
na jest ona przy innym, bogatszym i pełniejszym stanie wiedzy niż 

systemy klasyczne. Odmienność metafizyki neoklasycznej polega 
głównie na tym, że nie jest ona filozofią bytu, lecz filozofią proce
su, a kategoria substancji zostaje w niej zastąpiona takimi pojęciami, 
jak: stawanie się , zdarzenie, kreatywna synteza. 

Zadaniem tej książki jest prezentacja i analiza zasadniczego zrę
bu neoklasycznej metafizyki Hartshorne'a. Chodzi jednak nie tylko 
o dostarczenie uporządkowanego wykładu podstawowych kategorii 
tej metafizyki, lecz przede wszystkim o ujawnienie i analizę metafi-

6 W tym czasie oprócz Hartshorne 'a podobne stanowisko zajmowało w USA 
niewielu liczących się fi lozofów. Do najbardziej znanych zaliczyć trzeba B. Blanshar
da, P. Weissa i J. Findlaya. Por. A. J . Re ck , The New American Philosophers, s. XI! I
XXI. Por. też . H ar t s h orne , Beyond Humanism, s. VII. 

iekiedy metafizykę tego rodzaju nazywa się , za Whiteheadem, fi l ozofią spe
kulatywną . Por. A. J. Re ck , Speculative Philosophy, s. 1-7. Określenie takie , wzięte 
w sensie szerokim, odnosi się także do metafizyki Hartshorne 'a, lecz ponieważ w łonie 
filozofii procesu, do której należy jego system, niektórzy wyróżniają dodatkowo trzy 
typy filozofii: empirystyczną , racjonalistyczną i speku latywną. zaliczając metafizykę 

Hartshorne'a do drugiego z nich, w tej książce unika się stosowania tego określenia . 
8 O pojęciu klasyczno 'ci w zastosowaniu do filozofii zob. A. Bron k . S. M aj 

d a ń ki , Klasyczność filo zofii klasycznej. 
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lozoficznych zasad leżących u jej podstaw. Sam Hartshorne za jedno 
z najpilniej zych zadań uważał zbudowanie odpowiedniej teorii 
poznania metafizycznego. W jej braku upatrywał podstaw kryzysu 
metafizyki: "W metamatematyce i logice posiadamy testy, które nie 
są empiryczne, lecz intelektualne - są to zastosowania, w pewnym 
sen ie, «czystego rozumu». Tradycyjnie filozofowie sądzili, że należy 
do nich dodać testy rozumowania m tafizycznego, nazywanego 
przez Platona «dialektycznym». Dzisiaj jednak stoimy w obliczu 
wielkiego kryzysu w tym co czasami nazywa ię metamatematyką 

i także w metametafizyce - czyli inaczej mówiąc, w teorii poznania 
apriorycznego lub [poznania] przez sam rozum 9

. 

Hartshorne używa tutaj terminu metametafizyka, lecz ponieważ 
w jego koncepcji metafizyka jest centralną dyscypliną filozoficzną , 

której wszy t ki e inne ą podporządkowane , na określenie jego teorii 
poznania apriorycznego używa ię tu terminu metafilozofia. Doda
tkowym powodem takiej zmiany jest to, że : l) termin metametafi
zyka rzadko jest używany w literaturze filozoficznej· 2) nazwa .,me
tafilozofia ' bywa stosowana na oznaczenie teorii poznania filozofi
cznego w sensie ścisłym którym dla Hartshorne'a jest metafizyka 
(a nie np. etyka czy kosmologia). Przedek plikacją głównego zamie
rzenia tej książki , którym jest rekonstrukcja i analiza metafilozoficz
nych założeń Hartshorne 'owskiej metafizyki , czytelnikowi należy się 
wyjaśnienie , jak funkcjonuje w literaturze pojęcie "metafilozofia ' . 

Terminowi temu na obszarze anglojęzycznym nadał znaczenie 
M. Lazerowitz który - jak sam twierdzi - użył go po raz pierwszy 
w 1940 roku (w druku w 1942 r.) na oznaczenie , szczególnego ro
dzaju badań , które Wittgenstein opisywał jako badania «Spadko
bierców» ('heirs ') filozofii" 10

. W rozumieniu Lazerowitza metafilo
zofia jest badaniem natury filozofii w celu wyjaśnienia , dlaczego nie 
istnieją bezsporne twierdzenia i argumenty filozoficzne. Terminem 
tym oznaczano początkowo nie tyle odrębną dziedzinę badań ile 
poglądy samego Lazerowitza dotyczące tej kwestii . W jego zaś uję-

9 Criteria for ldeas o f Cod. s. 87. 
10 M. L a z ero w i t z. A Noreon 'Metaphilosophy '. a temat dziejów i znaczenia 

terminu ,.metafilozofia '' por. P. G u t o w ski. T. S z u b k a. Metafilozofia. 
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ciu teorie filozoficzne nie mają odniesienia przedmiotowego ale 
wyrastają z ni eświadomych przeświadczeń oraz z nadużycia języ

ka. Ponieważ jednak prezentowane są we frazeologii ontologicznej , 
wytwarzają intelektualną iluzję , że dotyczą rzeczy. Badania metafi
lozoficzne nie zmierzają , według Lazerowitza, ani do ustanowienia, 
ani do obalenia jakiejś teorii. Ich celem jest ukazanie pozorności 
pytań filozoficznych, a tym samym i odpowiedzi 11

• Tak więc słówko 
"meta ' w nazwie "metafilozofia ' rozumiane jest tutaj w znaczeniu 
"poza". Badania metafilozoficzne nie są częścią filozofii , ponieważ 
według Lazerowitza , prowadzi się je z neutralnego względem filo
zofii , punktu widzenia. W jego ujęciu są one p ychologią , a dokład
niej psychoanalizą filozofii 12

• 

Z biegiem czasu termin "metafilozofia" nabrał w kręgu filozofów 
anglojęzycznych szerszego znaczenia: przedrostek , meta" zaczęto 
rozumieć jako "o , a więc badania metafilozoficzne to badania 
o filozofii , prowadzone w jej ramach , nie zaś poza filozofią 13

. 

W takim właśnie znaczeniu zo tał on spopularyzowany przez zało
żony w 1970 roku kwartalnik , Metaphilosophy". Za metafilozoficz
ne uważa ię tam takie badania , których przedmiotem jest filozofia 
w ogóle, nurt filozoficzny, poszczególna szkoła filozoficzna, bądź też 
dziedzina filozofii. Badania takie mogą obejmować wiele różnych 
zagadnień , np. założenia , cel , funkcję metody filozofii , wzajemne 
relacje między szkołami czy dziedzinami filozofii , między filozofią 
a innymi dziedzinami poznania. Należą one nie tylko do psychologii 

11 Por. A. Ambr o s e. Linguistic Approaches to Philosophica/ Prob/ems, s. 15 1. 
Wisdomowi przypisuje s i ę aforyzm stwierdzaj ący, że filozofia jest chorobą . na którą 
le karstwem jest filozofi a. W uj ęciu Lazerowitza aforyzm ten powinien brzmieć: fil o
zofia jest chorobą , którą leczy metafilozofia. Por. W. L. R e c s e. Morri.1· Lazerowitz 
and Metaphilosophy, s. 29. 

12 Por. B. B l a n s h a r d , Review o f M. La zerowi t z 's 'Philosophy and 1/usion . 
13 Wg W. L. Reesc 'a podstawy takiego rozszerzonego rozumienia te rminu 

"metafilozofia '" znajduj ą ię w artykule R.M. Chisholm a Comments on the 'Proposa/ 
Th eory of Philosophy'. Zdaniem Reese·a nawet u samego Lazcrowitza można odna
leźć rozszerzone znaczenie tego te rminu. Por. Morris Lazerowitz and Meraphilosophy. 
s. 28-29. 
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filozofii , ale także do socjologii filozofii , metodologii filozofii oraz 
historii filozofii. 

Niezależnie od powstania oraz dziejów znaczenia terminu "me
tafilozofia" w krajach anglosaskich, ma on swoją odrębną historię 
w Polsce. W 1953 r. J. Kalinowski , zainspirowany pracami A. Tar
skiego z zakresu metalogiki i metamatematyki , użył terminu "me
tafilozofia" na określenie projektowanych przez siebie badań które, 
na podstawie klasyfikacji reguł metodologicznych nauki w ogóle, 
miały zmierzać najpierw do wyliczenia i ścisłego sformułowania 
wszystkich reguł metodologicznych filozofii , a następnie do zbudo
wania nauki drugiego stopnia, czyli właśnie metafilozofii. Podstawo
wym celem Kalinowskiego było unaukowienie filozofii i wyelimino
wanie intuicyjnego uznawania tez głoszonych przez filozofów. Aby 
poznanie filozoficzne mogło być uważane za naukowe, musi być 
sprawdzalne i komunikowalne, do tego natomiast potrzebna jest 
znajomość stosowanych reguł metodologicznych 14

• Metafilozofia 
jest więc dyscypliną pomocniczą filozofii która dzięki niej będzie 
mogła stać się nauką. 

Do realizacji projektu Kalinowskiego przystąpiono w ramach 
"Konwersatorium Metafilozoficznego", działającego na Wydziale 
Filozoficznym KUL od 1953 r. (do 1957 r. pod przewodnictwem 
Kalinowskiego) . Badania zm i erzały głównie do zbudowania meto
dologii tomizmu egzystencjalnego i prowadzone były przede wszys
tkim przez S. Kamińskiego , M.A. Krąpca i A. B. Stępnia 15

. W ich 
toku wykształciły się dwa sposoby rozumienia te rminu "metafilo
zofia ". Według pierwszego - węższego i wcześniejszego - metafilo
zofia to metodologia filozofii i teoria poznania filozoficznego, której 
celem jest badanie truktury i funkcjonowania filozofii ze względu 

1 ~ Por. J . K a lin o w sk i , Ku próbie konstrukcji metafilozofii. s. 76-80. 
15 ajważniejszą pracą w zakresie metodologii tomizmu egzystencjalnego jest 

k s i ążka S. Kamińskiego i M.A. Krąpca Z teorii i metodologii metafizyki. Wspomnieć 

też trzeba liczne artykuły S. Kamińskiego, z których najważniejsze zebrane zost ały 

w jego książce Jak filozofować? Swdia z metodologii f ilozofii klasycznej. Tam też 

(s. 381-387) znajduje się obsze rna bibliografia lite ra tury z zakresu metodologii filo
zofii z lat 1960-1986. 
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na prawdziwo 'ć jej rezultatów 16
. Według drugiego - szerszego i pó

źniejszego - odno i się ona do trojakiego rodzaju badań: humani
stycznych (historia filozofii , psychologia filozofii , socjologia filozo
fii) formalnych (logika i metodologia filozofii) oraz filozoficznych 
(filozofia filozofii) 17

. 

Jak widać, drugie znaczenie terminu "metafilozofia" zbliżone jest 
do omówionego wcześniej rozumienia go przez twórców kwartalnika 
"Metaphilosophy". Można postawić hipotezę , że znaczenie tego ter
minu ewoluowało z dwóch niezależnych źródeł , przy czym na począ

tku rozumiany był on wąsko (w krajach anglosaskich jako psychologia 
filozofii i w Polsce jako metodologia filozofii) , aby z biegiem czasu 
objąć swym zakresem cały zbiór dyscyplin, których przedmiotem jest 
filozofia 18. Ta ewolucja znaczeniowa "metafilozofii " wydaje się mieć 
swoją wewnętrzną logikę. Pierwsze badania metafilozoficzne, rozu
miane jako tylko psychologia filozofii lub tylko metodologia filozofii , 
upraszczały obraz samej filozofii. W naturalny więc sposób rozszerza
no zakres badań metafilozoficznych o coraz to nowe dyscypliny, któ
rych przedmiotem jest filozofia wzięta w różnych aspektach. 

W twórczości Hartshorne'a nie ma głębszej refleksji na temat 
natury metafilozofii jako odrębnej dyscypliny, a termin metametafi
zyka rzadko pojawia się w jego publikacjach. Nie ma też osobnych 
prac, które poświęcone byłyby wyłącznie zagadnieniom metafilozo
ficznym - problemy te podejmowane są zazwyczaj przy okazji roz
ważania kwestii me tafizycznych. Zasadne jest więc pytanie, czy 

16 Por. A. B. S t ę p i e ń . Co 10 je t metafilozofia? s. 137-140. 
17 Por. S. K a m i ń ki , Jak filozofować? Swdia z metodologii filozofii klasycznej. 

s. 11- 12. Takie określ enie me tafilozofii przedstawił Kamiński we wstępie do tej pracy, 
napisanym w 1986 r. 

IS Dla porządku na l eży dodać, że. nieza l eżnie od genezy i sposobu rozumienia 
s łowa .. metafilozofi a'', badania okreś l a ne obecnie mianem metafilozoficznych prowa
dzono na długo przed wynalezieniem tego terminu. p. Fichte, Com te, Marks, J ames, 
Bergson intere owali ię ge netycznym wymiarem różnych filozofii , a sofiści czy 
sceptycy badali a rgumentację filozo fów. Pojawienie s ię nowego te rminu na oznacze
nie pewnej problematyki nic oznacza na ogól jej powstani a, a le znamionuje najczę

ściej jej wyodrębnienie i t;: z szerszej dziedziny. Nie kiedy wiąże s ię to z nadaniem owej 
problematyce szczególnego, pierw zorzędnego charakteru. 
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i w jakim sensie można mówić o jego metafilozofii. Wydaje się, że 
można mówić o niej w dwojakim sensie. Po pierwsze w znaczeniu, 
które am Hartshorne nadaje metametafizyce, traktując ją jako teo
rię poznania apriorycznego. Dokładniej mówiąc jest to teoria aprio
rycznego poznania metafizycznego a nie np. matematycznego, które 
w jego rozumieniu jest także aprioryczne. Chociaż Hartshorne nie 
określił wyraźnie zadań metametafizyki , wiele wskazuje na to, że za 
jej główny cel uważał opracowanie teorii argumentacji metafizycz
nej , której rezultaty miałyby walor obiektywności , konieczności 

i niezmienności. Chodzi więc o argumentację uzasadniającą twier
dzenia metafizyki , a nie o refleksję nad kontekstem ich odkrycia. 

Oznacza to , że metametafizyka nie ma być psychologią czy so
cjologią metafizyki lecz raczej jej metodologią, co potwierdza pole
mika Hartshorne'a z wyżej zarysowanymi poglądami Lazerowitza, 
zawartymi w jego książce The Structure of Metaphysics. Główna linia 
obrony metafizyki , jaką obrał Hartshorne, polegała na stwierdzeniu, 
że zarzuty Lazerowitza dotyczą jedynie złej metafizyki , lecz w ża
dnym wypadku nie dotykają metafizyki sensu stricto: "Autor dostar
cza nam pomocnej , lecz spłaszczonej i jednostronnej analizy metafi
zyki , ponieważ bierze pod uwagę głównie jednostronne i dziwaczne 
przykłady (nigdy zaś nie zajmuje się najsubtelniejszymi i najbardziej 
zrównoważonymi!), stwarzając nie odpowiadające rzeczywistości 

wrażenie, że od strony intelektualnej metafizyka może być jedynie 
jednostronnym bądź dziwacznym, perwersyjnym tour deforce " 9

. 

Zaraz potem dodaje: "Miejmy nadzieję, że takie książki dostarczą 
bodźców do ulepszenia naszych metod poszukiwania apriorycznej 
wiedzy o ściśle koniecznych aspektach istnienia [ ... ]"20

. Tak więc 
w rozumieniu Hartshorne'a podstawowym zadaniem metametafizy
ki jest ulepszenie metod metafizyki. 

Drugie znaczenie, w jakim można mówić o metafilozofii Harts
horne 'a, jest niezależne od jego własnych poglądów na ten temat. 
Przyjmując bowiem zaproponowane przez kwartałnik "Metaphilo-

19 The Structure oJ Metaphysics: A Criticism oJ Lazerowitz's Th eory, . 240. 
20 Tamże. 
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sophy , szerokie rozumienie badań metafilozoficznych obejmują
cych założenia, cel, funkcję , metody filozofii wzajemne relacje mię
dzy szkołami czy dziedzinami filozofii , między filozofią a innymi 
dziedzinami poznania , można próbować zrekonstruować poglądy 
Hartshorne 'a na te kwestie , nawet jeżeli nie są one wyraźnie oddzie
lone od tez przedmiotowych. Zbiór poglądów Hartshorne 'a na te 
zagadnienia stanowiłby wówczas jego metafilozofię . 

Sposób użycia w niniejszej książce wyrażenia ,metafilozofia 
Hartshorne'a" łączy obydwa te znaczenia. Wyrażenie to oznacza 
zbiór jego poglądów stanowiących odpowiedzi na pytania o relację 
metafizyki do innych dziedzin poznania, o kulturowy i epistemolo
giczny status metafizyki , o naturę argumentacji metafizycznej , a tak
że o to , na czym polegają poprawne problemy i metody filozoficzne. 
Jednym z celów jest prezentacja i analiza poglądów Hartshorne'a na 
te kwestie, a zwłaszcza ustalenie, w jaki sposób broni on roszczeń 
metafizyki do osiągania wiedzy koniecznej o rzeczywistości , w sytua
cji gdy większość filozofów skłania się do odrzucenia takich roszczeń 
naw t w przypadku nauk (o których sądzi się obecnie, że stanowią 
paradygmat racjonalnego myślenia) oraz jak uprawomocnia swoją 
własną metafizykę w sto unku do innych systemów filozoficznych. 

Ogromna, w przeważającej mierze anglojęzyczna, literatura do
tycząca fi lozofii Hartshorne'a najczę 'ciej nie podejmuje tych zagad
nień. Koncentruje się ona na jego koncepcji natury Boga, ontolo
gicznym dowodzie na istnienie Boga różnicach między jego metafi
zyką a metafizyką Whiteheada21

. I stnieją wprawdzie prace E. Peter-

21 Por. bibliografię na tema t twórczości Hartshorne·a: ,Process Studie ·· 3(1973), 
no. 3, . 179-223 oraz 3( 1973), no. 4, s. 304-307. oraz 11 ( 1981 ), no. 2, s. 112-150. Polska 
literatura o Hartshornie jest uboga. ie i stniej ą obszerniejsze prace pośw ięcone jego 
filozofii ani tłumacze nia ważniejszych jego dzie ł , z wyjątkiem artykułu Mernphysics 
and the D11al Transcentlence oJ Cod (polski przeklad W. Skocznego Metafizyka 
i podwójna transcendencja}. Wiele informacji o Hartshornie (głównie o jego koncep
cji Boga) można natomiast zna leźć w pracach. których przedmiotem jest filozofia 
Whiteheada (np. J. Van der Veken, Bóg i rzeczywisto.<:ć. Wprowadzenie do ,. process 
theology", s. 82-109), kierunki współczesnej film~ofii (np. J . Życiński , Tei zm i filo zofia 
analityczna. t.2) łub historyczne opracowania pewnych zagadnień filozoficzn ych (np. 
S. Kowalczyk, Bóg w myśli 1vspólczesnej , s. 289-323). 

P1otr Gutnw-.kl. f 1luzufia procc~u 1 JCJ metafilowfia - 2 
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sa Hartshorn e and eoclas ical Metaphysics oraz Methodology in the 
Metaphysics of Charles Hartshorne, . Frankenberry Hartshomes 
Method in Metaphysics i W. M. O ' Meary Hartshorne s lnterpretation 
of Whitehead s Methodology lecz nie wychodzą one poza immanent
ną prezentację niektórych poglądów Hart horne a w wybranych 
kwestiach metafilozoficznych. Większość pozostałych interpretato
rów jego my ' li porusza te problemy tylko selektywnie, przy okazji 
omawiania innych zagadnień. wagi niektórych spo'ród nich są 

jednak znacznie cenniejsze i bardziej wnikliwe niż wspomniane pra
ce. hodzi zwła zeza o książkę G. L. Goodwina , The Ontological 
Argument of Charles Hartshome oraz artykuł R. M. Martina On the 
Language of Theology. Hartshorne and Quine. 

Przeprowadzone analizy odzwierciedlają zmiany, jakich Harts
borne dokonywał w swoich poglądach w ciągu kilkudziesięciu lat 
twórczej pracy Nie jest to jednak zasadniczy cel tej k · iążki . Chodzi 
raczej o wydobycie poglądów na wyżej zarysowane kwestie z jego 
najbardziej dojrzałych dzieł oraz o ich analizę, rozumianą zasadniczo 
jako eksplikacja podstawowych pojęć i twierdzeń metafizyki i meta
filozofii . Starano ię , aby eksplikacja ta nie była przeprowadzona 
w języku filozofii procesu, lecz w bardziej powszechnie akceptowa
nych t rminach filozoficznych i historycznofilozoficznych. Analizy 
mają niejednokrotnie charakter rekonstrukcyjny zmierzający do 
określenia nieznanych poglądów Hartshorne'a na podstawie poglą
dów wyraźnie przez niego wypowiedzianych . W trakcie prezentacji 
tarano się porównywać koncepcj e Hartshorne'a z poglądami Whi

teheada, co stanowi, do pewnego topnia, usprawiedliwienie szero
kiego tytułu tej książki. Dobór takiego kontekstu wiąże sic; z gene
tyczną i m rytoryczną za leżnością twórczo 'ci Hart horne 'a od filo
zofii Whiteheada. 

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierw zy: ?odstawowe ka
tegorie metafizyki tanowi wprowadzenie do Hart horne owskiej 
filozofii procesu. Rozdział ten objaśnia charakterystyczną dla niego 
terminologię oraz umiejscawia różne jego koncepcje na szerszej 
mapie kierunków i stanowisk fi lozoficznych. Rozdział drugi : Natura 
metafizyki wydobywa pogląd Hartshorne'a na relację metafizyki do 
poznania potocznego, nauk i religii , określając tym samym jej kultu-
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rowy i epistemologiczny status. Rozdział trzeci: Argumentacja 
w metafizyce zawiera rekonstrukcję i analizę idei argumentacji uza
sadniającej twierdzenia metafizyczne, której paradygmatycznym 
przykładem jest dowód ontologiczny na istnienie Boga. Rdzeń tej 
argumentacji stanowi wyliczenie możliwych stanowisk w danej kwe
stii metafizycznej i eliminacja wszystkich, z wyjątkiem jednego, któ
re jest wówczas jedynym poprawnym rozwiązaniem owej kwestii. 
Zamieszczona na końcu bibliografia zawiera pełne dane cytowa
nych dzieł. Wszystkie fragmenty tekstów obcojęzycznych przytacza
ne są w polskim przekładzie ; brak nazwiska tłumacza w odpowied
nim przypisie oznacza, że przekład pochodzi od autora tej książki. 
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Rozdział I 

PODSTAWOWE POJĘCIA METAFIZYKI 

Mogłoby się wydawać, że sformułowanie metafilozofii , rozumia
nej jako zbiór poglądów dotyczących m. in. tego, na czym polega 
poprawność problemów i argumentów filozoficznych , jakie są wła
ściwe zadania filozofii i jaki jest epi ternologiczny status jej twier
dzeń, powinno poprzedzać poglądy filozoficzne i być od nich nieza
leżne. W praktyce jednak koncepcje metafilozoficzne były raczej 
zwieńczeniem poszukiwań w obrębie pewnej filozofii i wyra tały 
z określonych jej ujęć . Jednocześnie twórcy różnych metafilozofii 
spodziewa li się od nich uprawomocnienia i obiektywizacji wła nych 
koncepcji fi lozoficznych, traktując tym samym owe metafilozofie 
jako (przynajmniej częściowo) niezależne od swoich poglądów filo
zoficznych. Sytuacja taka sprawia wrażenie błędnego koła , co fa
ktycznie stanowi często zarzut przeciwników wyróżniania metafilo
zofii z filozofii. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy tak jest w przy
padku Hartshorne 'a, najpierw przedstawione zo taną zasadnicze 
przedmiotowe koncepcje jego filozofii (rozumianej jako przede 
wszystkim metafizyka), poprzez eksplikację głównych jej pojęć 
i teorii. 

§ l. Proces, zmiana, stawanie się 

Charles Hartshorne uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli filozofii procesu w XX wieku. Termin "filozofia pro
cesu" czy, jak chcą niektórzy, " filozofia procesuali tyczna" (ang. 
process philosophy) funkcjonuje w literaturze filozoficznej w dwoja-
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kim znaczeniu. W sensie wąskim genetycznym , oznacza on filozofię 
Whiteheada i jego intelektualnych na tępców, szczególnie Hartshor
ne'a. Tak zdefiniowali ten termin redaktorzy "Process Studies" 
i najczęściej w tym znaczeniu używa się go we współczesnej literatu
rze filozoficzne{ W sensie szerszym "filozofia procesu" oznacza 
taki rodzaj filozofii, który uznaje zmienność , stawanie się , kreatyw
no 'ć i czas za podstawowe metafizyczne wymiary" rzeczywistości. 
W tym znaczeniu używa się też terminu " filozofia stawania się " 

(philosophy of becoming) . Za jej patrona uważany jest Heraklit, 
a do grona najwybitniejszych przed tawicieli zalicza się Plotyna, 
Hegla, Berg ona, Peirce'a, Whiteheada, Teilharda de Chardin. 

Sam Hartshorne choć używa terminu , filozofia procesu' w wąs
kim sensie, to nawiązuje często do drugiego znaczenia, aby usytuo
wać woją koncepcję w szerokim kontekście tych teorii, które bliskie 
są jego własnym poglądom na naturę rzeczywistości. Wiąże się to 
zapewne z faktem że nie widzi on siebie jedynie jako intelektualne
go spadkobiercę Whiteheada (co sugeruje pierw ze, wąskie rozumie
nie " filozofii procesu ") lecz również jako kontynuatora procesuali
stycznej , jego zdaniem , metafizyki Peirce 'a, a także, może nawet 
przede wszystkim, jako niezależnego filozofa2

. Spróbujmy więc do
precyzować to szerokie rozumienie filozofii proce u". 

Filozofię proce u w tym sensie przeciw tawia się filozofii bytu, 
w której akcent pada na trwałość , niezmienność podstawowych 
składników rzeczywistości i która wywodzi się od Parmenidesa, 
a swoich głównych przedstawicieli ma w Ary totelesie, św. Toma
szu, Kartezjuszu Leibnizu, Spinozie. Odróżnienie filozofii bytu 
(philosophy of being) i filozofii procesu (process philosophy) czy 
stawania ię (philosophy of becoming) może być mylące ze względu 
na dwojakie rozumienie słowa "byt ' . Odniesione do terminu "nie
byt", oznacza ono całość rzeczywistości. W tym sensie miano filozofii 

1 J. B. o b b. Jr .. L. For d , The Prospect Jor Process Swdies . . 7. Zdaniem 
Cobba i Forda. węższe rozumienie terminu ,,process philosophy'' pochodzi od Ber
narda Loomera . który użył go w takim znaczeniu w artykule Process Philosophy and 
tlre Christian Faitlr, opublikowanym w .,Journa1 of Re1igion .. w 1946 r. 

2 Por. Tlre Developme/11 oJ My Plri/osophy. . 2 17-218. 
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bytu przysługuje każdej metafizyce stawiającej sobie za cel badanie 
rzeczywistości jako takiej (bytu jako bytu), a więc stosuje się ono 
także do filozofii procesu. Inaczej mówiąc, filozofia procesu byłaby 
pewnym rodzajem filozofii bytu , czyli metafizyki. W drugim, prefe
rowanym przez Hartshorne a, znaczeniu "byt" przeciwstawiony jest 
,.stawaniu s ię " . "procesowi " . ,.Byt" nie jest w tym sensie synonimem 
"rzeczywistości " . Ten ostatni termin ma znaczenie szersze obejmu
jące treści łączone z pojęciami bytu i stawania się. Rzeczywistość 
rozpada s ię na byt i stawanie się , przy czym dla filozofów procesu 
stawanie się jest ontycznie pierwotnym faktem, jest rzeczywistością 
w sensie ścisłym. 

W artykule ldeas and Theses oJ Process Philosophers do szeroko 
rozumianej filozofii procesu zaliczeni zostali przez Hartshorne 'a na
stępujący myśliciele: buddyści, F. Socyn (1539-1604), D. Hume (1711-
1777), F.W.J. Schelling {17751854), S. Alexandcr (1859-1938), 
H. Bergson {1859-1941) E. Boutroux (18451921), J. Dewey (1859-
1952). G.T. Fechner (1801-1884) , W James (1842-1910), J. L quier 
(1814-1862), K. Marks (1818-1883), F. ietzsche (1844-1900), N. Bier
diajew (1874-1948), .S. Peirce (1839-1912) A.N. Whitehead (1861-
1947), W.P. Montague (1873-1953). Ponadto, zdaniem Hartshorne 'a, 
istnieją pod tawy, aby tę listę poszerzyć o Hegla, Crocego, Collin
gwooda, Heideggera, Renouviera , Teilharda deChardin i niektórych 
współczesnych myślicieli hinduskich (Sri Jiva, Mukerji , Iqbal)3

. 

Przytoczony zestaw nazwisk obejmuje głównie filozofów XIX 
i XX wieku, co pozwala Hartshorne'owi utrzymywać, że filozofia 
procesu staje się współcześnie dominującą odmianą metafizyki 
a więc że mamy do czynienia z przełomem w metafizycznym po
jmowaniu rzeczywistośc i: "Faktycznie , od cza ów Kanta, i z wyją
tkiem Bradleya, Royce'a, Russella , Nicolaia Hartmanna, Santayany, 
Weissa i Findlaya, metafizyka ( ... ] jest prawie wyłącznie zeroko 
rozumianą filozofią procesu '4• Podstawą zaliczenia poszczególnych 

3 Por. Jdeas and Th eses nf Proces.\· Philosophers. s. 100. 
4 Tamże , s. l O. 
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autorów do tego nurtu jest, według Hartshorne a, akceptacja nastę
pującego zbioru tez: 

1) stawanie się zawiera byt, co oznacza, że w każdym momencie 
mamy do czynienia z częściowo nowym wszechświatem; 

2) przyszłość jest realnie otwarta, czyli częściowo niezdetermino
wana (nawet dla Boga)· 

3) kreatywna wolność jest czymś realnym (determinacja przyczy
nowa nie jest absolutna); 

4) "substancja" jest określona przez "zdarzenie" lub "proces', 
a nie odwrotnie; 

5) prawa przyrody ewoluują , czyli nie są niezmienne; 
6) doświadczenie (rozumiane szeroko jako przeżywanie) jest za

kresowo tożsame z rzeczywistością (panpsychizm); 
7) pamięć jako łącznik z prze złością jest podstawą do zrozumie

nia rzeczywistości ; 

8) w rzeczywi tości zachodzą zarówno relacje zewnętrzne , jak 
i wewnętrzne (umiarkowany pluralizm); 

9) relacje społeczne są wszechobecne w doświadczeniu i w rze
czywisto 'ci; 

10) interesowność nie jest zasadą wszystkich motywacji czy też 
uzasadnieniem altruizmu; 

11) poprawna jest jakaś wersja pragmatycznej teorii znaczenia; 
12) uniwersalia, abstrakty są realne tylko w konkretnych bytach 

aktualnych (tzw. zasada ontologiczna); 
13) Bóg (w pewnym aspekcie) znajduje się w procesie i podlega 

wpływowi ze strony innych stworzeń; 

14) kategori e estetyczne są ontycznie pierwotne· 
15) istnieją nie dające się ze sobą uzgodnić (incompossible) , lecz 

autentyczne wartości5 . 
Porównanie powyższego zbioru tez z podaną przez Hartshorne'a 

listą nazwisk przedstawicieli filozofii procesu rodzi wiele wątpliwo
ści . Trudno byłoby zgodzić ię np. na to , że Marks jest zwolennikiem 
panpsychizmu albo że Nietzsche przyjmuje oddziaływanie świata na 

5 Por. t amże, s. l 00-l O l. 
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Boga. Wymienjone tezy stanowią w rzeczywistości streszczenie włas
nych poglądów Hartshorne'a , które, jego zdaniem, były głoszone 
(antycypowane) także przez innych myślicieli . Trzeba więc je trakto
wać nie tyle jako w pólny element szeroko rozumianej fi lozofii 
procesu. ile raczej jako swoistą "mapę" głównych fragmentów me
tafizyki Hartshorne'a. Za wspólne dla wszystkich wymienionych 
filozofów można uznać twierdzenie że byt zawarty jest w stawaniu 
ię czy procesie, to znaczy, że powtarzalność truktur, tożsamość 

przedmiotów jest ontycznie wtórna w tosunku do pierwotnego dy
namizmu rzeczywi tości . 

W związku z tym twierdzeniem istotne je t, jak rozumie się tu 
pojęcie bytu. Hartshorne rozumie je jako oznaczające coś trwałego 
(podmiot, substrat) , toż a mego z sobą w czasie co ', co samo w sobie 
nie podlega zmianom. Takie pojęcie bytu przypisuje on nie tyle 
po zczególnym filozofom , ile całej tradycji fi lozofowania, którą na
zywa klasyczną. Głównym przykładem takiego pojmowania bytu je t 
dla niego koncepcja substancji u Ary totelesa, która obrazuje, do
minującą w sta rożytnej filozofii greckiej i przejętą później przez 
więk zość fi lozofów średniowiecznych , tendencję do deprecjonowa
nia zmienności na korzyść tego, co niezmienne. Wyraz tej deprecjacji 
stanowi Arystotelesow ka koncepcja najwyższej rzeczywistości , któ
ra pozbawiona została wszelkiej zmienności , nawet poznania rzeczy 
podlegających zmian ie (przygodnych) . Kulminacją tej tende ncji 
w myśli europejskiej była , zdaniem Hartshorne a , filozofia Spinozy, 
który uznał , że Bóg wprawdzie poznaje świat , ale aby to było możli
we, świat nie może mieć w sobie nic przygodnego a więc zmiennego 
i przypadkowego6

. " ilozofie bytu- pisze Hartshorne- w sposób dla 
siebie charakterystyczny traktują zm ianę jako « nierealną» lub jedy
nie jako zastępowanie jednego zbioru jakości przez drugi w trwałym 
«substracie» « ubstancji», lub «podmiocie zmiany». Rzeczywi to' ć 
składa się dla nich z bytów, a nie ze zdarzeń. Jeśli byt nie jest bytem 
najwyższego rodzaju objawia swoją ułomność przez to, że podlega 
zm ianom. Je ' li natomiast jest bytem najwyższego rodzaju, wszelka 

h Por. Tlle Development of Process Plli/osophy. s. 48. oraz lnsights and O versigllts 
oJ Creat Tllinkers. . 11 8- 126. 
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jego zmiana byłaby zmianą na gorsze i nie miałaby żadnego ensu. 
Tak więc najwyż zy byt jest niezmienny, podczas gdy inne, ułomne 
rzeczy nieustannie się zmieniają , aby w próżnym wysiłku ukryć swą 
niedoskonałość" 7• 

Zdaniem Hart horne 'a podstawą stanowiska deprecjonującego 
zmienność było błędne pojmowanie doskonałości: " W Państwie Pla
tona znajdujemy stwierdzenie: Bóg, będąc doskonały, nie może pod
legać zmianie (ani na lepsze, ponieważ doskonałość wyklucza coś 
doskonalszego, ani na gorsze, ponieważ zdolność do zmiany na gor
sze , do rozpadu , degeneracji je t oznaką niedoskonałości) . Argu
ment ten może wydawać się poprawny ale jest on taki tylko wtedy, 
gdy prawdziwe są dwa założenia: że da się pojąć znaczenie «dosko
nałości» wykluczające jakąkolwiek zmianę i że musimy pojmować 
Boga jako doskonałego właśnie w tym sensie"8

. Obydwa te założenia 
nie są jednak, jego zdaniem, oczywiste. Wprost przeciwnie , wiele 
wskazuje na to, że nie da się pojąć doskonałości , w ramach której 
wykluczona byłaby wszelka zmiana: w naszym potocznym rozumie
niu niemożliwość zmiany jest raczej oznaką niedoskonałości niż 

doskonałości. Gdy chodzi natomiast o religijne rozumienie Boga, 
to nie wyklucza ono zmienności w jakimkolwiek "wymiarze" boskie
go bytu. Jedynie w niektórych aspektach (np. dobroci) Bóg jest 
uważany za niezmiennego, w innych natomiast (np. wiedzy czy rela
cji do świata) wiara i praktyki religijne wydają się wręcz domagać 
jego zmienności9 . 

Teraz można już doprecyzować rozumienie przez Hartshorne 'a 
opozycji: filozofia bytu - filozofia procesu. Obydwa rodzaje filozofii 
zdają sprawę zarówno ze zmiennych, jak i niezmiennych aspektów 
rzeczywisto ' ci: trwałość i zmienność są współistniejącymi , nawzajem 
się dopełniającymi charakterystykami i filozof nie może całkowicie 
zrezygnować z opisu rzeczywistości w jednych kategoriach na ko
rzyść drugich. Jednak pierwszy z tych dwóch rodzajów filozofii uz-

7 Th e Deve!opment of Process Phi!osophy, s. 49-50. 

x Omnip01ence and Orher Theological Misrak es, s. 2. 

Y Por. tamże . s. 2-3. 
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naje zmianę za oznakę niedoskonało 'ci i w swoim ujęciu rzeczywi
stości akcentuje to , co niezmienne, jako w pełni realne. W filozofii 
procesu natomiast zmiana, stawanie się nie jest oznaką niedo kona
łości , lecz metafizyczną charakterystyką wszystkiego co realne łącz

nie z Bogiem. W istocie zmiana jest w niej pojmowana jako coś 
doskonałego albo przynajmniej doskonalszego niż niezmienność 

w tym sensie że to, co w pełni realne, jest zarazem zmienne. ie
zmienność, trwałość , a więc byt w rozumieniu Hart horne 'a , jest 
zastygłą w przeszło'ci aktywnością lub ab traktem ze zmiennej rze
czywistości i w tym znaczeniu jest on zawarty w procesie. 

Warto zaznaczyć że przeciwstawienie filozofii bytu i fi lozofii 
procesu jest u Hart horne'a przeciwstawieniem modelowym. Nie 
twierdzi on , że wszyscy przedstawiciele filozofii klasycznej rozumie
li byt jako coś niezmiennego, lecz że istniała w niej tendencja do 
dewaluacji zmienności na korzyść niezmienności . Skądinąd, tenden
cja ta miała także dobre strony: w jej ramach formułowano ideał 

wiedzy niezmiennej, powszechnej i koniecznej , wysiłki zaś skierowa
ne w stronę jego realizacji sta ły się jednym z ważnych czynników 
dynamizmu kultury europejskiej. Ideał ten nie usprawiedliwia jed
nak pojmowania rzeczywistości jako niezmiennej , ponieważ cechy 
wiedzy o rzeczywistości nie muszą być charakterystykami samej 
rzeczywistości. 

Modelowe traktowanie przez Hartshorne'a pojęcia fi lozofii bytu 
połączone z jednocze nym egzemplifikowaniem głównych cech tej 
filozofii przez odwołanie ię do konkretnych myślicieli było przyczy
ną wielu krytyk skierowanych pod jego adre em. Dotyczyły one 
zwłaszcza interpretacji fi lozofii Arystotelesa i św. Tomasza, których 
Hartshorne zalicza do typowych przedstawicieli filozofii bytu (w 
jego rozumieniu tego terminu), gdy tymczasem wspomniani filozo
fowie w swoich koncepcjach sub tancji zawarli , jako równie realny, 
zarówno zmienny jak i niezmienny aspekt rzeczywi tości oraz do
starczyli wyrafinowanej terminologii do anal iz zagadnienia zmien
ności 'wiata. Przyznają to nawet zwolennicy filozofii procesu (np. 
l. Leclerc i D . Emmet) . Hartshorne również przyznał w końcu, że 
błędnie oceniał m tafizykę Arystotelesa: , W pewnych kwestiach 
byłem dla niego niesprawiedliwy. Na przykład jedną z niewielu rze-
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czy, których żałuję, jest to, że w swojej książce Jnsighr and Oversight 
of Grear Thinkers byłem zbyt krytyczny wobec Arystotelesowskiej 
koncepcji substancji. To był błąd i nie powinienem był tego napisać. 
W swoim czasie była to dobra teoria" 10

. 

W dotychczasowej prezentacji używano zamiennie pojęć: zmiana 
i proces. Trzeba jednak zaznaczyć, że każde z tych pojęć może mieć 
nieco inne znaczenie. l tak np. w późnej metafizyce Whiteheada 
starannie odróżnione jest pojęcie zmiany od pojęcia procesu czy 
stawania się. Zmiana to, najogólniej mówiąc, następowanie po sobie 
tzw. bytów aktualnych a proces to ontyczny warunek umożliwiający 
zm i anę, to konstytuowanie się bytu aktualnego poprzez bezczasowe 
"fazy" jego konkretyzacji . Zmiana jest więc w tym przypadku on
tycznie uwarunkowana bardziej podstawowym dynamizmem jakim 
jest proce konkretyzacji bytu aktualnego. Metafizyka Hartshorne 'a 
pozbawiona jest jednak w wielu miejscach charakterystycznego dla 
Whiteheada dystynkcjonizmu terminologicznego, co wiąże się m. in. 
z odrzuceniem przez niego tzw. genetycznego podziału bytu aktual 
nego11. Z tego też powodu odróżnienie zmiany od procesu nie funk
cjonuje u niego tak ostro jak u Whiteheada. Bardziej technicznym 
określeniem owego pierwotnego dynamizmu rzeczywistości jest 
w jego metafizyce "kreatywna synteza". 

§ 2. Czas i aktualność 

Oprócz "procesu" centralną kategorią metafizyki Hartshorne'a 
jest "czas". Na sugestię, że idea pozaczasowości wydaje się przy-

1° Charles Harrshorne on Metaphifosophy, Person and fmmorraliry and Orher 
fssues . . 268. Wypowiedź ta nie oznacza jednak, że Hartshorne jest skłonny zaakcep
tować podobną do Arystotelesowskiej koncepcję substancji · uwidocznia jedynie, że 
głównym powodem jej odrzucenia nie jest fałszywe rozumienie zmienności. Harts
borne sk łonny jest umać. że metafizyczne uj ęc i e pn:ez Arystotelesa zagadnienia 
zmiany (w świecie podksiyżycowym) jest interesujące i pod pewnymi względami 
zbieżne z ujyciem w filozofii procesu. lecz jego koncepcję re lacji uważa za całkowicie 
błydną. Por. t amże .. 286. 

11 Szerzej będzie o tym mowa w * 5 tego rozdziału. 
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naj mniej logicznie możliwa , Hartshorne odpowiedział: ,, Według 
mnie idea taka jest pustą abstrakcją [ ... ). Nie uważam jej w ogóle 
za logicznie możliwą [ .. . ]. Sądzę że konkret oznacza zmianę i jeden 
krok od najbardziej ogólnych idei w kierunku konkretu daje w re
zultacie coś przygodnego. Jest to jedyna konkretność, jaką znamy, 
i nie widzę nic, co wskazywałoby na jakiś inny rodzaj konkretu[ .. . ). 
W zy tkie na ze pojęcia odnoszą się do tego co jest w czasie- w tym 
punkcie zgadzam się z Kantem. Pozaczasowość nie jest wcale czymś 
godnym pożądania " 2

• Z powyższej wypowiedzi widać wyraźnie, że 
Hartshorne wiąże w sposób nierozerwalny czas i zmienność. 

Jeżeli rzeczywistość jest stawaniem się i jeże li stawanie się jest 
pojęte jako proce zachodzący w czasie, to cza jest ostatecznym 
wymiarem rzeczywistości. Akcent położony na stawanie się stanowi 
więc jednocześnie szczególny nacisk na czasowo 'ć rzeczywistości . 

Nie chodzi przy tym tylko o to, że czas stanowi konieczne ograni
czenie ludzkiego poznania czy też poznania w ogóle, lecz że należy 
on do najgłębszej struktury samej rzeczywistości . Koncepcja wiecz
ności jako pozaczasowości jest, według Hartshorne'a, absurdalna -
nie da się takiej wieczności w żaden sposób pojąć, nie jest ona zatem 
logicznie możliwa . Terminem ,wieczność" można jedynie operować 
na poziomie werbalnym , lecz ponieważ jest to tylko puste słowo, 

jego użycie w metafizyce czy teologii jest źródłem wielu nieporozu
mień i błędów. 

Stanowisko takie nie oznacza jednak, że istnieje tylko jeden ro
dzaj czasu i zmiany. Twierdząc, że pojęcia te stosują się do całej 
rzeczywistości , Hartshorne nie utrzymuje , że odnoszą się one dokła
dnie w taki sam spo ób do każdego jej elementu. Zastrzeżenie to 
dotyczy głównie Boga, który, nie będąc wyjątkiem od ogólnych 
prawideł metafizycznych , musi podlegać zmianie i czasowi , lecz 
w jego przypadku jest to inna zmienność i czasowość niż w przypad
ku wszystkich pozostałych rzeczy. Jedna z różnic polega na tym, że 
w Bogu zmiana nie je t nigdy degeneracją. Taka koncepcja rodzi 
jednak od razu pytanie o wzajemną relację tych dwóch rodzajów 

12 Tamże, s. 262-263. 
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zmienności i czasu: jeżeli , jak twierdzi Hartshorne, między Bogiem 
i światem istnieje obustronne oddziaływanie, zmienność i czasowość 
Boga nie może być radykalnie różna od zmienności i czasowości 
świata. Hartshorne przyznaje ostatecznie, że nie znalazł zadowala
jącego rozwiązania tego zagadnienia: "Powiązać boską czasowość 

z cza owością świata - to trudny problem. Postuluję boską czaso
wość, lecz nie jestem pewien, czy wiem. jak powiązać ją z czasowością 
w świecie" 1 3 . 

Przerywając tok rozważań na temat czasu warto w tym miejscu 
poczynić pewną uwagę terminologiczną. W dotychczasowych anali
zach pojawiały się m. in. trzy terminy: "rzeczywistość", "świat ", 

"Bóg", których sam Hartshorne nie traktuje jako terminy technicz
ne swojej metafizyki , lecz faktycznie tak właśnie należy je ujmować. 

"Rzeczywistość" to odpowiednik "bytu" w klasycznej tradycji filo
zofowania. Termin ten obejmuje swoim znaczeniem wszystko, co 
w szerokim sensie istnieje od atomów, drzew i ludzi poprzez wytwo
ry ludzkie, byty matematyczne i abstrakty aż po Boga. Czasami 
Hartshorne używa sformułowania ,pełna rzeczywistość" lub " rze
czywi tość w sensie ścisłym ' na oznaczenie tego, co konkretne 
(konkretu). Uprzedzając dalsze wywody można powiedzieć, że ża

den z wymienionych rodzajów bytów nie jest w jego koncepcji kon
kretem. Poszczególne atomy czy ludzie są jedynie tzw. indywiduami 
złożonymi z konkretów (compoun.d in.dividuals). Termin "świat 
oznacza zwykle rzeczywistość z wyłączeniem Boga. Wyłączenie ta
kie jest czysto pojęciowe, ponieważ w metafizyce Hartshorne a ist
nieją wielorakie, ścisłe i obustronne powiązania między światem 
a Bogiem, tak że nie zawaha się on określić świat mianem ciała 
Boga. Jednak na poziomie terminologicznym konsekwentnie odróż
nia on rzeczywistość", "świat i "Boga". N aj prościej rzecz ujmując, 

można powiedzieć, że w jego koncepcji termin "rzeczywistość' rów
noważny jest z wyrażeniem ,Bóg i świat" . 

11 Tamże, s. 263. W innym miejscu Hartshorne sugeruje, że dla rozwiąza nia tego 
problemu potrzebna jest współpraca filozofów z fizykami. Por. Response to Piorr 
Gwow~ki. s. 14. 
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znanie czasowości za fundamentalny "wymiar" rzeczywistości nie 
jest dy tynktywną cechą fi lozofii Hartshorne 'a. Więk zość filozofów, 
zaliczonych przez niego do szerokiego nurtu filozofii procesu, w takiej 
czy innej formie podtrzymuje to stanowisko. Tym, co wyróżni a go 
spośród nich, jest przekonanie, że czasowość stanowi podstawową 
cechę rzeczywistości wziętej w sensie szerokim, a nie jedynie konkre
tów. Oznacza to m. in. że nie tylko prawa przyrody, lecz również prawa 
logiki i matematyki nie są pozaczasowe. Stanowisko takie było wielo
krotnie krytykowane, zwłaszcza przez logików, którzy twierdzili, że 
ens w jakim mówi się o pozaczasowo 'ci praw logiki czy matematy

ki. nie stoi w sprzeczno 'ci z filozofią procesu 14
• W odpowiedzi na te 

krytyki Hartshorne wskazywał na rozróżnienie między wiecznością 
(eternity) a wiecznotrwałością (everlastingness), nazywaną też nie
śmiertelnością (immortality) . Prawdy matematyki , logiki , a nawet me
tafizyki nie są wieczne (pozaczasowe), ponieważ mają swój początek 
w czasie. Są one natomiast nieśmiertelne czy wiecznotrwałe , gdyż od 
chwili powstania zaw ze już istnieją i nie ulegają zmianie 15

. 

Wyjaśnienie takie jest mało przekonujące, nie wiadomo bowiem, 
w jakim ensie prawdy matematyki czy metafizyki mają początek 
w cza ie. Zapewne nie chodzi o to, że prawdy te zostały kiedyś przez 
kogoś po raz pierwszy sformułowane, ponieważ takie twierdzenie 
nie jest kontrowersyjne. Gdyby natomia t chodziło o tezę, że istnie
je czasowy początek obowiązywania tych prawd (tak jak jest, zda
niem Hartshorne 'a , w przypadku praw naukowych) , to teza taka jest 
trudna do przyjęcia , a nawet sprzeczna z ideą metafizyki jako dyscy
pliny formułującej prawdy o całej rzeczywistości wziętej w aspekcie 
synchronicznym i diachronicznym. Wówczas bowiem istniałby taki 
jej fragment czy stan , dla którego prawdy metafizyki nie obowiązują. 
Nie wnikając głębiej w to zagadnienie, można zauważyć, że twier
dzeniu o czasowym "wymiarze" rzeczywistości Hartshorne stara się 
nadać sens jak najbardziej radykalny. Jego stanowisko można na
zwać radykalnym temporalizmem. 

1 ~ Por. R. M. M ar t i n . On t he Language o f Th eology. Hartsilorne and Quine. 
s. 59-6 1. 

15 Por. Respon e to Martin , s. 67-68. 
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Hartshorne'owska koncepcja czasu wyznaczona jest nie tylko 
przez kontrast pomiędzy pojęciem czasowości i wieczności (w sensie 
pozaczasowości), której istnieniu zaprzecza, lecz również przez wew
nętrzne zróżnicowanie czasu na przeszłość , teraźniejszość i przysz
łość. Sposób rozumienia tego zróżnicowania ma podstawowe zna
czenie ni e tylko dla jego metafizyki , lecz także dla wszelkiej innej 
metafizyki . Wiąże się z nim bowiem problem który w interesujący 
sposób postawił już św. Augustyn: "Czymże jest więc czas? Jeśli nikt 
mnie o to nie pyta, wiem. J eśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie 
wiem. Z przekonaniem jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie 
przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. Gdyby niczego nie było, 

nie byłoby teraźniejszości. Owe dwie dziedziny czasu - przeszłość 

i przyszłość - w jakiż sposób istnieją , skoro przeszłości już nie ma, 
a przyszłości jeszcze ni e ma? Teraźniejszość zaś, gdyby zawsze była 
teraźniejszością i nie odchodziła w przeszłość , już nie czasem byłaby, 

ale wiecznością. Jeśli więc teraźniejszość jest czasem tylko dlatego, 
że odchodzi w przeszłość , to jakże i o niej możemy mówić, że jest, 
skoro jest tylko dzięki temu, że jej nie będzie? Nie możemy więc 
właściwie mówić, że czas jest, jeśli nie dodajemy, iż zmierza do tego, 
że go nie będzie" 16 . 

Problem postawiony przez św. Augustyna można zinterpretować 
następująco: jeżeli być rzeczywistym (realnym) oznacza być obec
nym teraz, to w jaki sposób należy rozumieć przeszłość i przyszłość? 
Czy są one po prostu nierealne, czy też są obiektywnie realne, lecz 
dla naszego poznania ich realność jest niedostępna; a może są one 
realne w jakimś innym sensie niż realność tego, co jest w teraźniej 

szości?1 7 Aby podjąć to zagadnienie, trzeba najpierw dokładniej 
przyjrzeć się Hartshorne'owskiej koncepcji aktualności . Jego zda
niem przeszłość to dziedzina tego, co jest aktualne, przyszłość -
tego, co nieokreślone, niezdeterminowane, możliwe , natomiast te
raźniejszość jest dziedziną tego, co staje się aktualne 18. Sfera aktual-

16 Wyznania, prze ł. Z. Kubiak, s. 227-228 (k si ęga XI , §1 4). 
17 Por. G . L. G o o d w i n . T he Onrological A rgumenr oj Charles H arrshom e. s. 34. 
111 Po r. Crearive Symhesis and Philosophic Merhod, s. 11 8. 
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ności jest więc skontrastowana ze sferą możliwości (przy złości), 
będąc poza tym wewnętrznie zróżnicowaną. Jaki jest jednak sens 
odróżnienia w obrębie aktualności tego, co jest, od tego co się 

staje? Odpowiedź Hartshorne'a na to pytanie jest jednocześnie od
powiedzią na problemy, które pojawiły się w związku z Whitehea
dowskim pojęciem "znikania" czy "przemijania (perishing) tego, co 
aktualne. 

W opinii wielu interpretatorów Whitehead utrzymywał koncep
cję , według której byty aktualne przemijają , stając się elementem 
przeszłości. O bytach przeszłych nie można jednak powiedzieć, że 

są aktualne, ponieważ pojęcie aktualności jest zarezerwowane dla 
tego, co teraźniejsze. Teraźniejszość nie jest natomiast jakimś odcin
kiem czasu czy rozciągłą w krótkim czasie szczeliną pomiędzy prze
szłością i przyszłością, lecz niepodzielnym momentem. Stanowisko 
to określono mianem koncepcji atomowości czasu (temporal atomi
city)1 9. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że w swoich wczesnych pracach filozo
ficznych (sprzed 1926 r.) Whitehead pojmował czas jako ciągły. Zgo
dnie z tą koncepcją np. trwanie jakiegoś uniwersytetu jest zdarze
niem o pewnej rozciągłości w czasie. Obejmuje ono wiele zdarzeń 
o mniejszej czasowej rozciągłości , np. to, że studiował w nim taki 
a taki student, albo że jego rektorem był taki a taki profesor. Trwanie 
tego uniwersytetu wtopione jest ponadto w inne zdarzenia o więk
szej rozciągłości czasowej np. w trwanie jakiegoś państwa czy kon
tynentu . Whitehead zauważył jednak że taka koncepcja zdarzenia 
napotyka na trudność natury logicznej. Chodzi tu o paradoksy Ze
nona z Elei , które można skonstruować w odniesieniu do koncepcji 
zdarzenia jako czegoś ciągłego w czasie. Jeśli bowiem świat jest 
zbiorem ciągłych zdarzeń to wówczas o pewnym fragmencie tego 
świata, powiedzmy o zdarzeniu B, można powiedzieć, że ostatnia 
jego część , nazwijmy ją B l, następuje po jakiejś wcześniejszej części , 

powiedzmy B2. Ale ta z kolei również jest podzielna na wcześniejsze 

19 Genezę tej koncepcji w filozofii Whitchcada i argumenty na jej poparcie 
prezentuje L. S. Ford w książce The Emergence of Whirehead 's Meraphysics 1925-
1929. s. 51-65. 

Piotr JUII ' ~~·s&:i . Filo; oft.-, procc ~ u i jt!j mdafi lo:t.ufia - 3 
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i później ze fazy, i tak dalej , in infinitum. W ten sposób nigdy nie 
dotrzemy do początku zdarzenia B. Whitehead doszedł do wniosku, 
że błąd tkwi w połączeniu pojęć "ciągłości ' i ,stawania się" czy 
"procesu" . Jeśli stawanie się uj ę te zostanie jako coś ciągłego w cza
sie, nie da się uniknąć powyższej trudności. Trzeba więc pojąć proces 
jako nieciągły czasowo20

. Rozdziały o abstrakcji i o Bogu w Science 
and the Modern World zawierają już tę nową poprawioną koncepcję 
procesu. Podstawową jednostką rzeczywistości jest teraz nierozcią
gły czasowo byt aktualny (actual occasion) . 

W związku z takim ujęciem powstaje jednak problem wzajemne
go oddziaływania bytów aktualnych. Koncepcja atomewości czasu 
nie dopuszcza bowiem ich ciągło ' ci w czasie. To, co aktualne osiąga 
swe istnienie i przemija, znika (perish). To natomiast, co przeminęło , 

nie jest już aktualne. Co więcej , przeminięcie bytu aktualnego stano
wi warunek jego oddziaływania na inne byty. Oznacza to , że nie ma 
żadnej inte rakcji pomiędzy współcze nymi sobie bytami aktual nymi· 
istnieje ona jedynie pomiędzy bytami teraźniej zymi i przeszłymi2 1 . 
Nie jest to oddziaływanie między jednorodnymi elementami należą
cymi do sfery aktualności , lecz między tym, co jest aktualne , i tym, co 
już aktualne nie jest (czyli tym, czego faktycznie nie ma). 

Hartshorne przyjmuje Whiteheadowską koncepcję atomewości 
czasu, według której czas nie jest podzielny w nieskończoność na 
wcześniejsze i później ze fazy lecz rozwija się przez następowanie 
po sobie niezależnych od siebie "pulsowań " stawania się . Owe ato
my stawan ia się nie są już podzielne w czasie, ponieważ one same są 

211 Por. Process and Reality, s. 35. 
21 Aby ła twiej uchwycić sens tej zasady metafizycznej, można odwołać się do 

interakcji mi~Ydzyludzkich . J eś li na przyk ład dwie osoby rozmawiają ze sobą. to treść 
tego, co mówi jedna z nich , dociera do drugiej z pewnym cza owym opóźnie niem . J eś li 

t e raźniej szość poj ąć jako momentalną (jak czyni to Whitehead) to owa interakcja 
odbywa s ię między tym , czego już nie ma czy t eż należy do przeszłości (np. pytaniem 
jednej osoby). a tym , co jest . czyli zachodzi aktualnie , teraz (np. odpowiedzią drugiej 
osoby). Warunki em interakcj i jest przemijanie bytó' aktualnych. Człowi ek stanowi 
ta ką szczegółnic uporządkowaną serię bytów ak tualnych. Gdyby był tożsamym 

w czasie bytem, to, według zasad metafizyki Whiteheada, nie mógłby być ani pod
miotem, ani przedmiotem żadnych interakcj i z innymi bytami. 
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miarą czasu, który w tej koncepcji jest zachodzącą między mm1 
relacją22 • Akceptując tezę o atomowym charakterze czasu, Harts
borne odrzuca jednak Whiteheadowską koncepcję przemijania (pe
rish.ing) tego, co aktualne. Dokładniej mówiąc, wątpi on w to, czy 
wyżej zarysowana interpretacja koncepcji Whiteheada jest w ogóle 
poprawna: "Utrzymuję , za Bergsonem, że aktualność jest przeszło
ścią, ponieważ teraźniejszość to nie tyle bycie aktualnością, ile sta
wanie ię aktualnością. Whitehead nazywa wszystkie przeszłe zda
rzenia «bytami aktualnymi» (actual entities or actual occasions) 
niezależnie od jego metafory że aktualność «przemija» , która fatal
nie zwiodła wielu jego interpretatorów (chyba że coś innego fatalnie 
zwiodło mnie samego). Byty aktualne «przemijają , lecz żyją na za
wsze» - oto ostatnie słowo Process and Reality i w zupełności się 
z tym zgadzam, niezależnie od tego czy Whitehead to przyjmował, 

czy nie"23
• Jak widać z przytoczonego fragmentu Hartshorne nie jest 

do końca pewien poprawności swojej interpretacji Whiteheada. Jego 
własna koncepcja zmierza jednak do tego, aby pozbyć się faktycz
nych czy rzekomych problemów, jakie rodzi pojęcie przemijania. 

Według Hartshome a to, co przeszłe , jest aktualne, a to , co teraź
niejsze staje się aktualne. Oddziaływanie przeszłości na teraźniej 

szość nie jest więc oddziaływaniem między niejednorodnymi ele
mentami , to znaczy między tym, co aktualne, a tym, co już nie
aktualne, lecz zachodzi ono w obrębie aktualności (między tym co 
jest aktualne, a tym, co aktualnym się staje). Pozostaje wszakże 
problem, w jakim sensie to, co przeszłe , jest skoro z perspektywy 
naszego poznania ono już nie istnieje ponieważ, jak zazwyczaj są
dzimy, przeminęło. Hartshorne odpowiada na to następująco: 

" Przemijanie (perish.ing) , rozumiane dosłownie, jest tylko iluzją wy
wołaną przez skrytość bóstwa wobec nas"24

. Jego zdaniem Bóg za
chowuje w swojej wszechogarniającej pamięci całą przeszłość, która 
dzięki temu jest dostępna jako tworzywo dla stających się , teraźniej-

22 Por. Cremive Synrhesis and Philosophic M ethod, . 192-196. 
23 Tamże , s. 1 l 8. 
24 Tamże. 
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szych bytów aktualnych25
. Tak więc ontyczną podstawą istnienia 

i trwania tego, co przeszłe , jest boska pamięć. W tym właśnie sensie 
to, co przeszłe, jest wiecznotrwałe czy inaczej : nieśmiertelne. 

Z tej perspektywy różnica między Hartshorne 'owską a White
headowską koncepcją przeszłości wydaje się bardziej terminologicz
na niż merytoryczna. Mówiąc o przemijaniu czy znikaniu tego, co 
znalazło się w obrębie przeszłości , Whitehead nie twierdzi , że uległo 
ono całkowitemu unicestwieniu, wówczas nie byłoby bowiem sensu 
mówić o jakimkolwiek oddziaływaniu między teraźniejszością 

a przeszłością . Cała przeszłość istnieje, lecz jedynie w pamięci Bo
ga. Taki właśnie stan nazywa Whitehead przemijaniem przeszłości. 
Hartshorne utrzymuje tę samą tezę o przeszłości , lecz jej stan nazy
wa byciem aktualnością (w odróżnieniu od stawania się aktualno
ścią). Hartshorne ma więc zapewne rację , minimalizując różnicę 

między swoją własną koncepcją a koncepcją Whiteheada. Aby od
powiedzieć na pytanie, czy jest między nimi jakaś istotna różnica , 

trzeba umieścić zagadnienie aktualności w perspektywie głównego 
problemu metafizyki: czym je t to, co realne? W zarysowanym kon
tekście jest to pytanie o stosunek realności do aktualności , które 
z kolei je t przeciwstawione pojęci u przeszłości i możliwości. Rze
czywi te w sensie szerokim jest, według Hartshorne 'a, wszystko to, 
co jest aktualne co staje się aktualne i co jest tylko możliwe. Z meta
fizycznego punktu widzenia istotne jest jednak pytanie, co jest rze
czywi te w sensie ścisłym, czyli co jest konkretem? 

Stawiając tę kwestię w świetle powyższych rozważań trzeba uczy
nić zastrzeżenie , że na obecnym etapie można pytać jedynie o zna
czenie "konkretu", ujętego w aspekcie czasu. Mając to na uwadze, 
koncepcję Hartshorne a można określić jako aktualistyczną: konkre
tem jest tylko to co aktualne. Jednak w świetle rozróżnienia pomię
dzy tym, co jest aktualne, i tym, co staje się aktualne, ciągle nie 
wiadomo, czym jest konkret: czy obejmuje on zarówno to, co jest 
i staje się aktualne czy też może tylko to , co jest, bądź tylko to , co 
staje się aktualne? Gdyby za realne w sen ie ścisłym Hartshorne 

2
:' Por. P. G u t o'" ski, Czy filo zofia procesu tnusi być teistyczna? s. 49-50. 
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uznawał to , co przeszłe , wówczas nie byłoby podstaw do nazywania 
go filozofem procesu czy stawania się . To, co przeszłe , jest już bo
wiem niezmienne, zdeterminowane, a zatem nie staje się , ale już jest. 
Jeżeli natomiast Hartshorne realnym nazwałby to, co się staje nie
zrozumiały byłby jego nacisk na uznanie przeszłości za aktualną. 
W tym wypadku jego koncepcja utożsamiałaby się z koncepcją Whi
teheada , a różnica mi.ędzy jego aktuali tycznym ujęciem przeszłości 
a ujęciem Whiteheada byłoby tylko werbalne. Jest jednak j szcze 
trzecia możliwość: realne jest zarówno to, co jest , jak i to co staje się 
aktualne . Wiele wskazuje na to, że Hartshorne przyjmuje to ostatnie 
rozwiązanie , które w obecnej fazie analiz prezentuje się jako osła
biona (w stosunku do koncepcji Whiteheada) wersja filozofii proce
su. 

Pojęcie aktualności przeciwstawione jest u Hartshorne'a pojęciu 
potencjalności rozumianej jako niezdeterminowana przyszłość jako 
abstrakcyjny zestaw możliwości. Aktualne w jego koncepcji jest 
zarówno to, co teraźniejsze , jak i to, co prze złe, czyli to, co jest 
bądź staje się konkretne, określone , indywidualne. Możliwe (poten
cjalne) jest to , co abstrakcyjne, nieokreślone, ogólne. Potencjalność 
nie jest więc arystotelesowską możnością określonego, już istnieją

cego bytu do aktualizacji . Według Hartshorne 'a taka koncepcja 
równałaby się stwierdzeniu, że aktualność jest całkowicie zawarta 
w potencjalności, co oznaczałoby pogląd deterministyczny. Arysto
telesowska koncepcja potencjalności nie implikuje jednak z pewno
ścią stanowiska determinizmu. W jej świetle możność nie zawiera 
w sobie wszystkich jej aktualizacji ani tym bardziej tego, że np. 
w pojęciu Sokratesa jest zawarte dokładnie to. co ma się mu przy
darzyć U ak chciałby Leibniz). Możność zakreśla jedynie pewne ogól
ne ,.ramy", których konkretne wypełnienie do niej już nie należy. 
W tym jednak sensie Hartshorne przyjmuje również istnienie czegoś 
analogicznego do tak rozumianej potencjalności. gdy pisze, że "zde
terminowana przeszłość implikuje w zarysach to, co po niej na tą
pi "26_ 

26 Crewive Synthesio and Philosophic Method, s. 122. 
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Dostrzegając tę analogię , nie można pominąć ważnej różnicy. 

Możność, w sensie Arystotelesa , była znacznie bardziej określona 
niż owe , zarysy ' w sensie Hartshorne a . Arystoteles uznawał bo
wiem odwieczność gatunków oraz rodzajów i ytuował możność 

w ich ramach. Hartshorne natomiast odrzuca nie tylko koncepcję 
odwieczności rodzajów i gatunków, ale nawet praw naukowych. 
Gdyby więc zinterpretować jego koncepcję przy użyciu kategorii 
potencjalności okazałoby s ię , że uznaje on zarówno potencjalność 
w łonie pewnych gatunków czy rodzajów (np. człowieka do rozum
n ości), jak i potencjalność do powstawania różnych rodzajów i ga 
tunków, a nawet szerzej , potencjalność do powstawania różnych 
form porządku we wszechświecie. Zbliżałby ię wi ęc w swojej kon
cepcji w kierunku akceptacji istnienia czystej potencjalności , która 
dla rystotelesa była, jak się wydaje, jedynie abstrakcją . 

Dobór przez Hartshorne'a terminologii do wyrażenia podstawo
wych zagadnień metafizycznych oraz sposób ich stawiania do tarcza 
podstaw do umieszczenia jego koncepcji w szerszym kontekście 

historycznofilozoficznym. Po pierwsze nasuwają się skojarzenia 
z tradycją metafizyki Wolffa i Leibniza której korzenie ięgają o ta
tecznie Awicenny. W rzędzie tych filozofów szczególne miejsce trze
ba przyznać Leibnizowi, z którego późną metafizyką (monadologią) 
ystem Hartshorne'a wykazuje wiele podobieństw. Z punktu widze

nia dotychczas przedstawionych koncepcji wiążą się one z używa
niem terminu "aktualność ' jako jednej z głównych kategorii meta
fizyki oraz z postawieniem kwestii aktualności w kontekście możli
wości. To, co ontycznie pierwotne, jest w tej terminologii czym' 
aktualnym Uest bytem aktualnym) , a nie np. czymś realnym lub 
i stniejącym. Sama koncepcja aktualności i możliwości jest u Leiboi
za inna niż u Hartshorne'a. Leibniz nie zgodziłby się na powiązanie 
możliwości z przyszłością oraz na radykalny temporałizm Hartshor
ne a (np. w stosunku do prawd logicznych) . Ponadto istnienie moż
liwości jest , według Leibniza, logicznie pierwotne w stosunku do 
tego, co aktualne. Hartshorne nie uznałby natomiast pierwotności 
możliwości w stosunku do aktualności . Pomijając różnice , sposób 
postawienia przez obydwu filozofów zagadnienia realności Uako 
aktualności) jest podobny, co manifestuje się w używaniu tej samej 

Otwarty Dostęp Academicon



Czas i aktufność ---- - -------------- 39 

terminologii -u Hartshorne'a można nawet spotkać niektóre typo
wo Leibnizjańskie określenia (np. w półmożliwość). 

Drugi kontekst interpretacji filozofii Hartshorne'a, który się tu 
nasuwa , to filozofia Berg ona z jej koncepcją czasu, z wyróżnioną 
ferą przeszłości jako aktualno 'ci (w metafizyce) oraz pamięci (w 

epistemologii). Hartshorne, podobnie jak Berg on , odrzuca zarów
no ewtonowską jak i Kantowską koncepcję czasu. Często także 
przywołuj e Bergsonow kie krytyki tzw. pacjalizacji czasu, czyli kon 
cepcji czasu jako idealnej przestrzeni (czwartego wymiaru przestrze
ni)27. ta rając się uaktualnić przeszłość (stanowi ona dla niego to , co 
jesl aktualne) , Hart horne wydaje się nawiązywać do Bergsonow-

kiej idei trwania zgodnie z którą "na ze trwanie nie polega na 
tym , że jedna chwila zastępuje inną ; istniałaby bowiem wtedy tylko 
teraźniejszość, nie byłoby przedłużania się przeszłości w aktua l ności, 

nie byłoby ewolucji ani konkretnego trwania. Trwanie to ciągłe po
stępowanie przeszłości wgryzającej się w przyszłość i nabrzmiewa
jącej w miarę postępowania naprzód. Ponieważ przeszłość bez prze
rwy narasta, tym samym zachowuje się nieograniczenie"28. 

Główna różnica między tymi filozofami wydaje się dotyczyć idei 
ciągłości zakładanej w Bergsonowskiej koncepcji czasu (trwanie, 
a także ruch są czymś ciągłym , niepodzielnym jako całość) , a od
rzucanej przez Hartshorne'a. Dla tego ostatniego stawanie ię jest 
również niepodzielne w czasie , nie jest ono jednak ciągłe. Rzeczy
wistość to następujące po sobie pulsacje niepodzielnych atomów 
stawania się. iemniej jednak Hartshorne chce powiedzieć, znacz
nie dobitniej niż Whitehead, że przeszłość trwa koro nazywa ją 
aktualno ' cią. Z tego punktu widzenia sytuuje się on pomiędzy 
Whiteheadem a Bergsonem przejmując od pierwszego z nich kon
cepcję atomewości czasu, lecz poszerzając ją zgodnie z duchem 
myśli drugiego, w kierunku aktualizacji tego, co przeszłe. Takie 
poszerzenie można zinterpretować jako ruch w kierunku idei trwa
nia . Trzeba jednak zaznaczyć, że ·amo trwanie pojęte jest odmien-

27 Por. R. W a s z ki n e l. Geneza pozyty wnej metafizyki Bergsona, s. 50, 62. 

H. B e r g s o n , Pamięć i życie, przeł. A. Szczepańska , s. 40. 
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nie niż u Berg ona, ponieważ odnosi się ono przede wszystkim do 
momentalnych bytów aktualnych i jest zapodmiotowane w pamięci 
Boga. 

§ 3. Byt aktualny i kreatywna synteza 

Aktualność ujęta w aspekcie czasu rozpada się , w koncepcji 
Hartshorne'a, na to, co już jest aktualne, i na to , co teraz staje się 
aktualne. To co jest aktualne, stanowi przeszły -dlatego w pełni już 
ukonstytuowany - "zapis ' stawan ia się: ono miało kiedyś swoją 
teraźniejszość i swoje stawanie się . Metafizyczny opis aktualności 
musi więc być skoncentrowany na tym co staje się aktualne, nie 
zaś na tym , co już jest ontycznie ukonstytuowane. W metafizycznym 
sensie to, co staje się aktualne nie jest jednak jakąś ciągłą (w syn
chronicznym znaczeniu ciągłości) rysą , pęknięciem oddzielającym 

całą rzeczywistość przeszłą od przyszłej. Na ową "rysę" kłada się 

bowiem wielość metafizycznych "punktów". Dopiero każdy z takich 
"punktów" stanowi byt aktualny w sensie ścisłym . 

Próba konsekwentnego opisu rzeczywistości w kategoriach tak 
pojmowanego bytu aktualnego rodzi wiele trudności terminologicz
nych które są dodatkowo potęgowane przez kłopoty translacyjne. 
l tak na przykład rozróżnienie między tym, co jest aktualne, i tym, 
co staje się aktualne, ulega zamazaniu, gdy wprowadzony zostaje 
termin ,byt aktualny ' . Trzeba bowiem wówczas mówić o już istnie
jącym i dopiero stającym się bycie aktualnym, w sytuacji gdy termin 
"byt ' używany jest w filozofii procesu na oznaczenie tego, co trwa
łe i niezmienne (np. w przeciwstawieniu: fi lozofia bytu versus fi lo
zofia procesu). W języku angielskim jest to mniej widoczne niż 
w języku pol kim , ponieważ w przypadku owego przeciwstawienia 
używa się terminu being, natomiast dla oznaczenia bytu aktualnego 
rezerwuje się termin entity lub occasion. Jednakże termin entity 
również nie "chwyta" intuicji, która ma być przezeń wyrażona , że 

byt aktualny ma naturę procesu stawania się. Do tego celu lepiej 
nadaje się Whiteheadowski termin occasion, lecz w języku angiel
skim brzmi on sztucznie, a na język polski jest praktycznie nieprze-
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kładalnl9 • Podobnie rzecz ma się z używanym przez Whitebeada 
słowem concrescence ("konkretyzacja") oraz Hartshorne'owskim 
terminem creative synthesis (" kreatywna synteza"). Wszystkie te 
problemy powodują , że Hartshorne używa wielu różnych termi
nów, a czasami nawet metafor (np. drop/et of experience, czyli 
,kropla doświadczenia") , starając się za ich pomocą wyrazić te as
pekty owego "punktu metafizycznego' , które w danym momencie 
chce przywołać. 

Głównym powodem wspomnianych trudności terminologicznych 
jest połączenie w jednym pojęciu bytu aktualnego idei atomewości 
(niepodzielności czy nieciągłości) w sensie przestrzennym z ideą 
atomewości w sensie czasowym (momentalności). Nie miał tych 
problemów Leibniz, którego monady były wprawdzie niepodzielny
mi i niematerialnymi atomami , lecz charakteryzowały się ciągłym 
trwaniem. Były więc trwałymi substancjami, a nie momentalnymi 
zdarzeniami. Abstrahując od innych aspektów Leibnizjańskiej kon
cepcji substancji (np. od tego, że monady "nie mają okien"), można 
powiedzieć , że Hartshorne'owski byt aktualny jest "monadą w mo
mencie". Dotyczy to zarówno stającego się , teraźniejszego bytu 
aktualnego, jak i przeszłych bytów aktualnych. Te ostatnie wpraw
dzie "zlewają się" w pewne ciągi , nie są to jednak ciągi niepodzielne. 
Trwanie w ścisłym znaczeniu jest cechą momentalnego bytu aktual
nego znajdującego się już w przeszłości a nie cechą ciągu tych 
bytów. 

Jak więc Hartshorne opisuje tę ostateczną metafizyczną jedno
stkę rzeczywistości , jaką jest byt aktualny? Najczęściej stosowaną 
przez niego techniką opisu jest przeciwstawianie stającego się bytu 
aktualnego już istniejącym w przeszłości bytom aktualnym lub 

29 Termin ten próbowa no oddać w języku polskim jako "aktualne zaistnienie". 
Por. A . . W h i t e h e a d , Nm1ka i świta nowożytny, przeł. M. Kozłowski , M. Pień
kow ki, s. 281. Jeśli nawet w kontekście metafizyki Whiteheada przekład ta ki ma 
swoje uzasadnienie, to użyty przy prezentacj i metafizyki Hartshorne'a powodowałby 

różne nieporozumienia. Istnienie je t bowiem u niego przeciwstawione aktualności 
w taki sposób, że nie można o teraźniejszych pojedynczych bytach aktualnych powie
dzieć, że istn i eją . Ten ostatni te rmin jest zarezerwowany dla tzw. indywiduów złożo
nych i zeregów następujących po sobie bytów aktualnych. 
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bytom złożonym z bytów aktualnych. Każdy z tych kontrastów 
wydobywa inne a pe kty bytu aktualnego. Pierw zy ukazuje spo ób 
stawania się takiego bytu, akcentując zarówno jego twórczość , 

niezdeterminowanie, jak i zależno 'ć od przeszłości (przyczynowy 
związ k z przeszło 'cią). W tym konte kście dla oznaczenia bytu 
aktualnego Hartshorne używa najczęściej terminu "kreatywna 
ynteza '· (crea tive synthesis). Tutaj również odnaleźć można pod

stawy jego panp ychizmu. Drugi kontrast ukazuje byt aktualny 
jako zdolny do tworzenia bytów złożonych , które mogą odznaczać 
ię z kole i słabą bądź mocną j ednością . Te ostatnie są tzw. indywi

duami złożonymi (compound individuals) - odpowiednikami trady
cyjnych substancji. 

Podstawową charakterystyką stającego się bytu aktualnego, uję
tego w kontekście diachronicznym (głównie w kontekście prze zło
ści) , je t jego kreatywny charakter: " być - pisze Hartshorne - jest 
tym samym, co tworzyć"30 . Dokładniej mówiąc: stawać się bytem 
aktualnym jest tym amym, co tworzyć, tylko bowiem stający się 
byt aktualny je t twórczy. Przeszły byt aktualny jest jedynie zasty
głym przypadkiem twórczości , który, jako coś już ukonstytuowane
go, zamkniętego i tym samym uprzedmiotowionego, może być co 
najwyżej wykorzy tany podczas tworzenia się teraźniejszego bytu 
aktualnego. Twórczo ' ć nie przysługuje więc temu , co jest już uprzed
miotowione (objectifżed), a jedynie temu, co ukon tytuowanym 
przedmiotem je zcze nie jest. 

W jakim sensie mówi się tutaj o kreatywności bytu aktualnego? 
W ramach na zego ludzkiego doświadczenia mówimy o kimś, że jest 
kreatywny, wówczas gdy tworzy on coś nowego gdy jego działanie 
nie jest automatyczne zdeterminowane w całości przez czynniki 
wewnętrzne (psychofizyczne) i zewnętrzne (środowiskowe). Sens, 
w jakim Hartshorne używa tego terminu, wyklucza sytuację całko
witego braku kreatywności. Byty aktualne mogą być bardziej lub 
mniej kreatywne, lecz ich kreatywność nie może być równa zeru, 
ponieważ, zgodnie z zasadą:, być jest tym samym , co tworzyć", brak 

30 reaiive Symhesis and Philosophic Meihod, s. l . 
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kreatywności jest brakiem bytu aktualnego31
• Byt aktualny jest więc 

z konieczności kreatywny, ale i vice versa: nie ma kreatywności poza 
stającym ię bytem aktualnym. Kreatywność i byt aktualny są okre
śleniami tego samego metafizycznego "punktu" stanowiącego osta
teczny składnik rzeczywistości. 

Kreatywność wiąże Hartshorne ze spontanicznością i niezdeter
minowaniem - czy też lepiej: z jedynie częściowym zdeterminowa
niem - stającego się bytu aktualnego przez przyczyny zewnętrzne . 

Pewien topień takiej determinacji występuje zawsze - żaden byt 
aktualny nie je t całkowicie zdeterminowany ale też żaden nie je t 
w zupełności niezdeterminowany, spontaniczny i kreatywny. Taka 
kreatywność w stopniu absolutnym musiałaby się wiązać, zdaniem 
Hartshorne a, z absolutną determinacją w zystkich pozostałych by
tów. Dlatego m. in. odrzuca on koncepcję stworzenia świata z niczego 
oraz koncepcję Boga jako Absolutu. Absolutność pewnej własności 
w jednym bycie aktualnym sprzeczna jest, jego zdaniem, z występo
waniem tejże wła ności, nawet w minimalnym topniu, w jakimkol
wiek innym bycie aktualnym. 

Te dwa a pekty bytu aktualnego: kreatywność i częściowe zde
terminowanie, uchwycone są w pojęciu kreatywnej syntezy (creative 
synthesis). Termin "synteza" oddaje tutaj aspekt determinacji stają
cego ię bytu aktualnego, którego tworzywem jest to , co już jest 
aktualne. czyli cała przeszłość. Przeszłość ta jest już ukonstytuowa
na, uprzedmiotowiona, ponieważ proces formowania się przeszłych 
bytów aktualnych został zakończony. Stający się byt aktualny synte
tyzuje, to znaczy włącza do swojej bytowaści wielość przeszłych 

bytów aktualnych. Synteza ta - choć zawsze twórcza - jest jednak 
syntezą e lementów, które są już ontycznie ukonstytuowane i nie
zmienne; w tym sensie tworzący się byt aktualny jest zawsze czę ' cio
wo zdeterminowany przeszłością , przy czym jest rzeczą oczywistą , że 

przeszłość bliższa determinuje go mocniej niż przeszłość dalsza . 
Kwe tia tej determinacji , wiążąca się z metafizycznym rozumieniem 
przyczynowości , podjęta zostanie nieco później. Dla przedstawienia 

31 Por. t amże. 
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różnych aspektów tego zagadnienia trzeba najpierw bliżej określić 
naturę stającego się bytu aktualnego. 

Modelem, na podstawie którego Hartshorne buduje swoją kon
cepcję bytu aktualnego, jest ludzka percepcja: "W każdym momencie 
każdy z nas dokonuje znaczącego kreatywnego aktu . Co kreujemy? 
Nasze własne doświadczenie w danym momencie. Możecie powie
dzieć, że to doświadczenie nie pochodzi od na , ponieważ powstało 
dzięki wielu różnym przyczynom. Zauważcie jednak[ ... ], że je t wiele 
przyczyn, a nie tylko jedna. Już to wystarczy, aby pokazać, że same te 
przyczyny nie mogą w pełni determinować rezultatu. Doświadczenie 
jest bowiem jedno( ... ] '32

. Znaczenie tego argumentu jest następują
ce: wyjaśnienie przyczynowe jest nieuchronnie pluralistyczne. Załóż
my, że próbujemy wyjaśnić nasze obecne pojedyncze doświadczenie 
przez odniesienie do wielości przeszłych zdarzeń . hociaż duża liczba 
elementów naszego obecnego doświadczenia może być w ten sposób 
wyjaśniona , nie da ię jednak na tej drodze wyjaśnić jego jedności . 

Przeszłe zdarzenia (przyczyny) nie wyznaczają posobu, w jaki zos
taną one zsyntetyzowane w jedno doświadczenie: "Tutaj odnajdujemy 
ostateczny en kreacji - w wolności lub autodeterminacji pojedyn
czego doświadczenia jako nowej «jedności» wyłaniającej się z po
przedniej wieło 'ci [ .. . ]"33

. 

Według Hartshorne 'a, w przypadku każdego tającego się bytu 
aktualnego zachodzi proces analogiczny do tego, który towarzyszy 
powstaniu pojedynczego ludzkiego doświadczenia. Najogólniejsze 
cechy tego doświadczenia są zatem również cechami wszystkich 
bytów aktualnych. Jedną z takich cech jest właśnie owa zdolność 
przetwarzania wielości w jedność; na oznaczenie tej zdolności Harts
horne używa czasami Whiteheadowskiego terminu prehension 
( .. ujmowanie") bądź częściej po prostu terminu "doświadczenie". 

Stające się byty aktualne " ujmują" bądź , doświadczają" wielości 
prze złych zdarzeń , przetwarzając ją w jedność. Ważne je t tutaj 
to, że owo przetwarzanie wielości w jedność nie jest czymś zewnętrz-

32 Tamże , s. 2. 
33 Tamże , s. 3. 
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nym wobec stających się bytów aktualnych. Byty aktualne przetwa
rzają wielość przeszłych zdarzeń w swoją własną jedność. 

W tym miejscu pojawiają si znowu kłopoty terminologiczne. 
Momentalny byt aktualny, który ponadto jeszcze znajduje się 

w fazie autokreacji nie jest podmiotem w takim sensie, w jakim jest 
nim człowiek. Jak więc można mówić , że ma on jakieś zdolności , np. 
do ujmowania czy doświadczania? Zdolność zakłada przecież istnie
nie podmiotu, w którym jest ona "zakotwiczona". Zdaniem Harts
horne'a w przypadku bytu aktualnego o zdolno.\'ci " ujmowania" 
można mówić tylko w przenośnym sensie. Ściśle rzecz biorąc nale
żałoby powiedzieć nie tyle , że byt aktualny ma zdolność doświad
czania, ile że jest doświadczeniem. Inaczej mówiąc, poza doświad 

czeniem nie ma w bycie aktualnym niczego innego, żadnej podmio
towości -je t on doświadczeniowym zdarzeniem. Taki jest właśnie 
sens sformułowania , zgodnie z którym byt aktualny jest "kroplą 
doświadczenia ' (drop/et of experience). Terminy "byt aktualny", 
, zdarzenie ' , "kreatywna synteza", " kropla do 'wiadczenia" oznacza
ją więc to samo: ostateczne metafizyczne składniki rzeczywistości. 
Oznaczając to samo, każdy z tych terminów ma jednak nieco inne 
znaczenie, ponieważ ujmuje to, co rzeczywiste, od innej strony niż 
terminy pozostałe . 

Byt aktualny określony jako "kropla doświadczenia " daje wystar
czającą podstawę do sformułowania koncepcji panpsychizmu, nazy
wanego też przez Hartshorne a psychikalizmem (w odróżnieniu od 
fizykalizmu) lub paneksperiencjalizmem34

. Ostatni termin pochodzi 
od D.R. Griffina i nieco lepiej oddaje sens koncepcji Hartshorne 'a 
niż jego własne określenia35 . Termin "psychika" sugeruje bowiem 
wyższą formę doświadczenia , gdy tymczasem w koncepcji Hartshor
ne 'a chodzi o to, że każdy byt aktualny kreatywnie syntetyzuje 
wielość przeszłych zdarzeń. Taka kreatywna synteza zakłada coś 
w rodzaju czucia, pamięci , pożądania , celu. Jednakże podobnie 
jak w przypadku kreatywności i determinacji , również i te "zdoi-

34 Por. tamże. s. 141. 

~5 Por. D. R. Gr i f f i n , Som e Whiteheadian Comments on t he Discussion , s. 97-98 
oraz l e n że . Charles Hartsilorne s Postmodcrn Philosophy. s. 5- 15. 
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ności " mogą rozciągać się na skali intensywności występowania 
w poszczególnych bytach aktualnych od wielkości nieskończenie 
małych aż po nieskończenie duże. Nie mogą one jednak nie wystę
pować w bycie aktualnym, choćby w minimalnym stopniu36. I tak np. 
pamięć może zawierać całą przeszłość , a może też obejmować tylko 
jedną milionową sekundy z minionego otoczenia danego bytu aktu
alnego. Powyższe zastrzeżenia dotyczące rozumienia terminu 
"panpsychizm" czy "paneksperiencjalizm", nie zmieniają faktu że 

Hartshorne ujmuje najmniejsze elementy rzeczywistości jako bliższe 
naturze umysłu niż ciała , jeżeli przez ciało rozumieć bierną rozciąg
łość37. 

Spoglądając na tę koncepcję od strony heurystycznej , można 
powiedzieć, że relacje, w jakie wchodzą byty aktualne, są zgenerali
zowanymi relacjami poznawczymi bądź szerzej: mentalnymi38

. Aby 
uniknąć możliwych nieporozumień, trzeba dodać zastrzeżenie , że 

takie określenia , jak: doświadczenie, pamięć, ceł , czucie, mogą być 
stosowane tylko do tego, co jest realne w sensie ścisłym a więc do 
konkretów. Nie obejmują one natomiast swoim zasięgiem wielu 
rodzajów przedmiotów realnych w sensie szerokim, to znaczy np. 
kolorów, figur geometrycznych, liczb czy ludzkich wytworów: "Jest 
rzeczą oczywistą , że stoły nie czują , nie wynika z tego jednak, że nie 
ma w nich żadnego czucia. W stadzie ptaków czy roju pszczół jest 
czucie lecz stado czy rój nie czuje nic. Czucie może więc też być 
w nagromadzeniu molekuł, chociaż owo nagromadzenie nie czu
je '39

. Tak więc panpsychizm nie tylko nie utrzymuje, że wszystko 
posiada czucia; nie utrzymuje on nawet tego, że wszystko co z na
szego ludzkiego punktu widzenia cechuje się odrębnością, indywi
dualnością, jednością kształtu czy formy, posiada czucia40

. Z drugiej 

36 Hart borne nazywa te charakterystyki kosmicznymi zmiennymi (cosmic va
riab/es) . 

37 Jednym ze źródeł inspiracji do sformułowania takiego poglądu była koncepcja 
Leibniza. Por. . H ar t s h orne , Leibniz Greatest Discovery, s. 411. 

38 Por. Creative Synthesis and Plzilosophic Method, s. 92. 
39 Tamże, s. 142. 
40 Por. tamże, s. 141. 
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jednak strony, podtrzymując to tanowisko, nie twierdzi się, że czucia 
przysługują wyłącznie pojedynczym bytom aktualnym. Istnieją bo
wiem pewne rodzaje nagromadzenia bytów aktualnych, w których 
zarówno one ame, jak i całe ich zbiorowisko czuje. 

Zanim jednak podjęte zostaną związane z tym zagadnienia rela
cji przyczynowoset t tzw. indywiduów złożonych , warto zwrócić 
uwagę na jedną z linii genezy wyżej przed tawionych poglądów 
Hart horne a i Whiteheada , mianowicie na przemiany, jakie zaszły 
w rozumieniu podstawowej metafizycznej kategorii nowożytności. 
Pełna geneza współczesnej myśli procesuali tycznej je t z pewno
ścią złoż na i nie da się sprowadzić wyłącznie do dziejów filozofii 
nowożytnej ani nawet do dziejów samej filozofii. Ważną rolę w tej 
genezie odgrywa również historia nauki i wzajemnej relacji nauki do 
filozofii. iezależnie jednak od wpływu rozwoju nauki na powstanie 
bardziej dynamicznych koncepcji rzeczywistości w samej filozofii od 
początku czasów nowożytnych pojawiły się tendencje zmierzające 
do wytworzenia filozofii procesu w szerokim sensie tego słowa , to 
znaczy filozofii akcentującej pierwotny dynamiczny charakter rze
czywisto , ci. 

Tendencje te widoczne są w nowożytnych dziejach pojęcia sub-
tancji , w których warto podkreślić dwa elementy: stosunek propo

nowanych koncepcji substancji do 1) pojęcia aktywno 'ci oraz 2) 
pojęcia (czy zagadnienia) substratu. Kła yczne, zwłaszcza perypate
tyckie. pojęcie substancji akcentowało zarówno jej dynamizm, jak 
i to że jest ona czymś więcej niż tylko zbiorem przypadłości . 

W nowożytoości natomiast, na skutek różnych przemian w rozumie
niu filozofii zaznaczyła się tendencja do pojmowania substancji 
zwłaszcza materialnej , jako pozbawionej zarówno aktywności , jak 
i ubstratu. 

Pierwsza tendencja znalazła swoją kulminację w filozofii Male
branche a , który uznał , że bi rna jest zarówno substancja materiał
na, jak i umysł. Jedynym źródłem aktywności w świecie jest Bóg, 
a w zystko, co stworzone, nie ma zdolności działania. Pogłąd ten 
pojawił się wcześniej - w bardziej umiarkowanej postaci - u Kar
tezjusza , który twierdził , że substancja myśląca (res cogitans) jest 
wprawdzie aktywna, ale substancja materialna (res extensa) jest 
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w istocie bierna. Ruch nadany jest jej z zewnątrz przez Boga, 
a wszelkie przekształcenia , jakim podlega , są natury mechanicz
nej . W ten sposób aktywno , ć zniknęła ze świata fizycznego przy
najmniej w tym sen ie, że uznano, iż wszelka zmiana nie wynika 
z natury materii , lecz jest o tatecznie rezultatem działania Boga: 
albo bezpośrednim Uak u Malebranche'a) , albo pośrednim Uak 
u Kartezjusza). 

Druga tendencja - do pozbycia się z koncepcji substancji pojęcia 
substratu - kulminuje u Spinozy, którego metafizykę można inter
pretować w ten sposób, że w substancji poza zbiorem wszystkich 
atrybutów i ich modyfikacji nie ma już nic. żadnego osobnego pod
łoża. Początek tej tendencji dał również Kartezjusz u którego sub
stancja zwłaszcza materialna, utożsamiona jest z jej atrybutem 
głównym czyli z rozciągłością . Kartezjusz nazywa ją wprawdzie 
res estensa, sugerując, że rozciągłość jest w czymś, lecz faktycznie , 
poza rozciągłością nie ma w niej już nic, żadnego substratu dla 
rozciągłości . 

Niechęć wielu filozofów nowożytnych i współczesnych do pojęcia 
substancji jest w istocie skierowana przeciwko tym dwom tenden
cjom w nowożytnym pojmowaniu substancji . W rezultacie pojawiły 
się z jednej strony koncepcje panpsychistyczne, eliminujące bierną 
materię z obrębu tego, co realne (np. u Leibniza czy Berkeleya), 
a z drugiej - koncepcje procesuali tyczne pozbywające się nie tylko 
pojęcia substratu, jako nośnika atrybutów lecz odrzucające samo 
pojęcie atrybutu i poprzestające na stwierdzeniu, że ostatecznie 
realne są same akty. Ta ostatnia koncepcja nie mogłaby zapewne 
uzyskać szerszej aprobaty, gdyby nie to, że współczesna nauka 
(zwłaszcza fizyka) zdaje się ją potwierdzać. 

Filozofia procesu w wersji Hartshorne 'a łączy niejako obydwie te 
tendencje. Ostateczny element świata, czyli to, co realne , jest mikro
kosmiczną , nigdzie nie zapodmiotowaną " pulsacją " aktywności, któ
ra wszakże ma naturę bliższą umysłowi niż materii. Umysł jest przy 
tym pojęty nie na sposób kognitywny, lecz emocjonalny, w czym 
również można upatrywać reakcji na inną z kolei nowożytną tenden
cję , a mianowicie na racjonalizm. 
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§ 4. Relacja 

Według Hartshorne'a " każda filozofia , może poza ab olutnym 
mistycznym monizmem , potrzebuje teorii relacji , czy też predyka
tów relacyjnych ", każda bowiem używa takich pojęć, jak: przyczyna, 
skutek, następstwo znak itp.41 Filozoficzna teoria relacji nie jest 
jednak po prostu logiką relacji , ale teorią ogólniejszą. Jej charakter 
jest zasadniczo metafizyczny42

. Jako taka stanowi ona rozstrzygnię
cie ważnych metafizycznych sporów - szczególnie sporu monizmu 
z pluralizmem - i jest też , w pewnym s nsie, wykładnią tanowiska 
dotyczącego natury i struktury rzeczywistości. Przesądza ona rów
nież o kształcie wielu zagadnień epistemologicznych43

. 

Z metafizycznego punktu widzenia istotną rzeczą jest to, czy 
relacje, jakie zachodzą w obrębie realności (w przypadku Hartshor
ne 'a chodzi o dziedzinę bytów aktualnych) , są zewnętrzne czy we
wnętrzne w stosunku do członów, między którymi zachodzą, czy też 
zachodzi jeszcze jakaś inna możliwość. J eżeli bowiem uzna się , że 

podstawowe metafizyczne kładniki rzeczywistości są niepodzielny
mi e lementami połączonymi jedynie relacjami zewnętrznymi to 
zrodzi się pytanie, dlaczego rzeczywistość nie znajduje się w stanie 
jednorodnego chaosu. Niezrozumiałe będzie także w jaki sposób 
połączenie takich metafizy~znych "atomów' może tworzyć byty 
złożone o cechach, które nie przynależą poszczególnym ich składni

kom. J eżeli natomiast elementarne składniki rzeczywistości połączo
ne są wyłącznie relacjami wewnętrznymi , to , ściśle biorąc , jedynym 
bytem złożonym czy raczej jedynym bytem w ogóle, będzie zbiór 
wszystkkh tych elementów. Na początku naszego wieku toczyła się 
na ten temat znana dyskusja pomiędzy filozofami o orientacji prag
matycznej (James) i anali tycznej (Russell) a brytyjskimi i amery
kańskimi idealistami reprezentującymi najczęściej różne wersje he
glizm u (Bradley, McTaggart Royce). 

~• Tam?. . 204. 

~2 Por. P. G . Ku n t z. Charles Hartsiw m es Th eory o f Order and Disord er. s. 4 15. 

~ Por. recuive Synthesis and Phi/osophic Method. s. 226. 

PiLitr (imnw.skl. Fiło7ofia prt.)(;cSo i jl·j metafi lozofia - -l-
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Hart horne buduje woją koncepcję relacji głównie w opozycji do 
ideali tycznego monizmu brytyjskich i amerykańskich hegli tów 
z ko11ca XIX i początków XX wieku . Główny argument tychże 
ideali stów przeciwko zewnętrzności relacji w następujący sposób 
charakteryzował W. James: ,.Wedle fi lozofii[ ... ] tych autorów, każdy 
sto unek , który łączy dwa zjawi ka dane w doświadczeniu , musi być 
am trzeci m bytem; a jeżeli tak to zamiast, żeby był mostem nad 
jedną cr l ówn ą przepa 'cią, twarza tylko dwie mniejsze przepaście, 
nad którymi trzeba na nowo mosty budować. Zamiast, żeby zaha
cza ł a o b, musi być am z pomocą nowego tosunku r ' przyczepiony 
do a, a z pomocą innego r" do b. Ale te nowe stosunki to znowu dwa 
nowe byty, które z kolei potrzeba czterema nowymi stosunkami 
poscz piać z poprzednimi i oto mamy szalony regressus in infinitum 
w pełnym galopie. A że regressus in infinitum uchodzi za ab urd, 
p rze to trzeba zaniechać tego przekonania , jakoby stosunki wchodzi
ły « pomiędzy» e le me nty. Żaden czysto zewnętrzny pośrednik nie 
może. wobec tego, dwóch elementów wiązać. Potrzeba jakiegoś 
cz nnika bardziej wewnętrznego. Elementy muszą nie zahaczać 
o iebie, a le przenikać się nawzajem i posiadać. Stosunek musi za
wierać w sobie e lementy, każdy element musi zawierać w sobie 
sto unek. musi wla ny byt w tym stosunku topić , musi byt każdego 
eleme ntu tonąć w i tnieniu drugiego, jakkolwiek my te elementy 
jako zjawi ka widzimy z o obna i nigdy nie możemy dobrze zrozu
mieć , jak to je t, że one w gruncie rzeczy stanowią jedność. Za to 
przyjmujemy, ż absolut potrafi dokonać tego zjednoczenia w jakiś 
niedocieczony. jemu tylko wła 'ciwy sposób' 44

. 

Ta k więc jedną z konsekwencji takiego tanowi ka w sprawie 
relacji jest przyjęcie tezy o zupełnym braku związku między świa
te m zjawiskowym a 'wiatem rzeczywistości absolutnej. James, wy
chodząc z pozycji empiryzmu, zarzucał zwol nnikom tej koncepcji 
ni uprawnione ek trapolowanie relacji logicznych , zachodzących 
mic;dzy nazwami rzeczy, na stosunki zachodzące między samymi 
rzecza mi: ,.Z tego, że na zwy rzeczy skończonych i stosunki między 

-1-1 Filo::.ofia tt•szech.l'wima. przeł. W. Witwicki .. 66-67. 
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tymi nazwami dadzą się rozłączyć , nie wynika wcale, żeby przedmio
ty rzeczywiste, oznaczone temi nazwami, potrzebowały dopiero ja
kiegoś deus ex machina, któryby je ze swej wysokości łączył. Jedne 
i te same rzeczy nie są niczem połączone pod jednym względem , 

a widocznie są połączone pod innym "45
. Hartshorne idzie w swojej 

koncepcji relacji trop m intuicji Jamesa , wyrażającej się w przeko
naniu, że można zbudować taką koncepcję , według której rzeczy 
wchodzą z innymi rzeczami zarówno w relacj e zewnętrzne , jak 
i wewnętrzne. W jakim jednak sensie przedmioty wchodziłyby 
w relacje obydwu tych rodzajów? 

Według Hartshorne'a podstawowym , a często pomijanym bądź 
niedostatecznie filozoficznie eksploatowanym, rozrozmeniem 
w koncepcji relacji jest ich podział na: symetryczne i asymetryczne. 
W rozróżnieniu tym istotne jest to , że relacje symetryczne są , jego 
zdaniem jedynie szczególnym lub "zdegenerowanym" przypadkiem 
relacji asymetrycznych46

. Relacje symetryczne (np. relacja równości 
lub tożsamości) nie tylko nie stanowią ogólnej zasady, jak chciałby 
np. Platon czy Leibniz, ale są logicznie wtórne w stosunku do relacji 
asymetrycznych47

. Ich wtórność Hartshorne pokazuje poprzez nastę
pujący eksperyment myślowy. Przypuśćmy, że w obcym dla nas języ
ku znamy słowa na określenie pewnych relacji niesymetrycznych , 
takich jak "większy niż", " następujący po' itp. ie potrzebujemy 
wówczas znać odpowiednich słów określających w tym języku takie 
relacje symetryczne, jak " równy", "jednocz sny" aby móc wyrazić 
ich znaczenie. Wystarczy, abyśmy po iadali słowa na określenie ne
gacji i koniunkcji. Wówczas możemy już zrozumieć że x i y są równe 
gdy x nie jest większy od y i y nie jest wię kszy od x , oraz że a i b są 
jednoczesne, gdy a nie poprzedza b i b nie poprzedza a. Nie jest 
natomiast możliwe wyrażenie relacji asymetrycznych za pomocą 
relacji symetrycznych oraz koniunkcji i negacji48

. 

45 Tamże, s. 63 . 

•
6 Crearive Symhesis and Philosophic Merhod, s. 205. 

47 P<>r. tamże . 226. 
48 Por. t amże .. 266. Na uwaj ą s i ę jednak natychmiast pytania. dotyczące p<>j ęć 

Otwarty Dostęp Academicon



52 ------------- ?odstawowe pojęcia m etafizyki 

Jak ma się twierdzenie o pierwotności relacj i asyme trycznych do 
zagadnienia relacji wewnętrznych i zewnętrznych ? Zdaniem Harts
horne'a, głównym błędem zarówno zwolenników tezy o wewnętrz
ności re lacji ( idealiści brytyjscy), jak i obrońców zewnętrzności rela
cji (do których za licza m. in. Hume'a i Russella) było traktowa nie 
jako mode lowych relacji symetrycznych, to znaczy takich że jeżeli 

re lacj a R zachodzi mi ędzy x i y, to ta sama relacja R zachodzi mi ędzy 
y i x. Tymczasem wskaźniki em (Hartsho rne używa tu słowa "para
dygmat '') dl a rozwiązań metafizycznych musi być asymetria: między 
x i y zachodzi re lacja R, lecz między y i x zachodzi inna re lacj a R"'9

. 

Podob nie jak przy konstruowaniu poj ęc i a kreatywnej syntezy, tak 
też i w kwestii re lacji Hartshorne odwołuje się do modelu poznania 
czy też szeroko pojętego doświadczenia. Re lacja podmiotu do po
znawa nego przedmiotu jest wewnętrzna dla podmiotu, a zewnętrzna 
dla przedm iotu . l tak na przykład liczba dwa zachowuje wszystkie 
swoje własn o ci (np. ta kie. że x+2=4 czy 3-1=2) nieza leżnie od tego, 
czy ten ktoś o ni ej myśl i , czy nie. Znajduje si ę więc ona w relacji 
zewnę trznej w stosunku do myślącego o niej podmiotu. Jednocześ
nie, według H artshorne'a, ów podmiot znajd uj e s i ę w wewnętrznej 

re lacj i do tej liczby. Znajomość liczby dwa" i jej własności zmie nia 
jego do ' wiadcze nie. Podmiot ten nie byłby tym samym podmiotem, 
gdyby nie myślał o liczbie "dwa"50

. 

negacj i i koni unkcji. którymi to pojęciami Hartsilorne posłużył s i ę w swoim ekspery
mencie myś l owym dla skonstruowania relacji symetrycznych z re lacji asymetrycz
nych. Po pi erwsze, sama koniunkcja jest re l acją , i to relacją symetryczną. Hartsilorne 
wyprowadza więc relacje symetryczne z relacji asymetrycznych za pomoc11 relacji 
symetrycznej. za kładając tym sam ym znajomość przynajmniej jednej re lacji syme
trycznej w obcym języku . Po drugie. można się zast a nawiać, czy pojęcie negacj i 
7.a losowane do jakiejkolwiek relacji symetrycznej (np. relacji równośc i ) nic dostar
czyłoby już pewnych intu icji relacji asymetrycznych. a przynaj mniej ogólnej relacji 
różnośc i (jeże li nic jest p rawdą , że x jest równy y, to x jest różny od y). Po trzecie 
wreszcie. przedstawiony przez Hart horne 'a myślowy eksperyme nt zakłada uprzednią 
znajomo ć rel<1cji ymet rycznych w in nym języku. nie dowodzi natomias t. że znajo
mość relacji symetrycznych w tym innym j ęzyku jest wtórna w tosunku do re lacji 
asy metrycznych 

49 Por. tamże. s. 210. 

"
11 Por. Tlle Divine Relativity. s. 62-63. 
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Taka sytuacja jest jeszcze lepiej widoczna w przypominaniu obie 
czegoś. To, co przypominane, jest zewnętrzne w stosunku do pod
miotu . Podmiot natomiast znajd uje się w relacji wewnętrznej do 
przypominanego przedmiotu. W tym wypadku wyraźnie widać, że 
asymetryczność relacji przypominania jest pochodną asymetryczno
ści podstawowej kategorii metafizycznej - czasu: jeżeli jakieś zda
rzenie a jest wcześniejsze w stosunku do zdarzenia b, to zdarzen ie b 
jest późniejsze (a nie wcześniejsze) w stosunku do zdarzenia a. Na
suwa się jednak wątpliwość, czy za relację asymetryczną w powyż
szym sensie można również uznać spostrzeganie, które jest pod ta
wowym (przynajmniej genetycznie) źród łem poznania. Sądzi się 
bowiem zwykle, że w spostrzeżeniu przedmiot i podmiot i tnieją 
równocześnie. 

Hartsilorne zaprzecza jednak takiemu twierdzeniu. W spo trzega
niu podmiot i przedmiot ni e są sobie równoczesne. Aby jakiś podmiot 
mógł stać się przedmiotem spostrzeżenia innego podmiotu, mu i on 
zo tać uprzedmiotowiony, to znaczy musi przejść ze stanu stawania się 
bytem aktualnym w stan bycia bytem aktualnym. Różnica między 
tymi dwoma stanami jest różnicą czasu, najczęściej minimalnego cza
su (rzędu ułamków sek undy). Pozostaje ona dla nas nieuchwytna 
w spostrzeżeniu , dlatego uważamy, że relacja między podmiotem 
spostrzegającym a spostrzeganym przedmiotem jest relacją równo
czesności. Faktycznie natomiast , podobnie jak w wypadku pamięta

nia o czymś, jest to relacja między tym, co teraźniej ze, a tym , co 
przeszłe. Dlatego właśnie Hartsilorne powie, że kluczem do zrozu
mienia struktury rzeczywistości jest pamięć, ni e za ' s po trzeżeni . 

W jaki jednak sposób można , na gruncie tej koncepcji , uniknąć 
przytoczonego wcześniej głównego zarzutu poheglowskich idea li
stów brytyjskich i amerykańskich , że przyjęcie zewnętrzności relacji 
prowadzi nieuchronnie do ciągu w nieskończoność? Hartshome 
przyjmuje, że między doświadczającym podmiotem a doświadcza
nym przedmiotem zachodzi zarazem re lacja zewnętrzna i wewnętrz

na (zewnętrzna - jeśli ujmuje s i ę ją od strony przedmiotu a we
wnętrzna - jeśli czyni się to od strony podmiotu). Je'li chodzi 
o relację podmiotu do przedmiotu, to, według Hartshorne'a, ni e jest 
ona żadnym dodatkiem do bytu podmiotu , leczje t nim sa mym. bądź 
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lepiej : tworzy ten podmiot. Pamiętać przy tym trzeba, że podmiot nie 
jest tutaj trwałą w czasie substancją lecz momentalnym stającym się 
bytem aktualnym. To co się staje , np. moje aktualne doświadczenie , 

tworzy się z przedmiotu tego doświadczenia. Tworzący się byt aktu
alny absorbuje niejako przedmiot swego doświadczenia (czucia) 
i przetwarza go w samego siebie. Tak rozumiane relacje tworzą byt 
aktualny: są one konstytutywne dla tworzącego się podmiotu i nie 
mogą być traktowan e jako relacje zewnętrzne, czy tym bardziej jako 
odrębne byty. Głównym powodem powstawania ciągu w nieskończo
ność było natomia t traktowanie relacji jako czegoś zewnętrznego 
w stosunku do tworzących ją członów. Ponieważ w przypadku relacji 
podmiotu do przedmiotu sytuacja taka nie zachodzi nie ma też ciągu 
w ni eskOJ1czoność5 1 . 

Ta sama relacja ujęta od strony doświadczanego przedmiotu jest 
jednak, według Hartshorne 'a, relacją zewnętrzną . Nie konstytuuje 
ona bytowo przedmiotu, ten bowiem już się nie staje, lecz jest to 
znaczy jest uprzedmiotowiony, całkowicie wypełniony relacjami 
z wcześniejszymi od siebie bytami. Tak rozumiany przeszły byt aktu
alny jest gotowym. skończonym zrostem relacji z wcześniejszymi 
bytami aktualnymi i relacja do poznającego go podmiotu nie dodaje 
niczego do jego bytowaści - z tego właśnie powodu relacja ta jest 
zewnętrzna w stosunku do owego przedmiotu. Jako taka powoduje 
ona powstanie ciągu w niesicończoność, przed którym ostrzegali 
idealiści. Jeśli bowiem jakie' B samo w sobie nie zawiera relacji R 
do A Ueżeli nie pozostaje w relacji wewnętrznej do A), to aby 
znalazło się w takiej relacji , ta ostatnia musi zostać dodana do B. 
Jako zewnętrzna wymagała ona będzie jednak następnej relacji R 
ł ączącej B z relacją R i tak dalej w nieskończoność. Odpowiedź na 
ten zarzut dotyka jednego z centralnych zagadnień metafizyki Harts
horne 'a . Według niego nie jest tak że ów człon B znajduje się 
w zewnętrznej relacji do cz łonu A: "To nie pewne człony mają jakieś 
relacje na zewnątrz, lecz pewne relacje zawierają swoje człony [ .. .]. 
złon B «jest w relacji» do A jedynie nominalnie ( .. .]. To raczej 

51 Por. tamże. s. 64-65. 
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relacja zawiera ten człon; dlatego właśnie człon A. w to unku do 
którego relacja ta jest wewnętrzna. posiadając tę relację, po iada 
także człon B. Na przykład XY jako coś złożonego pozostaje 
w relacji do X. Posiada mianowicie X jako swój składnik . To «po
siadanie» jest relacją. Powiedzenie, że X jest składnikiem zawartym 
w XY to inny spo ób stwierdzenia , że XY zawi ra X w pewie n 
sposób"52

. Ten "pewien sposób '' , w jaki X jest zawarty w XY. sta
nowi właśnie relację. 

dpowiadając na zarzut, że zewnętrzność relacji prowadzi do 
ciągu w nie kończoność, Hart horne dokonuje więc woistej antolo
gizacji relacji. Zarzut powyższy obowiązuje, jego zdaniem , wtedy, 
gdy zarówno człony relacji , jak i samą r lację potraktuje ię jako 
odrębne byty. Jedno z rozwiązań rodzących ię tu trudności polega 
na uznaniu relacji zewnętrznych za nierealne - wówczas jednak za 
realny uznać trzeba zbiór wszystkich rzeczy. Hartshornc wybiera 
inną drogę: realna w sensie ścisłym jest relacja , która zawiera 
w sobie woje człony, przy czym tak je t ona poję ta, że nic można 

mówić o i tnieniu dwóch takich samych relacji . ie istnieje relacja 
"doświadczenie w ogóle '' lecz jedynie konkretne doświadczenie 
A czy doświadczenie B: "Inny przedmiot oznacza inny podmiot. 
jeżeli przez ten ostatni rozumieć konkre tny stan poznawcz "53

. Pa
rafrazując jedno ze sformułowań l ibnizjaJ1 kiej zasady ciągło 'c i , 

można powiedzieć, że gdyby istniały dwie identyczne relacje, byłyby 
one ze sobą tożsame. 

Pogląd Hartshorne'a można nazwać relacjonizmem metafizycz
nym: rzeczywisto ' ć jest zbiorem relacji, które zawierają ·woje człony. 
Pogląd ten jest jednocześnie , w przeciwieństwie do stanowi ka np. 
Bradleya czy Royce 'a, pluralizmem: istnieje wi lo 'ć różnych relacji , 
z których każda jest podstawowym składnikiem rzeczywi to 'ci . Wie
lo 'ć nie jest więc zjawiskowa. Rzeczą istotną je l również to, że 
relacje tworzące rzeczywi tość są nie ymetryczne w sen ie diachro
nicznym. Naci k na tego typu relacje odróżnia re lacjonizm Hart -

52 Ta1nże , s. 65. 
53 --rarnżc. . 64. 
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h orne 'a od identycznie określanego poglądu tzw. szkoty marburskiej 
(H. Cohena i P. Natorpa). Ponadto relacjonizm szkoły marburskiej 
ma charakter bardziej epistemologiczny, natomiast Hartshorne nad
aje swojemu poglądowi wydźwięk metafizyczny: relacje nie tylko są 
pierwotne w naszym poznaniu rzeczy, lecz również w porządku on
tycznym. 

§ S. Przyczyna i skutek 

Teoria relacji wraz z koncepcją czasu i teorią panpsychizmu po
zwala określić przyjmowane przez Hartshorne'a rozumienie przy
czynowości. Kiedy używa on terminów przyczyna (cause), przyczy
nowość (causality) , najczęściej ma na myśli przyczynę sprawczą. Tak 
rozumiana relacja przyczynowa jest w jego ujęciu , relacją a yme
tryczną , ukierunkowaną , co oznacza, że każda interakcja przyczyno
wo-skutkowa zakłada różnicę w cza ie między swymi elementami. 
Zgodnie z wcześniej zarysowaną koncepcją czasu teraźniejszość jest 
jedyni momentalną (nierozciągłą w czasie) , rysą" między zdeter
minowaną przeszłością a niezdeterminowaną przyszłością. Jedną 
z kons kwencji tego stanowiska jest prawidłowość, zgodnie z którą 
relacja przyczynowa nie może zachodzić między równoczesnymi 
e lementami . Przedmioty w aspekcie ich równoczesności są , mówiąc 

po leibnizjańsku monadami bez okien - nie mogą one ani oddzia
ływać na inne przedmioty równoczesne ani stać się przedmiotem 
takiego oddziaływania z ich strony. 

Tak więc pierwszą charakterystyką relacji przyczynowej jest jej 
cza owycharakter i wynikająca stąd niemożliwość interakcji pomię

dzy równoczesnymi elementami . Z czasowej niesymetryczności re
lacji przyczynowej wynika także realna różnica między przyczyną 
(przyczynami) a skutkiem. Bycie przyczyną określa Hartshorne 
w kategoriach niezależności, nierelatywności i absolutno 'ci , bycie 
skutkiem natomiast ujmuje w zaprzeczeniach tych pojęć54 . Przyczy-

5~ Por. reative Synthesii and Philosophic Metlwd. s. 52. 
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na jest w tej koncepcji przeszłym bytem aktualnym który jako już 
ukonstytuowany, jest właśnie niezmiennym, nierelatywnym i w tym 
sensie absolutnym elementem rzeczywistości. Skutek zaś to stający 
ię (a więc zmienny) byt aktualny, który powstaje z relacji do prze
szłych bytów aktualnych (jako taki jest więc relacyjny i zależny od 
nich). 

Ponieważ ostatecznym składnikiem rzeczywistości nie są trwałe 
substancje, lecz momentalne byty aktualne , stosunek przyczynowy 
w najpierwotniejszym, metafizycznym sensie zachodzi właśnie mię 

dzy nimi, dokładniej mówiąc. między zdarzeniami już aktualnymi 
a zdarzeniami dopiero ię stającymi. Pierwsze są sprawczymi przy
czynami drugich. Stwierdzenie, że relacja przyczynowa zachodzi 
.. między " zdarzeniami , nie oznacza, że jest ona zewnętrzna w sto
sunku do przyczyny i kutku. Z perspektywy teraźniejszości jest ona 
relacją wewnętrzną: stający się byt aktualny tworzy się z relacji (ze 
swoich przyczyn). Nie oznacza to jednak że zdarzenie jest wyłącznie 
urną i wypadkową swoich przyczyn sprawczych. 

Pojęcie "przyczyna w ogóle ' zawiera w sobie pojęcie "skutek 
w ogóle", lecz konkretna przyczyna bądź nawet zbiór konkretnych 
przyczyn, nie zawiera w sobie jeszcze określonego skutku55

• ie je t 
więc tak, że w jakiejś przyczynie potencjalnie zawiera się określony 
skutek, ten ostatni jest bowiem ,.bogatszy" od przyczyny (czy nawet 
od zbioru przyczyn): a tym właśnie polega filozofia kreatywności , 

że dla niej źródła są mniej doskonałe (inferior) niż to , co z nich 
powstaje"56

. Inaczej mówiąc, kutek jest w pewnym sensie doskonal
szy od swoich przyczyn. " Doskonalszy ' znaczy w tym wypadku 
bogat zy, twórczy i nowy. W ten spo ób Hartshorne przeciwstawia 
się tradycyjnej za adzie, według której skutek nie może być dosko
nal zy od swej przyczyny, i stawia siebie w rzędzie tych filozofów
ewolucjoni tów, którzy twierdzą , że rozwój wszechświata przynosi 

'' Z pogl ądem tym zgodziłby si<; nawet D. Hume. który nie twierdził pr~,:ccicż, że 
w poj<;ciu prt.yczyny jako takiej nie jest zawarta idea skutku, lecz że z poj ~;:cia prochu 
(a wi<;c przyczyny ukonkretnionej) nic da si<; wydcdukować tego. że proch wybuchnie. 

reative Symheis and Philosophic Method, s. 127. 
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wciąż coś nowego, coś co potencjalnie nie było jeszcze zawarte 
w pierwotnym stanie rzeczywistości. 

W związku z takim stanowiskiem Hartshorne krytykuje dążenie do 
poszukiwania koniecznych i wystarczających warunków zai ·tnienia 
czegoś. Wyrażenie " konieczny i wystarczający warunek" zakłada, 

w jego interpretacji symetryczność przyczyny i kutku. Pierw zy przy
miotnik zawarty w tym określeniu oznacza, że skutek implikuje przy
czynę , drugi zaś , że przyczyna implikuje skutek57

. Przez ,,warunki " 
rozumie on tu jednak wyłącznie przyczyny sprawcze, w dodatku ze
wnętrzne w stosunku do tworzącego się bytu aktualnego. Jego zdaniem 
przyczyny (sprawcze) są koniecznymi , ale niewystarczającymi warun
kami zaistnienia jakiegokolwiek bytu aktualnego , ponieważ każdy 
stający się byt aktualny jest do pewnego stopnia pontaniczny. krea
tywny w syntetyzowaniu swoich przyczyn prawczych. 

Tę spontaniczność (określaną czasami jako , .zaczątkowa wol
ność" ) można by nazwać autodeterminacją skierowaną ku pewne
mu celowi. Trzeba jednak ciągle pamiętać. że jej podmiotem jest 
momentalny, stający się byt aktualny. Trudno w tym przypadku mó
wić o autodeterminacji lub o celowym działaniu w sensie w jakim 
pojęć tych używano np. w tradycji arystotelesowskiej. Hartsilorne 
nie przeprowadza analiz kreatywności bytu aktualnego, poprzesta
jąc po prostu na stwierdzeniu faktu samej kreatywności. nalizy 
takie można natomia t znaleźć u Whiteheada . Stanowisko Hartshor
ne 'a w kwe tii przyczynowości celowej jest pewnym ustosunkowa
niem się do tych analiz. Aby zrozumieć, na czym ono polega , trzeba 
zacząć od krótkiego przedstawienia koncepcji Whiteheada. 

W głównym swoim dziele Whitehead równie często używa pojęcia 
przyczyny sprawczej,jak pojęcia przyczyny celowej, zgodnie ze swoim 
przekonaniem, że "jednym z zadań dobrej metafizyki jest ustawienie 
przyczyny sprawczej i celowej we właściwej wzajemnej relacji"58

. Dla 
Whiteheada po tulat taki oznacza sformułowanie stanowiska pośred

niego między charakterystycznym dla nurtu arystotelesowskiego eks-

57 Por. tamże . s. 52. 
5~ Process and Rea/ity, s. 84. 

Otwarty Dostęp Academicon



Przyczyna i skw ek -----------------------------59 

ponowaniem przyczyn celowych, a nowożytną ich deprecjacj ą na 
korzyść przyczyn sprawczych. Jeże li jednak mówi s ię o przyczynach 
w sensie metafizycznym, to mu zą one być przyczynami tego. co jest 
w naj pierwotniej zym znacze niu realne, czyli stającego się , momen
talnego bytu a ktualnego (actual occasion łub actual enlity)59

. Tutaj 
jednak pojawia się problem, w jaki sposób można przypisać celowość 
temu, co momentalne. Wydaje się, że celowość musi być związana 
z poj ęci em trwałego (nie zaś momentalnego) podmiotu. 

Dla rozwiązania tego problemu Whitehead konstruuj e skompli
kowaną terminologię , która pozwoli przypisać bytom aktualnym 
, działa nie" celowe. Przede wszystkim dokonuje on rozróżnienia 

między poj ęciami : , zmiana" (change) i , ruch " (movement) , a poj ę
ciem " tawanie się ' (becoming) . Byty aktualne, jako momentalne, 
nie zmieniają ię i nie podlegają ruchowi. Można o nich natomiast 
powiedzieć, że się stają60 . Co Whitehead chce zasugerować, mówiąc 
o "stawaniu się' mome ntalnych i mikrokosmicznych bytów aktual
nych ? Po pierwsze to, że byty aktualne nie są niezróżnicowanymi 
metafizycznymi punktami , ponieważ można w nich wyróżnić pewne 
nieczasowe , fazy" stawania się . Po drugie, kategoria stawania i ę 

otwiera Whiteheadowi drogę do sformułowania koncepcji Boga, 
który. będąc pozaczasowym bytem aktualnym, staje się , ni e podlega
j ąc zmianom czy ruchowi. Zagadnienie to zostanie podjęte później; 
dla problemu przyczynowośc i celowej ważniejsze jest wyróżnieni e 
faz stawania s ię bytu aktualnego, czyli faz konkretyzacji (concre
scence) . Tak bowiem Whitehead nazywa byt aktualny ujęty od stro
ny jego wewnętrznej konstytucji (czy raczej konstytuowania i ę )61

. 

59 Terminów tych Whitehead używa w zasadzie za miennie, chociaż , jak zauważa 
D. Sherburne, te rmin acw al occasion implikuje zawsze porządek czasopnestrzcnny. 
Wh itc hcad pr7.yjmuje istnienie jednego bytu nieczasowego, Boga, którego można 
n azwać actual entity, lecz nic actual occasion. Por. A Ke to Whitehead's .. Process 
and Reality ". s. 206-207. 

611 Z miana jest , według Whiteheada, rezultatem nastc;powania po sobie bytów 
aktualnych ' okre ' lonym zdarzeniu (por. Processand Rea/ity, s. 73). "Zdarzenie" 
na tomiast LO pewnego rodzaj u szereg następuj ących po sobie bytów aktualnych. 

61 Por. t amże. s. 2 1 O. 
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W procesie konkretyzacji Whitehead wyróżnia cztery fazy: czucia 
kanformalnego (conformal feeling), czucia konceptualnego (con
ceplltal feeling), prostego czucia komparatywnego (simple compara
tive feeling) i czucia intelektualnego (intellectual feeling). nazywane
go też złożonym czuciem komparatywnym (complex comparative 
f eeling). Terminu "czucie", w rozumieniu proponowanym przez 
Whiteheada nie należy pochopnie interpretować w posób panpsy
chistyczny: .W tym wypadku «Czucie» jest używane na oznaczenie 
pewnej najbardziej podstawowej operacji przechodzenia od obie
ktywno ' ci danych do ubiektywno 'ci bytu aktualnego, o którym 
mowa. Czucia są różnorako wyspecjalizowanymi operacjami powo
dującymi prz jście do subiektywności "62 . Zamiast terminu "czuci ' 
Whitehead używa też terminu " ujęcie " (prehension)63

. 

Różnicę między przyczynowaniem sprawczym, czy też sprawczo
ścią przyczynową (causa! efficacy) , a przyczynowaniem celowym 
Whitehead ujmuje w kategoriach wymienionych wyżej faz tawania 
ię bytu a!:tualnego. Pierwsza faza jest fazą przyczynawania spra

wczego. W niej , dzięki czuciu konformalnemu, czy też tzw. proste
mu czuciu fizyczn mu (simple physical feeling) prze zły tan rzeczy
wistości wkracza w konstytucję tworzącego się bytu aktualnego 
i w tym sensie staje się jego przyczyną sprawczą. Stający się byt 
aktualny zostaje w ten spo ób dostosowany do swojego otoczenia. 
Termin " konformalny" (conformal) oznacza tutaj: zachowujący for
mę, dostosowujący się do charakteru bezpo ' redniej przeszłości , któ-

"
2 Tamże . s. 40-41 . 

6~ Termin prehemion ma nieco sze rszy za kres niżfeefing. ci ś l ej mówiąc .. ,czucia ·· 
są jedynie tzw. pozytywnymi ujęciami . Ujęci a mogą być bowiem pozytywne , czyli 
ab orbujące to. co ujmują Uakieś dane) w konkretyzacji bytu aktua lnego (w tym 
wypadku owe dane taj ą s ię "częśc i <t .. czy t eż mat e riałem . z któ rego zbudowany je t 
byt aktua lny), lub negatywne (wy ł ączające to. co ujmują z konkretyzacji) . Prototypem 
Whiteheaclowskiego te rminu prehension je 1 Leibnizj a ń ski te rmin "pe rcepcja". Por. 
/ \ Key to Whitehea{/:1· .. Process and Reality''. s. 235-236. Odpowiednikiem czuć kon
forrn a lnych s ą ujęcia fizyczne (physicaf prehensions) , czuć konceptualnych uj ęci a 

konceptualne ( eoncepwal prehensions) , prostych czuć komparatywnych i czuć inte le
ktualnych tzw. zmieszane ujęcia (impure prehensions). wśród których Whit ehead 
wyróżni a jeszcze tzw. ująci a hybryda lne (hybrirf prehensions). 
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ra jest przedmiotem takiego czucia. Whitehead używa zamiennie 
różnych terminów: faza kanformalna (conformal phase) , faza res
pon ywna (responsive phase ), faza receptywna (receptive phase ). 
Podkreślają one bierny, dostosowawczy charakter tej fazy. 

Modelem dla tak rozumianej przyczynowości sprawczej jest per
cepcja zmysłowa. Odpowiednikiem fazy kon tytuowania się bytu 
aktualnego byłaby czy ta percepcja zmysłowa, która jest wszakże 
tylko pewną idealizacją i faktycznie nie występuje. Percepcji towa
rzyszą bowiem zawsze pewne subiektywne "zakłócenia" w postaci 
intelektualnych wtrętów, będących pochodną aktywności podmiotu . 
Whitehead ni twierdzi więc , że istnieją byty aktualne powstałe wy
łącznie na pod tawie czucia konformalnego. Takie czucie stanowi 
jedynie pewną fazę w kon tytucji bytu aktualnego, po której muszą 
nastąpić inne fazy, aby proces konstytucji mógł być dokończony. Owe 
następne fazy decydują o kreatywności bytu aktualnego. Niemniej 
jednak faza kanformalna może odgrywać większą rolę w tworzeniu 
się jednych bytów aktualnych, niż dzieje ię to w przypadku innych. 
I tak na przykład w proce ie tworzenia się bytów aktualnych, wcho
dzących w skład przedmiotów nieożywionych , czucia kanformalne 
dominują nad pozostałymi fazami tak , że dla praktycznych celów 
można pominąć niewielką kreatywność tych bytów. Ale już w przy
padku bytów aktualnych tworzących przedmioty ożywione, zwła
szcza świadome, fazy następne mają większe znaczenie i ich pomi
nięcie równałoby się zanegowaniu natury tych przedmiotów. 

Przyczynowanie celowe ma swoją podstawę w pozostałych fazach 
konstytuowania się bytu aktualnego, których dokładny opis przekra
cza ramy tej pracy, a dla objaśnienia koncepcji przyczynowości 
u Hartshorne'a nie jest konieczny. Wystarczy powiedzieć że już 

w fazie drugiej na poziomie czucia konceptualnego (conceptual 
feeling) czy ujęcia konceptualnego (conceptual prehension) , kończy 
ię , zdaniem Whiteheada, czy ta receptywność64 • "Zgodnie z doktry-

M Ściś le biorąc, nawet na poziomic czucia kanformalnego nie można mówić 
o całkowitym braku kreatywności , ponieważ dokonuje się tutaj pewna wstępna se
lekcja danych. Pewne dane zost ają wykluczone z konstytucji bytu aktualnego przez 
tzw. uj ęcia negatywne (negative prehensions). Por. Processand Reality. s. 41-42. 
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ną fi lozofii organizmu, niezależnie od zakresu wpływu przyczynowo
śc i sprawczej na determinację komponentów konkretyzacji (conc
rescence) - jej danych , jej emocji , jej upodobań , jej celów (purpo
ses) faz jej celu subiektywnego (subjective a im) - oprócz determina
cji tych komponentów, zawsze pozostaje jeszcze celowa reakcja tej 
samokreując j się jednostki w zechświata. Ta celowa reakcja dopeł
nia samokreacji owego aktu, przykładając pieczęć kreatywności na 
determinacjach przyczyny sprawczej '65

• Przyczyna celowa jest ściśle 
związana z tworzącą się podmiotowością bytu aktualnego i jest jed
nym ze źródeł jego kreatywno 'ci. 

W koncepcji Whiteheada przyczyny: sprawcza i celowa są więc 
innymi określeniami pewnych faz tawania się bytu aktualnego. 
Jednak oprócz wymienionych rodzajów przyczynawania istnieje je
szcze inne, pochodzące od Boga. Z perspektywy Boga jest ono także 
rodzajem przyczynawania celowego, natomia t z punktu widzenia 
tworzących się bytów aktualnych je t to przyczynowanie wzorcze. 
Bóg do tarcza bowiem każdemu bytowi aktualnemu Uuż w pierw
szej fazie jego tworzenia się) początkowego celu (initial aim) , który 
jest też ideałem jego rozwoju. Cel ten stanowi jednak coś więcej niż 
tylko ideał rozwoju, nie jest on bowiem dany dla już ukonstytuowa
nego bytu, lecz w pewnym sensie daje on początek impuls do two
rzenia się bytu aktualnego: "Czucia fizyczne i wszystkie inne powsta
ją jako kroki zmierzające do realizacji tego konceptualnego celu 
[ ... ]"

66
. Bóg dobiera go w taki sposób, aby stymu lować rozwój świata 

w kierunku, który mówiąc najogólniej , jest najbardziej pożądany 

65 Tamże. . 47. 
66 Tamże . s. 224. Przytoczony fragment z tekstu Whiteheada sugeruj . że cel 

początkowy jest nie tylko idealnym planem rozwoju bytu ak tualnego. lecz także 
jedną z przyczyn sprawczych jego zaistnieni a. Cel ten jest bowiem początkowym 
impulsem, na podstawie którego pow t aj ą wszystkie pozostałe fazy i czynniki konsty
tuujące byt aktualny. Z drugiej jednak strony, rzeczywisto 'ć jest. wedlug Whiteheada. 
kreatywna .. z natury". tak że następowanie po sobie bytów aktualnych wynika 
z metafizycznej konieczności. W tym wypadku cel subiektywny nie mógłby być inter
pretowany jako rodzaj sprawczej przyczyny zaistnienia bytu aktualnego. Zagadnienie 
to związane jest ści ' Ie z dyskutowaną wśród filozofów procesu relacją Boga do krea
t ywności. 
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przez niego amego. el którego dostarcza Bóg, nie determinuje 
jednak konstytucji bytu aktualnego ponieważ każdy taki byt w póź
niejszych fazach swego rozwoju indywidualnie " ustosunkowuje się " 
zarówno do boskiego celu , jak i do czucia konformalnego. 

Ta skomplikowana Whiteheadowska koncepcja przyczynowości 
zmierza do wyrażenia intuicji. że każdy byt aktualny jest ostatecznie 
przyczyn ą amego iebie, causa sui67

. Tym, co ontycznie pierwotne, 
nie jest zatem pewien istniejący podmiot, posiadający różne czucia, 
lecz ame te czucia (czucie subiektywnego celu pochodzącego od 
Boga i czucie konformalne) , uzyskujące ostatecznie - dzięki proce-
owi przebiegającemu w następnych fazach - jedność podmiotu. 

Proce ni e zakłada podmiotu lecz odwrotnie: podmiot (jedno tko
wy, mikrokosmiczny byt aktualny) wyłania się z procesu68

. 

W związku z powyższym , zarysowym przedstawieniem my ' li Whi
teheada na temat przyczyny prawczej i celowej bytu aktualnego 
nasuwa i<;: zasygnalizowany już problem. związany z wyróżnieniem 
w procesie jego pow tawania kilku faz konkretyzacji. Fazy te przy
pisuje Whitehead nieczasowemu momentalnemu bytowi , przy czym 
ich opis jest prz prowadzony w taki sposób. że sugeruje czasową 
trwało 'ć tego bytu. Korzystając z dystynkcji schola tycznych , można 
zapytać, czy różnice między fazami konkretyzacji ą realne, czy też 
jedynie myślne . Whitehead uważał niewątpliwie owe bezczasowe 
.,fazy " stawania się bytu aktualnego za realne, w tym sensie, że ich 
następstwo konstytuuje byt aktualny: brak tego następstwa faz jest 
brakiem bytu aktualnego6

Y. Byt aktualny jest więc w jednym sensie 
prosty (momentalny) , w innym zaś wewnętrznie złożony z następu
jących po obie faz. ujęć (prehensions) i czuć (jeelings) . Opis owej 
złożoności jako kon tytutywnej dla tego, co w pełni realne jest 
według Whiteheada jednym z głównych zadań metafizyki70

. Realiza
cji tego zadania poświęcona jest duża część Processand Reality. 

117 Por. t amże , . 86. 88. 22 1-222. 
1~ Por. A Key to Whitehead:5 Metaphysics. s. 244. 

f><J Por. Process and Reality, s. 434. 
70 Por. t amże, s. 2 19. 
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Teraz można powrócić już do koncepcji przyczynowości Hartshor
ne 'a. czy raczej do sposobu, w jaki ustosunkowuje się on do koncepcji 
Whiteheada. Hartshorne nie przyjmuje Whiteheadowskiego genety
cznego podziału (genetic division) procesu konkretyzacji bytu aktu
alnego na bezczasowe ,fazy" albo przyjmuje go jedynie jako podział 
myślny, a nie realny71

. W związku z tym nie przywiązuje też wagi do 
skomplikowanych dystynkcji Whiteheada, co z kolei powoduje, że 
cała terminologia jego metafizyki zostaje znacznie uproszczona. 
W koncepcji Hartshorne'a zagadnienie przyczynowości jest ujęte 
jedynie w kontekście relacji między stającym się a przeszłym bytem 
aktualnym, a nie w aspekcie wewnętrznej konstytucji bytu aktualne
go. Zamazane zostaje tym samym rozróżnienie między przyczynowa
niem sprawczym i celowym oraz wzorczym. Nie oznacza to , że Harts
horne zupełnie rezygnuje z używania tych pojęć , lecz że nie znajdują 
one u niego tak klarownych metafizycznych podstaw jak w koncepcji 
Whiteheada (w jego rozróżnieniu " faz ' stawania się). 

Ponadto przedstawiane przez Hartshorne'a analizy pojęcia przy
czynowości nie są prowadzone na poziomie pojedynczego bytu aktu
alnego, lecz tzw. złożonego indywiduum (compound individual) 
takiego jak np. człowiek, który jest pewnego rodzaju nagromadze
niem bytów aktualnych72

. Hartshorne a interesuje więc bardziej za
gadnienie przyczynowości w świecie przedmiotów danych nam 
w doświadczeniu, podczas gdy Whitehead koncentruje swoje rozwa
żania na mikrokosmicznym bycie aktualnym w aspekcie jego we
wnętrznej konstytucji. Hartshorne unika daleko idących spekulacji 
dotyczących wewnętrznego podziału bytu aktualnego, natomiast 
Whitehead upatruje w nich najistotniejszych zadań metafizyki. Róż
nice te wiążą się m. in. z odmiennym ujęciem pewnych kwestii me
tafilozoficznych, które zostaną omówione w następnym rozdziale. 

Najważniejsza różnica w ujęciu przyczynowości między White
headem a Hartshorne 'em wydaje się jednak dotyczyć kwestii aktyw
ności bytów aktualnych. Aktualność jest bowiem w filozofii procesu 

71 Por. Creative Symhesi.1· and Philosophic Me1hod. s. XV. Por. leż B. L. C l ark e, 

Hartsilorne 011 C od and Physical Prehensions, s. 39. 
72 Por. The Logic of Pe!fection, s. 161 -190. 
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nierozłącznie związana z aktywnością. Whitehead przypisuje całą 
aktywność konkretyzującemu się bytowi aktualnemu. Przeszłe byty 
są całkowicie bierne. nie mogą działać same z siebie ponieważ już 
przeminęły. Dlatego nowy byt aktualny określa on jako przyczynę 
samego siebie; chociaż bowiem byt ten tworzy się z poprzedzających 
go bytów w przeszłości cała aktywność leży po jego stronie. Taka 
koncepcja radykalizuje wolność nowość kreatywność aktualności za 
cenę swoistego unicestwienia przeszłości, która w tej perspektywie 
nie jest aktualnością (w znaczeniu: aktywnością) . Hartshorne nie 
godzi się na takie ujęcie przeszłości - jego zdaniem przysługuje jej 
miano aktualności , ponieważ jest ona także aktywna, mimo że nie 
determinuje stających się bytów aktualnych 73

• 

Trzeba jednak zaznaczyć, że w ujęciu Hartshorne'a aktywność 
tkwiącą w przeszłości może "wyzwolić" jedynie stający się byt aktu
alny, który ujmuje swoje własne przyczyn/4

. Podkreślana przez 
Whiteheada i Hartshorne 'a aktywność stającego się bytu aktualne
go świadczy niewątpliwie o chęci wyakcentowania przez nich krea
tywności i wolności w świecie oraz o próbie eliminacji determinizmu. 
Jeżeli bowiem przeszłość nie stanowi wystarczającego warunku te
raźniejszości, ta ostatnia musi być czymś nowym i twórczym, musi 
być w pewnym sensie przyczyną samej siebie. Hartshorne, uznający 
pewną aktywność prze złości, wydaje się przy tym bardziej umiar
kowany niż Whitehead w przypisywaniu kreatywności temu, co staje 
się aktualne. 

Z dwóch powodów nie można jednak zbyt mocno eksponować 
różnicy między koncepcjami aktualności jako aktywności propono
wanymi przez Whiteheada i Hartshorne'a. Po pierwsze dlatego, że 
nie jest do końca jasne stanowisko Whiteheada dotyczące ontyczne
go statusu przeszłości. Po drugie za', trudno jest uchwycić, w jakim 
sensie w koncepcji Hartshorne 'a przeszłość może być aktywna. Dru
gi z wymienionych powodów jest szczególnie ważny. Może on ozna
czać, że w perspektywie zasadniczego problemu metafizyki różnica 

73 Por. tamże , s. 176. 
74 Por. Creative Symhesis and Philosophic Method, s. 106. 
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między tymi dwoma filozofami co do rozważanej kwe tii jest ma ło 

i to tna. Wie le wskazuj e na to , że tak właśnie jest. Ani bowiem dla 
Whi teheada który (za łóżmy) neguj e realno 'ć przeszłości , ani dla 
Ha rtshorne 'a, który podkreśla jej a ktua lność , przeszłość nie jest 
rea lna w e n ie metafizycznym. Rea l ność taka przysługuj e wył ącz

nie staj ącym się byto m a ktualnym. 
Kończąc omawianie poj ęć, które opisuj ą pods tawową mikrokos

miczną i momenta lną jednostkę on tyczn ą, warto odpowiedz ieć na 
pytani e , które zapewne nurtuj e wie lu czy te lników: czy pojęci e krea
tywn ej yntezy o na turze procesu nie to i w jawnej przeczno 'ci 
z intuicyjną zasadą , wyrażon ą w klasycznej fo rmule: actiones sunr 
supposirorum? awet w ' ród kontynuatorów Whiteheada nie ma co 
do tego zgody; np. D. E mmet uważa że zdolność do działa ni a i rea
gowani a na dzi a ła nie nie jest własnośc i ą procesów, lecz rzeczy. Brzę

cze nie muchy można opisać jako proces, lecz aby można było mówić 

o dz iałaniu i reagowaniu na dz i a łanie , trzeba odwołać s i ę do poj ci a 
rzeczy. Procesy nie maj ą wła ności dz i a ła ni a i reagowania na dzi a ła 
nie75. 

H artshorne mógłby s ię jednak z tym częściowo zgodz i ć. Wszystko 
bowi em za l eży od tego, jak pojmuje si ę samo dzi ała ni e i no ' nik dzia
ł a ń. J eżeli pojęc i e dz i a ła ni a ograniczy się do świata pozamikra ka mi
cznego (do którego na l eżą muchy), to Hartshorne nie mi ałby powodu 
odrzucać wspomnianej zasady. Dzi ała nie w tym sensie nie jest bowiem 
w jego metafizyce podstawowym dynamizmem rzeczywi stości . D yna
mizm ten znajduje s i ę na poziomie mikraka micznym, a więc słuszn a 
skądinąd uwaga o konieczności istnie ni a muchy, aby możliwe było 

brzęczenie , nie może sta nowi ć za rzutu dla jego koncepcji . 
Proble m trzeba więc uj ąć w inn ym pytaniu : czy kreatywna synte

za jako autonomiczna jednostka o ntyczna je t wewnętrznie nie
sprzeczna? Główna trudność z tym pytaniem tkwi jedn ak w rozumie
niu przeczno 'ci . Chodzi o to, między czym a czym miałaby ona 
zachodzić oraz w jaki po ób zamierzamy u ta li ć , czy coś jest, czy 
nie je t wewnętrzni e sprzeczne . Jeżeli domni emując sprzecznośc i 

75 Por. D. m m e 1 . The Passage of Na!ure, . 49. 
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pojęcia kreatywnej syntezy zakładamy, że oznacza ono pewną 
aktywn 'ć, a każda ak tywność mu i być zapodmiotowana, to oczy
wiście pojęcie takie jest sprzeczne, a mianowicie sprzeczne z ową 
zasadą. Ale w ten posób nie mówi my nic innego jak tylko to , że 
Hartshorne na poziomie mikrokosmicznym zasady tej nie przyjmuje. 

Pytanie przesuwa ię więc na następny problem: czy można 
w ogóle, w sposób niesprzeczny tę zasadę odrzucić? Aby jednak 
ten problem rozwiązać, należałoby zasta nowi ć i ę najpierw, w jaki 
spo ób zamierzamy to uczynić , to znaczy, co będzie stanowiło ewen
tualne kryterium tej sprzeczności. Nie jest ona bowiem nam dana 
w po ób oczywisty, o czym może świadczyć choćby to, że niewąt
pliwie nieprzeciętni myśliciele , tacy jak Whitehead czy H artshorne, 
jej nie dostrzegali. Nasuwającym s ię kryterium je t pojmowalność. 
Można powiedzieć, że rzeczywistość opi ywana w kategoriach tak 
rozumianych procesów jes t niepojmowa/na i dlatego najpewniej 
wewnętrznie sprzeczna. Takie kryterium narażone jest jednak na 
wiele zarzutów. wnosi ono bowiem ze obą cały bagaż indywidual
nych zdolnośc i pojmowania czegoś. Inaczej mówiąc coś może być 
niepojmawalne dla mnie, a całkiem pojmawalne dla kogo' innego. 
Za przykład może tu posłużyć pojęcie pozaczasowości które z kolei 
Hartshorne uważa za wewnętrznie przeczne dlatego, że jest ono dla 
niego niepojmawalne gdy tymczasem wielu innych filozofów nie 
dostrzega sprzeczności w tym pojęciu. 

Argumenty stwierdzające wewnętrzną przeczność czegoś w nie
których dzi edzinach pozaformalnych, także w metafizyce, mają więc 
ograniczoną wydolno 'ć : albo stwierdzają one banalną sprzeczność 

między tezą którą przeciwnik uznaje. a zasadą czy tezą , której on nie 
uznaje , a za to my uznajemy, albo odwołują się do kryteriów sprzecz
ności. które nie są obiektywne i które zakładają w i tacie to , czego 
dowodzą. Odrzucenie Hartshorne 'owskiego pojęcia kreatywnej syn
tezy nie może więc być uzasadnione przez proste stwierdzenie, że 
jest ono wewnętrznie sprzeczne. Wydaje się , że bardziej użyteczn 
byłyby tu argumenty ukazujące trudności ze zrekonstruowaniem (za 
pomocą tego pojęcia) św i ata poznania potocznego. Sam Hartshorne 
uważa wszakże, że może wyjaśnić , jak taka rekon trukcja jest moż
liwa: temu celowi służy jego koncepcja złożonego indywiduum. 
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§ 6. Indywiduum złożone 

Byty aktualne tworzą różnego rodzaju zbiorowiska . W naszym 
potocznym doświadczeniu mamy do czynienia z takimi przedmio
tami, jak np. kamienie, rośliny, ludzie, planety. Poznanie naukowe 
poszerza nasz świat z jednej strony o komórki , atomy. molekuły, 

z drugi ej o galaktyki i rodziny ga laktyk. Żaden egzemplarz które
gokolwiek spośród wymienionych rodzajów bytów nie jest, w rozu
mieniu Hartshorne 'a, pojedynczym bytem aktualnym, lecz pewnym 
ich zbiorowiskiem. Ponieważ zaś ostatecznym metafizycznym 
składnikiem rzeczywistości jest właśnie pojedynczy mikrokosmicz
ny i momentalny byt aktualny, pojawia się pytanie: na jakiej zasa
dzie byty aktua lne tworzą struktury złożone i czy wszystkie te 
truktury dadzą się opisać jako zwykłe nagromadzenie bytów aktu

alnych? 
Podobny problem pojawia się już na poziomie poznania nauko

wego, a nawet potocznego. Złożone byty fizyczne dają się podzieli ć 

na mniejsze części składowe, nie mające własności , które ma całość. 
Istotne są przy tym różnice między typami bytów złożonych , doty
czące charakteru ich jedności. Inna jest bowiem złożoność (a tym 
samym jedność) kamienia a inna człowieka. Zarysowany problem 
próbuje się czasami rozwiązać przez odwołanie się do pojęcia stru
ktury bądź architektury systemu: gdy pewne mniejsze elementy 
zostają zorganizowane w określony system, własności tego systemu 
będą różne od wła ności jego elementów składowych . Trudno byłoby 
zaprzeczyć temu twierdzeniu, nawet na poziomie wytworów 
ludzkich - wystarczy przywołać jako przykład jakiekolwiek dzieło 
malarskie (najlepiej impresjonistów), które nie da się zredukować (w 
war twie sensu) do zbioru molekuł , z których składa się farba . Jest to 
jeszcze bardziej oczywiste w przypadku bytów naturalnych jak np. 
zwierząt czy ludzi. Takich bytów, z ich złożonymi formami aktywno
ści, nie można op i sać wyłącznie w kategoriach mikrokosmicznych 
elementów składowych , z czego można wnioskować, że na poziomie 
ontycznym nie są one redukowalne do swoich składn ików. Pojęcie 

struktury czy architektury systemu nie wystarczy do wyjaśnienia 
takich przypadków, jeżeli nie rozumie się tego pojęcia jako oznacza-
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jącego coś ontycznie bardziej , lub przynajmniej równie, pierwotnego 
jak elementy kładowe. 

Czy da się opisać różne typy złożoności przedmiotów przy użyciu 
wyżej przedstawionych pojęć filozofii Hartshorne 'a czy też trzeba 
przyjąć istnienie pewnych , nieredukowalnych do swoich części , by
tów nie-mikrokosmicznych? W kategoriach jego metafizyki każdy 
niemikrofizyczny byt jest pewną społecznością, zbiorowiskiem, na
gromadzeniem bytów aktualnych (termin ,.nagromadzenie" nawią

zuje do Leibnizjańskiego pojęcia aggregatum). Problem polega na 
tym, w jaki sposób takie nagromadzenie bytów aktualnych powstaje, 
trwa w czasie i wyodrębnia się spośród innych bytów. To ostatnie 
zagadnienie wiąże się z kwestią przestrzenności , byty bowiem mają 
swoje granice przestrzenne, które stanowią o ich odrębności. Czym 
jest więc przestrzenność? 

Według Hartshorne'a źródłem przestrzenności jest symetryczna 
relacja równoczesności, która stanowi szczególny przypadek relacji 
asymetrycznych, zachodzących między tym, co teraźniejsze (co swje 
się bytem aktualnym) , a tym, co przeszłe (co jest już bytem aktual
nym) . Przestrzeń stanowi jedynie szczególny przypadek czasowego 
następstwa zdarzeń: , Według tej reguły przestrzeń jest faktycznie 
pewną komplikacją czasu, a nie odwrotnie. Przyczynowość jest klu
czem do wszystkich relacji , w jakie wchodzą zdarzenia, a każdy 
pojedynczy łańcuch przyczynowo-skutkowy ma strukturę podobną 
do czasu (is time-like). Przestrzeń j st komplikacją następstwa lub 
dziedziczenia (inheritance) czasowego. Pewien byt może posiadać 
jednego rodzica lub jedno źródło w czasie; ale dwoje rodziców, po
dobnie jak współistniejące rodzeństwo, wymaga przestrzeni. Prze
strzeń jest aspektem wielości linii dziedziczenia. Dziedziczenie a
mo w sobie, jako relacja jednokierunkowa, jest jednak czasowe [ .. .]. 
Tak więc przestrzeń , podobnie jak w zelkie symetryczne formy, nie 
jest podstawową zasadą - taką zasadą jest czas"76

. 

76 Tamże, s. 218-219. W swoi m ujc;:ciu przestrzeni Hartshornc inspiruje sil( nic 
tylko pogl ądami Whiteheada . Bergsona czy J amesa. lecz również koncepcjami filo
zofujących fizyków. Hartshorne zauważa szczególne zbieżno 'ci wlasnych ujęć z po
glądami M. Capka. Por. t e n że. Phi/osophica/ lm pac t oJ Colllemporary Physics. 
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Tak więc pytanie o granice wyodrębniające jedne byty złożone od 
innych musi być, według Hart horne·a , rozstrzygnięte tak jak więk-
zość zasadniczych problemów metafizyki - przez odwołanie się do 

czasu i do następowania po sobie bytów aktualnych. Aby jednak 
o trwało, ci pewnych struktur można było mówić w kategoriach wy
łącznie czasowych trzeba wprowadzić pojęcie uporządkowanych 
szeregów bytów aktualnych, w których każdy ze składników ma 
pewne , wspólne z pozostałymi elementy. W innym wypadku nie
możliwe byłoby mówienie o identyfikacji , bądź reidentyfikacji, ta
kich szeregów, a ta je t faktem . Ponadto , ze względu na to , że byty 
aktualne nie są pozbawionymi okien monadami , lecz mają otwarty, 
relacyjny charakter, ich szereg nie może być zdefiniowany w katego
riach r lacji z wnętrznych, lecz przez wewnętrzną charakterystykę 
bytów aktualnych. Inaczej mówiąc, trzeba przyjąć, że tworzące się 
byty stają się elementami pewn go szeregu, ponieważ w odpowiedni 
sposób ujmują , czują czy też percypują wspólną formę, która jest 
zawarta w bezpośrednio poprzedzających je bytach aktualnych 
bądź w jakimś odrębnym świecie form , do którego mają one dostęp 
w procesie wewnętrznej konstytucji. 

Podobnie jak w kwestii przyczynowości i aktualności , tak też 
i tutaj punktem wyjścia koncepcji Hartshorne'a jest teoria White
heada, a dokładniej konieczność rozwiązania pewnych problemów, 
które się na jej gruncie pojawiają. Dla opisu rzeczywistości makros
kopowej Whitehead używa najczęściej łacii1 kiego terminu nexus, 
oznaczającego splot, powiązanie, oraz terminu "społeczność" (so
ciery )77 . Pierwszy z tych terminów oznacza "indywidualny fakt 
wspólnoty (LOgetherness) bytów aktualnych, który jest realny, indy
widualny i partykularny w takim samym sensie, w jakim byty aktu
alne i ujęcia (prehensions) są realne , indywidualne i partykularne"711

. 

Z przytoczonego fragm n tu nie wynika , że nexus jest również aktu
alny i konkretny w tym samym sensie, co poszczególne byty aktu
alne. Pojęcia aktualno 'ci i konkretności są w filozofii procesu bar-

77 Por. Process and Rea/ity. s. 34. 
7x Tamże. s. 20. 
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dziej pod tawowe niż pojęcia realno 'ci ( zeroko rozumianej) indy
widualno 'ci czy partykulariów. Głównym zadaniem metafizyki jest 
ok re ' Jenie tego, co aktualne i konkretne, nie zaś tego, co np. indy
widualne. 

Społeczność (society) jest ukon tytuowana przez dominację okre
' Jonego zbioru charakterystyk w pewnej grupie bytów aktualnych. 
Według Whiteheada dominacja ta ma swoją o tateczną podstawę 
w ujęciu przez byty aktualne tego amego, bądź też tych amych 
wiecznych przedmiotów (eterna/ objects), które tanowią odrębną 
dziedzinę potencjalnych form istniejących w tzw. pierwotnej natu
rze (primordial nature) Boga. Ujęcie przedmiotu wiecznego przez 
konstytuujący się byt aktualny nie mu i być bezpośrednie, lecz może 
być ujęciem ujęcia wiecznego przedmiotu, dokonanego przez bez
pośrednio poprzedzający byt aktualny. Jest to możliwe dzięki temu, 
że byt aktualny dokonuje pewnej elekcji materiału już na poziomie 
czucia kanformalnego przez tzw. ujęcia negatywne (negative prehen
siolu). które wyłączają część materiału zawartego w tym czuciu 
z konstytucji tworzącego się bytu aktualnego. Dzięki temu ów byt 
aktualny może włączyć do swojej konstytucji tylko pewne "wybra
ne" elementy. Gdy byty aktualne tworzą nexus, elementem wybra
nym jest owa dominująca cecha charakterystyczna (defining charac
teristic) , stanowiąca element formatywny całego szeregu. Tak rozu
miana połeczność nie jest więc jedynie pewną klasą czy zbiorem 
przedmiotów, ponieważ porządek zachodzący między jej elementa
mi nie jest porządkiem matematycznym. Jego źródłem jest genetycz
na derywacja wspólnego elementu z poprzedniego bytu aktualnego. 
Procesowi temu nie towarzyszy jednak konieczno 'ć okre.5lonej dery
wacji , co oznacza , że w pewnym momencie może być ona zniekształ
cona przez tworzący się byt aktualny, w rezultacie czego nastąpią 
zmiany w łonie danej społeczności (np. atomu czy zwierzęcia) bądź 
nawet jej rozpad79

. 

79 Por. tamże. s. 250-rS. Do opisu sposobu tworzenia s i ę społ eczności i jej 
możliwych form Whitehead używa rozbudowanej terminologii. Podstawowe pojęcia 
używa ne przez niego w tym kont ekście to: transmutacja (transmwation), kontrasty 
(contrasrs) . \ a rtościowanie (valuarion ). awcr ·ja (aversion), adwersja (adversion) . 
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Whitehead wyróżnia wiele typów połeczności , różniących się 

między sobą stopniem i charakterem złożoności , np. społeczność 
korpu kularną (corpuscular society) , przedmiot trwały (enduring 
object) społeczność ustrukturowaną (structured society). Ten ostat
ni typ społeczności zawiera inne społeczności jako swoje składniki , 

przy czym niektóre z nich są podporządkowane, inne zaś dominują
ce panujące (regnant) . Żyjąca komórka, zwierzę czy też człowiek ą 
takimi właśnie ustrukturowanymi połecznościami. Koncepcja ta 
nasuwa skojarzenia z naukowym sposobem opisu, w ramach które
go istoty żyjące ujmuje się jako złożone z wielu odpowiednio upo
rządkowanych i przenikających się poziomów: fizycznego (atomy, 
molekuły) biologicznego (żywe komórki), psychicznego (urny l 
bądź część ciała, np. mózg, spełniająca funkcje umysłowe). 

Z filozoficznego punktu widzenia istotny jest następujący pro
blem: jeżeli np. człowiek jest ustrukturowaną społecznością i zawie
ra w sobie inne społeczności , z których jedne są podporządkowane, 

inne zaś dominujące, to czym są te ostatnie i jaki jest ich tosunek do 
społeczności podporządkowanych? Ponieważ Whitehead przypisuje 
czucie poszczególnym momentalnym bytom aktualnym, a ustruktu
rowane społeczności są nagromadzeniem wielkiej ich liczby pojawia 
się pytanie: w jakim sensie można mówić, że złożona społeczność 

bytów aktualnych czuje? ie sposób bowiem zaprzeczyć temu, że 
przynajmniej niektóre społeczności jako całość (a nie tylko poszcze
gólne ich części) dysponują takim czuciem, doświadczeniem , a nawet 
świadomym poznaniem. Problem ten ma przy tym dwa aspekty: 
diachroniczny i synchroniczny. W przypadku pierwszego z nich cho
dzi o to, jak można przypisać czucie czy doświadczenie serii bytów 
aktualnych, natomiast w przypadku drugiego - o to, czy czucie takie 
należy przypisać tylko pewnej części ustrukturowanej społeczności 
(np. mózgowi człowieka , umysłowi albo duszy) , czy też społeczności 
jako całości. 

Pierwszy problem wydaje ię znajdować rozwiązanie w wyżej 
zary owanej koncepcji uporządkowanych szeregów, w których ka
żdy aktualny byt przekazuje następującemu po nim bytowi aktual
nemu element formujący. Ściśle jednak biorąc, to nie cały szereg 
czuje, lecz jedynie poszczególne byty aktualne. Szereg złożony 
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z takich bytów aktualnych jest już tylko pewną abstrakcją , tym 
bardziej że , według Whiteheada, byty aktualne po zakończeniu pro
cesu wewnętrznej konstytucji przemijają , znikają (perish). l tak np. 
jeżeli mogę w jakimś sensie przypisać czucie czy też doświadczenie 
sobie jako całości (a nie tylko pewnym częściom mnie) to ściśle 
biorąc jest to możliwe jedynie w odniesieniu do ja-teraz. Ja-przed 
momentem już bowiem przeminęło , a ja-za moment jeszcze nie po
wstało80 . 

W jakim jednak sensie można przypisać czucie mnie jako cało 'ci 

w aspekcie synchronicznym, czyli dokładniej: mnie-teraz jako cało
ści? złowiek jest ustrukturowaną społecznością bytów aktualnych, 
której elementami są inne społeczności. I tak np. moje serce czy też 
nerki ą takimi (również złożonymi) społecznościami które w pew
nych okolicznościach mogą zyskać niezależną ode mnie egzystencję, 
a nawet stać się częścią innej osoby (np. po przeszczepie). Ponadto, 
co najistotniejsze w tym zagadnieniu, ostatecznym składnikiem tych 
wszystkich społeczności są mikrokosmiczne byty aktualne i to one 
właśnie w sensie ścisłym czują (Jeel) ujmują (prehend) , doświadczają 
(experience). Ja-teraz nie jest pojedynczym bytem aktualnym zawie
rającym inne byty aktualne, lecz ich złożoną społecznością. Co wię
cej, ja-teraz jest społecznością bytów aktual nych nie powiązanych ze 
sobą przyczynowo, ponieważ współczesne sobie byty aktualne na
wzajem na siebie nie oddziałują. Niemniej jednak to ja, nawet 
w aspekcie teraźniejszości , czuję (np. ból nerek czy serca) i to ja 
doświadczam - tak jak gdybym był pojedynczym bytem aktualnym. 
Co więcej , wszystko wskazuje na to, że następujące po sobie w sze
regu moje doświadczenia są znacznie bardziej kreatywne i sponta
niczne niż np. czucia konstytuujące molekuły atomy czy żywe ko
mórki mojego ciała. Czym jest więc owa jaźń i gdzie jest jej locus? 
Być może jest ona nieprze trze n na i nie należy poszukiwać jej umiej
scowienia, a może jest tylko jakimś epifenomen mnie jako całości czy 
też mojego mózgu. 

Mo Por. R. C. N e v i li e. Contributions and Limitalians of Process Phi/osophy, 
. 289-291. 
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Whitehead nie dostarczył jasnej odpowiedzi na te pytania8 1
, pod

jął jednak próbę ich do tarczenia , identyfikując jaźń z pewnym 
szczególnym nagromadzeniem bytów aktualnych , a nie z organiz
mem ludzkim jako całością. Chodzi tutaj o nexus aktualnych bytów 
w tzw. " pustej przestrzeni" Takie byty aktua lne ą. w jego koncepcji 
najbardziej pontanicznymi elementami rzeczywistości i dobrze tłu
maczą szczególną kreatywność bytu ludzkiego. Z drugiej jednak 
strony są one najbardziej prymitywnymi i chaotycznymi elementa
mi , które w związku z tym nie łączą się w uporządkowane szeregi. 

ie można więc za ich pomocą wytłumaczyć ciągłości ludzkich do
świadczeń. Dostrzegając ten problem, Whitehead starał ię do tar
czyć także innych wyjaśnień wszystki one zmierzały jednak w kie
runku wyodrębnienia w ustrukturowanej społeczności , jaką jest np. 
człowiek , pewnej społeczności dominujących bytów aktualnych 
konstytuujących jaźń czy umysł82 . Gdy chodzi o umiejscowienie ta
kiego szeregu dominujących bytów aktualnych, Whitehead twier
dził , że "prawdopodobnie wędruje on od jednej do drugiej części 
mózgu"1n. Trzeba zwrócić uwagę na to , że dominujący nexu , wzięty 
w sensie diachronicznym, nie jest zamknięty na inne części organiz
mu, a nawet ,.przemieszcza się " wśród nich. lecz w ujęciu synchro
nicznym, podobnie jak Leibnizjańska monada dominująca , pozosta
je on w zewnętrznej (w sensie spacjalnym) relacji do tych części84 • 
Jego dominacja nad całym organizmem nie zachodzi więc w aspekcie 

RJ Świadczy o tym szeroka dyskusja. jaka toczyła ię i nadal ię toczy w gronie 
filozofów procesu wokół wspomnianych zagadnie 1\. Por. np. L. R. F e t z. Whitehead: 
Prozessdenken u n d Substan zmetaphysik , s. 251 n.; ł. L e c l e r c , T/re atu re o f ?hysi
cal Existence . . 284. L. S. For d , lnclusive Occasions. s. 107. 

R
2 Por. J. B. Co b b. Overcoming Reductionism, s. 156-157. 

83 Processand Reafity, s. ł09 . 

:vJ Ta czę 'ć filozofii White heada była poddawana częst ej krytyce. głównic 
w związku z jej implikacjami dla zagadnieni a tożsamości osobowej. Por. np. Lec 
l er c . The Nature o[ Physicaf Existence; . P o l s , Whitehead's Metaphysics: F. B. 
W a II a ck . The E poehaf atu re o f Process in Whitehead 's Metaphysics; J. F c l 1 , 

lntuitions. Event-Atomism and the Sef[. 
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synchronicznym - tutaj bowiem nie zachodzi wzajemne oddziały
wanie bytów aktualnych. 

Koncepcja ta stanowiła punkt wyjścia dla rozważań Hartshor
ne 'a, który starał się zmodyfikować ją w kierunku antyredukcjoni
stycznym115. Tak przynajmniej ujmuje tę sprawę jeden z jego 
uczniów, J.B. Cobb86

. W myśl jego interpretacji Hartshorne nie 
widzi potrzeby identyfikacji doświadczenia np. żywej komórki 
z pewną jej wyróżnioną częścią składową. Whitehead określał ko
mórkę jako ustrukturowaną społeczność, a element dominacji do
strzegał w wyróżnionej pozycji pewnej połeczności składowej (np. 
bytów aktualnych w "pu tej przestrzeni"). Hartshorne natomiast -
w świetle interpretacji Cobba - element dominacji widzi w strukturze 
jako całości. Pomijając momentalność indywiduów złożonych moż
na powiedzieć, że taka modyfikacja idzie w kierunku tradycyjnego 
pojęcia substancji - Hartshorne używa go nawet na określenie wc
jego złożonego indywiduum. Postuluje przy tym, aby wszystkie byty, 
w przypadku których dostępne nam świadectwo sprzeciwia się ich 
redukcji do elementów składowych, uznawać za realne, indywidual
ne podmioty działania , które znajdują się w relacji wewnętrznej do 
swojego otoczenia. 

Z taką koncepcją , podobnie jak i z koncepcją Whiteheadowską , 

wiąże się problem symultaniczności (równoczesności). Skoro bo
wiem nie dopuszcza się oddziaływania w obrębie teraźniejszości , to 
w jakim sensie całość ujęta synchronicznie (np. komórka jako całość) 
może podporządkowywać sobie czy zawierać swoje elementy skła
dowe? Dla rozwiązania tej kwestii nasuwa się możliwość wykorzy
stania pojęć ary totelesowskich: elementy składowe znajdują się 

w relacji potencjalności do indywiduum złożonego jako całości 

(np. żyjącej komórki czy człowieka). Wówczas jednak trzeba by 
uznać, że istnieje pewne metafizyczne powiązanie między równo-

85 Jeszcze za życia Whiteheada, w 1936 roku, Hartshorne opublikował artykuł 
zatytułowany ., Indywiduum złożone", a późni ej, wraz z tworzeniem własnego syste
mu, dopełni a ł zawartą tam koncepcj ę . Por. Th e ompound lndividual. 

Hti Por. Overcoming Reductionism . Hartsilorne uznaJ interpretację Cobba za 
poprawną. Po r. Response to Cobb. 
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czesnymi elementami, takie mianowicie, że jedne z nich są w akcie 
a inne w możności. Gdyby przy użyciu tych pojęć rozpatrywać byt 
ludzki w aspekcie teraźniejszości Uako ja-teraz) , trzeba by powie
dzieć , że wszystkie organy, komórki i inne elementy wchodzące 
w jego skład stoją w relacji potencjalności do jednoczącego je aktu 
(formy). Przyjmując takie rozwiązanie, należałoby tym samym uznać 
teorię aktu i możności za podstawową koncepcję metafizyczną 
i zrezygnować z jednego z najbardziej fundamentalnych zróżnico
wań występujących w filozofii procesu: między obiektywnością prze
szłości a subiektywnością teraźniejszości. W tym bowiem wypadku 
podmiotem byłoby indywiduum złożone, a jego częściom składo
wym taka podmiotowość by nie przysługiwała , mimo że byłyby 
one równoczesne z owym indywiduum. 1stnieją autorzy modyfiku
jący w ten sposób koncepcję Whiteheada87

. Hartshorne jednak nie 
rezygnuje ze wspomnianego odróżnienia , zatem zarysowany pro
blem w jego koncepcji nie może być rozwiązany w ten sposób. 

W rzeczywistości Hartshorne nie podejmuje tego problemu, po
święcając całą swoją uwagę rozwiązaniu zagadnienia tożsamości 
osobowej. Główny problem w tym kontekście polega na tym, w jaki 
sposób szeregowi następujących po sobie bytów aktualnych Uakim 
jest np. człowiek czy mózg ludzki) można przypisać czucie. Zarówno 
koncepcja Hartshorne'a, jak i koncepcja Whiteheada, nie różnią się 
w i tocie między sobą. Hartshorne twierdzi wprawdzie iż przeszłość 

jest aktualna, co sprawia że szeregi bytów aktualnych są czymś 
jednorodnym, nie zmniejsza to jednak trudności w przypisaniu im 
Uako szeregom, a nie jako poszczególnym ich ogniwom) doświad
czenia czy czucia. Przeszłe byty aktualne są bowiem pozbawione 
subiektywności, są zdeterminowanymi przedmiotami, które mogą 
jedynie zostać wykorzystane w procesie konstytucji następujących 
po nich bytów aktualnych. Czucie, w sensie ścisłym, przysługuje 
tylko temu, co się staje, co jest teraźniejsze . W odróżnieniu od Whi
teheada, Hartshorne twierdzi jednak, że momentalnymi podmiotami 

87 Takie rozwiązanie można znaleźć u l. Leclerca w jego książce Th e Nall/re of 
Physical Exisrence. s. 311 nn. W podobnym kierunku idzie również L.S. Ford 
w artykule lnclusive Occasions, s. 120 nn. 
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czucia nie muszą być pojedyncze tworzące się byty aktualne, lecz 
także indywidua złożone w ich czasowym przekroju, np. ja-teraz. 
Nie usuwa to wszakże zarzutu redukcjonizmu w ensie diachronicz
nym, według którego np. podmiot ludzki jest sprowadzony do nie
zliczonej liczby następujących po sobie momentalnych ja-teraz któ
re są właściwymi podmiotami doświadczenia, czucia, poznania i ca
łego życia osobowego. " Indywiduum które teraz się kreatywnie 
zachowuje, nie jest po prostu mną lub tobą. Ja-wczoraj , ty-wczoraj 
nie mamy wpływu na nasze dzisiejsze działanie; tylko dzisiejsze 
jaźnie mogą działać"88. 

Chociaż według Hart horne 'a "jaźń jako numerycznie ta sama 
jest abstrakcją "89 a konkretem jest ja-teraz , to jednak można mówić 
o ograniczonej tożsamości osobowej w czasie. Ja-teraz jest bowiem 
częściowo swoją własną przeszłością , z uwagi na kumulatywność 
tworzącego owo ja procesu90

. Genetyczna tożsamość jest faktem 
i nie podlega dyskusji przedmiotem sporów pozostaje jedynie jej 
filozoficzna interpretacja: , Oczywiście, że od urodzenia do śmierci 
ja jestem mną a nie jakąś inną osobą. Nigdy nie byłem Paulem 
Weis em, ani moim kuzynem Hughiem, lecz zaw ze Charlesem 
Hartshorne'em. Nigdy też nie byłem drzewem czy lwem. To zna
czy po pierwsze, że szereg doświadczeń , które w intymny spo ób 
pamiętam , nie zawiera żadnego członu należącego do szeregu któ
rego intymną pamięć posiadasz ty czy lew. Po drugie, szereg stanów, 
o którym mówimy, że jest historią pewnego ludzkiego organizmu czy 
ciała zwanego moim, nie zawiera żadnych członów należących do 
szeregu, o którym mówimy, że jest historią czyjegoś innego ciała , 

drzewa czy lwa"9 1
• 

Taka genetyczna tożsamość nie jest jednak pierwotnym faktem 
metafizycznym, lecz zjawiskiem wywołanym przez "absorpcję" da
nych pochodzących z przeszłości dokonywaną przez kolejno po so-

BR Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 190. 

~Y Tan1że , s. J 84. 
90 Por. t amże . s. 199. 
9 1 Tamże • . 183. 
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bie następujące byty aktualne. Hartshorne nie dostarcza jednak 
dokładniejszych niż Whitehead analiz kumulatywności tego proce
su, co dla zagadnienia tożsamości osobowej jest kwestią k l uczową. 

Wprost przeciwnie, sens wielu dystynkcji Whiteheada poczynionych 
dla analizy tego zagadnienia zostaje u Hartshorne'a zamazany, na 
przykład w pojęciu wewnętrznej (intymnej) pamięci (intimate me
mory), nazywanej czasami pamięcią osobową (personał memory). 
Powyższe analizy nie pozwalają zaakceptować twierdzenia obba, 
że metafizyka Hartshorne 'a zasadniczo przezwycięża redukcjonizm 
koncepcji Whiteheada92

. Poza po tulatem, aby za indywidua złożone 
uważać wszystkie byty, co do których dostępne nam świadectwo 
sprzeciwia się ich redukcji do elementów składowych, nie ma u nie
go zadowalającego rozwiązania problemu redukcjonizmu ani 
w ensie synchronicznym, ani w sensie czasowym. 

W związku z zagadnieniem indywiduów złożonych trzeba 
wspomnieć o rozróżnieniu między istnieniem a aktualnością , do 
którego Hartshorne przywiązuje dużą wagę . Istnienie przysługuje , 

według niego, gatunkom, własnościom lub indywiduom. Wyrażenie 
"własność i tnieje" oznacza, że jest przynajmniej jedno indywiduum 
obdarzone taką własna cią. Wyrażenie "indywiduum istnieje" ozna
cza, że za zło przynajmniej jedno zdarzenie konstytuujące stan tego 
indywiduum. Dla indywiduum istnieć oznacza: być jakoś zaktuali
zowanym to znaczy być indywiduum-teraz93

. Podział na istnienie 
i aktualność jest więc podziałem na to, co trwałe w czasie lub ogólne 
i na to co momentalne. Rozróżnienie to jest paralelne do rozróż

nienia między tym, co abstrakcyjne i konkretne. Tylko to, co ab
strakcyjne (cechy gatunki ale także trwałe w czasie przedmioty), 
istnieje, a to, co konkretne (momentalne), nie istnieje, lecz je t 
aktualne. To co momentalne, może być jednak złożone (np. ja
teraz) lub proste (pojedynczy byt aktualny-teraz). Tylko prostemu 

'12 Cobb nie tylko twie rdzi, że filozofi a Hart horne'a jest antyredukcjonistyczna. 
lecz także. że metafizyki White heada nie można uważać za redukcjonistyczną. Przy
znaje jednak. że w przypadku tego ostatniego istniała pewna tendencja redukcjoni
styczna. Overcoming Reducrionism, s. 157-158. 

93 Por. rearive Symhesi and Philosophic Method. s. 254. 
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bytowi aktualnemu przysługuje aktualność w sensie metafizycznym. 
Aktualność takich czy innych rodzajów indywiduów złożonych (z 
wyjątkiem Boga) nie je t koniecznym - to znaczy metafizycznym 
- warunkiem istnienia rzeczywistości. Może istnieć świat np. bez 
ludzi, nie je t natomia t możliwe istnienie świata bez bytów aktual
nych. 

Metafizyk zainteresowany jest głównie takim ujęciem, które do
tyczy rzeczywisto 'ci jako takiej nie zaś tej lub innej fazy jej rozwoju. 
Ściśle więc biorąc, zagadnienie takich czy innych indywiduów złożo
n ch nie jest problemem metafizycznym, lecz kosmologicznym , do
tyczy ono bowiem form porządku wytworzonych w poszczególnych 
epokach ko micznych. Interesujące są kon ekwencje tego sranowi-
ka dla pasobu rozumienia człowieka. Jest on jednym z indywiduów 
złożonych, które powstało w toku rozwoju wszechświata ale które 
kiedyś nie istniało i być może kiedyś nie będzie istnieć. Inaczej 
mówiąc. człowiek , jako jeden z wielu wytworów szeroko rozumianej 
natury, nie jest bytem wyróżnionym w en ie metafizycznym lecz co 
najwyżej bytem wyróżnionym w tej epoce kosmicznej. Wychodząc 
z takiej pozycji, po tuluje przekroczenie postawy antropocentrycz
nej w kierunku postawy ko mocentrycznej która , jak się okaże, jest 
tożsama z postawą teocentryczną94 . W tym fakcie upatruje się nie
kiedy proekologicznego potencjału jego filozofii 95

. 

§ 7. Afektywne continuum 

Metafizyk-ewolucjonista nie musi w wojej teorii przewidywać 
możliwych form złożoności, które pojawią ię we wszechświecie 
nie może on jednak poprzestać na twierdzeniu, że ostatecznym 
kładnikiem świata są momentalne byty aktualne. Zobowiązany jest 

jeszcze podjąć kwestię źródła możliwości (albo wręcz konieczności) 
tworzenia przez nie różnego rodzaju złożeń oraz rozważyć zagadnie-

94 Por. Beyond Humanism, s. 56. 
95 Por. D. D o m b r o w s ki , Hartsilorne and t he Meraphysics o f Animat Righrs. 

Por. t eż C. H a r t s h orn e, The Righrs o f rhe Subhuman World. 

Otwarty Dostęp Academicon



80 ------------- ?odstawowe pojęcia metafizyki 

nie "materii ' z której byty aktualne się tworzą. Pierwszy z tych 
problemów wiąże się z pytaniem, dlaczego nie istnieje nieuporząd
kowany chaos czy nicość , i czy w ogóle idea chaosu (nicości) jest 
inteligibilna. Drugie natomiast wynika z faktu , że ani czas ani rela
cje przyczynowe nie są "puste". Nie wystarczy stwierdzić , że prze
st rzenność jest komplikacją cza u; musi istnieć jakaś , materia ' 
treść z której rzeczywistość się składa , inaczej niewytłumaczalna 
byłaby wielość zdarzeń. Czym miałyby się one różnić między sobą , 

jeśli nie jakąś "materią' ? Najpierw podjęte zostanie drugie z tych 
zagadnień , ponieważ jest ono u Hartshorne'a jednocześnie podstawą 
do udzielenia odpowiedzi na pierwsze. 

Zagadnienie "materiału , z którego tworzą się byty aktualne, jest , 
w koncepcji Hartshorne 'a problemem jakości: "Gdyby usunąć jako
ści , rzeczy byłyby ze sobą identyczne"96

. Ponieważ zaś rzeczy, takie 
jak kamienie, zwierzęta czy ludzie, są ostatecznie konglomeratami 
odpowiednio uszeregowanych bytów aktualnych, twierdzenie to 
trzeba rozumieć następująco: jakości są tym, z czego byty aktualne 
się składają. Wobec tego nasuwa się jednak pytanie, czym są jakości 
w stosunku do bytów aktualnych: jeżeli bowiem byty te tworzą ię 

z jako 'ci to być może właśnie one powinny zostać uznane za osta
teczny metafizyczny składnik rzeczywistości? Ponadto, przy zwy
kłym rozumieniu terminu "jakość", trudno utrzymywać, że przeży

cie jakości wyczerpuje np. ludzkie życie umysłowe. Oprócz spostrze
gania barw, dźwięków czy smaków, mamy do czynienia z innymi 
elementami życia umysłowego, z innymi przeżyciami poznawczymi 
(np. ze spostrzeganiem kształtów czy z rozumowaniami), wolitywny
mi, emocjonalnymi. 

Koncepcja jakości zaproponowana przez Hartshorne a zawarta 
je t w jego wczesnej pracy z 1934 r. poruszającej zagadnienia z po
granicza filozofii i psychologii pt.: The Philosophy and Psychology of 
Sensation. Mimo iż nie uzyskała ona wielu pozytywnych recenzji 
główne jej tezy Hartshorne zachował w swoich późniejszych poglą
dach . Wydaje się , że jego koncepcję można sprowadzić do trzech 

'16 Personal/dentity From A To Z , s. 211 . 
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twierdzeń : (l) o tym że jakości tworzą continuum, (2) o ontycznym 
pierw zeń twie tzw. jakości tercjamych (tertiary qualities) wobec 
jakości wtórnych i (3) o ontycznym pierwszeństwie jakości przed 
czynnościami wolitywnymi i poznawczymi. 

Modelem dla twierdzenia o istnieniu continuum jakości jest wi 
zualne spektrum barw, na którym np. między kolorem żółtym a czer
wonym jest ciągle przejście poprzez kolor pomarańczowy o różnych 
odcieniach. Hartshorne twierdzi , że ciągłość taka zachodzi nie tylko 
w obrębie barw, lecz także pomiędzy barwami, smakami , zapachami. 
dźwiękami i jakościami dotykowymi: . Typ relacji , jaki zachodzi mię
dzy kolorami, dzięki któremu jeden kolor jest związany z drugim lub 
przechodzi w drugi poprzez stopnie pośrednie może być zgenerali
zowany tak, aby połączyć jakości z różnych zmysłów, np. kolory 
i dźwięki [ ... ]' 97

. Koncepcja taka stoi w wyraźnej opozycji do przeko
nania przeważającego w pierwszych dekadach XX wieku w psycho
logii i filozofii , że jakości zmysłowe są od siebie oddzielone i wzajem
nie niezależne. Przekonanie takie zostało zakorzenione w psychologii 
głównie przez uczonych niemieckich , którzy prowadzili najintensyw
niejsze badania w tej dziedzinie98

. Na przykład , wpływowy w psycho
logii wrażeń Herman von Helmholtz uważał, że oddzielenie wrażet'i 
pochodzących z różnych zmysłów jest tak głębokie iż wyklucza prze
jście od jednego rodzaju jakości do drugiego, przyznawał jednak, że 
można mówić o pewnej ciągło 'ci w obrębie jednego rodzaju jakości, 
np. barw czy dźwięków99 . 

97 The Philosophy and Psychology of Sensation . s. 6. 
911 Hartshorne znalazłby zapewne zwolen nika swojej koncepcji w osobie nieżyją

cego już w chwili ukazania ię jego pracy Williama Jam a ( 1842-1910), który jednak 
nie prowadził badań w tym zakresie. Por. W. J a m e s. The Principles of Psychology. s. 
192. Por. też W. V i n e y , Charles Hartshorne 's Philosophy and Psychology o f Sensa
tions s. 107. 

99 Por. R.M. Warren , R.P. W arre n . Helmholl z on Perception: /ts Physiolugy 
and Development, s. 210. Por. też . Y i n e y , Charles Hartshorne :\· Philosophy and 
Psychology of Sensation , s. 92. Podstawy tego poglądu znajdują siy u nowoży t nych 

empirystów brytyjskich ( zczcgólnie u Hume'a) , którzy zakłada li wzajemną izolację 

treści dostarczanych przez poszczególne zmysły. 

Piotr Gutowsk1. Filotofin procesu i jej mclafilowfia - b 
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Powód dla którego Hartshorne sformułował koncepcję conti
nuum wrażeń Qa'kości) zmysłowych , najlepiej opisuje W. Yiney: 
"Jeśli jakości zmysłowe są od siebie całkowicie oddzielone, to nic, 
poza bezpośrednim doświadczeniem , nie może odkryć ich wewnętrz
nej natury. Jeśli separacja jakości zmysłowych jest tak głęboka, jak 
się zakłada w klasycznej teori i, wówczas nie ma żadnej analogii , 
dzięki której ktoś mógłby mieć dostęp do jednej jakości na podsta
wie innej. Założenie nieciągłości rodzi również problemy dla tych , 
którzy zainteresowani są ewolucyjną historią procesów zmysłowych. 
Jeżeli dotyk jest najstarszym zmysłem i jeśli wzrok, słuch , smak 
i powonienie powstały z tego wspólnego rodzica, to jak jest możli
we, aby nie było żadnego przejścia od tych nowych postaci dotyku do 
ich wspólnego źródła? Ponadto, na jakiej podstawie spodziewamy 
s i ę ewolucji tych czterech potomków, jeżeli są oni tak heterogeni
czni , że nie jest możliwe żadne przejście od jednego do drugiego?" 100 

Według Hartshorne'a pewne metafory, które odnajdujemy w mowie 
potocznej , wiążą ze sobą różne jakości naprowadzając nas na tezę 
o ich ciągłości. I tak na przykład , o pewnych dźwiękach czy zesta
wach dźwięków mówimy że są kolorowe, jaskrawe lub płaskie , 

o kolorach natomiast , że są krzykliwe, ciepłe bądź zimne. Hartshor
ne ądzi , że powiązania takie wskazują na obiektywne pokrewień
stwo między jakościami i na ciągłość leżącą u podłoża tego pokre
wieństwa 10 1

• 

Twierdzenie o ciągłości jakości nie ogranicza się jedynie do jako
ści pochodzących z różnych zmysłów. Hartshorne twierdzi, że ciąg
łość taka zachodzi także między elementarnymi klasami jakości , 

mając na uwadze głównie jakości wtórne (secondary qualities), np. 
, słodki ", "gorzki " " kwaśny ' "niebieski" "ciemny", i tzw. jakości 
tercjarne ( tertiary qualities) , np. "słodki" w określeniu "jeste ' słod

ka", "gorzki" w określeniu "gorzko zapłakał ", "kwaśny" w wyraże
niu , kwaśna mina" 102

. Jakości wtórne to jakości zmysłowe . Cechę 

100 Charles Harrshorne's Phifo.wphy and Psychology of Sensation, s. 93. 
101 Por. tamże. 
102 Por. The Phifosophy and Psychofogy of Sensation. s. 6. 
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charakterystyczną jakości tercjarnych, odróżniającą je od jakości 
wtórnych, stanowi pewna emocja (emotional tone) , która, jak naj
częściej sądzono , je t jedynie dodana do określonej jakości wtórnej. 
Związanie określonej emocji z jakością wtórną uważano za coś su
biektywnego i wyjaśniano w sposób asocjacjonistyczny: jedni, wsku
tek subiektywnych doświadczeń bądź uwarunkowań kulturowych, 
z żałobą wiążą czerń (np. w cywilizacji Zachodu), a inni biel (np. 
w wielu krajach Orientu) . 

Hartshorne odrzuca asocjacjonistycze wyjaśnienie powiązania 
jakości wtórnych i tercjarnych. Jego zdaniem związek ten jest znacz
nie mocniejszy, choć w przypadku kolorów, dźwięków czy smaków 
(uważanych za paradygmatyczne przykłady jakości wtórnych) -
mniej uchwytny. Weźmy jednak np. przyjemność: czy jest ona włas
nością wtórną, czy tercjarną , czyli inaczej: wrażeniem (sensation) 
czy emocją , czuciem (feeling)? Podobna wątpliwość zachodzi 
w przypadku bólu- mówimy zarówno o wrażeniu bólu, jak i o uczu
ciu bólu: "Jeżeli ktoś trzyma rękę w ciepłej wodzie, do której wlewa 
się gorącą wodę, do 'wiadcza przejścia od wrażenia ciepła do wraże

nia gorąca . Jednocześnie zaczyna on doświadczać przejścia od uczu
cia przyjemnego do bolesnego. Obydwa te przejścia nie są mu dane 
jako wyraźnie różne ; wprost przeciwnie, intensyfikacja wrażenia 
ciepła i stopniowo zwiększające się uczucie bólu są prawie nieroz
różnialne. Nie chodzi jedynie o to, że zachodzą one jednocześnie , ale 
o to że gdy porównamy bardziej żywe stopnie "gorąca " i "bólu" 
intuicyjnie chwytamy bliskie pokrewieństwo między nimi lub wręcz 
tożsamość [ ... ]" 103

. Hartshorne chce powiedzieć, że w pewnym sen-
ie jakość wtórna określana terminem "gorący" jest bolesna, podob

nie jak jakość ciepły" jest przyjemna. Trudniej dokonać takiego 
utożsamienia w przypadku barw lecz i w tym zakresie broni on 
wojej koncepcji. Jego zdaniem czerń wiążemy ze smutkiem, a fakt , 
że uroczystości pogrzebowe w krajach orientalnych odbywają się 
w bieli , związany jest z tym, że ich mieszkańcy (np. ze względu na 
religię) nie wiążą samej śmierci z czymś smutnym, lecz właśnie 

103 Tamże. s. 49-50. 
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z czym radosnym (związanym z uzyskaniem nowego wcielenia czy 
z wyzwoleniem) 104

. 

Tak więc, według Hartshorne'a, wrażenia utożsamiają się z czu
ciami i tworzą z nimi continuum. "Ten «afektywny» odcień (tona
lity ), owa estetyczna bądź tercjarna jakość, którą zwykle uważano za 
jedynie «Skojarzoną z» daną jakością zmysłową , jest, przynajmniej 
częściowo , toż ama z tą jakością , z jej naturą bądź istotą. Tak więc 
«We oło 'ć» koloru żółtego [ ... ] jest żółcią koloru żółtego" 105 . Co 
więcej , czucia są ontycznie bardziej pierwotne niż wrażenia. Afe
ktywny ton (odcień) jest mniej określony, niż np. wrażenia zmysło
we i przez to bardziej podstawowy: "Wrażenie[ ... ] jest jak uszczegó
łowione , zobiektywizowane , wydzielone, ściśle określone czucie 
(affection) . Wynika z tego, że czynnik afektywny jest bardziej pod
stawowy i fundamentalny a czynnik wrażeniowy stanowi uszczegó
łowienie tej podstawowej funkcji afektywnej . Istnieją więc powody 
aby spośród dwóch równań: «czucie jest formą wrażenia » i «wrażenie 
jest formą czucia» wybrać to drugie" 106

. 

Jak widać, Hartshorne nie zmierza jedynie do stwierdzenia ścisłe 

go powiązania między wrażeniem i czuciem , ani nawet do ich utożsa
mienia , lecz do genetycznego wyprowadzenia wrażeń z czuć. Czucia 
byłyby więc protoplastą wszystkich innych jako ' ci. Powstaje oczywi
ście pytanie, jak to jest możliwe. Hartshorne sugeruje że czucie staje 
się wrażeniem , gdy zostaje zewnętrznie zlokalizowane w przestrzeni 
fenom enalnej 107

. Sugestia taka nie dostarcza jasnych intuicji tego 
w jaki sposób z pierwotnego continuum czuć (nazywanego przez 
Hart horne a afektywnym continuum) wyłoniły się barwy dźwięki 
czy smaki. Omawiana koncepcja ma jednak charakter filozoficzny 
i jako taka nie musi dostarczać eksperymentalnego potwierdzenia 
amej siebie. Hart horne sądził , że za jego teorią przemawia to iż 

pozwala ona "powiązać rezultaty wielu różnych dziedzin przez ujęcie 

lO-l Por. Creative Synthesis and Philosophic Me1hod, s. 299. 
105 Th e Phi/osophy and Psychology of Sensmion, s. 7. Por też tamże, s. 98. 
106 Tamże. s. 128. 

HJ
7 Por. t amże, . 135-136. 
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czy tej geometrii , estetyki , codziennego doświadczenia biologii, me
tafizyki i do <wiadczenia religijnego w jedną wszystko obejmującą , 

generalizację [ ... ]" 108
. Generalizacja taka jest w stanie, jego zda

niem, wyjaśnić wiele paradoksów filozoficznych , a przede wszystkim 
dostarczyć podstaw do ujawnienia i wyjaśnienia faktów dotychczas 
nie dostrzeganych. W Yiney twierdzi , że te daleko idące oczekiwania 
Hartshorne'a co do interdyscyplinarnej płodności eksplanacyjnej jego 
koncepcji stały się jednym z powodów podejrzliwości uczonych , któ
rzy w dobie neopozytywizmu bardziej cenili sobie rozwijanie szcze
gółowych badań w ramach ściśle okre ' !onych dyscyplin 109

. Dodaje 
jednak, powołując ię na wiele przykładów badań eksperymental
nych , że współcześni uczeni, szczególnie psychologowie przyjęliby 

ją ze znacznie większym zrozumieniem niż ich poprzednicy 110
. 

Omawiana koncepcja jako 'ci nie wyczerpuje się w twierdzeniu 
o continuum jakości i o ontycznym pierwszeństwie jakości tercjar
nych nad wtórnymi. Hartshorne idzie jeszcze dalej: "Afektywny ton 
[ ... ]je t materiałem (stuff) , z którego składa się cała zawartość świa
domości " 111. Tradycyjnie czynności umysłu dzielono na poznawcze , 
wolitywne i emocjonalne, a ujmowanie jakości zaliczano do czynno
ści poznawczych. Hartshorne natomia t nie tylko sprowadza jakości 
wtórne do jakości emocjonalnych, lecz te ostatnie czyni źródłem 
wszelkich czynności umysłu: "Do ' wiadczenie jest czuciem zanim 
stanie się myślą " 112 . Twierdzenie że jakości są wytworem umysłu 
pojawiło się w nowożytoości wraz z kartezjańską koncepcją materii 
i przyjmowane było przez wielu filozofów nowożytnych którzy jed
nak nie utożsamiali czynności umysłu z czuciem. Ponadto, idąc za 
Kartezjuszem sam umysł pojmowali oni najczęściej jako substancję , 

odrębną od wytwarzanych przez siebie jakości. Istotą tej substancji 

10x Tamże. s. 8-9. 
109 Charles Hartsiwmes Philosoplly and Psyclwlugy of Sensation , s. 108. 
1111 P >r. tamże, . 96. 
111 The Philosophy and Psychology of Sensation , s. 7. 
11 2 Tamże. s. l 05. 
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było myślenie czy używając nieco późniejszej terminologii: świado
mość. 

Hartshorne rozwija swą myśl jeszcze dalej: nie tylko wszystkie 
czynności umysłu, lecz sam umysł jest wytworem afektywnego con
tinuum: ,Z pewnością najbardziej błędna interpretacja idealizmu 
[ ... ] polega na uznaniu [ ... ] że jego największą siłą jest twierdzenie, 
iż świadomość jest czymś sui generis, czymś zupełnie różnym od 
konkretnych jakości, nie dającym się przez nie wyjaśnić, transparent
nym medium, w którym jakości bytują" 113 • Zdaniem Hartshorne'a 
ostatecznym składnikiem rzeczywistości , z którego wszystkie obec
nie istniejące jej formy się wywodzą i do którego się sprowadzają, są 
jakości tercjarne (czucie). Tak więc od nieco innej strony dochodzi 
on do sformułowania koncepcji panpsychizmu, według której osta
tecznym składnikiem rzeczywistości są mikrokosmiczne byty aktu
alne o naturze umysłu (spontaniczne, zdolne do samokreacji , do 
doświadczenia i czucia). Teraz jednak wyraźniej prezentuje się na
tura tego umysłu : jest on w swojej istocie czuciem (jeeling) . 

Nawet jeśli jakości wtórne da się wywieść z jakości tercjamych 
i jeżeli całą zawartość bytów aktualnych z nich również można wypro
wadzić, pozostaje jeszcze problem tzw. jakości pierwotnych, czyli ta
kich, które związane są z ruchem i zdolnością do tworzenia różnych 
czasoprzestrzennych konfiguracji. Hartshorne twierdzi , że są one 
związane ze społecznym aspektem czuć. Skoro bowiem rzeczywistość 
składa się z czuć , to ich przedmiotem mogą być tylko inne czucia 114

• 

Przestrzenność i czasowość są więc pewnymi aspektami relacyjnego 
charakteru czuć: czasowość - ich następstwa, a przestrzenność - ich 
współwystępowania. Skądinąd wiadomo, że wymiar następstwa zda
rzeń (czuć) , czyli wymiar czasowy Hartshorne uznaje za ontycznie 
bardziej podstawowy niż wymiar przestrzenny, tak że - w innym jego 
sformułowaniu- przestrzenność jest jedynie pewną komplikacją cza
su. Dokładniej , jest ona zjawiskiem powstałym wskutek symultani
cznego współwystępowania czuć. Cała bogata i różnorodna w swoich 

11 3 Tamże. s. 89. 
114 a określenie rzeczywistości Hartshorne często używa Whiteheadowskiego 

wyrażeni a ,.ocean czuć ' " (ocean o[ feelings). 

Otwarty Dostęp Academicon



Afektywne continuum ----------------- 87 

formach rzeczywistość jest więc ostatecznie wielością czuć powiąza 

nych ze sobą siecią relacji. "Świat- pisze Hartshorne- można pojąć 
jako narastające Uszczegółowianie tematu: «czucie czucia»" 11 5. 

Dla pełniejszego przedstawienia koncepcji afektywnego conti
nuum proponowanej przez Hartshorne'a trzeba dodać jeszcze j edną 
uwagę. Poszczególne czucia (byty aktualne) tworzą się z poprzedza
jących je bytów aktualnych (czuć) , zmierzając do osiągnięcia pewnej 
wartości (Whitehead używał tutaj terminu "satysfakcja"). Jest to 
zawsze wartość estetyczna, piękno, które w podstawowym sensie 
stanowi harmonijną "wzajemną adaptację wielu elementów do
świadczenia"11 6 . Ponieważ byty aktualne są wielością w jedności 
lub lepiej: jednoczeniem wielości, z natury rzeczy osiągają one pe
wien stopień piękna: "Absolutny brak realizacji ideału estetycznego 
oznacza brak samego doświadczenia ' 117. Sam fakt zaistnienia bytu 
aktualnego gwarantuje realizację jedynie minimalnego ideału este
tycznego. Ani wzajemna adaptacja, ani harmonia nie są wystarcza
jącymi warunkami osiągnięcia przez dany byt aktualny wielkiej war
tości (satysfakcji) . Aby tak się stało , potrzebna jest jeszcze intensyw
ność, która zależy od kontrastu, czyli od różnorodności zawartej 
w doświadczeniu. Stopień tego kontrastu (intensywności) nie może 
być ani zbyt mały, ani zbyt duży: "Pod nieobecność wystarczająco 
zróżnicowanych bodźców zwierzę zasypia [ ... ]. Ale zwierzę może 
także utracić świadomość wskutek szoku spowodowanego zbyt wiel 
ką różnorodnością bodźców" 11 8 . Idealne piękno, do osiągnięcia któ
rego dążą byty aktualne, jest więc równowagą jedności w wi elości . 

Równowaga ta dotyczy dwóch sfer: stopnia integracji wielości 

w jedność oraz stopnia intensywności 1 1 9 . 
Interesująca jest konsekwencja tego poglądu dla rozumienia 

etyki. Hartshorne przyjmuje mianowicie, że jej podstawą jest este-

m Th e Philosophy and Psychology oJ Sensmion, . 208. 
11

" Creative Symhesis and Phi/osophic Method, s. 303. 
117 Tamże, s. 304. 

I IH Tamże , s. 304. 
119 Por. tamże , s. 304. 
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tyka: "Założywszy, że motywacja etyczna [ ... ] zmierza do dobra 
wspólnego (inclusive good), pow taje pytanie, w jaki sposób przez 
jaki e reguły działania można zachęcić do jego realizacji. Czymże jest 
«dobro», moje czy też innych? W tym miejscu etyka zależy od 
estetyki. Jedynym bowiem dobrem, dobrem samym w sobie, jest 
dobro doświadczenia, a jego kryteria są estetyczne - głównie har
monia i intensywno 'ć [ ... ).Tym, co nadaje życiu wartość , jest inten-
ywno 'ć i piękno doświadczenia mające swoje źródło nie tylko 

w bodźcach wzrokowych i słuchowych jak w malarstwie i w muzy
ce, lecz w doświadczeniu każdego rodzaju. Być etycznym, to zmie
rzać do estetycznej optymalizacji doświadczenia dla wspólnoty" 120

. 

To naturalistycznie brzmiące określenie można z łatwością przeło

żyć na język teistyczny, ponieważ w koncepcji Hartshorne 'a Bóg jest 
społecznością (wspólnotą) wszystkich bytów. W tym ujęciu być 

etycznym, to zmierzać do estetycznej optymalizacji doświadczenia 
BogaJ 2J. 

ldeę afektywnego continuum Hartshorne przejął od C. Peirce a, 
który twierdził że cały porządek przyczynowy wywodzi się , na dro
dze ewolucji , z pierwotnego absolutnego chao u. Peirce pisał , nawią

zując do Schellinga, że "materia jest jedynie wyspecjalizowaną 
i częściowo obumarłą myślą ' 122

. W metafizyce Hartshorne'a owa 
myśl nie jest rozumiana jako coś o charakterze poznawczym, lecz 
jako czucie (jeeling) , z którego poznanie się wywodzi 123

• Pozostając 
pod wpływem metafizyki Peirce'a (i pośrednio Schellinga) Hartshor
ne staje się więc ogniwem nurtu idealistycznego. Idealizm rozumie 
się tu jako pogląd metafizyczny, według którego istnieją jedynie 

120 Beyond Enlighted Self -lnterest: A Metaphysics of Ethics, s. 214. 
121 Przytoczone formuły są wyrazem pewnej me tafizyki e tyki i niewie le jeszcze 

mówi ą o tym . co zwykle nazywa s i ę pogl ądami e tycznymi. Te osta tnie, w przypadku 
Hartsho rne ·a. najle piej byłoby okreś lić jako libe ralne. Ich me ta fi zyczną podstawą jest 
twie rdze nie o wo lnym two rzeniu coraz to nowych wartości przez każdy byt a ktua lny. 

122 C h. P c i r c c . Collecled Papers o f Charles Sanders Peirce, vol. VI : Scientific 
Metaphysics. 6.32. Przekł ad tego fragmentu pochodzi z: F. C o p l e s t o n , Historia 
filo:ofii. t. 8. przeł. B. Chwedeńczuk . s. 330. 

123 Por. Creative Sy111hesis and Philosophic Method, s . 76. 
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umysły (bądź Umysł) i ich treść. Idealistyczne inspiracje zawarte 
w jego twórczości pochodzą również z filozofii Hockinga Royce 'a. 
Bradleya, a także częściowo od samego Whiteheada. Filozofia tego 
ostatniego niekoniecznie jednak musi być interpretowana w katego
riach tak rozumianego idealizmu. Sam Hartshorne narzucił tę inter
pretację jego filozofii ; można domniemywać, że , ze względu na 
wcześniej ze związki z idealizmem inne niż panpsychistyczne czyta
nie Whiteheada okazało się dla niego niemożliwe. 

Nowy motyw, który Whitehead wprowadził do myśli Hartshor
ne'a, to element pluralizmu i relacjonizmu, który nieobecny był np. 
u Hockinga. Praca doktorska Hartshorne'a, pisana pod kierunkiem 
tego ostatniego, była mani fe tern monistycznego idealizmu: jedności 
wszystkich rzeczy w Absolucie 124

• Whitehead natomiast zakładał 
wielość podstawowych składników rzeczywistości, które znajdują 
się w sieci wzajemnych relacji i oddziaływań. Przyjęcie poglądu 
Whiteheada było , z punktu widzenia wcześniejszych poglądów 

Hartshorne'a, połączeniem idealizmu z realizmem: wielość bytów 
aktualnych i oddziaływania między nimi są realne (a nie, jak twier
dzili np. Bradley czy Royce, jedynie pozorne), lecz byty te mają 
jednorodną naturę umysłu125 . To, co Hartshorne nazywa połącze
niem idealizmu z realizmem jest w rzeczywistości połączeniem ab
solutnego idealizmu z pluralizmem, czy też raczej przekształceniem 
absolutnego idealizmu w idealistyczny pluralizm. 

Trzeba zaznaczyć, że określenie "pluralizm" może być użyte na 
oznaczenie koncepcji Hartshorne a tylko w sen ie numerycznym, 
zgodnie z którym istnieje realna {nie zaś pozorna) wielość bytów. 
Jeżeli jednak przez pluralizm rozumieć pogląd, według którego ist
nieje wiele (więcej niż jeden) niesprowadzalnych do siebie rodzajów 
bytów, idealizm Hartshorne'a trzeba uznać za monistyczny. Nie cho
dzi przy tym o monizm typu kognitywnego (nie myśl w znaczeniu 
poznawczym jest podstawową zasadą rzeczywistości), lecz emocjo
nalnego (czucie jest taką zasadą i z niego wywodzi się obecne zróż-

12~ Por. W. L. S e s s i o n s . Hartshom e:v Early Philosophy. 
1 ~5 Por. C. H a r t s h o rn e, The Synthesis o f /dealism and Rea/ism , s. l 06- 107. 
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nicowanie w rzeczach). Z tym ostatnim elementem wiąże się również 
estetyczny charakter tej odmiany idealizmu: podstawową zasadą 
tworzenia się bytu aktualnego jest harmonia, polegająca na odpo
wiednim stopieni u wielości w jedność. " Idealizm- pisze Hartshorne 
- jest absolutnym spirytualizmem albo żałosnym kompromisem, 
odrzuconym już przez historię. Jego triumf oznacza przyjęcie prze
konania, że naprawdę jesteśmy naszymi bliźnimi , chociaż wyodręb

nionymi od nich przez Leibnizjańsko-Whiteheadowską zasadę rela
tywnych stopni żywości w odczuwaniu jakości egzystencji (in sensing 
the qualities oj existence)'" 26

. Termin "spirytualizm" użyty jest 
w przytoczonym fragmencie w znaczeni u idealistycznego pluraliz
mu w sensie numerycznym. 

Wpływ Whiteheada na kształtowanie się poglądów Hartshorne 'a 
był do pewnego stopnia ograniczony. Koncepcja afektywnego conti
nuum kierowana jest właśnie przeciwko Whiteheadowskiej koncep
cji tzw. wiecznych przedmiotów (eterna/ objects) 127

. Whitehead bo
wiem "umiejscawiał" świat jakości i struktur matematycznych 
w pierwotnej naturze Boga, która stanowiła potencjalność dla two
rzących się bytów aktualnych. Każdy byt aktualny znajdujący się in 
statu nascendi ma, według niego, dostęp do dziedziny wiecznych 
przedmiotów dzięki tzw. czuciu intelektualnemu (intellectual fee
ling). Hartshorne sądzi natomiast, że jako 'ci dadzą się ewolucyjnie 
wywieść z pierwotnego afektywnego continuum i że w związku z tym 
nie trzeba przyjmować tezy o istnieniu w Bogu dziedziny wiecznych 
przedmiotów. "Jeżeli uniwersale określimy jako continuum jego 
możliwych egzemplifikacji nie oznacza to, że to continuum jest 
sumą wszystkich egzemplifikacji ( ... ). Nie istnieje żaden zbiór czy 
też wielość «wiecznych przedmiotów», lecz wieczne, kreatywne 
źródło jakości takie że w przypadku jakichkolwiek dwóch zaktuali
zowanych jakości istnieje niewyczerpalna możliwość jakości pośred
nich między nimi" 128

. Hartshorne dokonał więc w sto unku do Whi-

126 The Philosophy and Psychology of Sensarion , s. !Ol. 
127 Por. Crearive Symhesis and Philosophic Merhod, s. 65-66. 
128 Cominuiry, rhe Form of Forms in Charles Peirce, s. 527. 
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teheada podobnego zabiegu jak Arystoteles wobec Platona: sprowa
dził idee do świata konkretów 129

• 

Pozostało jeszcze do podjęcia postawione na początku tego pa
ragrafu pytanie o możliwość istnienia chaosu, czyli stanu całkowite

go nieuporządkowania bądź niezróżnicowanej jedności , z której 
dopiero w procesie ewolucji wynurzają się różne formy. Można 
przypuszczać, że koncepcja taka byłaby zrozumiała na gruncie 
metafizyki Hartshorne'a, zgodnie z którą jakości ewoluują z pier
wotnego continuum czucia. Hartshorne odrzuca jednak ideę, że 
wszystko da się z tego pierwotnego continuum jakości wywieść. 
Wzięte w całkowitej abstrakcji, byłoby ono bowiem czystą poten
cjalnością , a idea takiej potencjalności jest, według niego, zwykłą 
abstrakcją , co oznacza, że taki stan świata nie może faktycznie 
istnieć 130 • Nie da się wywieść aktualności z czystej potencjalności; 
potencjalność jest zawsze ciągła , natomiast aktualność - zawsze 
nieciągła 13 1

. Wydaje się więc , że dla wyprowadzenia aktualności 
z potencjalności konieczna jest jakaś zasada wprowadzająca nieciąg
łość do ciągłości , czyli zasada jednostkowienia bytów aktualnych. 
Hartshorne nie uznaje jednak zasadności pytania o początek aktu
alności , przyjmując, że istnienie i następowan ie po sobie bytów 
aktualnych należy do natury rzeczywistości. Tym samym wyklucza 
możliwość stworzenia świata przez Boga ex nihilo 132

• 

129 Sam Whitehead uważał , że Hart ho rne nie zrozumiał jego koncepcj i wiecz
nych przedmiotów. W li ście do Hartshorne'a z 2 stycznia 1936 ro ku , będącym m. in. 
reakcj ą na publikację artykułu tego ostatniego pt. The Compound lndividua/ i jego 
k s iążki The Phi/osophy and Psychology of Sensation, znajduje się następujący frag
ment : "Jest jeden punkt, w któ rym ty i wszyscy inni błędnie mnie interpretują. Winić 
trzeba za to oczywiście moj ą nieudolność w prezentowaniu własnej doktryny. Mam na 
myśli koncepcję wiecznych przedmiotów, która jest pierwszą próbą wyjścia poza 
absurdalne uproszczenia tradycyj nego traktowania uniwersaliów [ .. .]. Realizacja 
<<Złożonego indywiduum» wymaga skończonej realizacji całkowitej struktury wiecz
nych prLedmiotów (complete paltern o f eterna/ objects)". Le u er to Charles Hartshorne, 
s. 346-347. 

130 Por. A Reply to My Critics. s. 682. 
131 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, . 12. 
132 Por. Cou/d There Ha ve Been Nothing? A Reply, s. 25-28. 
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W perspektywach metafizyki Hartshorne a nie można również 
mówić o istnieniu stanu pierwotnego chaosu bytów aktualnych 133

• 

W każdej epoce kosmicznej występuje pewne ich uporządkowanie , 

które jest pochodną działalności Boga w świecie. Bóg nie jest więc 
zasadą istnienia (bądź aktualności) , lecz zasadą porządku , którego 
ostatecznym kryterium jest wartościowanie e tetyczne, podobnie jak 
w przypadku pojedynczych bytów aktualnych przetwarzających wie
lość w jedność . Tak więc nie prawda czy dobro, lecz piękno jest 
najbardziej podstawową zasadą porządkowania świata. Trzeba jed
nak zaznaczyć, że według Hartshorne 'a, w przeciwieństwie do Leib
niza , istniejący świat nie jest najlepszym z możliwych światów po
nieważ poszczególne byty aktualne są kreatywne, spontaniczne. Bóg 
może jedynie podsuwać im idealne cele one same nie muszą się 
jednak do nich dostosowywać. Bóg nie jest więc absolutnym twórcą 
takiego lub innego porządku (np. praw przyrody) obowiązującego 
w danej epoce kosmicznej , lecz jedynie gwarantem istnienia jakiegoś 
porządku albo inaczej: gwarantem niemożliwości istnienia chaosu. 

§ 8. Bóg 

Interpretatorzy metafizyki Hartshorne'a koncentrują się głównie 
na jego koncepcji boskiej natury; nie zadają jednak pytania o to czy 
w ogóle (i po co) potrzebny jest Bóg w jego metafizyce; pozytywna 
na nie odpowiedź nie jest zaś wcale oczywista. Paradoksalnie, 
w przypadku koncepcji Hartshorne'a, w której nie kwestionuje się 
zasadności wprowadzenia pojęcia Boga do sy temu, istnieje mniej 
wewnątrzsystemowych powodów do jego wprowadzenia niż w kon
cepcji Whiteheada, która budzi takie wątpliwości 1 34 . Jaką bowiem 
funkcję miałby spełniać Bóg w metafizyce Hartshorne'a? Nie jest on 
podobnie zresztą jak i w systemie Whiteheada, stwórcą wszechświa
ta, ponieważ kreatywność (wielość twórczych bytów aktualnych) 

133 Por. A Reply to My Critics. s. 681. 
134 Por. np. D. S h e r b urn e. Whitehead Withot.ll God, . 305-328. Por J akże 

P. G u t o w · ki . Czy filo zofia procesu musi być teistyczna? s. 44-53. 
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należy do natury rzeczy. Bycie natomiast gwarantem niemożliwości 
istnienia chaosu jest funkcją , którą równie dobrze można przypisać 
tworzącym się bytom aktualnym - ich spontaniczność musi być bo
wiem źródłem zróżnicowania . Pojęcie chaosu oznacza natomiast 
wbrew temu, co w pierwszej chwili z nim się kojarzy, stan pierwot
nego niezróżnicowania , sytuację braku punktów wyróżnionych czy
li, w terminologii Hartshorne a stan idealnej symetrii. Wydaje się , że 

pontaniczność bytów aktualnych, której źródłem nie jest Bóg, lecz 
"natura rzeczy , stanowi wystarczającą gwarancję jakiegoś zróżnico
wania, czyli niemożliwości istnienia stanu idealnej symetrii. 

Funkcja, jaką Bóg spełnia w metafizyce Whiteheada a nie musi 
spełniać w systemie Hartshorne'a, to funkcja bycia podmiotem 
wiecznych przedmiotów. Whitehead uważał że jakości oraz struktu
ry matematyczne nie mogą mieć swojego ,miejsca" w aktualności, że 
są w stosunku do bytów aktualnych zewnętrzne , co oznacza, że nie 
wyewoluowały one z pierwotnego stanu świata. Z drugiej jednak 
strony, Whitehead sformułował tzw. zasadę ontologiczną , według 

któr j wszystko co realne, jest bytem aktual nym łub istnieje w by
cie aktualnym. Czym więc są owe jakości i struktury, jeśli nie są one 
bytami aktualnymi i nie są zawarte w bytach aktualnych tworzących 
świat? Whitehead przyjmuje, że i stnieją one w Bogu, w jego naturze 
pierwotnej (primordial nature) 135

• Je dna z podstawowych funkcji 
Boga polega właśnie na tym, że jest on źródłem tzw. wiecznych 
przedmiotów (eterna! objects). Tymczasem Hartshorne nie musi 
przyjmować Boga jako podmiotu i źródła wiecznych przedmiotów, 
ponieważ w jego koncepcji zarówno jakości wtórne (np. barwy 
dźwięki , smaki) , jak i pierwotne (np. kształty) zawarte są w afektyw
nym continuum, pierwotnej potencjalności. Istnienie tej potencjal
ności nie wymaga istnienia Boga 136

• 

135 Por. np. Process and Reality. s. 31 . 40, 257. 

1.1
6 Przy tej okazji warto zauważyć , że Whiteheadowskie byty aktualne są mniej 

.. cielesne", a bardziej formalne niż byty aktualne w koncepcji Hartshorne 'a. J a kości 

i struktury są bowiem u Whiteheada zewnętrzne w stosunku do bytów aktualnych . 
Istnieje możliwość czucia wiecznego przedmiotu. który zawarty je t w bezpośrednio 
poprzedzaj ących bytach aktualnych , lecz ostatecznie obecność jakiegoś bytu wieczne-
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Whiteheadowska koncepcja wiecznych przedmiotów ma jednak 
wiele różnych aspektów, z których nie wszystkie Hartshorne odrzu
ca. Wieczne przedmioty spełniały w systemie Whiteheada wielorakie 
funkcje: były one potencjalnym źródłem wszelkich jakości wtórnych 
i struktur, były jednak także najogólniejszymi ideałami rozwoju 
świata, które Bóg wciela dostarczając każdemu bytowi aktualnemu 
tzw. celu początkowego, czyli ideału jego indywidualnego rozwoju. 
Cele te Bóg dobiera w taki sposób, aby prowadzić świat do coraz 
większej harmonii , rozumianej jako jednoczesna realizacja ideału 
piękna, prawdy, przygody i pokoju. W trudnych do interpretacji 
Ad ventures o f /deas Whitehead tylko raz używa słowa "Bóg", często 
natomiast stosuje słowo "Eros", które oznacza Boga wprowadzają
cego w świat owe ideały 137 . Bóg może jedynie "zaproponować" , 
"zasugerować" idealny cel rozwoju, nie determinuje jednak bytów 
aktualnych do jego realizacji , ponieważ są one twórcze i spontanicz
ne. Dlatego proponowany ideał nigdy nie zostaje zrealizowany do 
końca i dlatego też istnieje w świecie zło138 . 

Odrzucając Whiteheadowską doktrynę wiecznych przedmiotów 
jako źródła jakości i struktur, Hartshorne przyjmuje istnienie idea
łów, ku realizacji których Bóg "pociąga" {lure) świat. Tym samym 

go w aktualności może być wyjaśniona tylko przez jego ingresję (ingression) z dzie
dz.iny wiecznych przedmiotów stanowiących tzw. pierwotną naturę Boga. W koncepcji 
Hartshorne'a natomiast jakości (zarówno pierwotne, jak i wtórne) są immanentne 
w stosunku do bytu aktualnego, są eksterna lizacją czucia. Zagadnienie, o którym tutaj 
mowa. dotyczy w gruncie rzeczy problemu uniwersaliów. Korzystając z gotowych 
określeń stanowisk w tym sporze, można powiedzieć , że Whitehead zaj muje stano
wisko realistyczne , a Hartshorne - nominalistyczne. (Por. Creative Synthesis and 
Philosophic Method, s. 58-59) . Ta różnica między rozumieniem bytów aktualnych 
przez Hartshorne'a i Whiteheada jest zapewne wynikiem różnych inspiracji w budo
waniu metafizyki. Whitehead wychodził od logiki i nauk fizykalnych , Hartshorne 
natomiast od psychologii i biologii. Różnica ta jest analogiczna do różnicy między 
Platonem - matematykiem a Arystotelesem - biologiem. 

137 Por. Adventures of Jdeas , s. 198 i 275. 
13x "W sercu natury rzeczy - pisze Whitehead - tkwi zawsze sen o młodości 

i żniwo tragedi i. Przygoda W zechświata zaczyna się od marzenia, a owocuje tragicz
nym Pięknem". Tamże, s. 296. 
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akceptuje też koncepcję początkowego celu pochodzącego od Boga. 
Tak więc wprowadzenie pojęcia Boga w systemie Hartshorne'a ma 
uzasadnienie w przekonaniu, że świat nie jest pozostawiony samemu 
obie, lecz jest "zachęcany" (lure) do realizacji coraz większej do
skonałości : , Sądzę, że możemy poznać ogólny zarys boskiego planu. 
Jest nim piękno świata (lub harmonijne szczęście stworzeń) , piękno, 

którego przebłyski docierają do każdego ze stworzeń i które jest 
współtworzone przez każde z nich [ ... ] ' 139

• Pozo taje pytanie: czy 
to optymistyczne przekonanie jest uzasadnione? Niezależnie od od
powiedzi na nie, racje dla wprowadzenia pojęcia Boga wydają się 
mocniejsze i liczniejsze w systemie Whiteheada niż w metafizyce 
Hartshorne'a. Być może dlatego właśnie Hartshorne formułował 
osobne dowody na istnienie Boga. 

Różnice między koncepcjami Boga zawartymi w systemach Whi
teheada i Hartshorne 'a sięgają jeszcze głębiej. Whitehead sformuło
wał zasadę , zgodnie z którą Bóg nie może być wyjątkiem od reguł 
systemu lecz musi stanowić ich naczelną egzemplifikację . Mając 

jednak do wyboru wierność tej regule lub wyjęcie Boga spod obo
wiązywania zasad systemu (tzn. zasad obowiązujących wszystkie 
pozostałe byty aktualne), wybrał to drugie. W taki właśnie sposób 
Whitehead rozwiązał trudność związaną z zagadnieniem oddziały
wania Boga na świat. Jej źródłem jest teza o momentalności bytów 
aktualnych zgodnie z którą każdy byt aktualny powstaje i przemija, 
znika. Zniknięcie (perishing) bytu aktualnego jest, według White
heada, warunkiem jego oddziaływania na inne byty. Jeśli zatem Bóg 
ma oddziaływać na świat , musi przemijać, czyli nie może być poje
dynczym bytem aktualnym ale (tak jak np. człowiek) sekwencją 
takich bytów. Gdyby Bóg był wiecznie trwającym i tożsamym z sobą 
bytem aktualnym, oddziaływanie takie byłoby niemożliwe. Problem 
ten zauważył po raz pierwszy A. H. Johnson w rozmowie z White
headem. Oto jej fragment: 

"Johnson: Jeśli Bóg nigdy nie przemija (perishes) , to w jaki 
sposób może on dostarczać danych innym bytom aktualnym? Dane 

139 Omnipotence and Other Theological Mistakes, . 25. 
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takie mogą być przecież dostrzegane jedynie po zniknięciu (peri
shing) wewnętrznego istnienia bytu aktualnego. 

Whitehead: To jest poważny problem. Nie próbowałem go roz
wiązać" 1 40 . 

Wiele jednak wskazuje na to, że ostatecznie Whitehead wybiera 
koncepcję Boga jako pojedynczego, aczasowego, konkretyzującego 
się bytu aktualnego. Tak rozumiany Bóg, podobnie jak każdy inny 
byt aktualny, staje się , lecz nie podlega zmianie, ponieważ zmiana jest 
tu rozumiana jako przejście między następującymi po sobie bytami 
aktualnymi . W odróżnieniu jednak od wszystkich pozostałych bytów 
aktualnych w trakcie procesu stawania się Bóg może na nie oddzia
ływać. W tym sensie jest więc On wyjątkiem od reguł systemu 141 . 

Hartshorne nie przyjmuje takiej koncepcji i wybiera wierność 
regule upatrującej w Bogu naczelną egzemplifikację zasad systemu. 
W jego ujęciu Bóg nie jest pojedynczym, aczasowym bytem aktual
nym, ale ciągiem, czy też szeregiem, następujących po sobie w czasie 
bytów aktualnych, jest więc indywiduum złożonym (compound indi
vidual). Może on oddziaływać na świat w taki sam sposób, w jaki 
aktualne byty przeszłe oddziałują na teraźniejsze byty aktualne, po
nieważ poszczególne elementy tego ciągu bytów aktualnych jakim 
jest Bóg, przechodzą do przeszłości i stają się przedmiotami dla ujęć 
innych , tworzących się, bytów aktualnych. W ten sposób zachowana 
zostaje powszechna obowiązywalność zasady, według której na te
raźniejsze byty aktualne mogą oddziaływać jedynie byty aktualne 
z przeszłości , Bóg zaś przestaje być wyjątkiem od reguł metafizycz
nych, którym podporządkowane są wszystkie inne byty142. 

140 A. H. John s o n , Som e Conversations wit h Whirehead Conceming Cod and 
reariviry. s. 9-1 O. 

141 Obrońcą koncepcji Boga jako pozaczasowego, pojedynczego bytu aktualnego 
jest B. L. larke. Por. jego Process, Time. and Cod, s. 245-259 oraz Cod as Proces.1· in 
Whirehead. . 169-188. Por. też L. E s l i ck , Divine Causa/i ty, s. 239-242. 

142 Por. Th e Divine Relariviry, s. 25-34. Koncepcja Hartshorne 'a nie rozw i ązuje 
jednak Whiteheadowskiego problemu oddziaływania Boga na świat. Czyni ona zro
zumiałym jedynie oddziaływanie świata na Boga. który tworzy s i<; z przeszłych stanów 
świata. Bóg mógłby oddziaływać na świa t . gdyby dostarczał nowo tworzącemu się 
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To, że Bóg nie stanowi wyjątku od metafizycznych r guł obowią
zujących wszystkie byty aktualne i indywidua złożone , nie oznacza , 
że nie różni się on pod wieloma względami od pozostałych bytów 
aktualnych i indywiduów złożonych. Są to wszakże jedynie różnice 
topnia. Przed wszystkim Bóg jako szereg na tępujących po sobie 

bytów aktualnych, podobnie jak każde indywiduum złożone , nie 
istnieje poza zmianą i poza czasem. Bóg jednak nie ma czasowego 
początku an i czasowego kresu swojego istnienia, jest wiecznotrwały 
(everlasting) , choć nie wieczny (eterna!) , jeżeli ten ostatni termin 
rozumieć jako " pozaczasowy". Tym różni się od pozostałych indywi
duów złożonych, które mają czasowe granice. Po wtóre, Bóg 
w aspekcie teraźniejszości , czyli Bóg-teraz, podobnie jak wszystkie 
inne byty aktualne tworzy się z poprzedzających go bytów aktual
nych. w jego wypadku dotyczy to jednak wszystkich istniejących 
bytów aktualnych. ie można więc mówić o , zewnętrznym" ' rado
wisku Boga, ponieważ w procesie swej aktualizacji ogarnia on cały 
w zechświat w odróżn i eniu od pozostałych bytów aktualnych i in
dywiduów złożonych , które mają dostęp jedynie do ograniczonego 
zbioru sąs i adujących z nimi i poprzedzających je bytów aktualnych. 

Można powiedzieć, że w koncepcji Hartshorn e'a Bóg różni się od 
wszystkich pozostałych bytów aktualnych i indywiduów złożonych 
(choć nie od świata jako całości) w dwóch aspektach: istnienia i aktu
alności 143

• Rozróżnienie to zostało już wyjaśnione przy okazji oma
wiania kwestii indywiduów złożonych. Przypomnijmy, że istnienie 
przysługuje tylko uporządkowanym szeregom bytów aktualnych, np. 
pewn mu indywiduum z łożonemu trwającemu w czasie , aktualność 
zaś pojedynczemu bytowi aktualnemu bądź indywiduum złożonemu 

bytowi aktua lne mu idea łu i celu jego rozwoju. A le okre'lenie takiego celu na pod
stawi s tanu świata sprzed mome ntu i dostarczenie go tworzącemu ię bytowi aktu
alnemu oznacza łoby. że Bóg-t raz może oddzi a ływać na św i a t-t eraz . Ha rtshorne 
jednak zaprzecza możliwośc i ta ki ego oddziaływan i a. Por. L.S. For d , God as a Tem
poral/y-Ordered Society: Some Objections. s. 44-50. 

1 ~3 Indywidua złożone również różnią s i ę między sobą w a pe kcie aktualności 
(A- teraz ni c jest B-te raz), jednak, w pneciwier\s t wie do Boga, " pole" ich aktualizacji 
je t ogran iczone. Bóg natom ia t obejm uj e w swoim ak tualnym stanie każdy byt 
ak tualny i każde indywiduum złożone . 
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in statu nascendi, np. mnie-teraz. Rozróżnienie to zastosowane do 
Boga stało się podstawą doktryny o podwójnej, czy też dwubieguno
wej (dipolar), naturze Boga. Pierwotna natura (primordial nature) to 
Bóg w aspekcie jego istnienia, a natura wtórna (consequent nature) to 
Bóg w aspekcie jego aktualności 144 . Rozróżnienie to pozwala Harts
horne'owi przypisać Bogu cechy uważane dotychczas za wzajemnie się 
wykluczające, np. konieczność i przygodność, niezmienność i zmien
ność, niezależność i zależność od świata. O istnieniu Boga można 
powiedzieć, że jest konieczne, niezmienne i niezależne w tym sensie, 
że jakoś zaktualizowany Bóg nie może nie istnieć. Bóg ujęty w aspekcie 
aktualności jest przygodny, zmienny i zależny, ponieważ konkretny 
stan jego aktualizacji stanowi funkcję aktualnego stanu świata. Ina
czej mówiąc, Bóg je t konieczny, niezmienny i niezależny w tym sen
sie, że nieprzerwanie istnieje, a przygodny, zmienny i zależny w aspek
cie tego, jak w danym momencie jest zaktualizowany 145

• 

Bóg różni się w aspekcie istnienia i aktualności od wszystkich 
pozostałych bytów aktualnych i indywiduów złożonych, różnica taka 
nie zachodzi jednak między nim a światem jako całością. W konse
kwencji odrzucenia koncepcji stworzenia świata z niczego, o świecie 
należy powiedzieć dokladnie to samo co o Bogu, to znaczy, że jest on 
zarazem konieczny i przygodny: " Moje stanowisko jest takie, że Bóg 
istnieje niezależnie od tego, co mogłoby się zdarzyć [w świecie]; 

144 Terminy te pochodzą od Whiteheada, lecz miały one u niego nieco inne 
znaczenie. atura pierwotna (primordial) Boga to Bóg jako podmiot wiecznych 
obiektów, a wtórna (consequenr) - to Bóg jako tający się , wchodzący we wzajemne 
interakcje ze światem. Hartshorne nie przyjmuje Whiteheadowskiej koncepcji wiecz
nych obiektów, nade wszystko za jego rozróżnienie istnienia i aktual ności nie stosuje 
się do koncepcji Whiteheada, w której Bóg nie jest zmieniającym się indywiduum 
złożonym, lecz pojedynczym bytem aktualnym. 

145 Por. Pailin on Rigor, Reason, and Moderation, s. 315. Trzeba jednak pamiętać, 
że charakterystyki boskiego istnienia (konieczność, niezmienność. niezależność) do
tyczą w rozumieniu Hartshorne'a tzw. abstrakcyjnego aspektu bo kości. Bóg jako 
konkret {Bóg-teraz) jest bowiem zawsze kontyngentny, zmienny i za leżny. Relacja 
między tymi dwoma aspektami Boga jest taka, że to konkret zawiera to. co abstrak
cyjne, a nie odwrotnie. Tak więc konieczność , niezmienność i niezależność Boga są 
ostatecznie zawarte w jego przygodności , zmienności i zależności . 
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proszę jednak zwroctc uwagę , że utrzymuję również, iż istnienie 
takiego, czy innego świata nie jest czymś, co się po prostu «zdarzy
ło», lecz że , w takim czy innym stanie, jest współkonieczne (co
necessary) z istnieniem Boga" 146

• 

Powstaje w związku z tym pytanie o relację Boga do świata. Nie 
można powiedzieć, że Bóg transcenduje świat w aspekcie jego ist
nienia , ponieważ zarówno istnienie Boga, jak i świata jest konieczne. 
Jeżeli zachodzi w ogóle jakaś transcendencja Boga wobec świata, to 
jedynie w aspekcie aktualności: Bóg byłby transcendentny w stosun
ku do świata , gdyby w swojej aktualności ogarniał jego stan aktualny. 
Rozstrzygnięcie kwestii , czy jest tak rzeczywiście, wymaga jednak 
uprzedniej odpowiedzi na pytanie, czym jest lub raczej czym byłby 
świat bez Boga: nie mającym wewnętrznej jedności konglomeratem 
bytów aktualnych i indywiduów złożonych Uak np. poszczególne 
kamienie czy planety) czy też charakteryzującym się taką jednością 
indywiduum złożonym Uak np. zwierzę czy człowiek). Hartshorne 
opowiada się za pierwszą z tych możliwości, zakładając jednocześnie 

jedność świata jako całości . Zasadą tej jedności jest Bóg. O ile więc 
o świecie (bez Boga) nie można powiedzieć, że jest indywiduum 
złożonym, o tyle świat wraz z Bogiem stanowi takie indywiduum. 
Relacja świata do Boga jest więc taka, jak relacja ludzkiego ciała do 
umysłu. Mówiąc wprost, świat jest ciałem Boga. 

Konieczność istnienia świata znaczy więc, że "Bóg musi posiadać 
pewien świat jako boskie ciało (divine body)"147

. Nie musi to być 
jednak świat, w którym obecnie żyjemy. To, w jakim aktualnie stanie 
znajduje się świat, ma charakter przygodny, a owa przygodność jest 
pochodną spontaniczności bytów aktualnych. Konieczne jest jedynie 
to, że jakiś świat istnieć musi. "Teologowie - pisze Hartshorne -
zwykli odrzucać ideę, że «świat» jest «współwieczny z Bogiem», 
interpretując to w taki sposób, że wieczność (eternity) Boga miałaby 
wówczas konkurenta [w wieczności świata). Interpretacja taka pole
ga jednak na zwykłym niezrozumieniu słowa «świat». Jeżeli mamy 

146 Tamże. 
147 Tamże. 
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na myśli obecny system praw przyrody, nie ma żadnego powodu, aby 
uznawać go za wieczny. Jeśli możliwe ą inne prawa nie powinniśmy 
zabraniać Bogu urządzenia wszechświata zgodnie z nimi. To, że idea 
Boga bez żadnego świata jest prawdopodobnie absurdalna , nie oz
nacza jednak, że istnieje określone indywiduum które nie będąc 
Bogiem jest wieczne. Świat kłada się z indywiduów i jedynie zbiór 
ich w zystkich (torality of individuals) rozumiany jako fizyczna lub 
przestrzenna całość, je t ciałem Boga (God's body) , ciałem którego 
Du zą (Soul) jest Bóg. Nie istnieje więc wieczne indywiduum 
«świat», które byłoby rywalem Boga '" 48

. 

Stwierdzenie że świat je t ciałem Boga, niewiele jeszcze mówi 
o naturze zachodzącej tu relacji . Nie wiadomo bowiem, czy Bogiem 
jest wyłącznie Urny ł - Dusza wszechświata (Hart borne często uży
wa tego platońskiego sformułowania), czy też ów Umysł wraz 
z wszech 'wiatem. Dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia trzeba naj
pierw wyjaśnić. że to, iż relacja Boga do świata jest taka, jak relacja 
umysłu do ciała , nie oznacza , że ma ona charakter relacji umysłu do 
materii. W koncepcji Hartshorne a materia, rozumiana jako pozba
wiona czucia rozciągło'ć , w ogóle nie i tnieje. Ciało jest zbiorowis
kiem czujących bytów aktualnych o naturze umysłu a więc relacja 
Boga do świata nie jest re lacją między ontycznie niejednorodnymi 
elementami. Hartshorne powie, że relacja: umysł-ciało jest właści
wie pewnym przypadkiem relacji: umysł-urny ł a dokładniej: czu
cie- czucie. Jeżeli więc pośród dwóch możliwo'ci:(1) Bogiem jest 
Umysł (Dusza) wraz ze wiatem i (2) Bogiem jest Umysł (Dusza) 
bez 'wiata, przyszłoby wybrać pierwszą, trzeba pamiętać, że świat 

jako ciało Boga nie jest materią , lecz zbiorowiskiem umysłów (czuć). 
dpawiedź taka , jak widać, nie prowadzi do dualizmu (a przynaj

mniej nie do dualizmu w sensie kartezjańskim). 
Zagadnienie , o którym mowa , jest analogiczne do kwestii relacji 

ludzkiej jaźni do umysłu i ciała. Tutaj także i tnieją zasadniczo dwie 
możliwości: albo jaźń utożsamia się z umysłem albo też jest ona 
szczególnym zjednoczeniem urny łu i ciała , tak że o umyśle w abstrak-

~~~ Omniporence and Orher Theo!ogica/ Misrakes. s. 94. 
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cji od ciała nie można powiedzieć, że jest np. mną . Whitehead przy
jmował , że szereg bytów aktualnych stanowiących ludzki umysł da się 
wyodrębnić spośród szeregu bytów aktualnych stanowiących ludzki 
organizm . Hartshorne natomiast pojmował tę relację jako znacznie 
ściślejszą. Zgodnie z proponowaną tu interpretacją jego stanowiska , 
o jaźni mówić można jedynie w przypadku indywiduum złożonego 
jako całości. Mój umysł nie istnieje w oderwaniu od mojego ciała, 
moje ciało zaś w oderwaniu od umysłu nie jest już faktycznie 
"moim " ciałem , lecz jedynie zbiorowiskiem indywiduów złożonych 
(na poziomie komórek czy molekuł). 

Pewną trudność stanowi fakt , że wiele części mojego ciała nie jest 
warunkiem koniecznym istnienia mojego umysłu. "Ja" jestem 
"mną ' niezależnie od tego, czy mam dwie ręce , czy jedną , a nawet 
nieza leżnie od tego czy mam serce, nerki lub wątrobę , ponieważ 

funkcje spełniane przez te organy mogą być przez pewien czas pod
trzymywane przez specjalną aparaturę medyczną. Hartshorne mówi 
często w związku z tym o relacji: umysł-mózg zamiast o relacji 
umysł-ciało . Można pójść jeszcze dalej i stwierdzić, że chodzi nie 
o mózg jako cało 'ć, lecz o pewne jego części . Wbrew pozorom , dla 
rozważanego tutaj zagadnienia kwestia ta nie ma i totnego znacze
nia. Ostatecznie bowiem Hartshorne'owi chodzi o to że choć umysł 
nie musi posiadać koniecznie rąk i nóg, a nawet całego mózgu, to 
jednak z pewnością musi posiadać jakie§ ciało (np. część mózgu). 
Ważne jest również to, że - w przeciwieństwie do Whiteheada -
Hartshorne nie utożsamia umysłu z wyróżnionym zeregiem bytów 
aktualnych w mózgu lub jego części , lecz z mózgiem lub częścią 
mózgu jako indywiduum złożonym. 

Twierdząc więc, że relacja Boga do świata jest taka , jak relacja 
umysłu do ciała , Hartshorne nie chce powiedzieć, że istnieje jakiś 
"mózg" świata , który jako indywiduum złożone jest Bogiem, lecz że 
Bóg nie istnieje w oderwaniu od jakiegoś ciała. Za analogat ciała, 
jakim w stosunku do Boga jest świat, trzeba więc uznać nie tyle ciało 
ludzkie jako całość, ile mózg bądź część mózgu ludzkiego. W koncep
cji tej Bóg jest więc indywiduum złożonym i odseparowanie go od 
jego ciała jest tylko abstrakcyjne. Sposób, w jaki Hartshorne mówi 
o relacji Boga do świata , ugeruje wprawdzie taką separację, przy-
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pomina on jednak sposób, w jaki ludzie mówią o swoim ciele. 
W wyrażeniu "moje ciało" zawiera się sugestia, że ciało jest ze
wnętrzne w stosunku do mnie. Kiedy jednak mówię o sobie: "ja", 
mam na myśli mój umysł wraz z moim ciałem. 

W ścisłym znaczeniu nie można więc mówić o oddzieleniu Boga 
od całego świata ani w sensie przestrzennym, ponieważ Bóg jest 
indywiduum złożonym, ani w sensie czasowym, ponieważ zarówno 
świat , jak i Bóg nie mają początku i końca w czasie. Czy to oznacza 
jednak, że nie można mówić o żadnej transcendencji Boga wobec 
świata jako całości? W pewnym szczególnym znaczeniu jest to moż

liwe, trzeba jednak pamiętać, że świat , z wyłączeniem Boga, jest 
czystą abstrakcją. Świat tak pojęty nie byłby indywiduum, nie mógł
by więc być podmiotem w sensie metafizycznym (podobnie jak np. 
poszczególne planety) , co oznacza, że nie można by o nim powie
dzieć , iż czuje, poznaje, pamięta. Tylko poszczególne indywidua 
wchodzące w skład świata (np. ludzie) są podmiotami w tym sen
sie. Bóg transcenduje więc świat poprzez swoją podmiotowość (u 
Hartshorne 'a oznacza to zawsze podmiotowość momentalną) , która 
umożliwia przypisanie mu takich określeń , jak czucie, poznanie czy 
pamięć. Świat zaś jako całość nie czuje , nie poznaje i nie pamięta. 
W tym właśnie sensie można mówić o transcendencji Boga wobec 
świata. Kiedy jednak Hartshorne mówi o transcendencji Boga, to 
chodzi mu zazwyczaj o transcendencję w stosunku do wszystkich 
pozostałych indywiduów, a nie wobec świata jako całości. Wracając 
więc do analogii umysłu i ciała ludzkiego: chodzi o taki sens, 
w którym ja transcenduję indywidua wchodzące w skład mojego 
ciała (bądź węziej: mózgu), a więc np. poszczególne komórki, mole
kuły Ueżeli są indywiduami) czy też byty aktualne. 

W tym znaczeniu można, według Hartshorne'a, mówić o trans
cendencji Boga, rozumianej jako boska "nieprzekraczalność" (un
surpassability )149. Wyraz ten jest odpowiednikiem tradycyjnie sto
sowanych w tym wypadku terminów: "doskonałość", "nieskończo

ność" czy też "absolut". W stosunku do dotychczasowych określeń 

149 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 236, 277. 
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boskiej transcendencji niesie on jednak ze sobą istotne modyfikacje 
znaczeniowe. Pierwsze nasuwające się na myśl znaczenie, w jakim 
można mówić o nieprzekraczalności Boga dotyczy aspektu synchro
nicznego, czyli przestrzennego. Komórki mojego ciała są w stosunku 
do mnie w takiej relacji , w jakiej pozostaje część do całości . W tym 
sensie Hartshorne używa na określenie wszystkich indywiduów, 
z wyjątkiem Boga, terminu "fragmentaryczność" (fragmentariness). 
Termin ten zastępuje tradycyjną "skończoność" ujętą w aspekcie 
przestrzennym. Indywidua są więc fragmentami aktualności jako 
całości , czyli, mówiąc inaczej : Boga ujętego w aspekcie aktualności 
(Boga-teraz). Bóg w tym aspekcie "nie może być jedynie fragmen
tem aktualnej całości. Byt transcendentny posiada wszystko, cokol
wiek jest aktualne, i będzie posiadał wszystko, co stanie się aktualne. 
Zarówno jego aktualność, jak i potencjalność są inkluzywne, podczas 
gdy nasza aktualność i potencjalność są tylko fragmentaryczne. Być 
możliwym oznacza: być możliwym dla Boga, a być aktualnym to być 
aktualnym dla Boga[ .. . ]. Można by pomyśleć, że na miejsce Boga da 
się podstawić rzeczywistość jako całość , czyli wszechświat. Ale 
w jakim sensie rzeczywistość jest całością lub w jakim sensie wszech
świat jest indywiduum? Według mnie Bóg jest nieprzekraczalnie 
inkluzywny i także nieprzekraczalnie zintegrowany, czyli zjednoczo
ny. On jest całością jako indywidualny byt" 150

. 

"Fragmenty" rzeczywistości , jakimi są indywidua, mają jednak 
przede wszystkim znaczenie temporalne, nie zaś przestrzenne. 
W tym sensie nie są one jedynie biernymi częściami wszechświata , 

lecz odrębnymi podmiotami, tworzącymi się spontanicznie z po
przedzających je indywiduów. Hartshorne przypisuje im pewne ce
chy psychiczne np. czucie czy poznanie. Na czym polega boska trans
cendencja wobec indywiduów ujętych w tym aspekcie? Według 
Hartshorne 'a wyraża się ona m. in. w boskiej nieprzekraczalnej wie
dzy, co oznacza, że nie istnieje żadne indywiduum mające większą 
wiedzę niż Bóg. Nie znaczy to jednak, że Bóg wie wszystko 151

. W tej 
koncepcji Bóg nie zna przyszłości , czy też raczej nie zna jej w sposób 

150 Tamże , s. 235-236. 
151 Por. Omnipotence and Other Theological Mistakes, s. 26-27. 
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dokładny. Wie on z największym możliwym dla indywiduum praw
dopodobieństwem , co może się zdarzyć, lecz spontaniczność bytów 
aktualnych nie pozwala mu poznać przyszłości ze wszystkimi szcze
gółami. Przyszłość jest dziedziną niezdeterminowaną , nie tylko dla 
indywiduów w świecie, ale także dla samego Boga. 

Indywidua nie tylko mają pewne charakterystyki psychiczne, lecz 
pełnią także funkcje przyczyn. W aspekcie teraźniejszości Uako pod
mioty w procesie konkretyzacji) są one przyczynami samych iebie, 
w aspekcie zaś przeszłości Uako już zobiektywizowane) ą sprawczy
mi przyczynami następujących po nich indywiduów. W tym ostatnim 
sensie mają one pewną moc sprawczą. Według Hartshorne 'a nie
przekraczalność Boga w aspekcie mocy oznacza, że spośród wszys
tkich indywiduów Bóg ma (i zawsze będzie miał) największy wpływ 
na dzieje wszechświata. Nieprzekraczalność ta nie oznacza jednak 
Bożej wszechmocy, czyli tego, że Bóg wszystko może . Ograniczenie 
w tym względzie stanowi zarówno spontaniczność tworzących się 

indywiduów, jak i ich (częściowa) determinacja, pochodząca z bez
pośrednio je poprzedzających bytów aktualnych. Bóg może "pocią
gać" (Lure) "zachęcać" (persuade) aktualizujące się indywidua do 
realizacji wyznaczonego przez siebie celu (subjective aim), nie może 
ich jednak całkowicie zdeterminować. Tradycyjną koncepcję boskiej 
wszechmocy Hartshorne uważa za błędną i zupełnie nie przystającą 
do religijnych intuicji. Bóg wszechmocny w tym sensie byłby, jego 
zdaniem, kosmicznym tyranem i despotą, ponieważ nie dałoby się 
wyjaśnić istnienia zła inaczej , jak tylko przez obarczenie odpowie
dzialnością za nie samego Boga 152

. Większość praktyk religijnych nie 
miałaby wówczas sensu 153

. 

152 Według Hartsho rne 'a źródłem zła jest wielość i kreatywność (spontaniczność) 
indywiduów. W tworzonym przez nie św iecie nieuniknione są konfl ikty i cierpienie. 
Sytuacja taka jest jednak również źród łem dobra: ., Ryzyko i szansa (opporwnity) idą 
w parze, i to nie dlatego, że Bóg tak pos tanowił. ale dl atego. że zansa bez ryzyka jest 
absurdem. Bóg posiada największą moc decyzyjną (emine/11 decision·making power) , 
lecz nie jest i nie może być jedynym ź ródłem decyzji. i c, od cząsteczek począwszy, na 
człowieku skończywszy, nic jest całkowicie zdeterminowane przez Boga". Creative 
Synthesis and Philosophic Method , s. 238. 

153 Por. tamże, s. l l , 14. 
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Do konateść Boga. poj ęta jako jego ni eprzekracza l ność , nie jest 
więc ukonstytuowana przez aktua l ną nieskończoność wszystkich 
boskich przymiotów (w języku Hartshorne a: przez maksymalną 
wartość (value) w każdym możliwym aspekcie Boga) . Aktualna 
nieskończoność tych przymiotów jest, na gruncie jego ystemu, we
wnętrznie sprzeczna , podobnie jak sprzeczne jest pojęcie nieskoń
czenie wielkiej liczby. 

Pogląd o nieprzekracza l ności Boga przez inne indywidua stanowi 
pierwszy element doktryny tzw. podwójnej transce ndencji (dual trans
cendence). Bóg transcenduje wszy tko przez swoją nieprzekraczal
ność - to pierw zy rodzaj boskiej tran cendencji 154

. Będąc nieprze
kraczalny przez inne byty. przekracza jednak sarn iebie - to drugi 
rodzaj transcendencji 155

. Jako indywiduum złożone , Bóg jest szere
giem następujących po sobie stanów aktualnych. Każdy następny jego 
stan zawiera w obie, i tym samym transcenduje. wszy tkie stany go 
poprzedzające. Inaczej mówiąc, Bóg-teraz zachowuje w swojej pa
mięci wszystkie przeszle ·tany świata. W tym i tylko w tym sen ie są 
one nie ' rniertelne - jako przedmioty boskiej w zechogarniającej 
pamięci. Bóg transcendujący siebie sarnego to Bóg, którego kolejne 
aktualne stany są coraz bogatsze i który inspiruje wszystko, co zacho
dzi w świecie, do osiągania coraz większej harmonii i piękna. 

Piękno i harmonia , do osiągnięcia których zmierza Bóg, nie są 
jednak ostatecznie przeznaczone dla kończonych indywiduów i t
n i ejących w wiecie, ale dla samego Boga . Ich przeznaczeniem 
i najgłębszym sensem jest powiększanie intensywności i bogactwa 
boskiego życia 156

; taki jest też ostateczny cel świata. Podobnie więc 
jak Hegel, Hartshorne podporządkowuje rozwój świata wewnętrz
nemu rozwojowi Boga. W przec iwieństwie jednak do Hegla, odrzu
ca on możl iwość osiągnięcia przez Boga stanu Absolutu, nie uznaje 
także istnienia koniecznych praw rozwoju wszechświata. Jedyne 

15~ Ana l i zę pojęcia nicprzekraczalności wskazującą jego wewnętrzną złożoność 
przeprowadza R. E. Creel w pracy Divine lmpassibility. Mówi on o nieprzekraczal
nośc i Boga w aspekci e natury, woli , poznan ia i czucia. 

155 Por. Creative Syntllesis and Philosopllic Method. s. 236. 
156 Po r. tamże. s. 243. 
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prawo o takim charakterze dotyczy konieczności ciągłego ubogaca
nia kolejnych stanów boskiej aktualizacji. Nie oznacza to jednak 
kumulatywnie narastającego, coraz intensywniejszego przeżycia 

piękna i harmonii świata , ponieważ nowy stan może być stanem 
dysharmonii , wywołanym przez to, co dzieje się aktualnie w świe
cie. W tym sensie można mówić o Bogu współcierpiącym ze świa
tem. 

Swoją koncepcję Boga, w części dotyczącej relacji Boga do świa
ta, Hartshorne określa mianem panenteizmu. Jego zdaniem jest ona 
złotym środkiem między dwiema skrajnościami: klasycznym teiz
mem i panteizmem 157

. Pierwszy z wymienionych poglądów przyjmu
je całkowitą przyczynową niezależność Boga od świata, a drugi -
utożsamia świat z Bogiem. Panenteizm uznaje natomiast odrębność 
Boga od świata, lecz w takim sensie, w jakim odrębny jest umysł od 
ciała. Zarazem akcentuje obustronną przyczynową zależność: Bóg 
wpływa na losy świata przez zachęcanie każdego bytu aktualnego 
i każdego indywiduum złożonego do realizacji harmonii, lecz sam 
znajduje się także pod przyczynowym wpływem świata, który, zmie
niając się, zmienia stan boskiego doświadczenia. Zachowana zostaje 
dzięki temu " intymność" relacji Boga do świata i zarazem odrębność 
Boga czyli te cechy, które, w mniemaniu Hartshorne'a stanowią 

istotny składnik religijnego pojmowania Boga158
• 

Zaproponowana przez Hartshorne'a koncepcja Boga stała się 

centralnym elementem całego nurtu w łonie współczesnej teologii, 
nazywanego "teologią procesu" (process theology). Do głównych jej 
przedstawicieli należą: J . B. Cobb, S. Ogden, D. R. Griffin, N. Fran
kenburry. Wielu myślicieli nawiązuje wprawdzie bezpośrednio do 
Whiteheadowskiej koncepcji Boga (np. L. Ford, w Polsce J. Życiń
ski), historycznie jednak główny impuls, który spowodował zainte-

157 Por. C. H ar t s h orne , W. L. Re e s e, Philosophers Speak o f God, s. 505. 
O panenteizmie Hartshorne'a por. np. D.A. P a i l i n , God and che Processof Reality, 
s. 76-95. 

158 Zagadnienie stosunku Hartshorne 'owskiej koncepcji Boga do religii rozwi
nięte zostanie w następnym rozdziale. 

Otwarty Dostęp Academicon



Bóg -------------------------------------107 

resowanie się metafizyką Whiteheada, pochodził właśnie od Harts
borne a 159

. 

Przedstawioną koncepcję potraktować można jako jedno z ogniw 
szerszego nurtu idealistycznej filozofii pokantowskiej. Jej źródła są 
jednak znacznie bardziej rozległe i zróżnicowane: sięgają , począwszy 

od buddyzmu poprzez Platona, neoplatonizm, Socyna i socynianizm 
do Leibniza. Chociaż zaprezentowana idea Boga nasuwa wiele sko
jarzeń z różnymi koncepcjami , jako całość jest ona oryginalnym 
tworem Hartshorne'a. Niewątpliwie jest ona najbardziej pokrewna 
(także w sensie genetycznym) koncepcjom zaproponowanym przez 
Whiteheada. Podkreślić jednak trzeba, że Whitehead nie opracował 
szerzej swoich pomysłów w dziedzinie teologii naturalnej. Zasługą 
Hartshorne'a jest ich rozwinięcie i modyfikacja, oraz obrona przed 
wieloma zarzutami pochodzącymi zarówno ze strony zwolenników 
koncepcji tradycyjnej (głównie tomistycznej) , jak i ze strony np. 
przedstawicieli tzw. teologii śmierci Boga. Obrona ta , połączona 
z krytyką ujęć konkurencyjnych , wpłynęła niewątpliwie na rozpow
szechnienie przedstawionej tu idei Boga we współczesnej teologii 160

. 

Ubocznym czynnikiem w rozprzestrzenianiu się tej koncepcji było 
przekonanie Hartshorne'a, że stanowi ona najbardziej precyzyjne 
i jedynie logicznie możliwe ujęcie Boga 161

• Przekonanie to, połączo
ne ze zdecydowaną , choć nie zawsze poprawną krytyką stanowisk 
przeciwnych, powodowało, że teologowie zmuszeni byli do (pozy
tywnego łub krytycznego) uwzględniania jego koncepcji w ramach 
swoich własnych poglądów 1 62 • 

Na koniec należy jeszcze dodać, że koncepcja Hartshorne 'a jest 
nie tylko poglądem na naturę Boga, ale formułuje również argumen-

159 Por. G. R eeves D . Brown , The Development of Process Th eology, w: 
Process Philosophy and Christian Thought. s. 27nn. 

160 Por. J. B. Co b b , Jr. Hartshorne's Importance for Theology, s. 169-185. 
161 Za przecenianie wartości wła nych koncepcji i niedocenianie koncepcji in

nych myśli cieli Hartshorne był często krytykowany. Por. J. E. S m i t h , Neoclassica/ 
Metaphysics and the History of Philosophy, s. 506. 

162 Por. np. W. N. l a rk e. Charles Harrsh orne's Philosophy o[God: A Thomistic 
Critique oraz R. C. N e v i li e , Creativity and Cod. 
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ty na jego i tnienie. Hartshorne przedstawił najpierw wła ną , opartą 

na współczesnej logice modalnej , wersję tzw. ontologicznego dowo
du na istnienie Boga, później natomiast sformułował cały zereg 
argumentów, które razem stanow i ą tzw. argument kumulatywny -
będzie o tym mowa w rozdziale III. Zagadnienie natury Boga jest 
jednak naji totniejszym elem ntem jego teologii naturalnej ; ewen
tualny dowód na istnienie Boga jest wtórny w sto unku do kwestii 
boskiej natury: dowodząc i tnienia czegoś, trzeba najpierw wiedzieć, 

istnienia czego się dowodzi . Może się bowiem zdarzyć, że podjęta 
zostanie próba dostarczenia dowodu istnienia czegoś co jest wewnę
trznie sprzeczne. a więc istnieć nie może. 
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Rozdział II 

NATURA METAFIZYKI 

Metafizycy wygłaszają wiele różnych poglądów w związku z dy-
cypliną którą uprawiaj ą. Dadzą się one za adniczo prowadzić do 

dwóch rodzajów: poglądów metafizycznych i poglądów o metafizyce . 
Pierwsze z nich obejmują proponowane rozwiązania problemów 
przedmiotowych, takich jak np. zagadnienie ontycznej pod tawy 
rzeczywi to'ci , tożsamości o obowej , istnienia i natury Boga. Drugie 
dotyczą odpowiedzi na pytania metaprzedmiotowe takie jak: czym 
metafizyka jest (i powinna być) w kulturze, jaki jest epistemologiczny 
status jej twierdzeń, jaką rolę odgrywa w niej logika, historia filozofii , 
epistemologia . W poprzednim rozdziale przedstawiono najważniej
sze przedmiotowe rozwiązania zawarte w metafizyce Hartshorne a, 
eksponując jego pogląd , według którego podstawowym elementem 
rzeczywistości są byty mikrokosmiczne , momentalne i aktualne. Po
gląd ten , zaczerpnięty od Whiteheada i nieco zmodyfikowany wy
daje się stanowić zarówno trzon omówionej metafizyki , jak i zasad
nicze źródło większości problemów, jakie ona rodzi. Celem obecnego 
rozdziału je t prezentacja i ana liza poglądów Hartshorne'a o metafi
zyce. Chodzić będzie zwła zeza o jego rozumienie relacji metafizyki 
do myślenia potocznego, naukowego i do religii oraz o ekspli kację 
poglądu o apriorycznym charakterze twierdzeń metafizyki. 

§ l. Metafizyka a poznanie potoczne 

Jednym z zasadniczych elementów różnicujących ujęcia filozo
ficzne na poziomi metafilozofii jest ich stosunek do podstawowych 
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typów wiedzy: do poznania zdroworozsądkowego, naukowego i reli
gijnego'. Istnieją filozofie oparte na wiedzy potocznej , które za cel 
stawiają sobie klasyfikację prawd zdroworozsądkowych lub dane 
zdrowego rozsądku czynią punktem wyjścia swoich teorii , bądź też 
traktują je jako jedno z kryteriów poprawności tychże teorii. Ich 
przeciwieństwem są filozofie oparte na wiedzy naukowej: ogranicza
ją się one do badania filozoficznych założeń nauki lub poszczegól
nych nauk, uznają dane nauk za punkt wyjścia filozoficznych teorii 
lub za kryterium ich poprawności. Z dziejów filozofii znane są rów
nież i takie koncepcje, które dane religii czynią punktem wyjścia lub 
kryterium swoich rozważań, oraz takie, które opowiadają się za 
autonomią filozofii wobec innych dziedzin aktywności ludzkiej. 

Zagadnienie relacji metafizyki do poznania potocznego może być 
rozpatrywane od różnych stron i na różnych płaszczyznach. Można 
np. skoncentrować się na badaniu genezy poznania metafizycznego; 
w tym aspekcie na ogół wskazuje się na pierwszeństwo poznania 
potocznego przed metafizycznym oraz na istotną niewystarczalność 
podstawowych kategorii języka potocznego dla wyartykułowania 
i rozwiązania problemów metafizycznych. Istnieją ujęcia skrajne, 
które pierwszeństwo poznania potocznego pojmują w taki sposób, 
że faktycznie sprowadzają metafizykę do poznania zdroworozsądko
wego (np. późna szkoła szkocka)2 1ub całkowicie negują przydatność 
takiego poznania w metafizyce (np. filozofowie języka idealnego). 
Najczęściej jednak poglądy filozofów uprawiających metafizykę sy
tuują się pomiędzy tymi skrajnościami. 

Inny aspekt zagadnienia stosunku metafizyki do zdrowego roz
sądku związany jest z różnicami w cechach poznania potocznego 

1 Wyodrębnienie religii jako jednego z typów wiedzy może budzić pewne wąt
pliwości . Terminu wiedza używa ię tutaj w szeroki m sensie, w którym oznacza o na 
zarówno wiedzę w sensie ścisłym (naukę) , jak i tzw. wiedzę zaangażowaną (np. 
artystyczną czy religijną) . Por. S. Kamiński , Jak filozofować? s. 17. 

ajbardziej skrajną postacią tego stanowiska wydaje się pogląd L. Wittgenstei
na (z drugiej fazy jego twórczości), według którego zadaniem filozofa jest sprowa
dzanie słów "z ich zastosowań metafizycznych do codziennego użytku". Dociekania 
filozoficzne , przeł. B. Wolniewicz, § 116, s. 73. 
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i metafizycznego. Jeśli poznanie potoczne rozumieć jako określoną 
wiedzę, czyli zbiór pewnego typu twierdzeń bądź zespół określonych 
przekonań, jakie ludzie posiadają , a metafizykę jako poznanie 
w szerokim sensie naukowe, to podstawowa różnica, jaką na ogół 
się wskazuje między tymi typami wiedzy, polega na systematyczno
ści, precyzji , spójności, aspektowości poznania metafizycznego (lub 
przynajmniej na dążeniu do spełnienia tych wymogów) w przeci
wieństwie do niesystematyczności , mętności , niespójności i wieloas
pektowości poznania potocznego. Jeszcze inny aspekt zagadnienia 
"metafizyka - poznanie potoczne" ujawnia się przy ujęciu go od 
strony funkcji. Podkreśla się tutaj teoretyczno-poznawcze cele po
znania metafizycznego i praktyczne funkcje poznania potocznego3

. 

Odrębnym zagadnieniem jest znaczenie terminów "poznanie po
toczne', "zdrowy rozsądek" (ang. common sense) i terminów z nim 
związanych (np. "język potoczny", "język naturalny"). Mimo iż su
gerują one, że chodzi tu o poznanie przedfilozoficzne czy przedteo
retyczne (poznanie potoczne), pewne (zdrowy rozsądek) i wspólne 
wszystkim ludziom (common sense), faktycznie - jak pokazują dzie
je tych pojęć - nie ma wśród filozofów zgody co do ich znaczenia4

. 

Nie ma również zgody co do oceny przydatności danych tak czy 
inaczej rozumianego poznania potocznego dla filozofii. 

W pracach Hartshorne'a problem relacji poznania potocznego do 
metafizycznego nie jest wyczerpująco i explicite opracowany. Jego 
uwagi na ten temat są rozproszone i nie mogą być uważane za ujęcie 
systematyczne. Jeżeli pojawiają się w jego pismach, to głównie jako 
zagadnienie relacji języka potocznego do języka metafizyki. Jest to 
zapewne związane z wpływem, jaki wywarł na niego analityczny 
sposób filozofowania, dominujący w XX wieku w krajach anglosas-

3 Jednakże i w tych kwestiach zna leźć można wyjątki. Istnieją bowiem takie 
ujęcia metafizyki , które akcentując jej niesystematyczny, aporetyczny i dogłębny 
charakter, przeciwstawiają tę dyscyplinę poznaniu naukowemu, a zbliżają ją do lite
ratury, mistyki czy pewnego sposobu życia (np. Montaigne , Eckhart, filozofia wiary, 
egzystencjalizm). 

4 Por. S. Z a b i e g a l i k , Krzywe zwierciadło filozofii, czyli dzieje pojęcia zdro
wego rozsądku , s. 12. 
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kich. Niekiedy Hartshorne wypowiada ię także na temat relacji 
praktyki do metafizyki, lecz jego uwagi trudno byłoby uznać za 
ystematyczne tanowi ko w tej kwestii. Deklaruje on zgodność 

swoich poglądów z pragmatyzmem Peirce'a i Jamesa, a także ze 
stanowiskiem Whiteheada, który okre ~ lał racjonalizm jako poszuki 
wanie koherencji w obrębie założeń cywilizowanego życia , i uznaje. 
że praktyka jest jednym z kryteriów poprawności koncepcji metafi
zycznych5. Deklaracja taka niewiele jednak mówi, gdyż pojęcie pra
ktyki jest bardzo sze rokie i odnosi ię zarówno do poziomu poznania 
potocznego, jak i naukowego czy religijnego. Ponadto wymóg pod
porządkowania metafizyki praktyce Hartshorne interpretuje w spe
cyficzny sposób. W jednym z artykułów skierowanych przeciwko 
filozofii neopozytywistów określa on metafizykę jako "racjonalną 
systematyzację tego, o czym jesteśmy ostatecznie (ultimately) prze
konani lub co ostatecznie wiemy"6. Dalej dodaje: Pozytywiści wy
kazują tendencję do całkowitej rezygnacji z badania tego, o czym 
wszyscy jesteśmy i będziemy przekonani , nie tylko w nauce, ale 
ogólnie w życiu , a także z prób możliwie najlepszej unifikacji osta
tecznych przekonań lub [ ... ] redukcji ich do pewnych aspektów jed
nego ostatecznego przekonania (takiego jak na przykład wiara 
w Boga) "7

. Praktyczny wymiar metafizyki prowadza się więc osta
tecznie do wymiaru religijnego (do koncepcji Boga i jego relacji do 
świata) . Ponieważ zagadnienie to podjęte zostanie w trzecim para
grafie tego rozdziału , obecnie skoncentrujemy ię na relacji pozna
nia potocznego do metafizyki rozumianej jako relacja języka poto
cznego do języka metafizyki. 

Metafizyka zmierza do sformułowania najogólniejszych i ko
niecznych prawd o rzeczywistości , takich prawd, których zaprzecze
nie jest absurdem. , Załóżmy dla celów dysku. ji - pi ze Hartshorne 
- że istnieją [ ... ] metafizyczne prawdy [ ... ). Czy język którym po-
ługujemy się w codziennej komunikacji , jest zdolny do wyrażenia 

5 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. XVI. 
6 A nthropomorphic Tendencies in Positi vi.~m • . 188. 
7 Tiunże. s. 188. 
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takich prawd? Przypuszczalnie każda odpowiedź musi być obwaro
wana zastrzeżeniami. Gdyby nie było żadnych trudności z wyraże
niem konieczności metafizycznych to w metafizyce już dawno po
winna zostać osiągnięta większa zgoda . Gdyby natomiast nie było 
żadnej możliwości ich wyrażenia , to czyż próby uczynienia tego 
przetrwałyby tak długo i były podejmowane przez tylu wielkich 
myślicieli [ ... ]?"8 Jego stanowisko można więc streścić następują
co: język potoczny jest źródłem zarówno języka nauki , jak i filozo
fii , w tym także metafizyki. Jeżeli wygenerowano z niego język 
nauki i filozofii , nie można twierdzić , że jest on całkowicie nieprzy
datny do wyrażenia twierdzeń metafizyki. Jednocześnie nie sposób 
nie dostrzec, że język potoczny dysponuje ograniczonymi możliwo
ściami ich wyrażenia. 

Genetyczna zależność języka metafizyki od języka potocznego 
jest dla Hartshorne'a na tyle ważnym czynnikiem, że zaleca on, 
aby filozofowie nie stosowali odbiegających od języka potocznego 
technicznych sformułowań, jeżeli nie mają do tego istotnych powo
dów; w języku potocznym jest bowiem "coś zdrowego"9

. W pewnym 
więc sensie Hartshorne podziela zaufanie do języka potocznego, 
jakie mają przedstawiciele filozofii lingwistycznej (Austin , Ryle, 
Strawson). Dodatkowym świadectwem tego może być następujący 
fragment ze wstępu do _jego głównego dzieła: "W tej książce , bardziej 
niż w innych, próbuję znaleźć elementy wspólne z analitykami lin
gwistycznymi i sprostać wymogowi naszych czasów aby nie używać 
żadnych technicznych filozoficznych czy też teologicznych terminów 
bez zatroszczenia się o ich objaśnienie słowami mającymi standar
dowe niefilozoficzne użycie " 10

. 

8 Creative Symhesis and Philosophic Method, . 139. 
9 Tamże , s. 71. Por. też G.W. S h i e l d , Hartsh orne and the Analylic Ph.ilosophi

cal Tradition. s. 213. 
1° Creative Synthesis and Philosophic Merhod, s. XIV. W kilku pracach Hartshor

ne bezpośrednio rozważa koncepcję języka i koncepcję filozofii różnych myślicieli 
analitycznych, m. in. w: lnsight and Oversight of Great Thinkers, rozdz. 25 ("Re
flections on Wittgenstei n", s. 293-305); The Logic of Perfection , rozdz. 5 ("Two Views 
of the Logic of Theism: Criticism of John Wisdom on << Gods"··. s. 148-60); Creative 

Piolr Gutowski. Fi lowfia pr« C:Su i jej metafilozofia - K 
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Język potoczny stanowi więc dla Hartshorne'a kryterium kontro
lujące funkcjonowanie języka metafizycznego. Nietrudno wszakże 
podać powody, dla których język potoczny nie może być jedynym 
kryterium oceny sensowności wyrażeń metafizyki lub prawdziwości 
jej twierdzeń. Po pierwsze, nie może spełniać tej funkcj i dlatego, że 
jest nieprecyzyjny i dla wyrażenia filozoficznych idei musi on być 
czasami uzupełniony i doprecyzowany. Po drugie, cele i pytania 
stawiane w nastawieniu zdroworozsądkowym są różne od celów 
i pytań filozofii , a więc i język filozoficzny musi się róźnić od języka 
potocznego 11

. Pytania metafizyki nie są zwykłymi pytaniami, "stąd 
i odpowiedzi nie znajdują się na powierzchni zwykłego języka"12 • 
Skoro metafizyk nie może po prostu zaakceptować języka potoczne
go, a z drugiej strony nie może go zupełnie zignorować, staje on 
przed koniecznością jego modyfikacji. W praktyce metafizycznej 
Hartshorne'a modyfikacje języka potocznego polegają na precyza
cji pewnych pojęć zdroworozsądkowych oraz na ich generalizacji, 
tak aby objęły swoim zakresem całą rzeczywistość lub poszczególne 
typy przedmiotów rzeczywistych. 

Przykładem metafizycznej precyzacji - w rozumieniu Hartshor
ne 'a- może być dookreślenie funkcjonującego w języku potocznym 
rozróżnienia pomiędzy tym, co ogólne (abstrakcyjne), a tym, co 
jednostkowe (konkretne) . Wyrażenie "natura ludzka" jest zdrowo
rozsądkowym przykładem tego, co ogólne, a wyrażenie "ten czło
wiek" - tego, co jednostkowe. Przy dokładniejszej analizie okazuje 
się jednak, że wśród tego, co abstrakcyjne, można wyróżnić dwie 
klasy. Inna jest bowiem ogólność terminu: "natura ludzka", a inna 
słowa "konkret". Nie chodzi tu jedynie o zwykłą różnicę w stopniu 
ogólności (w tym sensie termin "istota żyjąca" jest bardziej ogólny 
niż termin "człowiek") , ale o to, że słowo "konkret" odnosi się do 
wszystkiego, co istnieje, a wyrażenie "natura ludzka" lub "człowiek" 

Synthesis and Philosophic Method, rozdz. 7 ("Wittgenstein and Tillich: Refłections on 
Metaphysics and Language", s. 131 -158). 

11 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 71. 
12 Tamże, s. 142. 
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odnoszą się jedynie do pewnych kategorii konkretności. Hartshorne 
proponuje więc odróżnić to, co jest relatywnie abstrakcyjne (np. 
"natura ludzka"), od tego, co jest w pełni abstrakcyjne (np. "kon
kret"). 

Rozróżnienie to przypomina pod pewnymi względami tomistycz
ne rozróżnienie między pojęciami transcendentalnymi (odnoszącymi 
się do każdego bytu) i kategorialnymi (odnoszącymi się do pewnych 
kategorii bytu). Hartshorne ma jednak zupełnie inną niż tomiści 
koncepcję bytu, czy - jak zapewne wolałby powiedzieć - rzeczywi
stości . Różnica ta ujawnia się przy okazji precyzacji słowa "konkret". 
W języku potocznym przykładem konkretności jest desygnat nazwy 
"Jan" lub "ten oto człowiek". Ale filozoficzna analiza odsłania, 
według Hartshorne'a, że konkretem można nazwać np. "pierwsze 
doświadczenie Ja na zaistniałe dzisiaj rano w ułamku sekundy po 
obudzeniu się z głębokiego snu". Różnicę między tymi dwoma ro
dzajami konkretów określa on jako różnicę między konkretnością 
relatywną (np. "ten oto człowiek") a konkretnością pełną (np. 
"pierwsze doświadczenie Ja na zaistniałe dzisiaj rano w ułamku se
kundy po obudzeniu się z głębokiego snu"). W ten sposób potoczne 
rozróżnienie między konkretami i ogółami zostaje przekształcone na 
rozróżnienie między pełną konkretnością, relatywną konkretnością, 

relatywną ogólnością i pełną ogólnością13 • 
W stosunku do językowej precyzacji proponowanej przez Harts

horne'a nasuwa się kilka pytań i wątpliwości. Po pierwsze, zapropo-

13 Por. tamże , s. 71-75. Innym przykładem konieczności dokonania metafizycznej 
precyzacji języka potocznego może być słowo ., indywiduum". Na poziomie języka 
potocznego nie ma potrzeby czynić dokładnego rozróżnienia między indywiduami 
a grupami indywiduów. Dla celów codziennego użytku krzesło może być uważane 
za indywiduum niezależnie od tego, że jest ono zorganizowanym zespołem kawałków 
drewna, które z kolei są grupami molekuł itd. Natomiast z metafizycznego punktu 
widzenia rozróżnienie to jest fundamentalne, dotyczy bowiem podstawowego zagad
nienia: co stanowi ostateczny, nieredukowalny do innych składnik rzeczywistości. 
Metafizyk nie może uznać krzesła za indywiduum bądź konkret, chociaż ze zdrowo
rozsądkowego punktu widzenia jest ono za takie uważane na równi z (konkretnym) 
zwierzęciem czy człowiekiem . Por. C. H ar t s h orne , Creativity in American Philo
sophy, s. 152. 

Otwarty Dostęp Academicon



116 ----------------- Natura metafizyki 

nowane przez niego rozumienie słowa konkret' wydaje ię być nie 
tyle precyzacją , ile odwróceniem jego znaczenia potocznego. Cho
ciaż bowiem w języku potocznym termin ten odno i się do bardzo 
wielu różnych desygnatów, przede wszystkim desygnuje on wyróż

nioną, wzorcową klasę przedmiotów, takich jak np. jednostkowe 
drzewa, ludzie, zwierzęta. Przedmioty te są ujmowane jako mające 
pewną trwałość czasową. Moje pierwsze doświadczenie zaistniałe 
dzisiaj rano w ułamku sekundy po obudzeniu się z głębokiego snu 
może być nazwane konkretem jedynie w sensie wtórnym, metafo
rycznym. Nie jest to z pewno' cią wzorzec konkretności w języku 
potocznym. Proponowana przez Hartshorne'a operacja na znacze
niu tego terminu polega więc na zmianie owej wyróżnionej wzorco
wej klasy jego desygnatów. Konkretami w sensie podstawowym 
(pełnym) stają się teraz momentalne zdarzenia, a przedmioty ujmo
wane jako trwałe w czasie uznane zostają za konkretne jedynie 
w ensie wtórnym (relatywnym). Nawet jeśli istnieją filozoficzne 
racje za taką redefinicją słowa "konkret", trudno jest ją uznać za 
precyzację potocznego znaczenia tego terminu. 

Inny problem rodzi się w związku z terminami "abstrakcyjny" 
"ogólny' . Hartshorne zdaje się bowiem utożsamiać ogólność 

z abstrakcyjnością i ze złożonością , jednostkowość natomiast -
z konkretnością oraz pro totą . Stosunkowo łatwo jest zrozumieć 
powiązanie między abstrakcyjnością a złożonością . Coś jest abstrak
cyjne, jeśli jest złożone i jeśli da się zredukować do swoich pierwot
nych składników (np. kamień , tół). Nieco trudniejsze jest uchwyce
nie relacji między konkretnością a prostotą. W rozumieniu Harts
horne'a coś jest konkretne, jeżeli jest albo pierwotne i stanowi two
rzywo wszystkiego innego (mikrokosmiczne zdarzenia), albo nie da 
się zredukować do swoich składników (np. poszczególne zwierzęta, 

ludzie czy Bóg)14
. ajwięcej trudności sprawia jednak zrozumienie, 

14 W tradycji filozoficznej za konkret uznawano to, co jest wype łni onym (nie 
mającym ,.pustych" miejsc) zroste m. Wydaj e się więc, że konkret nie musi, lub nawet 
nie może, być czymś pro tym, skoro jest zrostem różnych elementów. Jednak zwo
lennicy koncepcji panpsychistycznych do których zalicza się Hartshorne'a, uznają, że 

niepodzielności umysłu nie przeczy wielość posiadanych przezeń treści. Prosto-

Otwarty Dostęp Academicon



MeLafizyka a poznanie potoczne ------------117 

jak koresponduje z tym ogólność. Gdyby ogólność uznać za języko
wy odpowiednik abstrakcyjności (złożoności) , wówczas należałoby 
uznać pewne nazwy jednostkowe (np. to oto drzewo") za wyrażenia 
ogólne, a pewne nazwy ogólne (np. "byt aktualny" ) za jednostkowe. 
Trzeba raczej zgodzić się na to, że rozróżnienie "ogólne-jednostko
we" nie jest paralelne do rozróżnienia "abstrakcyjne- konkretne" 
i funkcjonuje od niego niezależnie 15 • 

Precyzacje języka potocznego, tak jak rozumie je Hartshorne, są 
ściśle związane z celem i przedmiotem zainteresowań metafizycz
nych, a w szczególności z dążeniem do ujęć najogólniejszych, które 
jest obce poznaniu zdroworozsądkowemu . Są one jednak także za
leżne od metafizycznych intuicji dotyczących natury rzeczywistości. 
Wpływ tego o tatniego czynnika wyraźniej widać w drugim typie 
metafizycznej modyfikacji języka potocznego: generalizacji. 

Przykładem generalizacji może być operacja na znaczeniu słowa 
"czucie" (feeling) , które dla Hartshorne 'a jest jedną z podstawowych 
kategorii metafizycznych. "Słowo «czucie» - pisze Hartshorne -
zwykle odnosi się do czegoś ludzkiego; czasami może być zastoso
wane przy opisie zwierząt wyższego bądź nawet niższego rzędu [ .. .]. 
Jednak j eże li inni ludzie po iadają czucia w podobnym sensie, 
w jakim ja je posiadam - a to z pewnością jest założone w języku 
potocznym - i j eżeli p y posiadają czucia w nieco innym, lecz ciągle 
zbliżonym sensie, to w którym punkcie na skali dynamicznych jed
nostek natury (od człowieka do molekuły wirusa i dalej) sens ten 
staje się całkowicie różny? [ ... ] Dla filozofii nie jest istotne pytanie 
o fakty: gdzie i jakie czucia występują , lecz o to, czy czucie jest 
kategorią uniwersalną, stosowalną nie tylko do wszystkiego, co ist
nieje i zaistniało ale także do wszystkiego, co mogłoby zaistnieć. 
Oczywiście nie jest to pytanie stawiane w języku potocznym lub 

ta. rozumiana jako niepodzielność podstawowych sk ładników rzeczywistości (np. 
monad czy bytów aktualnych) , nie stoi więc w sprzeczności z ich złożonością z pew
nych treści czy nawet specyficznie rozumianych faz rozwoju. a tej podstawie kon
kretność może być powiązana z pro tot ą. Odrębnym jest zagadnienie, czy koncepcja 
taka jest wewnętrznie spój na. 

15 Por. np. Z . Z i e m b i ń s ki . Logika praktyczna, s. 26 i 33. 
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w nauce. Czy zatem powinno ono zostać w ogóle postawione? Tak, 
jeżeli ma istnieć coś takiego jak metafizyka bądi filozofia spekula
tywna. Ponadto [ ... ] implicite pytanie to jest stawiane zarówno 
w nauce jak i w życiu praktycznym"16. 

Według Hartshorne'a czucie jest kategorią uniwersalną, stosującą 
się do wszystkiego, co istnieje. Metafizyczne, zgeneralizowane uży
cie słowa "czucie" nie odnosi się jednak do wszystkiego w najszer
szym rozumieniu słowa "wszystko". Nie można bowiem przypisywać 
czucia np. trójkątom bądź stołom. W tym ostatnim przypadku można 
mówić o czuciu najmniejszych elementów tego stołu , lecz nie o czuciu 
stołu jako całości. W ujęciu metafizycznym termin "czucie" odnosi 
się do wszystkich indywiduów, konkretów i tylko do nich. Czucie jest 
więc kategorią metafizyczną w tym sensie, że wszystko musi być 
"albo abstrakcją, albo czującym indywiduum, albo grupą czujących 
indywiduów, albo częścią takiego indywiduum"17

. 

W jakim sensie takie metafizyczne użycie słowa "czucie" dodaje 
coś do użycia zdroworozsądkowego? Zdaniem Hartshorne'a "czę
ścią zwykłego znaczenia terminu «czucie>> jest to, że dopuszcza ono 
szeroki zakres użyć a jego granice są otwarte, niezdeterminowa
ne"18. Język potoczny służy nam zazwyczaj do wskazywania, które 
indywidua czują i w jaki sposób; zwykle nie używamy potocznego 
języka do tego, żeby wskazać na indywidua - jako całości albo ich 
części - które nie mają czuć w ogóle: "Stan braku czuć jest w naj
lepszym razie szczególnym przypadkiem nie mającym żadnego zna
czenia. Jeżeli mówimy, że osoba pod narkozą nie czuje, mamy na 
myśli, że nie czuje na tyle, aby po obudzeniu być tego świado
mym" 19. Nie możemy oczekiwać od języka potocznego wskazó
wek, jak rozwiązać zagadnienie , czy czucie jest zawarte w konkret
ności bądi indywidualności jako takiej. Zazwyczaj bowiem na po-

16 Philosophical Language and Ordinary Language, s. 1-2. 
17 Tamże , s. 3. 
18 Tamże. 
19 Tamże. 
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ziomie myślenia potocznego nie warto i nie ma potrzeby rozważać 
czuć trywialnego rodzaju, właściwych np. amebie czy atomowi . 

O ile powyższa operacja na znaczeniu słowa "czucie" nie gwałci 
jego potocznego sensu, to- zdaniem Hartshorne'a - czyni to każda 
próba wskazania wyraźnej granicy w przyrodzie pomiędzy indywi
duami czującymi i nie czującymi20• Zgodność swojej koncepcji ze 
zdrowym rozsądkiem wiąże on głównie z cechą potocznego użycia 
tego terminu, którą nazywa niezdeterminowaniem. Takie ujęcie po
zwala mu uważać jego metafizyczne rozumienie słowa "czucie" nie 
tyle za radykalne odejście od znaczenia potocznego, ile za jego 
dookreślenie. W tym kontekście należy rozumieć stwierdzenie 
Hartshorne'a, że z pewnymi zastrzeżeniami akceptuje on stanowi
sko tych analityków, którzy uważają, że aby uzdrowić filozofię , na
leży wrócić do sensów wyrażeń z języka potocznego2 1

• 

Nawet gdyby zgodzić się z Hartshorne'em, że granice słowa 
"czucie" w potocznym sensie nie są dookreślone, nie ma wystarcza
jących podstaw do tak mocnego kontrastowania jego własnego uję
cia i koncepcji innych filozofów, którzy ustalają granicę między 
światem ożywionym i nieożywionym. W jednym i drugim przypad
ku jest to bowiem wykroczenie poza potoczne znaczenie terminu 
"czucie" i nie wiadomo, dlaczego pierwszy rodzaj wykroczenia miał
by być uznany za bardziej zgodny z sensem zdroworozsądkowym niż 
drugi. W pismach samego Hartshorne'a znaleźć można podstawy do 
zupełnie innej interpretacji tego zagadnienia. 

W Beyond Humanism rozważa on m. in. problem: umysł a ciało. 
Pisze tam, że stanowisko stwierdzające, iż pewna aktywność, taka jak 
np. zachowanie się człowieka , zawiera czucie i cel, a inna go nie 
zawiera, jest sugerowane przez potoczne doświadczenie i zdrowy 
rozsądek22. Wynika więc z tego, że jeśli zdrowy rozsądek nie wyzna
cza ściśle określonych granic dla bytów cielesnych i umysłowych, to 
przynajmniej sugeruje istnienie jakichś granic. Z tego punktu widze-

20 Por. tamże, s. 5. 
2 1 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 71. 
22 Por. Beyond Humanism, s. 165. 
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nia każde stanowisko wyznaczające granice dla tych dwóch typów 
bytów należałoby uznać za bardziej zgodne ze zdrowym rozsądkiem 
niż to, które twierdzi że takie granice nie istnieją. Wydaje się, że 
obydwa te ujęcia: pierwsze - generalizujące znaczenie terminu 
"czucie" bądź terminu "umysł", i drugie- ustalające wyraźną grani
cę między bytami zdolnymi do czucia czy myślenia i niezdolnymi do 
tego, lepiej jest opisać jako próbę skonstruowania (na kanwie języka 
potocznego) nowego, metafizycznego znaczenia terminu "czucie" 
a nie jakodookreślenie znaczenia potocznego23

. 

W uwagach Hartshorne'a dotyczących relacji języka potocznego 
do języka metafizyki brak jest dokładniejszych analiz samego poję
cia języka potocznego. Pierw za uwaga , jaka nasuwa się w związku 
z rozważaną problematyką, to hi toryczne powiązanie języka poto
cznego z żywionym w różnych epokach obrazem świata. Pewne 
kategorie nauki nowożytnej , np. astronomii Kopernika, zastąpiły 
w toku dziejów w języku potocznym dawne kategorie astronomii 
Ptolomejskiej , stając się niepostrzeżenie jednym z elementów poto
cznego myślenia o świecie. Podkreślić więc trzeba fakt zmienności 
języka potocznego w dziejach. Można by się nawet zastanawiać, czy 
nie należy mówić o współistnieniu różnych jego odmian w tym sa
mym czasie. Przy uwzględnieniu tych danych problematyczne staje 
się samo pojęcie języka potocznego, a szczegółnie jego tożsamość 
w czasie. 

Wydaje się że Hartshorne jest tego świadomy. Wyjaśniając na 
przykład , dlaczego preferowany przez niego panpsychizm nie ma 
wielu zwolenników, twierdzi że jest to związane z zadomowieniem 
się w zdrowym rozsądku starożytnych, głównie arystotelesowskich, 
kategorii24

. Zakłada więc tym samym możliwość zmian w pojęciowej 
strukturze zdrowego rozsądku , wynikających choćby z wpływu do
minujących kategorii filozoficznych. Nie analizuje jednak faktu tej 

D Taki opis dokonywanych w metafizyce modyfikacji znaczeniowych te rminów 
potocznych nie implikuje arbitra lnośc i tychże modyfik acji. Są one bowiem najcz~ściej 
podporządkowane wymogom spój ności systemu. zgodności z doświadczeniem, pra
ktyką życiową , nauką czy dotychczasową tradycją ich użycia w filozofii. 

24 Por. Physics and Psychics. s. 94. 
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zmienności w dostateczny sposób i nie dostrzega związanych z tym 
konsekwencji . 

Filozofowie, odwołujący się do zdrowego rozsądku jako do arbi
tra mającego rozsądzić spór między konkurencyjnymi stanowiskami 
filozoficznymi , wskazywali najczęściej nie na całość wiedzy potocz
nej, lecz na jej rdzeń, który uznawali za niezmienny. Do owego 
rdz nia należeć miały takie przekonania, jak np.: przedmioty fi zycz
ne istnieją (bądź ostrożniej: ą nam dane) w czasie i przestrzeni25

. 

Ale i przy takim ujęciu pozostawał zawsze problem dokładnego 
wyznaczenia granic tego rdzenia wiedzy potocznej i uzasadnienia 
jego niezmienności. W najostrożniejszych ujęciach próby takie zbli
żały się bądź zamieniały w pewien typ badań transcendentalnych 
które - w terminologii Strawsona - stawiają sobie za cel odkrycie 
schematu pojęciowego, za pomocą którego nie tylko myślimy, ale 
musimy myśleć o świ ecie. 

Jeżeli argumentacja Hartshorne 'a zmierzająca do uznania czucia 
za uniwer alną kategorię metafizyczną (na podstawie funkcjonowa 
nia terminu "czucie" w języku potocznym) miałaby prowadzić do 
wniosków ogólnych , niezmiennych i koniecznych musiałaby ona 
odwoływać się do niezmiennych warstw języka potocznego. Czy 
jednak kwestię granicy między światem ożywionym a nieożywio
nym można w jakimkolwiek sensie zaliczyć do niezmiennych warstw 
zdrowego rozsądku (tak jak np. przekonanie, że przedmioty fizyczne 
istnieją w czasie i przestrzeni) , czy też ulega ona zmianom wraz ze 
zmianami formacji kulturowych? Można sądzić , że należy ona raczej 
do akcydentalnej , zmiennej warstwy języka potocznego, a nie do jego 
rdzenia. J eże li tak , to na potoczne rozumienie tego terminu mają 
wpływ pewne teorie fi lozoficzne, religijne, a nawet dominujące 
w kulturze mody. iezależnie jednak od tego, czy argumentacja 
Hartshorne'a jest poprawna czy nie, dla podejmowanego tu proble
mu ważne jest to, że stara ię on ukazać własny system filozoficzny 

25 iekt órzy uznają wprawdzie, że do rdzenia wi edzy zdroworozsądkowej należą 
prze konania o istnieniu umysłu jako centrum zdobywającego informacj e, oceni aj ące

go je . s t aw i aj ącego ce le i podejmującego decyzje, lecz zwykle nie wyciągaj ą st ąd 

wniosków panpsychistycznych . Por. np. L. F o r g u s o n , Common Sense. s. 4. 
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jako zgodny ze zdrowym rozsądkiem i oparty na języku potocznym. 
Powody, dla których mu na tym zależy, podane zostaną później. 

Większość przedstawionych wyżej zarzutów nie odnosi się do 
koncepcji Whiteheada. O ile dla Hartshorne'a język metafizyki moż
na i należy uczynić precyzyjnym, o tyle według Whiteheadajęzykjest 
z założenia niedoskonałym narzędziem i nigdy nie może oddać ade
kwatnie zawartości intuicji26

• Sama zaś intuicja uwikłana jest w cały 
system metafizyczny; jest ona nie tyle samodzielną władzą pozna
wczą dostarczającą za każdym razem identycznych i niepowątpie
walnych wyników poznawczych, ile raczej twórczą wyobraźnią27 . 
Jej rola polega na odsłanianiu nowych, nieuchwytnych w istnieją
cych systemach filozoficznych, sfer i wymiarów rzeczywistości28 . Ta
ki jest główny cel metafizyki. Precyzja języka, choć pożądana, nie jest 
jednak elementem najistotniejszym; dla systemu metafizycznego 
równie ważne są takie "wymiary" języka, jak: sugestywność, ży
wość, funkcja ewokatywna oraz zdolność konstruowania metafor29

. 

W koncepcji Whiteheada ważne są dwa powiązane ze sobą ele
menty. Pierwszym jest teza o różnicy między sferą poznania, zwła
szcza bezpośredniego, intuicyjnego, a językiem: "Żaden język nie 
może być inny, jak tylko eliptyczny; zrozumienie jego znaczenia 
i odniesienia do bezpośredniego doświadczenia wymaga skoku wy
obraźni. Nie można zrozumieć pozycji metafizyki w kulturze bez 
pamiętania o tym, że żadne werbalne stwierdzenie nie wyraża 
w sposób adekwatny sądu (proposition)"30

• Stąd też, według Wbite-

26 Por. A. N. W h i t e h e a d , Science and Philosophy, s. 136. 
27 Por. t e n że , Process and Reality, s. 13. 
211 Korzystając z zaproponowanego przez P.F. Strawsona rozróżnienia między dwo

ma rodzajami metafizyki: opisową i rewidującą, system filozoficzny Whiteheada trzeba 
bez wątpienia zaliczyć do tej drugiej kategorii . Według Strawsona "metafizyka opisowa 
zadowala się opisywaniem rzeczywistej struktury naszego myślenia o świecie, metafi
zyka zaś rewidująca zajmuje się tworzeniem lepszej struktury". P.F. Straw s o n , Indy
widua, s. 7. Por. też S. H a a ck, Descriptive and Revisionary Metaphysics , s. 361-371. 

29 Por. D.A. C ros by , Whitehead on t he M etaphysical Employment o f Language, 
s. 40-41. 

30 Process and Reality, s. 13. 
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heada, "badania lingwistyczne są w filozofii narzędziem i nigdy nie 
powinny stać się mistrzem"31

. Drugim elementem jest przekonanie 
o instrumentalnym charakterze języka: "Język jest niekompletny 
i fragmentaryczny [ ... ]. Ale wszyscy ludzie miewają przebłyski intui
cji wychodzącej poza znaczenia ustabilizowane w etymologii i gra
matyce. Stąd rola literatury, rola nauk szczegółowych i rola filozofii, 
szczególnie tam, gdzie istnieją próby językowego wyrażenia znaczeń 
dotąd jeszcze nie wyrażonych "32 . Whitehead nie wymienia tu języka 
potocznego (czy zdrowego rozsądku) jako spełniającego ważną 
funkcję w budowaniu systemu metafizycznego. Zdrowy rozsądek 
jest bowiem dogmatyczny, przyjmuje jakieś nowe elementy dopiero 
po długim czasie, kiedy staną się one powszechnie uznane przez 
wpływowe i opiniotwórcze grupy uczonych, filozofów i innych my
ślicieli. Owe przebłyski intuicji , które Whitehead tak akcentuje, 
odnaleźć można bardziej w filozofii , nauce i literaturze (zwłaszcza 
poezji) niż w zdrowym rozsądku. 

Zrozumiałe jest więc, dlaczego Whitehead znacznie bardziej niż 
Hartshorne odcinał się od analitycznego podejścia do filozofii. 
W Modes of Thought pisał : "Istnieje [ ... ] uporczywe założenie cią
gle sterylizujące myślenie filozoficzne. Jest to przekonanie, bardzo 
naturalne zresztą , że ludzkość świadomie żywiła wszystkie funda
mentalne idee, które mogą być stosowane do jej doświadczenia. 
Dalej , uważa się, że język ludzki, zarówno gdy chodzi o pojedyncze 
słowa, jak i o zdania, jasno wyraża te idee. Będę nazywał to zało

żenie sofizmatem doskonałego słownika (the fallacy of perfect dic
tionary) [ ... ]. Sofizmat doskonałego słownika dzieli filozofów na 
dwie szkoły: szkołę krytyczną, która wyrzeka się filozofii spekula
tywnej , i szkołę spekulatywną, która ją akceptuje. Szkoła krytyczna 
ogranicza się do werbalnych analiz w zakresie słownika. Szkoła 
spekulatywna zaś apeluje do bezpośredniej intuicji i usiłuje wskazy
wać na jej znaczenia poprzez dalsze odniesienia do sytuacji, które 
przyczyniają się do takich specyficznych intuicji. Różnica między 

31 Adventures of Jdeas, s. 228. 
32 Tamże, s. 226-227. 
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tymi szkołami sprowadza się do różnicy pomiędzy bezpieczeństwem 
a przygodą"33 . 

Skoro, zdaniem Whiteheada , filozofia to przede wszystkim przy
goda, jej głównym przeciwnikiem jest wszelkiego rodzaju dogma
tyzm, także dogmatyzm oparty na zdrowym rozsądku: "Rodzaj 
ludzki składa się z małej grupy zwierząt która na krótki jedynie 
czas odróżniła si od pozostałych form życia zwierzęcego na małej 
planecie krążącej wokół małego Słońca. Wszechświat jest prze
ogromny. Nic nie jest bardziej zadziwiające niż zadowolony z siebie 
dogmatyzm, z którym ludzkość na każdym etapie swoich dziejów 
popada w ułudę skończoności i stniejących form poznania. Wszyscy 
sceptycy i wierzący ą podobni . Obecnie naukowcy i sceptycy są 
głównymi dogmatykami. Dopuszcza się rozwój w zez gółach: za-
adnicza nowość jest zabroniona. Ten dogmatyczny zdrowy rozsą

dek jest śmiercią filozoficznej przygody"34
. 

Z powyższego fragmentu można wnioskować, że Whitehead 
'wiadomie buduje swoją filozofię "pod prąd" zdrowego rozsądku 
i języka potocznego, upatrując w próbach pogodzenia ich z metafi
zyką zagrożenia dla samej metafizyki. ic więc dziwnego , że jego 
system, wzię t y od strony językowej, wydaje się zbiorem propozycji 
terminologicznych , wykraczających swobodnie poza język potoczny. 
Pełno w nim neologizmów, a wyrażenia z języka potocznego 
i z tradycji filozoficznej mają ni ejednokrotnie inne znaczenia niż 
zazwyczaj przyjęte. Nie całkiem słuszny byłby jednak zarzut arbitral
ności w doborze terminologii. Whitehead traktuj e wprawdzie język 
w spo ób instrumentalny w tym sensie, że jest on narzędziem wy
rażającym treści jego intuicji filozoficznych, lecz nawet przy wpro
wadzaniu neologizmów stara ię dbać o zachowanie pewnych kryte-

33 M01/es o f Thougfu s. 173. Cytowany fragment pochodzi z ostatniego rozdziału 
tej książki pt. "The A im o f Philosophy'·. przełożonego przez T. M. Sierotowicza jako 
Cel filozofii, s. 41-43. 

34 Science and Philosophy, s. 129. a ro l ę me tafizyki. jako dostarczającej nowych, 
inspirujących intuicji i spo ·obów widzenia świata (ale nie formułującej zdań prawdzi
wych) godzą się także kr tycy me tafizyki , tacy jak np. A.J . Ayer. Por. jego Meraphy
sics and Common Sense, s. 329. 
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riów. D.A. Crosby, broniąc Whiteh ada przed zarzutem arbitralno
ści, wymienia sześć następujących reguł , które, jego zdaniem, to o
wał on przy doborze terminologii: 

l) wybrane terminy powinny nasuwać skojarzenia z językiem 
używanym w prze złości przez filozofów; 

2) dobrze, jeżeli znaczenia nadane terminom dla celów filozoficz
nych mają pewne uza adnienie w ich etymologii ; 

3) terminy powinny nasuwać na my ' l znane fakty lub mieć eg
zemplifikacje w doświadczeniu ; 

4) terminy, w ich zwykłym użyciu powinny być wystarczająco 
ogólne, tak aby można było dokonać modyfikacji znaczeniowych 
dla potrzeb systemu; 

5) jeśli możliwe terminy winny być pozbawione mylnych skoja
rzeń lub implikacji; 

6) gdy jakiś pojedynczy termin nie jest wystarczająco adekwatny, 
a trudno byłoby z niego zrezygnować w systemie, musi być dopeł
niony terminami , które ten brak usuną35 . 

Pierwsza z wymienionych reguł wydaje się dla Whiteheada szcze
gólnie ważna. Zgodnie z nią budowanie systemu metafizycznego 
musi się odbywać w ciągłym dialogu z wielkimi ystemami filozofi
cznymi , ponieważ nowa metafizyka musi gwarantować ciągłość 

z dotychczasową terminologią filozoficzną36. Ma ona wyrażać się 
m.in . w tym, że nowo wprowadzane terminy byłyby niezrozumiałe 
bez znajomości dziejów problematyki i terminologii filozoficznej. 
Nie oznacza to, że terminologię należy po prostu przejąć z innej 
filozofii ; zastanym w literaturze terminom można i trzeba czasami 
nadawać nieco odmienne znaczenia lub nawet wprowadzać nowe 
słowa, gdy nie można inaczej wyrazić woich intuicji. Nawet jednak 
te nowe słowa muszą mieć znaczeniowy związek z już w filozofii 
funkcjonującymi terminami. 

Konsekwencją takiego stanowi ka jest sprzeciw Whiteheada wo
bec prób ograniczania ławnika filozoficznego do zakresu propono-

35 Por. ro s b y, Whitehead on the Metophysical Employment of Language. 
s. 38. 

J(, Tamże, s. 38-4 1. 
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wanego przez wielu filozofów analitycznych. Ograniczenie języka 
filozofii do języka potocznego (ale także do języka logiki) byłoby 
zubożeniem bądź śmiercią filozofii. Znacznie bogatszym niż język 
potoczny źródłem inspiracji filozoficznych jest język wielkich syste
mów, które często prowadziły zwycięską "walkę nowej myśli z tępotą 
języka"37 . W tej walce ważną rolę odgrywa także język nauki i lite
ratury, zwłaszcza poezji. 

Wspomnianą różnicę między podejściem Hartshorne'a, próbują
cym poszukiwać zgodności swojej metafizyki z językiem potocz
nym, i bardziej instrumentalnym ujęciem języka potocznego przez 
Whiteheada widać wyraźnie w ich preferencjach co do terminów, 
które miałyby wyrażać podstawowe intuicje dotyczące natury rze
czywistości . Treść jednej z takich, w zasadzie wspólnych obydwu 
tym filozofom, intuicji można streścić następująco: rzeczywistość 

złożona jest z mikrokosmicznych i momentalnych jednostek, które 
tworzą się dzięki spontanicznemu odnoszeniu się do innych takich 
jednostek. 

Jak językowo wyrazić ów sposób, w jaki odnoszą się one do 
rzeczywistości? Whitehead dokonuje tutaj wielu prób terminolo
gicznych i używa różnych słów, m. in. takich, jak feeling , experien
ce, ale najczęściej stosuje rzadko używane w języku angielskim 
słowo prehension. Choć jest to termin istniejący w języku angiel
skim, ze względu na rzadkość jego używania i nowy sens, jaki Whi
tehead mu nadaje, traktować go trzeba jako neologizm. Słowo to 
jest jednak składnikiem innych terminów używanych w różnych 
systemach filozoficznych w odniesieniu do poznania ludzkiego, np. 
comprehension, oznaczającego rozumowanie, zrozumienie, pojmo
wanie, poznanie całościowe, lub apprehension, oznaczającego spo
strzeżenie , zrozumienie. Jak już zaznaczono w rozdziale pierwszym, 
Whitehead używa terminu prehension na określenie podstawowej 
relacji ontycznej , która nie jest relacją poznawczą w zwykłym rozu
mieniu tego terminu. Relacja poznawcza jest tylko pewnym przy
padkiem owej ogólnoontycznej relacji , którą można opisać jako 

37 Adventures of ldeas , s. 120. 
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relację ujmowania, odnoszenia się bytów aktualnych, stanowiących 
podstawowe tworzywo świata , do rzeczywistości , przy czym owo 
odnoszenie się nie jest dla bytu aktualnego relacją zewnętrzną, lecz 
stanowi ono jego element konstytutywny. Termin prehension nie 
antropomorfizuje tej podstawowej relacji ontycznej , zachowuje jed
nak związek ze znanymi relacjami pojmowania czy spostrzegania 
(comprehension, apprehension) oraz podkreśla wewnętrzny, konsty
tutywny wymiar tej relacji dla bytu aktualnego (ujmowanie w sensie 
prehending jest bowiem też absorbowaniem). Wydaje się, że Whi
teheadowi zależało szczególnie na doborze takiego terminu, który 
nie sugerowałby antropomorficznej interpretacji podstawowej jed
nostki metafizycznej , jaką jest dla niego byt aktualny (actual occa
sion)38. 

Hartshorne również używa wielu terminów na wyrażenie tych 
intuicji , lecz preferuje zdecydowanie dwa: feeling (czucie, uczucie) 
i experience (doświadczenie , przeżywanie) . Obydwa te terminy są 
często używane w języku potocznym i odnoszą się pierwszorzędnie 
do świata ludzi. Choć Hartshorne, podobnie jak Whitehead, podkre
śla, że w metafizycznym rozumieniu terminy te mają szersze i nie
poznawcze znaczenie39

, czytelnikowi jego prac trudno jest usunąć 
skojarzenia związane ze sposobem ich użycia w języku potocznym. 
Konsekwencje zastosowania lub nawet tylko preferowania różnych 
terminów dla wyrażenia owej metafizycznej intuicji są znaczące. 

System Whiteheada mniej jest podatny na interpretację antropo
morficzną, podczas gdy metafizyka Hartshome'a daje się łatwo, 

nawet na podstawie samej tylko warstwy terminologicznej, interpre
tować na sposób panpsychistyczny. 

Mimo że Whiteheadowska koncepcja dotycząca języka metafizy
ki unika wielu problemów, które rodzi koncepcja Hartshome'a, i ona 
nie jest wolna od pewnych trudności . Nawet gdyby zgodzić się na to, 
że język potoczny jest zbyt skostniały dla wyrażenia nowych meta
fizycznych intuicji , nie sposób nie zauważyć, iż język ten dobrze służy 

38 Por. W. C h r i s t i a n , A n lnterpretation o f Whitehead's Metaphysics, s. 19-20. 
39 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 76. 
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ludziom w ich wzajemnej komunikacji i odnoszeniu się do rzeczywi
stości. Odzwierciedla on sposób w jaki świat się nam jawi. Jeżeli 
fizyk bądź metafizyk dochodzi do przekonania , że rzeczywisto 'ć 

ma inną naturę i strukturę niż ta , która jest nam dana w poznaniu 
potocznym , powinien on przynajmniej wyjaśnić dlaczego świat jawi 
ię nam inaczej niż wynikałoby to z jego teorii . Nie wystarczy przy 

tym zwykłe stwierdzenie, że na poziomie poznania potocznego uj
mujemy rzeczywi to 'ć w sposób fałszywy, ponieważ, jak to już wyżej 

zaznaczono, poznanie takie dobrze orientuje nas w świecie i trudno 
byłoby uznać to za czysty przypadek. 

Nie można też odwołać się do faktu zmienności poznania (i języ
ka) potocznego, ponieważ nie mamy w tym przypadku do czynienia 
ze zmianami obejmującymi całe to poznanie. Przyjęciu tezy o rady
kalnie różnych potocznych sposobach poznania rzeczywistości prze
czy możliwość dokonywania ich wzajemnej translacji (choćby tylko 
przybliżonej) na poziomie języka. Nawet więc wówczas, gdy buduje 
ię język metafizyki w sposób niearbitralny, w nawiązaniu do termi

nologii filozoficznej i literackiej artykułującej nowe, różne od zdro
worozsądkowych , intuicje, nie można całkowicie zignorować języka 
potocznego. Tak wła ' nie tę kwestię zdaje się rozumieć Hartshorne, 
lecz w praktyce odwołuje się on jedynie do akcydentalnych , zmien
nych wymiarów języka potocznego. 

W porównaniu z Whiteheadowskim pogląd Hartshorne'a na ję
zyk metafizyki można określić jako bardziej precyzjonistyczny. 
Hartshorne jest przekonany, że dysponuje procedurami logicznymi 
pozwalającymi usunąć mętność i wieloznaczność wyrażeń metafizyki 
oraz wskazać i wyeliminować wyrażenia absurdalne w dotychczaso
wych systemach filozoficznych. Duża część jego prac poświęcona jest 
realizacji tego zamierzenia. Whitehead natomiast nastawiony jest 
w swoi.ch badaniach bardziej na tworzenie nowej terminologii niż 
na precyzowanie znaczeń terminów potocznych lub analizowanie 
i krytykowanie terminologii , której dostarczyli inni myśliciele. 

W tym kontekście zrozumiały staje się rozpowszechniony wśród 
badaczy filozofii procesu pogląd , że podczas gdy dzieła Whiteheada 
są niezwykle trudne do badania najeżone neologizmami i niełatwymi 
do zinterpretowania fragmentami prace Hartshorne a odznaczają 
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się prostotą , klarownością i konsekwencją terminologiczną40 . L. Ford 
w tych właśnie cechach prac Hartshorne 'a upatruje jego znaczenia 
dla ruchu procesualistycznego twierdząc, że: "charakterystyczna dla 
Hartshorne'a jasność wykładu i argumentacji , połączona z wolnością 
od Whiteheadowskich neologizmów, uczyniła go najbardziej wpły

wowym przedstawicielem filozofii procesu". 
Przyczyn różnic między Whiteheada i Hartshorne'a podejściem 

do języka można upatrywać w wi elu czynnikach. Najpierw w różni
cach w rozumieniu jednego z najważniejszych pojęć metafizycznych 
- rzeczywi tości . Problem dotyczy tego, czy rzeczywistością w naj 
pełniejszym sensie tego terminu są tylko mikrokosmiczne byty aktu
alne, czy też na leżą do niej także niektóre przedmioty makrokos
miczne, takie jak np. jednostki ludzkie. Whitehead skoncentrował 
się głównie na zbudowaniu terminologii która wyrażałaby intuicję, 
i ż rzeczywistość w swojej osnowie jest złożona z mikrokosmicznych 
(nieprzestrzennych i nieczasowych) jednostek o naturze procesu. 
Mniej natomiast zajmował się światem makrokosmicznym, repre
zentowanym przez łudzi zwierzęta , rośliny i inne tego typu przed
mioty. uznając go za metafizycznie wtórny w stosunku do zmiennego 
świata mikrokosmicznych bytów aktualnych. 

Przed Hartshorne'em natomiast oraz innymi procesualistami 
tworzącymi po śmierci Whiteheada z większą ostrością stanął pro
blem pogodzenia wizji świata mikrokosmicznego ze światem poto
cznego doświadczenia. Stało się tak m. in . ze względu na krytykę 
skierowaną pod adresem filozofii Whiteheada, wskazującą nieade
kwatność jego systemu w stosunku do świata doświadczenia poto
cznego. Powstała w związku z tym koncepcja według której osta
tecznymi składnikami świata są nie tylko mikrokosmiczne jednos
tki , lecz również pewne indywidua złożone z tych pierwszych, choć 
nie dające się do nich zredukować. Została ona omówiona w po
przednim rozdziale. Niezależnie od trudności , jakie ta koncepcja 
rodzi , zaznaczyć trzeba, że głównym powodem jej powstania była 
próba pogodzenia procesualistycznej wizji świata z doświadczeniem 

40 L. S. For d Harrshom e s Encounrer wir h Whitehead: lntroductory Remarks, 
. l. 

Pint r Gu1owski . Fiło7ofia procesu i jej mc1afilozofia łJ 
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potocznym. Dlatego właśnie Hartshorne stara się znaleźć sprzy
mierzeńca w języku potocznym, podczas gdy Whitehead podkre
śla niezależność swojego systemu od dogmatyzmu zdrowego roz
sądku. 

Innym źródłem odmienności stanowisk tych dwóch filozofów 
w omawianej kwestii jest wpływ filozofii analitycznej na Hartshor
ne'a. Wpływ ten jest zrozumiały ze względu na fakt, że filozofia 
analityczna była i nadal jest dominującym nurtem zarówno w Wiel
kiej Brytanii , jak i w USA. Jest to oczywiście wpływ na formę , 

sposób uprawiania filozofii, a nie na głoszone poglądy. Trudno było
by zresztą znaleźć wśród filozofów analitycznych wspólny dla nich 
wszystkich zbiór poglądów. Dawniej za taki wspólny pogląd można 
było uważać niechęć do budowania systemów filozoficznych stano
wiących wielkie syntezy metafizyczne ("analiza" w nazwie "filozofia 
analityczna" przeciwstawiała się syntezie), dzisiaj jednak i to prze
staje być cechą dystynktywną filozofii analitycznej. W związku 
z poszerzeniem zakresu pojęcia filozofii analitycznej, niektórzy uwa
żają Hartshorne 'a za przedstawiciela szeroko pojętego nurtu anali
tycznego albo przynajmniej za sympatyka tradycji analitycznej , sto
sującego jej narzędzia , część słownictwa , choć utrzymującego jedno
cześnie krytyczny dystans w stosunku do wielu twierdzeń anality
ków41. Chociaż większość badaczy nie zgodziłaby się na zaliczenie 
Hartshorne'a do grona filozofów analitycznych, jest rzeczą niewąt
pliwą, że jego sposób uprawiania filozofii bardziej przypomina styl 
analityków niż sposób budowania metafizyki przez Whiteheada. Ten 
ostatni, jak to już wyżej zaznaczono, zdecydowanie odrzucał anali
tyczny sposób filozofowania. 

Omawiane tutaj rozbieżności mają także swoją przyczynę na 
poziomie epistemologii: w tym, że Whitehead akcentuje w metafizy
ce rolę trudno werbalizowalnych intuicji podczas gdy Hartshorne 
jest, jak sam siebie nazywa, "niepohamowanym racjonalistą " . To 
natomiast wiąże się z zainteresowaniem różnymi fazami budowy 
systemu metafizycznego. Jeżeli filozofów można podzielić na ta-

41 Por. G. S h i e l d s , Hartshorne and the Analytic Philosophical Tradition, s. 197. 
Por. także 1. Życiński , Teizm i filozofia analityczna, t. II. 
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kich , którzy koncentrują się na wyartykułowaniu nowych idei, i ta
kich , którzy całą swoją uwagę skupiają na opracowywaniu (porząd
kowaniu, testowaniu, uzasadnianiu) pewnych (często zapożyczo
nych) idei to do pierwszej grupy zaliczyć by trzeba Whiteheada, 
a do drugiej Hartshorne'a. Inaczej można powiedzieć, że White
head zainteresowany jest w swojej metafilozofii głównie fazą heure
zy, w której nie ma potrzeby uzgadniania metafizycznych koncepcji 
z wszystkimi dziedzinami poznania (trzeba spełnić jedynie wymóg 
stosowalności , zgodnie z którym dana koncepcja musi być stosowal
na przynajmniej w jednej dziedzinie poznania); Hartshorne nato
miast koncentruje się na kontekście uzasadniania, w którym uzgod
nienie takie jest rzeczą podstawową, ponieważ jego brak mógłby 
stanowić uzasadnioną podstawę krytyki. 

§ 2. Metafizyka a nauka 

O relacji między naukami, rozumianymi tutaj głównie jako nauki 
przyrodnicze, a metafizyką można mówić w różnych sensach. Ujmu
jąc zagadnienie od strony metodologicznej , nasuwa się kilka możli
wości: od autonomii metafizyki wobec nauk w aspekcie przedmiotu, 
celu i stosowanych metod, poprzez jej częściową autonomię (np. pod 
względem tylko przedmiotu i celu) , aż po eliminację metafizyki 
przez nauki. Zajęcie stanowiska w tej kwestii zależy nie tylko od 
rozumienia filozofii , ale też od koncepcji nauki. Od strony heury
stycznej natomiast teorie naukowe mogą być bazą różnych systemów 
metafizycznych i vice versa- metafizyka może stanowić inspirację do 
podejmowania przez uczonych określonych zagadnień lub konstru
owania teorii naukowych. 

Na pytanie o relację metafizyki do nauk Hartshorne odpowie
dział : "Metafizyka poszukuje prawd koniecznych. Peirce twierdzi , 
że metafizyka nie bada faktów: jest ona analizą pojęć [ .. . ) oraz że 
analiza pojęć może dostarczyć nam wiedzy. Ja natomiast jestem pod 
wpływem zarówno Peirce 'a, jak i Whiteheada. ( ... )Fizyk może mylić 
się co do faktów, ale jeżeli jego poglądy mają mieć w ogóle jakiś sens, 
nie mogą stać w sprzeczności z prawdą metafizyczną , ponieważ nic, 
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co jest prawdziwe, nie może być sprzeczne z tym, co konieczne. Tak 
więc, jeżeli teoria fizykalna jest, lub nawet tylko mogłaby być, praw
dziwa, moja metafizyka nie może być z nią w niezgodzie"42. Ko
nieczność zachowania zgodności metafizyki z fizyką (czy szerzej: 
z naukami) oznacza, że metafizyka powinna być uprawiana w ści
słym kontakcie z naukami szczegółowymi. Hartshome jednak prote
stował, gdy niektórzy interpretatorzy sugerowali, iż odwołuje się on 
w swojej metafizyce do teorii naukowych w celu udowodnienia pew
nych tez metafizycznych43. Nie przeczył, że przywoływał czasami 
różne teorie naukowe, ale głównie po to, żeby obalić tezę , iż nauka 
udowodniła coś, co jest rzekomo sprzeczne z jego metafizyką. l tak 
np. starał się pokazać, że fizyka współczesna nie jest niezgodna z tezą 
indeterminizmu lub panpsychizmu44. Pozytywne argumenty za inde
terminizmem nie mają jednak, jego zdaniem, nic wspólnego z odwo
ływaniem się do teorii naukowych , ponieważ mają charakter czysto 
konceptualny (np. pokazywanie trudności i konsekwencji stanowi
ska deterministycznego )45

. 

Wydaje się, że przy takim ujęciu porównywanie systemu metafi
zycznego z teoriami naukowymi miałoby dla metafizyki jedynie 
akcydentalne znaczenie , z wyjątkiem przypadku, w którym stwier
dzono by sprzeczność między systemem metafizycznym a teorią na
ukową46 . Nie jest jednak pewne, czy taką sprzeczność w ogóle da się 
stwierdzić. Pojawia się tu bowiem następujący problem: ogólność 
metafizycznych systemów może sprawiać że wyniki nauk będą zgo
dne (przy ogólnym i intuicyjnym rozumieniu zgodności) ze wszystki
mi albo przynajmniej z wieloma systemami metafizycznymi . Na 
przykład współczesna fizyka zdaje się być zgodna zarówno z meta
fizyką realistyczną , jak i idealistyczną . Taka sytuacja mogłaby stano-

42 Charles Hartshorne on Metaphilosophy. Person and lmmortaliry, and Other 
lssues, s. 256. 

43 Por. np. R.H . Kan e , Free Will, Determinism and Crearivity, s. 138. 
44 Por. np. Beyond Humanism , s. 168-169. 
45 Por. A Reply to My Critics, s. 607. 
46 Por. Beyond Humanism, s. 292-293. 
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wić argument na rzecz niezależności metafizyki od nauk47
. Nie moż

na jednak zgodzić ię na stwierdzenie, że Hartshorne tak właśnie tę 
kwestię ujmuje. Dla dokładniejszego przedstawienia jego stanowi
ska trzeba najpierw określić, w jaki sposób pojmuje on różnice 
między tymi dziedzinami w różnych aspektach: przedmiotu, celu 
i metod. 

Określając stosunek przedmiotu metafizyki do przedmiotu nauk, 
Hartshorne pisze: "Niezwykłe trudnym zadaniem jest poprawne 
zrozumienie współczesnej nauki , a niełatwo jest powiedzieć, jak 
dalece powinniśmy ją znać. Z pewnością powinno się skorelować 
metafizykę z fizyką. [ ... ] Być może jednak jest to bardziej problem 
kosmologii niż czystej metafizyki , jeżeli przez kosmologię rozumieć 
aplikację zasad metafizycznych do tego, co nauka odkrywa jako 
strukturę naszej «kosmicznej epoki». Jednak jeżeli metafizycy i fizy
cy nie są w błędzie , musi istnieć przynajmniej możliwy sposób zhar
monizowania tego, co fizycy uważają za prawdę o naszej epoce, i co 
metafizycy uznają za prawdę o wszystkich możliwych epokach (po
nieważ metafizyka formułuje idee o takiej ogólności, że wszystkie 
inne mogą być tylko ich uszczegółowieniem)"48 . 

Różnicę między fizyką (lub szerzej: nauką) a metafizyką widzi 
więc Hartshorne w tym, że pierwsza zajmuje się prawidłowościami 

47 Broniąc ściślejszych powiązań między nauką a metafizyką, można by powie
dzieć , że nie chodzi o całkowitą zgodność metafizyki z nauką (na poziomie jej testo
wania) bądź o jej brak. ale o większą lub mniejszą zgodność. Zgodność taka byłaby 
więc cechą stopniowalną i wówczas można by bronić twierdzenia, że dzisiejsza fizyka 
jest bardziej zgodna z metafizyką proce ualistyczną niż substancjalistyczną. W tym 
miejscu pojawia się jednak pytanie, czy można mówić o zgodności nauki , wziętej en 
hlock , z metafizyką czy tez raczej o zgodności danej metafizyki z poszczególnymi 
naukam i lub nawet z poszczególnymi teoriami naukowymi. Jeżeli bowiem nauki nie 
s tanow i ą zunifikowanej całości. co obecnie wydaje się faktem, to być może metafizyka 
procesu dobrze koresponduje ze współczesną fizyką lub jedynie z dominującymi 
obecnie w niej teoriami , ale już nie jest w zgodzie np. z teoriami dominującymi we 
współczesnej biologii. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli do 
zestawu nauk włączyć np. p ychologię czy socjologi ę. Trudno byłoby w ich przypadku 
us t alić, które teorie są dominujące. Odrębną kwestią jest zagadnienie, w jakim sensie 
można mówić o zgodno.fci między nauką a filozofią . 

4
R Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 53-54. 
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zachodzącymi w naszej epoce kosmicznej, a druga form ułuje twier
dzenia obowiązujące we wszystkich możliwych epokach kosmicz
nych. Jest to różnica w ogólności ujęć: metafizyka dostarcza najogól
niejszej wiedzy o rzeczywistości. Stanowisko takie nie jest oryginal
ne. Wielu filozofów, nawet z tradycji analitycznej , postulującej po
dejmowanie zagadnień szczegółowych (np. B. Russell , A.J. Ayer) 
widzi różnicę między naukami a filozofią w większej ogólności pro
blemów i odpowiedzi proponowanych przez tę ostatnią49 . Historycz
ne podstawy dla takiego stanowiska można znaleźć już u filozofów 
starożytnych. Arystoteles odróżniał metafizykę (naukę o bycie jako 
takim), od pozostałych nauk, twierdząc, że "nie jest ona żadną z tzw. 
nauk szczegółowych, bo żadna z tych nauk nie bada ogólnie Bytu 
jako takiego, lecz wyodrębnia pewną część bytu i bada jej własności , 

jak np. nauki matematyczne"50
. 

W koncepcji Hartshorne 'a istotne jest to, że źródłem najwyższej 
ogólności twierdzeń metafizycznych jest nie tylko zakresowa nie
ograniczoność badanego przez nią przedmiotu w sensie synchronicz
nym, ale również, i przede wszystkim, nieograniczoność tegoż przed
miotu w sensie czasowym: "prawa naukowe, nawet najogólniejsze, 
mogą mieć alternatywy, i to nie tylko wtedy, gdy ujmuje się je 
z perspektywy tego, co logicznie możliwe, ale nawet wówczas, gdy 
bierzemy pod uwagę rzeczywistość aktualną w odległej przeszłości 

~9 Por. D. G jer t s e n , Science an.d Phi/osophy, s. 24. Sam Gjertsen podważa 
ogólność jako cechę odróżniającą naukę od filozofii: "Musimy zgodzić się na to, że 
pewne badania naukowe również dotyczą zagadnień najogólniejszych. Wydaje się , że 

nie może być czegoś ogólniejszego niż fizykalna koncepcja ruchu, czasu, porządku , fal 
czy też biologiczne rozumienie rozwoju. W porównianiu z tym filozoficzne zagadnie
nie suwerenności politycznej czy powinności moralnej wygląda na bardzo szczegóło
we" (tamże , s. 25). Gjertsen rozumie przez filozofię głównie tę jej analityczną od
mianę, która eliminuje tzw. metafizykę spekulatywną . Dla Arystotelesa, Whiteheada 
czy Hartshorne'a istnieje jednak bardziej ogólne niż fizykalne ujęcie ruchu, porządku 
lub rozwoju. Jest to właśnie ujęcie metafizyczne. Podobnie 7.agadnienia z zakresu 
filozofii polityki . filozofii moralności i in . są bardziej ogólne niż dyscypliny naukowe 
dotyczące tych dziedzin . 

50 Met. , IV, !003a; polski przekład pochodzi z: Arystoteles, Metafizyka , przeł. 
K. Leśniak , . 664. 
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i realne możliwości dla odległej przyszłości "5 1 . Hartshorne uznaje 
więc zmienność przedmiotu nauk w czasie, przy czym podkreślić 
trzeba, że nie chodzi tylko o zmienność teorii naukowych wyjaśnia
jących te same zjawiska (tego typu zmienność zachodzi w ramach 
jednej kosmicznej epoki), ale o zmienność organizacji samych zja
wisk (taka zmienność dotyczy różnych kosmicznych epok). W tym 
właśnie sensie nauki , włącznie z kosmologią, formułują prawa obo
wiązujące w określonej epoce kosmicznej, metafizyka natomiast 
zmierza do formułowania praw obowiązujących we wszystkich epo
kach kosmicznych. Do twierdzeń typu metafizycznego zalicza Harts
borne na przykład prawo dotyczące nieuchronnego istnienia praw 
czy - szerzej - porządku (przynajmniej w minimalnym stopniu)52

. 

Poj ęcie epoki kosmicznej Hartshorne zapożyczył od Whiteheada, 
według którego nie tylko konkretne składniki rzeczywistości , lecz 
także ich uporządkowanie jest zmienne w czasie. Pojęcie to pojawia 
się u Whiteheada w związku z zagadnieniem porządku natury53

. 

Rozważając tę kwestię zastanawia się on m. in. nad tym, czy istnieje 
zawsze i wszystko obowiązujący porządek rzeczy i czy odkrywane 
przez nauki prawa mogą być uznane za przejaw takiego porządku. 
Zgodnie ze swoją doktryną metafizyczną, według której ostateczny
mi składnikami świata są kreatywne, mikrokosmiczne byty aktualne 
tworzące różnego rodzaju zbiorowiska (społeczności) , zaprzecza on 
istnieniu takiego wszechogarniającego porządku54. Odkrywany 
przez nauki porządek praw jest pochodną kreatywności bytów aktu
alnych. "Ta doktryna - pisze Whitehead - według której porządek 
jest zbiorowym wytworem, pojawia się we współczesnej nauce jako 
statystyczna teoria praw przyrody [ .. .)"55

. Dokładniej mówiąc, teoria 
Whiteheada jest ontologiczną interpretacją statystycznej teorii praw 

51 Anthropomorplzic Tendendes in Positivism, s. 186. 
52 Por. tamże, s. 186. 
53 Rozdział I li Processand Reality zatytułowany jest The Order o f Nature, s. 83-

109. 
54 Por. tamże , s. 83-84. Por. także W. C h r i s t i a n , A n lnterpretarion o f White

head's Metaphysics, s. 224-225. 
55 Process and Rea/ity, s. 92. 
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przyrody. Ta ostatnia nie przesądza bowiem kwestii, czy istnieje 
absolutny porządek rzeczy, lecz stwierdza, że poznawany przez nas 
porządek natury może być wyrażony jedynie w formie praw staty
stycznych. Whitehead interpretuje tę teorię w taki sposób że same 
prawa natury (a nie tylko prawa jako poznawane przez ludzi) nie są 
sztywno i raz na zawsze ustalone. Jego zdaniem istnieje w przyrodzie 
pewien stopień nieuporządkowania związany z tym, że prawa przy
rodnicze nie są ideałoje przestrzegane. Elementy natury nie podpo
rządkowane odkrytym przez nas prawom przyrodniczym są odpo
wiedzialne za stopniowe przechodzenie wszechświata do nowego 
typu porządku56 . Określony (choć tylko statystycznie) typ porząd
ku, obowiązujący w kosmosie w pewnym odcinku czasu i odkrywany 
przez nauki, jest wyznacznikiem danej epoki kosmicznej 57

• 

W związku z takim ujęciem różnicy między metafizyką a naukami 
nasuwa się pytanie o kryterium odróżniające , czy jakiś fragment 
porządku wszechświata należy tylko do pewnej epoki kosmicznej. 
czy też obowiązuje we wszystkich epokach kosmicznych (i jest 
w związku z tym metafizyczną koniecznością). Wydaje się że zarów
no Whitehead, jak i Hartshorne uważają za takie kryterium możli
wość bądź niemoż l iwość pojęcia świata bez tego fragmentu porząd
ku. Ogólność twierdzeń metafizycznych wiąże się więc ściśle z ich 
apriorycznością , która oznacza że nie mogą one stać w konflikcie 
nie tylko z żadnymi aktualnymi , lecz także pojmawalnymi faktami . 
Inaczej mówiąc, w żadnej kosmicznej epoce nie może być faktów, 
które stałyby w sprzeczności z twierdzeniami metafizyki. Jest to 
według Hartshorne'a, dystynktywna cecha metafizyki w stosunku 
do kosmologii i pozostałych nauk. Twierdzenia kosmologii nie mo
gą wprawdzie być w konflikcie z żadnymi faktami naszej epoki 
kosmicznej , lecz mogą nie zgadzać się z faktami w innych epokach 
ko micznych. Jeżeli natomiast jakaś prawda jest prawdą metafizycz
ną, musi być ona egzemplifikowana przez każdy fragment rzeczywi
stości , i to zarówno aktualnej , jak i pojmawalnej (w przeszłych epo-

56 Por. t amże, s. 91 . 
57 Por. tamże, s. 199 i 288 oraz Crearive Symhesis and Phi/osophic Method. s. 19-

20. O problemach związanych z użyciem tego kryterium. zob. rozdzial 11 L ~ 3. 
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kach kosmicznych, w obecnej i we w zystkich możliwych kosmicz
nych epokach). Dla każdej natomiast teorii naukowej istnieją aktu
alne bądź pojmawalne fakty ją falsyfikujące. 

Ponadto pojęcia , z którymi ma do czynienia metafizyk, w prze
ciwieństwie do naukowych , są nierestryktywne, to znaczy wykluczają 
woje przeciwi ństwa: "Jeżeli więc weźmiemy pod uwagę np. ab
strakcję «byt» lub «rzeczywistość» całkowity ich brak nie może 
być w żaden możliwy sposób do 'wiadczony (nawet w snach) '58

. 

Każde natomia t pojęcie, które jest przedmiotem nauki , ma swoje 
przeciwień two - jest restryktywne . Np. pojęcie , tlen ' ma przeci
wieństwo w postaci tego wszy t kiego, co tlenem nie jest. Dokładniej 
mówiąc, Hartshorne'owi nie chodzi tutaj o poziom czysto werbalny, 
na którym funkcjonuje termin " niebyt' czy "nierzeczywisto 'ć", ale 
o poziom semantyczny, w odniesieniu do którego terminy te mogą 
być rozumiane jedynie w metaforycznym znaczeniu. Nie da ię bo
wiem pojąć doświadczenia niebytu czy nierzeczywistości. 

Poznanie metafizyczne różni się od naukowego nie tylko zakre
sem badanego przedmiotu, ale również aspekt m. w świetle którego 
ów przedmiot bada. Między zakresem a aspektem zachodzi zresztą 
pewnego rodzaju opozycja. O ile bowiem metafizyka widziana od 
strony zakresu jej przedmiotu jest dy cypliną najogólniejszą, ponie
waż musi interpretować każdy element rzeczywistości o tyle wzięta 
od strony aspektu, w którym bada swój przedmiot , je t wiedzą o tym. 
co konkretne. Jak się jednak okazuje. badanie tego, co konkretne, 
ni tylko nie jest wykluczone przez ogólność ujęcia metafizycznego 
lecz wpro t przeciwnie, je t właśnie przez nią umożliwione. Konkret 
moż bowiem zostać określony tylko wtedy, gdy rzeczywistość ujęta 
jest w najogólniejszym aspekcie. Wówczas dopiero istnieje szansa na 
to, że nie pominie ię jakiegoś wymiaru rzeczywistości , który mimo 
iż z perspektywy np. nauk jest niei totny faktycznie może stanowić 

o istocie konkretu. 
Szczególny akcent Hartshorne kładzie na to , że nauka metodycz

nie pomija w rzeczywisto 'ci element twórczości. Jednym z postula-

re{l[i ve Synrhesis and Philosopltic Me1ltod. . 57. 
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tów nauki jest metodologiczny determinizm, według którego nie 
powinno się ustalać żadnych granic w poszukiwaniu wyjaśnień przy
czynowych. Reguła metodologiczna , zauważa Hartshorne , nie może 
być traktowana jako prawda o wszechświecie: "To, że jako naukow
cy powinniśmy, być może, unikać wyznaczania granic, zanim nie 
znajdziemy powiązań przyczynowych, nie dowodzi jeszcze, że w na
turze rzeczy granice takie nie istnieją. Jest to całkowicie odrębne 
zagadnienie"59

. Według Hartshorne'a element twórczości, nieredu
kowalny do zwykłych przyczynowych relacji , należy nie tylko do 
istoty człowieka , lecz do istoty konkretu jako takiego. 

Gdyby tak faktycznie było , nauki - a przynajmniej nauki w do
tychczasowej postaci - nie byłyby w stanie tego stwierdzić60. 
"Twórczy - pisze Hartshorne- znaczy, podobnie jak w Bergsonow
skiej Ewolucji Twórczej , nieprzewidywalny, nie całkowicie uprze
dnio zdeterminowany przez warunki i prawa przyczynowe ( ... ]. Jak 
podkreślają Bergson i Peirce, przewidywanie jest ograniczone nie 
tylko ze względu na naszą niewiedzę , ale ze względu na sam sens 
przyszłości jako sfery decyzji jeszcze nie podjętych spraw jeszcze nie 
wyznaczonych przez zbiór wszystkich , obecnie już działających , 

przyczyn. Rzeczywi tość jest przewidywalna o tyle tylko, o ile nie 
jest twórcza, lecz mechaniczna automatyczna, kompulsywna [ ... ]. 
Życie w większości je t nietwórcze i stąd przewidywalne. Nauka 
ma wystarczająco dużo do zrobienia, jeśli skoncentruje się na bada
niu mechanizmów, które ograniczają kreatywność i które leżą u jej 
podstaw. To, co twórcze, jako takie jest zapewne poza sferą nauki; 
jednak odrzucenie tego, co twórcze (zabieg taki odnajdujemy np. 
w pracach niektórych psychologów), jest z pewnością także poza 
jej właściwą sferą. Jeśli istnieje coś nienaukowego, to jest nim zane
gowanie pewnych aspektów istnienia ze względu na to, że nie pod
padają one pod na ze metody"6 1

. Dla uchwycenia istoty konkretno
ści potrzebna je t więc perspektywa ogólniejsza niż naukowa. W tym 

59 Tamże, s. 4. 
60 Por. !lntropomorphic Tendencies in Positivism , s. 192. 
61 Tamże . s. 4. 
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właśnie znaczeniu ogólność metafizyki umożliwia formułowanie 

praw dotyczących tego co konkretne. 
Takie stanowisko skłania Hartshorne 'a do odrzucenia koncepcji 

filozoficznych, które często mają swoją podstawę w prostej genera
lizacji obrazu świata dostarczanego przez nauki przyrodnicze (np. 
materializm) , ponieważ za konkret uznają one to, co konkretem 
nie jest62 . Nauki przyrodnicze bowiem o konkretach nie mówią. 
Zmierzają one do podania praw dotyczących pewnych rodzajów 
zjawisk a nie zajmują się zjawiskami pojedynczymi czy tym bardziej 
pojedynczymi detalami poszczególnych zjawisk. Dobrze to widać na 
przykładzie biologii której "prawa są statystyczne. [ ... ] Wyja 'niają 
one, w jaki sposób szczegółowe zdarzenia ewolucji były możliwe, nie 
mówią natomiast , dlaczego dokładnie te szczegółowe zdarzenia mia
ły miej ce"63. Podobnie w fizyce pojęcia przyczyny i skutku nie 
odnoszą się do jednostek lecz do dużych zbiorowisk jednostek64

. 

Hartshorne uważa więc, że nauki , w przeciwieństwie do metafi
zyki nie badają tego co jednostkowe, a konkretem może być tylko 
to , co jest jednostkowe. Jeżeli jednak za konkret uznać indywidualny 
i prosty byt łub zdarzenie, to trudno byłoby się z tym twierdzeniem 
zgodzić . Trzeba by raczej stwierdzić , że, zgodnie z zasadą de singu
laribus non est scientia , tak rozumiany konkret nie jest przedmiotem 
ani nauk, ani metafizyki , albo że jest w tym samym stopniu przed
miotem zainteresowania tych dwóch dyscyplin . Twierdzenia metafi
zyki, podobnie jak prawa nauki , są ogólne i odnoszą się nie tyle do 
poszczególnych indywiduów, ile do pewnego ich zbioru. Hartshor
ne 'owi chodzi tutaj o coś innego. Tym, co różni prawa nauki od 
twierdzeń metafizyki , jest (oprócz charakteru ogólności formułowa

nych twierdzeń) sposób odnoszenia się do odpowiednich zbiorów 
indywiduów. Twierdzenia metafizyki są konieczne w tym ensie, że 
żadne indywiduum spośród zbioru indywiduów, dla których obowią-

62 Whit ehead nazywał to błędem źl e umiejscowionej konkretności (misp!aced 
concreteness). Por. Processand Reality, s. 7, 18, 93, 94. 

63 Physics and Psychics, s. 92. 
64 Por. Beyond Humanism. s. 144-145. 
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zują te twierdzenia, nie może nie spełniać warunków w nich określo
nych. Nie jes t tak w przypadku statystycznych praw nauk, które 
dopuszczają odstępstwo poszczególnego indywiduum od formułowa
nych w tych prawach zależności. zaprzeczając jedynie, i ż odstępstwo 

takie (określone statystycznie) może mieć miejsce dla całego zbioru 
indywiduów. ,Fizyka - pisze Hartshorne - wydaje się być bardzo 
określona; mówi ona nam jednak tylko o tym , ile (określonych) 
bytów znajduje się w danym regionie w jaki sposób zmienia się ich 
położenie , jak jedne zawierają drugie i jakie dające się zaobserwo
wać , ich zachowania możemy uzyskać przez odpowiednie oddziały

wanie [ ... ]. Nie mówi jednak ona nic na temat tego, czym są te byty 
aj dynie gdzie, kiedy, ile i jakie mogą one mieć skutki dla nas"65

. 

Tak więc , według Hartshorne 'a, metafizyka różni się od nauk pod 
względem zakresu badanego przedmiotu (którym jest rzeczywistość 
w najogólniejszym znaczeniu) i aspektu w którym swój przedmiot 
bada Uest nim określenie konkretu jako takiego). Porninąwszy spe
cyficzne diachroniczne rozumienie ogólności i atomistyczno-aktuali 
styczno-panpsychistyczne pojmowanie konkretności stanowisko ta
kie nie różni i ę istotnie od tego, jakie zajmowali w tej sprawie wielcy 
metafizycy od Arystotelesa do Hegla. Być może pojawią się wyraź

niejsze różnice gdy zagadnienie re lacji metafizyki do nauk ujęte 
zostanie w aspekcie metody. 

Stanowisko Hartshorne'a jest tutaj w dużym topniu zbieżne 
z koncepcją Whiteheada , według którego metoda metafizyki , wzię
ta w najogólniej zych zarysach, nie różni się od metod stosowanych 
w naukach przyrodniczych. Trzeba jednak zaznaczyć, że Whitehead 
pojmuje metodę nauk inaczej niż większość filozofów XIX wieku. 
można nawet powiedzieć, że w swoim ujęciu metody naukowej an
tycypuje on koncepcje Poppera66

. Krytykuje bowiem metodę induk
cyjną akcentując "grę wolnej wyobraźni kontrolowanej przez wy
mogi kohere ncji i Iogiki "67

. Prawdziwą metodę odkrycia (zalecaną 

"
5 Tamże , s. 189. 

66 Processand Renlity White heada. gdzie znajd uje się zarys jego koncepcji me
tody ukazał sit;: w 1929 r., a Die Logik der Forsclumg Poppera w 1935 r. 

67 Process and Rea!ity, s. 5. 
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do stosowania zarówno w naukach , jak i w metafizyce) porównuje 
Whitehead do lotu samolotu: .,Startuje ona z obszaru określonych 
ob erwacji; wznosi ię w przestrzeń imaginatywnej generalizacji ; 
następnie ląduje , aby dokonać nowych ob erwacji [ ... )"68

. Warun
ki powodzenia tej metody w metafizyce są ściśle określone. Po 
pierwsze, punktem wyjścia imaginatywnej generalizacji musi być 
zawsze jakaś określona dziedzina faktów np. tych , które są przed
miotem fizyki , psychologii , estetyki czy doświadczenia potocznego. 
W ten posób zrealizowany zostaje wstępny wymóg sto owalno 'ci 
(applicability) systemu metafizycznego. Mamy wówcza pewność 

że i tnieje jakaś dziedzina, do której cały y tern metafizyczny się 
stosuje. 

elem jest jednak znalezienie nowych obszarów tosowalności 

ystemu - w przypadku metafizyki ob zarem tym ma być cała rze
czywistość. Następnym etapem jest więc wykorzystanie pojęć tasu
jących się do określonych faktów w ce lu utworzenia najogólniejszych 
pojęć , dających ię odnieść do wszystkich faktów69

. W praktyce po
lega to na rozciągnięciu zakresu pojęcia przy odpowiedniej modyfi
kacji jego pierwotnej treści , co na poziomie językowym przejawia się 
często w zastosowaniu jakiegoś mało używanego słowa (np. White
headowski termin prehen.sion) bądź stworzeniu neologizmu. a tym 
etapie rola twórczej wyobraźni filozofa jest największa. Ale ta twór
cza wyobraźnia musi zo tać połączona z wymogami logiki - system 
metafizyki , który jest rezultatem takiej generalizacji musi zostać 
uwolniony od wszelkich sprzeczności i niekoherencji. 

Etap aplikacji tego systemu do innych (niż wyjściowy) obszarów 
faktów można nazwać etapem testowania teorii metafizycznej. Jej 
rezultatem może być stwierdzenie: a) całkowitej zgodności teorii 
z faktami tego nowego ob zaru b) częściowej zgodności bądź c) 

68 Tamże, s. 5. 
69 Por. tamże . s. 5. Metafizyk nie powinien, wg Whiteheada. Losować metody 

dedukcyjnej do konstrukcji wego systemu. ponieważ jego celem nic jest badanie 
konsekwencji zasad metafizycznych . lecz sformułowanie tychże zasad. (Por. tamże, 

. lO i l3) . Właściwą metodą dl a osiągni9ci a takiego celu jest. jego zdaniem, spe ku-
latywna generalizacja, a nie dedukcja. 
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całkowitej niezgodności. Pierwszy przypadek jest oczywisty - ozna
cza on że generalizacja jest poprawna (przynajmniej dla tego zbioru 
faktów, na którym jest testowana). W drugim przypadku w wątpli
wość zostają poddane niektóre fragmenty teorii metafizycznej. Wy
magać więc ona będzie odpowiednich modyfikacji przy zachowaniu 
rygorystycznych wymogów logicznych. Ale może też być tak, że to, 
co uznane było za fakt niezgodny z teorią , nie jest faktem. Zacho
dzenie tego przypadku wymaga więc dokładnych badań zarówno 
amej teorii metafizycznej, jak i falsyfikujących ją faktów, które 
mogą okazać się rzekomymi. Zachodzenie sytuacji trzeciej - całko

witej niezgodności teorii metafizycznej z danymi faktami - wymaga 
ograniczenia stosowalności teorii , fundamentalnej jej przebudowy 
lub porzucenia 70

. Ze względu na poszerzający się i zmieniający za
kres dostępnych nam faktów (związany m. in. z rozwojem nauk), na 
braki języka i niedoskonałość poznania ludzkiego, system metafi
zyczny może być, według Whiteheada, jedynie tymczasową hipote
zą , bardziej łub mniej oddaloną od idealnego celu, jakim jest sfor
mułowanie pierwszych zasad o rzeczywistości7 1 . 

Jak już wcześniej zaznaczono, Whitehead interesował się w za
gadnieniu metody metafizyki przede wszystkim aspektem odkry
cia; Hartshorne'a przesuwa natomiast punkt ciężkości na zagadnie
nie uzasadniania twierdzeń. Zgadzając się z powyższym opisem 
metody odkrycia naukowego, próbuje on określić charakterystycz
ne dla metafizyki sposoby argumentacji uzasadniającej przyjęcie 
bądź odrzucenie pewnych twierdzeń. Pod tym względem metoda 
metafizyki różni się od metod nauk przyrodniczych , a różnica ta 
jest pochodną różnicy przedmiotu tych dwóch dziedzin. Ze wzglę
du na niemożliwość empirycznej falsyfikacji twierdzeń metafizyki 
(związaną z zakresem badanego przez metafizykę przedmiotu) 
procedury uzasadniające w metafizyce mają charakter konceptual
ny. Uzasadnianie twierdzeń metafizycznych odbywa się więc na 
nieempirycznym obszarze wyznaczonym kategoriami sensu i bez-

70 Por. tamte, s. 9. 
7 1 Por. tamte. s. 4 i 8. 
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sensu, a nie na empirycznym gruncie ograniczonym kategoriami 
prawdy i fałszu. Wbrew neopozytywistom Hartshorne sądzi , że 

zagadnienie sensowności twierdzeń metafizycznych jest logicznie 
pierwotne w stosunku do zagadnienia ich weryfikacji (bądź falsy
fikacji). To że twierdzenia metafizyki są weryfikowane przez ka
żdy fakt jest pochodną ich sensowności , a nie odwrotnie. Weryfi
kacja (bądź falsyfikacja) jest jedynie kryterium sensowności twier
dzeń nauki lecz nie metafizyki. 

Ustałenie sensowności jakiegoś twierdzenia metafizycznego po
lega na uzasadnieniu jego obowiązywałności we wszystkich możli
wych (pojmowalnych) światach. Nie da się tego zrobić wprost (np. 
przez wskazanie na wspólne wszystkim doświadczenia) , trzeba więc 
wybrać drogę nie wprost. Według Hartshorne 'a podstawą procedur 
uzasadniających w metafizyce jest wyliczenie możliwych stanowisk 
w danej kwestii, a następnie - zastosowanie wszechstronnych nie
empirycznych kryteriów (np. spójności , pojmowałności) w celu wy
eliminowania wszystkich stanowisk, z wyjątkiem jednego72

. Ponie
waż uważa on, że da się wyliczyć wszystkie możliwe (a nie tylko 
wszystkie aktualnie znane) stanowiska w jakiejkołwiek kwestii me
tafizycznej oraz jest przekonany o efektywności i obiektywności 
stosowanych przez iebie kryteriów eliminujących wyliczone alter
natywy, to pozostałe, jedyne stanowisko nie może być uważane za 
metafizyczną hipotezę. Status epistemologiczny tego pozostałego 
stanowiska je t mocniejszy niż status hipotezy. Hartshorne, w prze
ciwieństwie do Whiteheada , zdaje się więc bronić tradycyjnego 
ideału metafizyki, jako osiągającej twierdzenia powszechne, ko
nieczne i niezmienne, przy jednoczesnej akceptacji hipotetycznego 
charakteru twierdzeń naukowych. W jego więc ujęciu różnica mię
dzy naukami przyrodniczymi a metafizyką w aspekcie metody po
lega nie tylko na odmiennym charakterze procedur uzasadniających 
(które można nazwać specyficzną metodą metafizyki) , ale również 
na epistemologicznym statusie uzyskiwanych rezultatów. Whitehead 
uznawał natomiast, że zarówno najogólniejsza metoda, jak i episte-

72 Zagadnienia z tym związane zostaną omówione w następnym rozdzia le, § 2 i 3. 
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mologiczny ta tus teorii metafizycznej są takie sa me jak teorii na
ukowej - obydwie one są obalalnymi hipotezami 73

. 

Za jedną z istotnych różnic między naukami a filozofią. w zcze
gól nośc i zaś metafizyhl, oprócz różnic w przedmiocie i metodzie 
uważa s i ę postęp w nauce , polegający na jej zdolno 'ci do efektywne
go rozwiązywa nia problemów, i brak takiego po tępu w meta fizyce. 
Hartshorne nie podzie la tych opinii. Jego zdaniem odpowiednikiem 
błędów [aktualn ych popełnianych w nauce (a znanych z dziejów na
uki ) są w metafizyce błędy konceptualne , dotyczące koherentnego 
użycia łów. W obydwu jednak przypadkach dokonujemy po tępu 

i uczymy s i ę w ten sam posób - na błędach , tylko na różnego rodzaju 
błędach. Twierdzenie, że w metafizyce takich oczywi tych błędów (i 
w związku z tym także postępu) nie da s i ę wykazać, uważa Hart horne 
za fałszywe: "Jeżeli ktoś cytuje absurdy metafizyczne [ ... ]jako repre
zentatywne[ ... ], uprawia propagandę , a nie rzete lną argumentację"74 . 

Można jednak dyskutować z tą tezą przywołując znany zarzut 
braku zgody wśród metafizyków i o jej obecności w gronie naukow
ców. Celnie sformułował go D. Hume: "Zasady przyjęte na wiarę 
konsekwencje kul awo z nich wyprowadzone, brak spójności między 
częściami ystemu i brak oczywistości w całokształci e -oto rzeczy, 
które można spotkać na każdym kroku w systemach filozofów naj 
bardziej wybitnych [ .. . ). ie ma rzeczy, która nie byłaby przedmio
tem de bat i co do której ludzie uczeni nie mieliby przeciwnych 
poglądów [ .. .]. Dysputy mnożą się , jak gdyby wszystko było niepew
ne, a są prowadzone tak gorąco, jak gdyby wszystko było pewne. 
W całym tym rozgwarze nie rozum zdobywa poklask, lecz wymo
wa; i nikt nie mu i tu tracić nadziei, że zdobędzi e prozelitów dla 
najbardziej dziwacznej koncepcji , j eś li posiada w dostatecznej mie
rze sztukę przedstawiania jej w barwach korzystnych. Zwycięstwo 

osiągają tu nie ludzie w zbroi , którzy operują piką i mieczem, lecz 
trębacze , dobosze i muzykanci wojskowi"75

. Odpowiedź Hartshor-

73 Por. np. A d ventures o f ldeas. . 145. 
74 Crea1ive Symhesis and Phi/o.wphic Me1hod, . 70. 
75 D. H u m e. TrakUli o naflm;e ludzkiej. t.l , przeł. C. Z namierow ki , . 2-3. 
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ne'a na taki zarzut jest pod wieloma względami podobna do odpo
wiedzi udzielanej przez największych filozofów (z Hume em włącz
nie). Brzm i ona na tępująco: z tego, i ż do tej pory nie potrafiono 
znaleźć poprawnych i przekonujących odpowiedzi na metafizyczne 
pylanja , nie wynika, że w ogóle nie da · ię takich odpowiedzi sformu
łować76 . Hartshorne jest przekonany, że on sam dostarcza wielu 
takich poprawnych odpowiedzi w swojej metafizyce77

. 

Dla pełniejszego zrozumienia poglądu Hartshorne 'a na relację 

metafizyki do nauk dobrze będzie przyjrzeć się relacji nauki do po
znania potocznego. Metafizyka ma bowiem uzgodnić m. in. naukowy 
i potoczny obraz świata. Hartshorne zgadza ię ze swoimi poprzedni
kami, że przedmiotem metafizyki jako dyscypliny najogólniejszej ma 
być cała rzeczywistość. Jak jednak wiadomo, istnieje kontrowersja 
dotycząca tego, co wchodzi w zakres pojęcia rzeczywistości , w najbar
dziej podstawowym sensie tego słowa. W różnych tradycjach fi lozofo
wania opisuje ię tę kontrower ję jako spór o to, co jest bytem aktu
alnym konkretem substancją bądź indywiduum . Na ogół , poza skraj
nie platOI1skimi teoriami , zalicza się tutaj byty dane nam w poznaniu 
potocznym, takie jak jednostkowe rośliny, zwierzęta i ludzi· istnieje 
jednak problem , jak traktować np. atomy, protony, neutrony lub kwar
ki energii. Hartsilorne pisze w tej sprawie następująco : ,Nauka uznaje 
jakości zmysłowe (wtórne) jedynie za wskaźniki abstrakcyjnych stru
ktur takich jak prędkość wibracji. W obliczu kolorowego, bogatego 
świata codziennego doświadczenia (Lebenswell) pusty obraz dostar
czany przez naukę wydaje się rezultatem daleko idących pominięć. 
Istnieje więc naturalny opór przed często wygłaszanym stwierdze
niem że przedmioty nauki są czymś realnym podczas gdy zmysłowe 
zjawiska tych przedmiotów są czymś subiektywnym, realnym o tyle 
tylko o ile realne są ludzkie bądź zwierzęce doświadczenia. Uważam 
jednak, że równie mocno powinniśmy oprzeć się twierdzeniu przeciw-

7ó Por. Beyond Humanism, s. 277 oraz The Logic of Perfeclion , s. 217. 

n Pewnym potwierdzeniem sta nowiska Hartshorne 'a. według którego powszech
na zgoda na określone rozwiązania nie jest dystynktywną cechą nauki w stosunku do 
filozofii , może być wskazanie na to, że taka pow ·zechna zgoda we współczesnej nauce 
również nie istnieje. Por. G j er l s e n , Science and Philosophy, s. 44-46. 

Pilltr Gulo,.,-s ki. Filon.1fi a procesu i Jo~;.j metafilozona - 10 
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nemu, że świat życia jest konkretną rzeczywistością , a obraz, jaki dają 
nauki - jedynie abstrakcyjnym katalogiem przedmiotów w świecie . 

Nie można też powiedzieć , że obydwa te światy są realne. Poprawny 
pogląd w tej sprawie jest bardziej złożony i bardziej subtelny [ ... ]"78

. 

Hartshorne sugeruje tutaj , że możliwe jest , iż żaden z tych światów nie 
jest w pełni realny, to znaczy w żadnym z nich nie mamy do czynienia 
z konkretami bądź indywiduami w metafizycznym sensie. 

U podstaw takiego twierdzenia tkwi przejęte od Whiteheada 
przekonanie o nieistnieniu całkowicie odteoretyzowanego dostępu 
poznawczego człowieka do świata . Inaczej mówiąc, nie jest tak , że 
w spostrzeganie konkretnego drzewa czy człowieka nie ingeruje 
jakaś teoria, nieświadomie zakładana przez wszystkich , którzy po
tocznie poznają. Podobnie jest z poznaniem naukowym, w którym 
uprzednia ingerencja teorii w stosunku do danych obserwacyjnych 
jest jeszcze wyraźniej widoczna79

. Przyjęcie tezy o powszechnym 
uteoretyzowaniu każdego naszego poznania nie pozwala Hartshor
ne 'owi traktować w wyróżniony sposób pewnej klasy przedmiotów 
które narzucają się jako najbardziej realne czy konkretne, ani też 
ignorować jakiegoś innego zbioru przedmiotów, które nie narzucają 
się jako takie. Na gruncie tego stanowiska nie można więc w punkcie 
wyjścia metafizyki automatycznie preferować danych zdrowego roz
sądku kosztem deprecjonowania bytów, o których mówi się w na
ukach fizykalnych , nawet gdyby te ostatnie interpretować jako tylko 
przedmioty czy zdarzenia postulowane80

. 

Nie oznacza to jednak z drugiej strony, że Hartshorne zaleca 
preferowanie danych nauk w jakiejkolwiek fazie budowy systemu 

7~ Perception and the Concrete Abstractness of Science, s. 465 . 
79 Twie rdzenie o uteoretyzowaniu wszelkiego, t a kże zdroworozsądkowego po

znania nabrało szerszego znaczenia w filozofii współczesnej d7.ię ki Quine 'owi i jego 
ho lizmowi . skierowanemu przeciwko podstawowym zasadom neopozytywistycznym, 
a szczególnie przeciwko rozróż ni e niu na zdani a teoretyczne i obserwacyjne . Podobny 
jednak atak na wąsko pojęty empiryzm można odnaleźć wcześniej w pismach prag
matystów i White heada. Zdaniem tego osta tniego "nie i stniej ą czyste[ ... ] fakty. które 
można by rozumieć nieza l eżnie od interpre tacji jako e lement w jakimś systemie" . Por. 
np. Proce~·s and Reafity, s. 14. 

80 Por. K. a m p b e li , Philosophy and Common Sense, s. 164. 
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metafizycznego. Pod tym względem , podobnie jak Whitehead jest 
on pluralistą , to znaczy uważa że metafizyk musi rozpocząć budowę 
systemu od pewnego ograniczonego zbioru doświadczeń którym 
mogą być dane nauki , zdrowego rozsądku , do ' wiadczenia religijne
go e tetycznego czy inne81

. Zgodnie bowiem z doktryną o nie
uchronnej obecności teorii w każdym rodzaju doświadczenia w me
tafizyce punkt wyjścia nie jest i nie może być najistotniejszym ele
mentem. Można zacząć od różnych zbiorów danych; rzecz w tym, 
aby dane te, odpowiednio zgeneralizowane, mogły adekwatnie inter
pretować wszystkie inne dziedziny rzeczywistości. 

Choć na poziomie metafilozoficznym ani Hartshorne, ani White
head nie zalecają preferowania danych nauki przy budowaniu meta
fizyki , wielu interpretatorów ich filozofii uznaje, że konstruując swoje 
systemy, generalizowali pewne wyniki współczesnej nauki: Whitehead 
- fizyki relatywistycznej a Hartshorne- biologii i psychologii82

. Sam 
Whitehead uważał jednak, że głównym polem jego inspiracji była 
estetyka83

. Hartshorne natomiast widział źródła swoich inspiracji 
w pewnych teoriach filozoficznych, teologicznych i jednostkowych 
przeżyciach. Nie można jednak zupełnie odrzucić przytoczonego 
twierdzenia interpretatorów i przypu zezalnie obydwaj filozofowie 
by się z nim zgodzili. Uznając bowiem, że metafizyk musi nieuchron
nie rozpoczynać budowanie systemu od pewnego ograniczonego zbio
ru doświadczeń , nie twierdzili tym samym, że ma to być zbiór jedno
rodny. Mogą się w nim znaleźć pewne elementy wzięte np. z estetyki, 
inne z nauk przyrodniczych, a jeszcze inne z matematyki czy zdrowego 
rozsądku84 . Istotne jest to, że dane wyjściowe nie odnoszą się do całej 

ll l Por. W h i 1 e h e a d . Science and Philosophy, s. 138. 
82 Według Hartshorne 'a "wystarczająco zeroko pojęta p ychologia. niezależnie 

od stosowanych w niej metod, jest zasadniczo kluczową nauką" . Psychology and rhe 
Uniry of Knowledge. . 89. 

8~ Por. tamże , s. 138-139. 

~ Por. C h r i s t i a n , A n Inrerprerarion of Whirehead's Meraphysics, s. 168-172. 
hristian rozróżnia między inspiracjami , jakie spowodowały sformułowanie systemu 

Whiteheada, a danymi (evidence) go potwierdzającymi. Gdy chodzi o pierwsze, zga
dza się z Whiteheadem. że jego studia nad matematyką i fizyką matematyczną były 
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rzeczywi stości , a jedynie do pewnych jej fragmentów. Dopiero odpo
wiednia generalizacja może im nadać ens ści ' Ie metafizyczny. 

Tak więc stanowi ko Hartshorne 'a w sprawie relacji przedmiotu 
metafizyki w punkcie wyjśc i a i przedmiotu na uk można podsumować 

następująco : w punkcie wyjśc i a metafizyk może (ale nie mu i) oprzeć 
się na danych nauki , a dokładniej mówi ąc, na danych dyscyplin bądź 
teorii naukowych wybranych przez siebie. Może jednak także uczy ni ć 

punktem wyjścia np. doświadczenie potoczne , estetyczne czy inne. 
Wybór nie jest jednak arbitra lny, ponieważ to, co dane w punkcie 
wyjśc i a , poddane zostaje na tępnie genera lizacji . tak aby objąć całość 
rzeczywisto ' ci , i jeżeli uzyskana generalizacja nie interpretuje każde
go elementu rzeczywisto'ci , mu i być ona zmodyfikowana. Modyfika
cja może polegać na zmianie punktu wyjści a. Tak więc ostateczny 
dobór punktu wyjścia metafizyki może być poprzedzony wi eloma 
próbami konstrukcji schematów metafizycznych lub wnikliwymi oce
nami już istniejących sy ternów które uznane zostaną za nieadekwat
ne. Ważne jest to , że w punkcie wyjścia metafizyk nie dysponuje 
oczywistymi i niepowątpiewalnymi danymi. Dla Whiteheada oznacza 
to zarazem, że twierdzenia gotowego już systemu meta fi zycznego, 
podobnie jak twierdzenia teorii naukowych , ą tylko obalalnymi hipo
tezami . Hartshorne natomiast, jak zaznaczono to już wyżej , będz ie się 

starał uniknąć tej konsekwencji , akceptując jednak w pełni twie rdze
nie o nieistnieniu w metafizyce oczywistych danych wyjściowych. 

Dane nauki mogą, choć nie muszą być przedmiotem metafizyki 
w punkcie wyjścia. Jednak w fazie testowania metafizycznych gene
ralizacji (które można nazwać przedmiotem metafizyki w punkcie 
dojścia) czyli podcza przeprowadzania testu adekwatno 'ci ystemu 
metafizycznego, nie mogą one nie być wzięte pod uwagę . Inaczej 
mówiąc system metafizyczny może być np. generalizacją pewnych 
danych zdrowego rozsądku , lecz jako system metafizyczny musi , 
mówiąc językiem Whiteheada, interpretować także da ne nauk in
terpretować, to znaczy czynić "szczegółowym przypadkiem ogólne-

decydujące (por. Science and the Modern World. s. 213). J eżeli natomiast chodzi 
o dowody, to hristian twierdzi, że Wh itehead czerpie je główn ie z bezpośredniego 

ludzkiego doświadczeni a. 
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go y temu ''x5 . Zależność metafizy ki od nauk przyrodniczych doty
czy więc w tym przypadku fazy testowaniasy ternu metafizycznego, 
w której za 'wiadectwo empiryczne trzeba wziąć zarówno te przed
mioty i zdarzeni a, które dane są nam w doświadczeniu potocznym, 
jak i te, któ re zosta ły odkryte (bądź są nawet tylko postulowane) 
przez teorie naukowe. 

W związku z tym ostatnim twierdzeniem rodzą się pewne proble
my. ponieważ z ogólną formułą twierdzającą, że byty odkrywane 
w fizyc muszą być, tak jak wszystkie inne byty, interpretowane 
w ys temi e metafizycznym , zgodziłoby się większo 'ć metafizyków. 
J eże li bowiem nie używać jakiego' nadzwyczajnego rozumienia sło
wa "i n t rpretacja" , to interpre tacją jest zarówno uznanie bytów 
mikro fizycznych za konkrety, jak i przyznanie im statusu jedynie 
e leme ntów, z których konkrety są złożone , bądź też odmówienie 
tym bytom realnośc i ze względu na stopień ich uteoretyzowania 
i niemożliwość zwykłego empirycznego do nich dostępu. Ta ostatnia 
interpretacja wydaje s i ę mieć szczególnie mocne podstawy. Z gene
tycznego punktu widzenia świat zdrowego rozsądku , czyli świat ro
ślin zwierząt i ludzi, je t pi erwotny w stosunku do świata, który 
od łani a fizyka. Skomplikowana terminologia nauk szczegółowych, 
a ta kże w zystkich ystemów metafizycznych ma ostateczne źródło 
w języku potocznym . ie o genetyczną zależność jednak w tym 
sporze chodzi, ale o to, co jest pierwotne w ensie ontycznym. To 
zaś, co jest pi erwotne w sensie ontycznym, nie musi być tożsame 
z tym, co pierwotne w en ie genetycznym. 

Mówiąc o dokonywanej w metafizyce interpretacji wyników nauk, 
Hart horne ma na my' li tylko taką interpretację , która nie wyklucza 
rea lności przedmiotów badanych przez na uki. Jego zdaniem istnieje 
wiele powodów (np. praktyczne zasto owania nauk), aby przedmioty 
te uzn ać za przynajmniej w tym samym topniu realne, co przedmioty 
dane w do ' wiadczeniu potocznym. Celem metafizyki jest taka inter
pretacja do 'wiadczenia, która unifikowałaby różne sposoby widzenia 
rzeczywi stośc i . Z persp ktywy naszego codziennego doświadczenia 

85 Proces and Reality. . 3. 
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rzeczywi tość jawi się jako barwna dźwięczna , nasycona pewnymi 
elementami emocjonalnymi, czyli , mow1ąc inaczej. wyposażona 

w jakości. Z punktu widzenia fizyki rzeczywistość jest jedynie konfi
guracją własności czasoprzestrzennych!!6

• Metafizyczne pojęcie kon
kretu musi być tak skonstruowane, żeby nie wykluczało żadnego 
z takich wartościowych i praktycznie przydatnych sposobów widze
nia rzeczywistości:;7 . Zdaniem Hartshorne'a jedynie poprawny i uni
fikujący schemat metafizyczny można znaleźć w koncepcji panpsychi
styczno-procesualnej , w której konkretem jest atomowe zdarzenie 
o naturze umysłu , będące ostatecznie pewną wiązką jako'ci. Z syste
mu panpsychistycznego, na zasadzie pewnych redukcji da się , jego 
zdaniem wygenerować obraz świata dostarczany przez nauki , który 
(przy obecnym kształcie nauk) je t obrazem materialistycznym i de
terministycznym . Nie można jednak wygenerować świata jakości ze 
świata struktur czasoprzestrzennych, którymi zajmuje się nauka . 
Panpsychizm, dla którego podstawowa jest perspektywa fenomenal
na, zawiera w sobie perspektywę fizykalistyczną i w tym znaczeniu 
jest on eksplanacyjnie bogatszy (płodniejszy) niż materializm. 

Nawet gdyby zgodzić się z Hartshorne'em, że panp ychizm ta
nowi dopuszczalną interpretację wyników nauk, to inna ważna teza 
jego metafizyki pozostaje w wyraźnej z nimi sprzeczności . Hart hor
ne odrzuca bowiem pojęcie pozaczasowości gdy tymczas m w fizyce 
współczesnej dużo uwagi poświęca się modelom wszechświata acza
sowego i dopuszcza się możliwość istnienia stanów ewolucji kosmicz
nej , do których nie można odnosić kategorii czasowych. Warto pod
kreślić tę niekonsekwencję Hartshorne'a, ponieważ będzie ona mia
ła i totne znaczenie dla jego koncepcji Boga. 

Rozważając relację nauk do metafizyki ma się zazwyczaj na myśli 

wpływ nauk na metafizykę , a nie metafizyki na nauki. Jest to związane 
z tym, że współcześnie nauki (głównie fizyka) wyznaczają powszech-

!!l> Por. Beyond Humanism. s. 21 i 178. 
87 

•• auka - pisze Hartshorne - jest specjalizacją . abstrakcją; filozofia i religia 
i stnieją po to. by przywrócić ca lościową perspektywę. biorąc pod uwagę w zystkie 
uzasadnione zainteresowania człowieka ... Crearive Synthesis and Philosophic Method . 
. 4. 
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nie obowiązujący paradygmat racjonalności. Filozofowie twierdzą 
wprawdzie, że u podstaw nauk zawarte są pewne założenia metafi
zyczne, nie zamierzają jednak modyfikować tych założeń (co pociąg
nęłoby za sobą modyfikację nauki) , lecz zwykle podejmują się jedynie 
ich eksplikacji. Według Hartshorne 'a system metafizyczny może mieć 
pewien wpływ na nauki , choć nie jest to wpływ mierzony w krótkich 
odcinkach czasu. Przez dobre zharmonizowanie różnych rodzajów 
wiedzy o świecie (naukowej , religijnej potocznej) może on wyzna
czyć ogólny kierunek dla badań naukowych. Dostrzegając możliwość 
takiego wpływu , wielu filozofów przekonanych o prawdziwości me
tafizyki procesu podejmuje próby zainspirowania uczonych do przy
jęcia ich sposobu widzenia rzeczywistości88 . 

Jest to zgodne z twierdzeniem Whiteheada, że w nauce założona 
jest pewna metafizyczna wizja rzeczywistości , która nie jest obojętna 
dla badań naukowych czy raczej ogólnych kierunków tych badań: 
"Poznanie , które w ogólnym sensie nazywamy Nauką, jest ukształ
towane przez połączenie dwóch porządków doświadczenia. Jeden 
porządek tworzą poszczególne bezpośrednie obserwacje. a drugi 
składa ię nasz ogólny sposób pojmowania Wszechświata. Będę je 
nazywał Porządkiem Obserwacyjnym i Porządkiem Konceptualnym 
( .. .]. Prawdą jest to że nowe obserwacje modyfikują porządek kon
ceptualny. Ale również nowe pojęcia otwierają nowe możliwości 
obserwacyjne. Nie można zrozumieć historii myśli bez zwrócenia 
uwagi na ogromne ograniczenia porządku obserwacyjnego"89. Me
tafizyka należy do porządku konceptualnego i, zdaniem Whitehea
da, odgrywa w kulturze głównie inspirującą rolę90. Nawet więc dla 
nauk szczegółowych ambitne ystemy filozoficzne nie są bezużytecz
ne: "są one sposobem, w jaki duch ludzki odsłania swoje głębsze 
intuicje. Takie systemy nadają życie i ruch oderwanym myślom ' 9 1

• 

AA Por. np. pracę zbiorową Physics and rhe U Itimate Significance of Time: Bohm, 
Prigogine, and Process Philosophy. 

~9 W h i 1 e h e a d . Advenwres o f Ideas, s. 154-1 SS. 
90 Por. tamie. ·. 1S9. 
91 Tamże . s. 144. 
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Hartshorne próbuje znaleźć dodatkowe uza adnienie dla prób 
zain pirowania uczonych nową wizją rzeczywistości, zwracając (za 
C. Peirce 'em) uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie w obrębie samej 
nauki , na przykład między astronomią, ab trahującą od przyczyn 
celowych, a biolog i ą czy socjologią, które włączają przyczyny celo
we do interpretacji badanych przez siebie zjawisk92

. Jego zdaniem 
w nauce istnieją "dwie formy badań , jedna poprzestająca na badaniu 
zachowań, ograniczająca ich opis do wła no 'ci geometrycznych 
i arytmetycznych i druga również badająca zachowania, a le inter
pretująca je jako coś więcej niż tylko takie własności . Dzięki ogrom
nemu zbiorowi pojęć odrzuconych w modelu wyjaśniania fizykalisty
ewego ujmuje ona zachowa nie jako mające swój sens, chociaż nie 
wyklucza , że może ono także mieć czę 'ciowe wyjaśnieni e przyczy
nowe. Centralne pytanie naszej kultury jest następujące: "Jaka jest 
relacja między tymi dwoma formami badań? "93 Chociaż nie daje on 
jednoznaczn j odpowiedzi na to pytanie, jego argume ntacja zmierza 
w kierunku osłabienia fizykalistycznego paradygmatu w naukach 
i zachęcenia naukowców do jego zmia ny. 

§ 3. Metafizyka a religia 

O ile White head zajmowa ł się główni e zagadnieni ami z zakresu 
filozofii przyrody i metafizyki, Hansborne dużą część woich prac 
poświęcił problemowi natury i istnienia Boga. W związku z tym 
nazywany jest on czę to teologiem, jednak w pol kiej tradycji termi
nologicznej jego rozważa nia należałoby zaliczyć do metafizyki lub 
teologii naturalnej94

. Nie opracowuje on bowiem racjonalnie obja
wienia jakiejś określonej religii czy wyznania. Idee dotyczące Boga, 

92 Por. Physics and P~';ychics. s. 89. 
93 Tamże, s. 89. Por t a kże Beyond 1/umanism. s. 315. 
9

J Por. S. K a m i r1 ski. MeJOdologiczna o obliwaść poznania teologicwego, s. 3 
oraz t enże. Jak filozofować? s. 24 1. a temat Hartshorne·a koncepcji teologii , por. 
P G u t o w ski . Some l?emarks 0 11 Charles Hartsh om e:v oncept o f Theology. Por. 
ta kże odpow i edź Hartshorne·a . C utowski on Philosophical Theology. 
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nawet jeś li inspirowane są taki mi czy innymi wierzeniami religijny
mi, stanowią integralną część jego metafizyki. Według H artshorne'a 
każda ensowna teoria dotycząca Boga musi być teorią metafizycz
ną\15 . Związek między me t afi zyką i teolog i ą n a turalną jest nawet 
śc i ś l ejszy. " N o-klasyczna metafizyka, gdy jej idee są ade kwatnie 
wyrażone, jest neo-klasyczną teo l ogią i vice versa"96

. 

Różnica mi ędzy teologią n atura ln ą a metafi zyką nie polega na 
odmienności punktów wyjścia, przedmiotów do wyja ' nienia ani me
tod, a le jedynie na inn ym nastawie niu poznawczym, z którym pod
chodzi s i ę do wyjaśnienia rzeczywistości. Metafizyka jest teologią 

n a turaln ą. gd ujmujemy ją od trony ideału zrozumia ło 'ci i jasności 
pojęć: " poprawnie tei tyczn ie sformułowany religijny pogląd na ży

ci i rzeczywi tość jest najbardziej inte ligibilnym, wewnętrznie spój 
nym i sa tysfakcjonuj ącym pogl ądem , jaki da s i ę poj ąć m. Można 
wprawdzie uprawiać met afizykę bez włączania do ni ej problematy
ki te istycznej , ale, zda nie m H artshorne'a oznaczałoby to jedynie, że 
nie zo ta ło wyraźnie wyek plikowane te i tyczne znaczenie pojęć 
me tafizycznych. W takim prz padkupojęcia te mu zą pozostać męt

ne i wieloznaczne a cały ystcm ni e będzie w tanie ię oprzeć 

racjonalnej krytyce98
. Ponieważ w tym uj ęci u metafizyka jest zara

zem teologią naturalną . intere ujące jest zagadnie nie re lacj i metafi
zyki do re lig ii . C h dzi mianowici e o to. czy m tafizyk ma uwzględnić 

w swoim ' yste mi objawi nie religijne, a jeżeli tak, to w jak i po ób 
i w jakim zakresie . 

Hartshorne twierdzi, że jeśli jed nym z ce lów metafizyki jest 
.,zbudowanie racjona lnej teorii dotyczącej centralnej re ligijnej idei, 
mi anowicie idei Boga to wydaje si ę rzeczą właściwą rozpocząć od 
zapytania re ligii , włączając w to religię obj awion ą, jakie je t znacze
nie l owa «Bóg» ''99

. Źródłem takiego stanowiska je t przekonanie, 

95 Por. Cremive Synthesis and Philosophic Metlwd. s. 39. 

~,., Tamże . s. 40. 

~7 Tamże . ·. 276. 
98 Por. ta rnżc. . 39. 
9ą Can There be Pmofs for the Existence o f Cod? . 62. 
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że o Bogu dowiadujemy się nie tylko w pośredni sposób, na podsta
wi e różnego rodzaj u dowodów czy argumentów lecz przede wszys
tkim przez bezpośrednie doświadczenie czy intuicj ę 100. Ponieważ zaś 
ni e każdy "chwyta" treść tego doświadczenia w jednakowo klarowny 
posób, trzeba zwrócić się do religii , która za jeden z głównych celów 

stawia sobie jego wyrażeni e 101 . Pytanie, jakie Hartshorne tawia 
re ligi i, jest więc pytaniem o religijną ideę Boga 102

. 

Warto w tym miejscu zazn aczyć, że Whitehead, budując swoją 
metafizykę, również zwracał i ę z pewnym pytaniem do religii , tra
ktując ją jako empiryczną da ną, którą filozof musi w swoich rozwa
żaniach wziąć pod uwagę. Pytanie Whiteheada było jednak nieco 
inne ogólniejsze ni ż pytanie H artshorne 'a· dotyczyło ono istoty re
ligii , a szczególnie istoty doświadczenia religijnego. Odpowiedzią na 
tak postawione pytanie nie musi być określona idea Boga. Można 
skoncentrować s ię Uak uczynił to Whitehead) na podmiotowych 
uwarunkowaniach religii 103

. Hartshorne, zadając pytanie o religijną 
ideę Boga, wydaje się rozstrzygać problem istoty religii na korzyść 
uwarunkowań przedmiotowych: jego zdaniem w religii ważny jest 
przedmiot wierzeń re ligijnych (dokładniej: idea tego przedmiotu), 
który nazywa wprost Bogiem. Różnica nie polega jedynie na tym 
że pyta nie (a zatem i odpowiedź) Hartshorne 'a skierowane do religii 
jest mniej ogólne niż pytanie White heada. Różna jest także natura 
tych pytań. Whitehead bowiem poszukuj e określenia pewnych fa
któw i doświadczd1 , które są źródłem i i stotą religii Hartshorne 
natomiast zmierza w kierunku określenia idei Boga, zakładając, że 
jest ona nieza l eżna od różnorodnych faktycznych doświadczeń reli
gijnych. 

1110 Por. Thi! God o f Religion and rhe God of Phi/osophy, s. 161 . 
101 Por. Mrm 's Vision of God and rhe Logic of Theism . s. 86. 
1n2 Por. A alurai Th eo/ogy for Our Tim e. s. 2-3. 
1n3 W często cytowanym określe niu , Whitehead stwierdza, że re ligia jest ., tym, co 

jednostka czyni ze swoją samotnośc i ą ' ' oraz. że je t ona "szt uką i teorią wewnętrznego 
życi a cz łowieka. o ile za l eży ono od niego sameg i od tego. co nieprzemijające 
w naturze rzeczy" (Re!igion in the Making. s. 16 57-5 ). Analizę tych określeń 

przeprowadza D. A. Crosby w artykule Religion and Solitariness, s. 149-169. 
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Według Hartshorne 'a religijna idea Boga ma być przedfilozoji:cz
ną intuicyjną odpowiedzią na pytanie " Kim jest Bóg?"' .. Chcemy 
dzisiaj wiedzieć [ ... ], jakie jest sedno doktryny religijnej [ ... ) nieza
leżnie od jakiejkolwiek filozofii i nie zakładając nieomylności ani 
całkowitej spójności tekstów religijnych. Nie zakładamy, że religia 
w ogóle posiada jaki ' sensowny rdzeń ; przyjmujemy jednak jako 
metodologiczną zasadę, że takiego sensownego rdzenia religijnego 
należy poszukiwać · tylko bowiem ten, kto uczciwie czego ' szuka, ma 
prawo do ogłoszenia fiaska tych poszukiwań. Musi jednak prowadzić 
swoje badania bez uprzednich założeń , takich jak za lecenia danego 
kościoła , przekonanie o prawdziwości doktryny Platona, Arystote
lesa czy też określonych komentatorów Pism Świętych ' 104

. 

Hartshorne zdaje sobie oczywiście sprawę z trudności takiego 
stanowiska. Dzieje religii ą ' ci ś l e związane z dziejami filozofii 
i w związku z tym można mieć wątpliwości , czy da się poznawczo 
wyizolować religijną , wolną od wszelkich filozoficznych dopełnień 
id ę Boga 105

. Uważa on jednak, że nie jest to niemożliwe: "Można 
skoncentrować ię na tym , co [ ... ] klasyfikuje s i ę jako objawienie, na 
przykład na Pismach - hinduskich. chińskich , i łamskich , etc., a także 
chrześcijańskich - i można również wziąć pod uwagę oficjalne «Cre
do» poszczególnych kościołów. Nasuwa się tu możliwy zarzut, że 
samo poj ęcie objawienia jest filozoficznie uwarunkowane , że niektó
rzy autorzy pism objawionych byli pod wpływem określonych filozofii 
oraz że «credo» różnych kościołów nie jest z pewnością wolne od 
filozoficznych naleciałości ( ... ). iemniej jednak niewiele jest tech
nicznej filozofii w pismach biblijnych , a przynajmniej w bardziej po
pularnych jej partiach , np. w Dziejach Apostolskich. Ponadto może
my sprawdzić rezultaty tej metody inną metodą. Trzeba mianowicie 
zapytać siebie samych, jaka idea Boga [ ... )jest założona w powszech
nie przyjętych funkcjach i po ta wach religijnych, takich jak modlitwa , 
poczucie grzechu, zbawienie ' 106

. Te dwie metody prowadzą, zdaniem 

10
-1 Mrm's Vision ofGod and 1he Logic of Th eism. s. 90-91. 

105 P r. tamże . s. 91. 
106 Tamże. 
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Hartshorne 'a. do religijnej idei Boga, która ma być poddana dal ze
mu filozoficznemu opracowaniu , lecz przy założeniu. że żaden istotny 
jej e lement nie może zostać zakwe tionowany 107

. 

Próba określenia najogólniejszej. wspólnej wszystkim religiom , 
idei Boga oznacza , że Hartshorne uznaje jednakowe pretensje do 
prawdziwości wie lu różnych reli gii i nie zamierza uprawiać tego, 
co niektórzy nazywają .. konfesyjną ' ' filozofią religii 108. Powstaje 
jednak pytanie, jak daleko może być posunięty taki pluralizm? Czy 
do religii należy zaliczyć obok np. chrześcijaństwa , kościół scjento
logów lub czcicieli latających spodków? Hartshorne odpowiada na 
taki zarzut stwierdzeniem, że na początku swojej teologii racjonalnej 
bada ideę Boga wspólną nie tyle wszy tkim religiom , il e wszystkim 
wyższym religiom , tzn. chrześcijaństwu , islamowi , judaizmowi, hin
duizmowi i buddyzmowi 109

. 

Interesujące jest w związku z tym kryterium wyboru spośród 
wszystkich religii tych. które są "wyższe ' . Jest nim sposób antropo
morfizacji przedmiotu czci re ligijnej. Hartshorne bowiem sądzi że 

każda religia w pewien sposób antropomorfizuje bóstwo. Jednak 
"niższe. ,, czy też pierwotne . re ligie (np. politeistyczne) są prymityw
nie antropomorficzne , podczas gdy religie ,wyższe" unikają niektó
rych przynajmniej e lementów antropomorfizacji. Wszystkie religie 
pojmują przedmiot czci religijnej jako nadludzki , lecz w religiach 
.,wyższych " różnica między bóstwem a człowiekiem pojęta jest 
w sposób radykalny, ta k że staje si ę ono niejako matematyczną 
granicą czy też mak imum pewnych własności 1 10

• Hartshorne uzna
je to za oznakę "wyższości " religii , lecz zaznacza zarazem, że nie 
akceptuje tanowiska, które zmierzałoby do całkowitej dezantropo-

107 Por. t amże . ·. 92. 

lUR J . Hick pisze o kilku rodzajach inte rp re tacji re ligii . Wy różnia m. in . int rprc
tacje natura li styczne i re ligijne, a wś ród 1 h os tatnich konfesyjne (takie . kt óre roz
wij a ne są w obrębie przekonań poszczególnych wyzn ań i kt óre ujmuj ą wszystkie inne 
tradycje w per pe ktywie tych pn:ckonań ) i nie ko nf ·yjne (im erprc tuj ące re li gi ę 

w ca łej wielości jej form) . Por. jego A n lnterpretation of Religion , s. ł. 

HN Po r. S. i a , God in Pm cess Thortghr. s. 16. 
110 Por. Mm t :S Vision o f G od and rhe Logi c o f Theism. •. 89. 
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morfizacji bó twa. Idea Boga jako .rzeczy samej w sobie czy cał
kowitej Transcendencji pochodzi nie tyle z religii , ile z filozofii i nie 
jest ona spójna z podstawowymi praktykami i postawami religijny
mili l. 

Jakie więc są istotne e lementy rel igij nej ide i Boga? Według 

Hartshorne 'a w teistyczn ch religiach Bóg pojmowany jest przede 
w zystkim jako ten, który godzien jest ni eograniczonej całkowitej 

czci czy miło 'ci 112 . Idea ta naj lepiej wyrażona je t, jego zdani em, 
w tarym Testamencie, w przykazaniu, aby m i łować Boga z całego 
serca , z całej duszy i ze w zy tkich si ł. czyli całym bytem człowieka . 

Podkreś ł a przy tym, że chodzi tu o ideę czy też ideał , takiej miłości , 

a nie o fa ktycznie za i stni ały akt 11 3
. Jeżeli ideał taki ej czci jest en

sowny, a zakłada H artshorne , że taki właśnie jest zawiera on już 
ogólną charaktery tykę przedmiotu, do którego ma ona być skiero
wana 114

. Akt idealnej czci zakłada radykalną asymetri ę pomiędzy 
Bogiem a jego czcicielami. Tylko bowiem " radykalna nierówno ć 
może u prawied liw i ć cześć, a relacja nierównośc i je t nie ymet rycz
na; jeżeli X jest wyższy od Y Y nie jest wyż zy lecz niż zy od X" 11 5

• 

o więcej , Bóg jako adresat całkowitej czci , musi być w pewnym 
sensie wszechogarn i ający czy wszystko w sobie zawierający (a l/-inc
lusive). Jedyni e taki Bóg może być adekwatnym przedmiotem cał

kowitej czci. Inaczej mówiąc, idea ł miłośc i Boga całym na zym by
tem je t sensowny, j eże li Bóg je t w jakiś sposób we wszystkim 
i wszystko jest w Bogu 116

• 

Taka konkluzja związana jest ze sposobem rozumienia przez 
H artshorne'a totalności ideału czci religijnej . Można powiedzieć 

111 Por. t amże, s. 8 oraz Can We Understand Cod? . 77. 
11 2 Takie stwierdzenie znajduje · ię w wielu pracach Hart horne'a. np. A aturai 

Theo /og for O w Tim e. s. 3; The Two Possib/e Definitions o f Cod, s. 121; Can There 
Be Proofs for l he Exislence of Cod? . 62. 

IJJ Por. an 'f1-1ere Be Proofs fór the Exislence oJ Cod, s. 62. 
114 Por. t a mże. 
115 Tamże , s. 121. 
116 Po r. i a. Cod in Proces.\' Thought, . 13. 
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że t ę totalność pojmuje Hartshorne w posób totalny. Miło 'ć czy 
cześć religijna nie je t tutaj po pro tu jednym z wielu różnych rodza
jów aktów tego typu. ie jest więc tak , że można mówić o miłości 

m a łże 11 ski j czy przyjaź ni jako o zupełnie różnych od miło 'ci (czci) 
religijnej. Faktycznie każdy rodzaj miłości do innych jest miłością do 
Boga. Tylko wówczas można mówić o ideale całkowitej czci 117. Co 
więcej. gdy mowa je t o idea lnej całkowitej czci , nie należy tego 
rozumieć jako ideału dla jedynie ludzkich aktów. Gdyby możliwe 

były jakie ' inne akty. będące odpowiednikami ludzkich aktów czci, 
miłości. byłyby one również aktami milości skierowanej do Boga. 
Idealny akt całkowitej czci w powyż zym rozumi eniu zakłada , że 

jego przedmiot jest ni e tylko wszechogarniający lecz także jeden 
(one). Gdyby było coś oprócz Boga, poza lub ponad nim, mogłoby 
być przedmiotem zainteresowania czy miłości. Idea ł całkowitej mi
łości do Boga nie miałby wówczas ensu. Nic więc dziwnego, kon
kluduje Hartshorne że wyższe religie mówią o jednym Bogu jako 
korelacie aktu totalnej czci 118. 
Według Hartshorne'a wszechogarnialność (al/-inclusiveness) 

i jedność (oneness) Boga w przedstawionym sen ie nie na leżą do 
filozoficznej , lecz jeszcze do religijnej idei Boga. Te charakterystyki 
ą implicite zawarte w idealnym akcie czci , stanowiącym istotny 

element religii. Inną ważną cechą adekwatnego przedmiotu całko

witej czci musi być jego nieprzekraczałoość (unsurpassability) 11 9. 
Nie może istnieć byt doskonalszy w jakimś a pekcie od Boga, po
nieważ wówczas on właśnie byłby godzien całkowitej łub częściowej 
czci. Niemożliwość istnienia bytu doskonal zego od Boga nie ozna
cza jednak, że Bóg jest doskonały, jeżeli przez doskonałość rozumieć 
aktualną nieskończoność (maksimum) takich jego przymiotów jak 
wiedza czy moc. i eprzekraczalność Boga oznacza, że nie może 
i stnieć byt, który miałby np. większą moc czy wiedzę niż Bóg; nie 

117 Por. The Logic oJ Perfec tion, s. 40-41. 

liR Por. The Idea o f Cod - Litera/ or A nalogica/? s. 131 : oraz A Nawraf Theology 
for Our Tim e. s. 8. Por. t eż i a . Cod in Process Thoughr, s. 13- 14. 

119 Por. A aturai Th eology fo r Our Time, s. 14 nn ; t a kże Man 's Vision oJ Cod 
and rhe Logic oJ Theism. s. 92nn. 
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oznacza zaś że Bóg wszystko wie lub wszystko może , jeżeli przez 
, wszystko" rozumieć całość rzeczywistośc i przeszłej , teraźniejszej 

i przyszłej. Dlatego właśnie Hartshorne używa terminu ,nieprze
kraczalność', a nie , doskonało 'ć". Na etapie badania religijnej idei 
Boga nie wiadomo jeszcze. czy jest w ogóle możliwe (niesprzeczne), 
aby Bóg był doskonały w powyższym ensie 120

• Można jedynie 
stwierdzić. że idealny akt całkowitej czci domaga się, aby Bóg był 
bytem nieprzekraczalnym przez jakiekolwiek inne byty, czy mówiąc 
inaczej, najdoskonal zym z możliwych 121

. 

Do tych charaktery tyk Boga. wynikających z analizy idealnego 
aktu czci , Hartshorne dodaje takie, które zawarte ą w pismach 
religijnych i założone przez zwykłe praktyki religijne. I tak na przy
kład modlitwa ma sens, jeżeli istnieje obustronne oddziaływanie: 
Boga na świat i świata na Boga. Pierwszy rodzaj oddziaływania nie 
jest na ogół przedmiotem dyskusji. Religie dużo mówią na temat 
współczującego Boga, niektóre z nich przedstawiają nawet Boga 
jako cierpiącego z ludźmi i dla ich zbawienia. Drugi rodzaj oddzia
ływania był czę to kwestionowany przez teologów, choć religiom nie 
jest obca idea służby i posłuszeństwa Bogu dla większej jego chwały. 
Idea ta ma sens, zdaniem Hartshorne'a, tylko wtedy, gdy między 
Bogiem i światem istnieje obustronne oddziaływanie. Bóg, opisywa
ny często przez religie w kategoriach miłości, nie może pozo tawać 
nieporu zony z jednej strony wobec grzechu i nieszczęścia jakie 
mają miejsce na świecie, z drugiej zaś wobec wierno 'ci i uczciwego 
postępowanie jego wyznawców 122

. W związku z tym Bóg nie może 

120 Ostatecznie w swojej melafizyce Hartshorne dochodzi do wnio ku, że idea 
doskonałości Boga. pojmowana jako summum jego przymiotów, z których każdy jest 
aktualnie nieskoilczony, jest sprzeczna z faktem spontanicznośc i i wolności w świecie . 

Bóg jako niesk01kzenie wszechmocny i wszechwiedzący byłby. zdaniem Hart hor
ne 'a. de potą czy tyranem. Por. Omnipotence and Other Theological Mistakes. s. 3. 12. 

121 To, że Bóg jest nieprzekraczalny pn:ez innych , nie oznacza jeszcze, że nie jest 
on w żadnym ensie przekraczalny. a gruncie swojej metafizyki Hartshorne docho
dzi do wniosku, że Bóg może sam siebie przekraczać. to znaczy może się doskonalić. 
Ta koncepcja zbliża Hartshorne 'a do filozofii Hegla. 

122 Por. S i a , Cod in Proces· Thought. s. 15-16. 
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być niezmi e nn y. Jedyny rodzaj niezmi ~:: nnosc J (czy absolutności), 
o jakim mówią re ligie , to ni ezmi enność dobroci Boga. Ten właśnie 
boski przymiot jes t wyróżniony w wie rze re ligijnej i na nim zdaniem 
Hartsho rne 'a, opiera się poczucie bezpieczeństwa i zaufanie wierzą
cych . znawa ny jes t on za swo i s tą gwa ra ncję tego, że w obliczu 
cierpienia możemy zawsze liczyć na Boga . ie oznacza to jednak 
że dobroć Boga jest pojmowana w re ligiach jako całkowite zabez
piecze nie przed cie rpi eniem 123

. 

Sumując stanowi ko Ha rtshorne'a w kwestii religijnej idei Boga, 
można powiedzieć . że wspólnym i podstawowym elementem wyż
szych re ligii jest idea bezgranicznej czci należnej Bogu. Idea ta oraz 
postawy i praktyki religijne zakładają ogóln ą wizję przedmiotu, do 
którego się odnoszą. Bóg musi być - i zdaniem Hartshorne 'a, fa 
ktycznie takim opisują Go wyższe re ligie- jeden i nieprzekraczalny 
w dobroci , mocy i wiedzy (co nie oznacza że wszechwiedzący 
i wszechmocny). Musi istni eć ponadto radykalna asymetria pomię
dzy Bogiem i Jego czcicielami oraz wzajemna zależność świata od 
Boga i Boga od świata (przynajmniej w pewnych aspektach). Te 
ogólne charakterystyki wchodzą, jego zdan iem w skład religijnej 
idei Boga, którą traktuje on na wzór świadectwa empirycznego: 
niezgodność systemu metafizycznego z tą ideą oznacza albo jego 
całkowitą falsyfikację albo konieczność przeprowadzenia w nim 
znaczących modyfikacji 124

• 

Ponieważ filozoficzna teologia ma rozwijać i dopełniać religijną 
ideę Boga, Hartshorne nie widzi potrzeby rezygnacj i w metafizyce 
z używania słowa "Bóg", choć uważa , że religia ma pierwszeństwo 
w użyciu tego terminu 125

. Dla kontrastu można przytoczyć stanowi
sko tomistów egzystencjalnych, według którego metafizyka docho
dzi do twierdzenia o istnieniu Absolutu niezależnie od religii . Treść 
filozoficznego pojęcia Absolutu jest jednak uboga. Może ona zostać 
wypełniona (choć tylko częściowo, ze względu na nieuchronny ele-

123 Por. t amże, s. 14- 15. 
124 Por. Criteria fo r /deas oJ Cod, s. 90. 
125 Por. M a11 's Vis i on o f Cod and lhe Logi c oJ Theism. s. 87. 
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ment tajemnicy) dopie ro przez identyfikację filozoficznego Absolu
tu z Bogiem religii. Identyfikacja taka nie jest już jednak przedmio
tem metafizyki lecz indywidualnych decyzji poszczególnych osób. 
W takim ujęciu religia stanowi dopełnienie filozoficznej koncepcji 
Absolutu 126

• W koncepcji Hartshorne a mamy do czynienia z sytua
cją odwrotną: religia dostarcza ogólnej idei, która jest dopełniana 
i precyzowana przez metafizykę . 

Przyczyna owych różnic tkwi m. in. w tym, że wspomniani tomiści 
chcą zachować autonomię metafizyki w stosunku do religii (religia 
ma być jedynie kryterium negatywnym dla metafizyki) sądząc, że 
brak takiej autonomii podważyłby epistemologiczną wartość (ogól
ność, niezmienność konieczność) jej twierdzeń. Z inną sytuacją 

mamy do czynienia w przypadku Whiteheada, według którego nie 
istnieją niezinterpretowane fakty, a metafizyka jest systemem spe
kulatywnym, formułującym twierdzenia obalalne. Nie ma więc po
trzeby dążenia do osiągnięcia pełnej autonomij metafizyki wobec 
religii . Według Whiteheada znaczenie filozofii w kulturze polega 
m. in. na połączeniu religii i nauki w jeden racjonalny system my
śli: "Filozofia zastaje religię i ją modyfikuje; ale też odwrotnie -
religia jest jedną z danych doświadczenia , którą filozofia musi uwz
ględnić w swoim systemie" 127

. 

W przeciwieństwie do Whiteheada Hartshorne stara się zreali
zować tradycyjne ideały poznawcze metafizyki , zachodzi więc oba
wa, że opierając się na religijnej idei Boga, przekreśla tym samym 
możliwość ich osiągnięcia. Twierdzi on jednak, że zagrożenie takie 
nie istnieje, ponieważ w jego koncepcji chodzi o najogólniejszą ideę 
Boga, z pominięciem elementów, które stanowią o odrębności po
szczególnych religii 128

. Ponadto, w jego rozumieniu religijna idea 
Boga ma w pewnym sensie mocniejszy status epistemologiczny 
Uest pewniejsza i bardziej obiektywna) niż jakikolwiek fakt czy 
doświadczenie, które są zawsze w jakiś sposób zinterpretowane. 

126 Por. S. Kam i ń ski , Epistemologiczno-metodologiczne problemy filozofi
cznego poznania Boga. s. 89 (Jak filozofować? s. 204). 

127 Process and Reality, s. 15-16. 
128 Por. S i a. Cod in Process Thought , s. 16. 

Pi clłr Gu1owski. F'ilo1.ofia procesu i jeJ mclafilozofia - 11 
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Dla zrozumienia, czym jest dla Hartshorne a idea Boga, dobrze 
będzie skontrastować jego sposób dochodzenia do określenia tej idei 
ze sposobem Kartezjusza. Kartezjusz w swoich analizach nie wycho
dzi poza indywidualny umysł i to, co jest jego przedmiotem czyli 
idee. Idea Boga zostaje po prostu odnaleziona, zauważona w umyśle 
jako idea szczególnego rodzaju, podczas " katalogowania" treści 

umysłu. Jej ontycznym podmiotem jest ludzki umysł. Hartshorne 
natomiast czyni punktem wyjścia swoich rozważań faktycznie zaist
niałe akty czci religijnej różnych ludzi i w różnych religiach. Celem 
jest natomiast, mówiąc po kantowsku, określ enie koniecznych wa
runków sensowności idealnego aktu czci religijnej. Tak rozumiane 
warunki stanowią ideę Boga. Ontyczny status tych warunków nie jest 
wyraźnie określony można jednak przypuszczać, że jest on taki sam 
jak ontyczny status abstraktów. Gdy chodzi natomiast o ten ostatni, 
Hartshorne (w przeciwieństwie do Whiteheada) zbliża się do stano
wiska nominalistycznego. Tak więc słowo "idea" w wyrażeniu "idea 
Boga" oznacza tutaj zawarte implicite w idealnym akcie czci religij
nej najogólniejsze cechy przedmiotu tego aktu, bez założenia jego 
istnienia. 

Doniosłość tak rozumianej religijnej idei Boga nie sprowadza się 
w koncepcji Hartshorne'a do tego, że w metafizyce dopełnia się 
i precyzuje jej treść . W metafizyce dowodzi się bowiem także istnie
nia przedmiotu tej idei 129

. Dla samego Hartshorne'a jest to jednak 
ostatecznie kwestia wtórna w stosunku do zagadnienia idei Boga, 
które stanowi centralny problem jego teologii naturalnej. Wyróżnio
na pozycja tego zagadnienia ma swoje źródło w jego przekonaniu, że 
dotychczas filozofowie i teologowie dostarczali (a czasami nawet 
próbowali dowodzić) wewnętrznie sprzecznej , beznadziejnie męt
nej lub niezgodnej z intuicjami religijnymi idei Boga. Hartshorne 
poświęcił wiele prac, np. Omnipotence and Other Theological Mista
kes, demaskowaniu takich idei Boga. Niezależnie jednak od wartości 
przeprowadzonych przez niego krytyk nasuwa się wiele pytań pod 
adresem jego własnej koncepcji. 

129 Dowody na istnienie Boga wysuwane przez Hartshorne'a przedstawione 
zostaną w rozdz. III , §1. 
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Pierwsze zagadnienie, jakie się pojawia, dotyczy zaproponowane
go przez Hartshorne'a sposobu dochodzenia do religijnej idei Boga. 
Chodzi o to, że próba racjonalnego i "niekonfesyjnego" uchwycenia 
religijnej idei Boga byłaby poznawczo wartościowa przy założeniu 
neutralności rozumu wobec różnych religii. Czy jednak neutralność 
taka jest w ogóle możliwa do osiągnięcia? Wprawdzie można by 
dopatrzyć się zgody filozofów w sprawie najogólniej pojętego ideału 
racjonalności , ale w ich praktyce badawczej ideał ten przyjmuje tak 
różne formy, że nie sposób mówić o takiej zgodzie. Wpływ na to ma 
niewątpliwie m. in. przynależność filozofów do różnych tradycji , 
kultur i religii. Można więc mieć wątpliwości , czy proponowana 
przez Hartshorne 'a procedura jest w ogóle realizowalna. 

Odpowiedź Hartshorne 'a jest następująca: "Ideał neutralności , 

którego domaga się rozumowanie, jest tylko ideałem. Tak jest przy
najmniej w przypadku człowieka, który próbuje neutralnie spojrzeć 
na różne religie, także na tę , którą chciałby uzasadnić , ale rzadko 
kiedy może osiągnąć założony cel. Dlatego jest cząstka prawdy 
w dyskredytacji rozumu dokonywanej często przez ludzi wiary. [ ... ] 
Godząc się na to, zapytajmy jednak, czy wierzący nie są w takim 
samym położeniu jak wszyscy inni? Jeśli odrzucą rozum, zadowala
jąc się swoją własną formą wiary, to na jakiej podstawie opierają oni 
przekonanie o jej ważności? Jeśli odpowiedzą , że otrzymali ją bez
pośrednio bądź pośrednio od samego Boga, który nie może oszuki
wać ani być w błędzie , pozostanie pytanie, jaki rodzaj recepcji bo
skiego objawienia wyklucza możliwość błędu? " 1 30 Zdaniem Harts
horne'a, tak jak w dziedzinie rozumu mamy często do czynienia 
z pseudorozumowaniami, tak też w dziedzinie wiary możemy mieć 
do czynienia z pseudoobjawieniami. Jedynym sposobem eliminacji 
jednych i drugich jest racjonalne ich rozważenie. W sporze racjona
lizmu z fideizmem Hartshorne opowiada się więc zdecydowanie za 
tym pierwszym. 

W tym miejscu pojawia się jednak inny problem. Ponieważ 
w dziedzinie rozumu także możliwe są błędy, podstawą dla racjona-

130 Two Leve/s of Fairh and Reason, s. 31. 
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lizmu Hartshorne'a jest o tatecznie i paradoksalnie, wiara w rozum 
bądź zaufanie do rozumu. Racjonalizm rozumiany jako antyfideizm 
napotyka tutaj na trudność z koherentnym uzasadnieniem samego 
iebie. Hartshorne próbuje rozwiązać ten problem rozróżniając dwa 

rozumienia "wiary" 13 1
• Wiara, pojęta szeroko, nie potrzebuje, jego 

zdaniem, żadnego uzasadnienia rozumowego. Wprost przeciwnie, 
rozum, nawet w swoim działaniu dedukcyjnym, musi zakładać wiarę 
w wartość dowodzenia i je t to czymś naturalnym. Wiara w tym 
sensie jest dla Hartshorne 'a mniej więcej tym, co Santayana nazy
wał "wiarą zwierzęcą" . Jest to ufność każdego czującego stworzenia, 
że otaczający je świat jest przyjazny dla jego wła nego życia i dla 
życia jego gatunku. W świecie ludzi wiara jest "zaufaniem, że natura 
rzeczy zapewnia realizację ideałów hojności , uczciwości i smaku 
estetycznego, lub inaczej dobra, prawdy i piękna , w takim zakre
sie że pomimo wszystkich frustracji i przykrości , nielojalności i głu
poty wielu ludzi pomimo samej śmierci lepiej jest żyć i to żyć 
zgodnie z tymi ideałami niż zaniechać walki i zrezygnować z życia 
czy też popaść w cynizm"132

. Można więc powiedzieć, że wiara w tym 
znaczeniu stanowi w pewnym sensie naturalne uza adnienie wszel
kiego racjonalnego dyskursu. 

Racjonalizm nie musi więc, a nawet nie może mieć racjonalnego 
uza adnienia. Nie musi takiego uzasadnienia mieć także owa szeroko 
pojęta wiara. , Tym, co potrzebuje uzasadnienia -pisze Hartshorne 
nie jest najogólniej pojęta wiara ponieważ aby myśleć , aby żyć, trzeba 

131 Stosunek do zagadnienia: "wiara a rozum" przez wiele wieków był jednym 
z istotnych wyznaczników poszczególnych sy ternów filozoficznych . Upraszczając ma
pę zaistni ałych w tej sprawie stanowisk , można powiedzieć, że niektórzy widzieli 
w filozofii wiarę poszukującą zrozumienia , inni w wierze dostrzegali dopełnienie 
filozofii, je zcze inni nie uznawali żadnych połączeń między tymi sferami bądź na 
różne sposoby redukowali jedną do drugiej. W sposobie, w jaki Hartshorne pojmuje 
terminy "wiara" i " rozum ''. odzwierciedlony jest rezultat ewolucji , jaką przeszły one 
w ciągu ostatnich dwóch wieków. W tej ewolucji dla znaczenia terminu "wiara'' istotne 
były analizy pragmatystów, szczególnie Jamesa, który pewien typ wiary uznał za nie
odłączny element wszelkiej percepcji i myślenia o świecie. a sensie słowa "rozum" 
zaciążyły natomiast analizy współczesnych filozofów nauki. zwła zeza Poppera. 

132 Two Levels of Faitli and Reason, s. 30. 
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już ją zaakceptować. Uzasadnienia potrzebuje wybór werbalnej i in
telektualnej , a być może też instytucjonalnej, rytualnej i artystycznej 
formy wyrazu tej nieuchronnie przez nas żywionej wiary. Tutaj po
trzeba uzasadnienia nie tylko przez wiarę , ale uzasadnienia samej 
wiary" 133

. Wspomniane formy wyrazu, będące interpretacją treści 
wiary przybierają m. in. postać różnych religii, towarzyszących im 
teologii, a także systemów metafizycznych. Sposobem uzasadnienia 
różnych form wiary jest, zdaniem Hartshorne 'a, ich racjonalna ocena, 
m.in. dedukcja konsekwencji , do jakich one prowadzą, oraz badanie 
argumentów za i przeciw każdej z tych form . Jedyną alternatywą dla 
tego sposobu jest "niczym nie ograniczone zaufanie do naszego szczę

ścia, którego przejawem miałoby być to, że wychowani zostaliśmy we 
właściwej religii , albo zaufanie do naszej zdolności podejmowania 
właściwych decyzji bez uprzedniego dokładnego rozważenia odpo
wiednich argumentów" 134

. 

Hartshorne próbuje uniknąć problemu uzasadnienia swojego ra
cjonalizmu, sytuując rozum pomiędzy dwoma rodzajami czy forma
mi wiary. Pierwsza z tych form: wiara zwierzęca" uzasadnia zaufanie 
do rozumu, rozum zaś ma dostarczyć uzasadnienia dla drugiej formy 
wiary, której wyrazem są m. in. różne religie. Nie jest to jednak 
rozwiązanie satysfakcjonujące. ponieważ ciągle pozostaje problem, 
czy możliwa jest neutralność racjonalnego dyskursu w stosunku do 
tej drugiej formy wiary. Dopiero taka neutralno 'ć byłaby gwarantem 
obiektywności w racjonalnej ocenie różnych religii , a także w poszu
kiwaniu religijnej idei Boga. Hartshorne zdaje sobie oczywiście spra
wę z trudności w osiągnięciu takiej neutralności, dlatego uważa ją za 
ideał . Nie znaczy to jednak że uważa ją za ideał nierealizowalny. Jest 
on możliwy do zrealizowania przynajmniej w tym sensie, że pewien 
zestaw argumentów lub pewien system filozoficzny będzie najbliższy 
temu ideałowi na danym etapie wiedzy ludzkiej 135

• 

133 Tamże. 
134 Tamże , . 31 . 
135 Hartshorne przestrzega jednak przed przecenianiem rezu ltatów własnych 

dociekań racjonalnych w tych kwestiach. Racjonalna neutralność jest ideałem. 
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Nawet gdyby zgodzić się na umiarkowane stanowisko Hartshor
ne'a w sprawie możliwości osiągnięcia neutralności w spojrzeniu na 
różne religie, warto zastanowić się , czy jego koncepcja do tego ideału 
się zbliża. Trzeba przy tym raz jeszcze zaznaczyć, że określenie 
religijnej idei Boga domaga się neutralności nie tylko wobec róż
nych religii, lecz także w stosunku do różnych filozofii (ma to być 
idea przedfilozoficzna). Nietrudno jest jednak pokazać, że określe
nie religijnej idei Boga nie spełnia tych warunków, tzn. że zostało 
dokonane przy założeniu nie tylko mocnych (tzn. dyskusyjnych) tez 
filozoficznych, ale także określonych przekonań religijnych. 

Pierwsze dyskusyjne założenie, jakie Hartshorne przyjmuje 
w swoich badaniach religijnej idei Boga, dotyczy kryteriów selekcji 
religii wyższych oraz sposobu pojmowania relacji między nimi. Uz
naje on, że istnieją podstawy, aby zająć się tylko kilkoma religiami, tj. 
"wyższymi", i- co się z tym wiąże- pominąć inne, tj. "niższe" bądź 
bardziej "prymitywne". Przyjmuje jednocześnie, że pomiędzy reli
giami "wyższymi" zachodzi relacja równorzędności, to znaczy, że nie 
można wyróżnić jednej religii najwyższej bądź najbardziej rozwinię
tej. Gdy chodzi o wybór religii wyższych, Hartshorne stosuje kryte
rium dojrzałości twierdząc , że decyduje o niej sposób antropomor
fizacji przedmiotu czci religijnej. Kryterium to jest ściśle związane 
z przedmiotem jego zainteresowań, którym jest określenie religijnej 
idei Boga. 

Pytanie, jakie się tu pojawia, dotyczy tego, czy można wartościo
wać różne religie jedynie bądź głównie na podstawie prezentowanej 
przez nie idei Boga. Religie mają wiele różnych "wymiarów", które 
ich wyznawcy uznają za ważne (np. dogmatyczny, instytucjonalny, 

w kierunku którego należy zmierzać, ale nie zawsze możemy być pewni, że ideał został 
osiągnięty. Z drugiej jednak strony, wątpliwości , jakie może wysunąć rozum, są za
bójcze dla zaangażowania religijnego. a wet więc jeśli nie wszystko zostało racjonal
nie uzasadnione, w pewnym momencie człowiek próbujący takiej racjonalnej proce
dury powinien podjąć decyzję o zaangażowaniu się w daną religię i traktować ją tak, 
jak gdyby była ona prawdziwa. Na poziomie praktycznym musi jednak pozostać jakiś 
ślad niedoskonałości racjonalnych ocen. Echem racjonalnych wątpliwości w stosunku 
do pewności wyników teoretycznego dyskursu powinna być, według Hartshorne'a, 
tolerancja wobec odmiennych wierLeń religijnych. Por. tamże. 

Otwarty Dostęp Academicon



Metafizyka a religia ---------------- 167 

praktyczny). Ponadto są one istotnym elementem poszczególnych 
kultur. Być może implikacje społeczne danej religii jej rolę w roz
woju kultury, jej tendencję do reflektowania samej siebie należałoby 
uznać za kryterium jej dojrzałości na równi z przyjmowaną koncep
cją Boga. Wzbogacenie kryteriów wartościowania religii miałoby 
duże znaczenie dla oceny, które spośród nich są bardziej dojrzałe 
czy "wyższe". Np. społeczne implikacje hinduizmu (system kasto
wy) w porównianiu z chrześcijaństwem przemawiają za większą doj
rzałością tej ostatniej religii. Przy zastosowaniu takich kryteriów 
mogłoby się okazać, że wśród religii wyższych trzeba wyróżnić je
szcze najbardziej dojrzałe czy najwyższe. Wówczas religijną ideę 

Boga należałoby wydobyć z tych najwyższych religii . Ale byłaby 
ona wtedy znacznie bogatsza treściowo niż ta, którą proponuje 
Hartshorne. Jeśliby uznać np. chrześcijaństwo za najwyższą wśród 
"wyższych " religii , do istotnych treści religijnej idei Boga trzeba by 
zapewne zaliczyć nie tylko to, że Bóg jest godzien najwyższej czci, 
lecz także np. tezy o Wcieleniu, Odkupieniu, Zmartwychwstaniu czy 
o nowym indywidualnym życiu po śmierci. Miałoby to istotne zna
czenie dla budowanego systemu metafizycznego, który, zdaniem 
Hartshorne 'a, musi uwzględnić zawartość religijnej idei Boga. 

O ile konsekwencją wzbogacenia kryteriów wyboru religii najdoj
rzalszych mogłoby być wzbogacenie treści religijnej idei Boga, to 
zubożenie tych kryteriów zubożyłoby również tę ideę. Z sytuacją 
taką mielibyśmy do czynienia w przypadku nieodróżniania religii 
bardziej prymitywnych i dojrzałych. Dla empirycznie nastawionych 
badaczy założenie takie wydaje się całkiem uzasadnione. Wówczas 
religijna idea Boga musiałaby być określona w sposób bardzo ogólny 
(przedmiot czci religijnej mógłby być wówczas ujęty jako np. Sac
rum , Numinosum). Ponieważ dla Hartshorne'a religijna idea Boga 
pełni funkcję kryterium poprawności systemu metafizycznego, nie 
byłaby ona wówczas kryterium mocno restryktywnym. Inaczej mó
wiąc, każda metafizyka w szerokim sensie teistyczna byłaby z nią 
zgodna. 

Sposób dojścia do religijnej idei Boga został w koncepcji Harts
horne 'a tak dobrany aby uniknąć dwóch powyższych rozwiązań. 
W jego ujęciu religijna idea Boga jest na tyle bogata treściowo, że 
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ma ona znaczną moc eliminującą różne filozoficzne oraz teologiczne 
koncepcje, i na tyle uboga treściowo, żeby jej rozwinięcie nie było 
nazwane "konfesyjną" filozofią religii. Problem polega jednak na 
tym, że ów "złoty środek " nie jest satysfakcjonujący dla żadnej 
religii. Taka sytuacja nie powinna jednak mieć miejsca, gdyż w mnie
maniu Hartshorne'a, nie jest to filozoficzna , ale religijna idea Boga. 
Tymczasem np . przedstawiciele religii chrześcijańskich nie dostrze
gają w tej koncepcji możliwości zgodnego z ich wierzeniami ujęcia 
wielu kwestii (np. Wcielenia). Pojawia się w związku z tym pytanie, 
czy religijna idea Boga o której mówi Hartshorne, jest faktycznie 
wyodrębniona przez badanie wszystkich religii wyższych , czy raczej 
preferuje on w swoich analizach określoną religię. 

Wiele wskazuje na to, że podstawą do sformułowania religijnej 
idei Boga są dla Hartshorne'a przede wszystkim niektóre księgi 
Starego Testamentu. Bardzo niewiele jest w jego pracach odniesień 
do ksiąg buddyjskich hinduistycznych czy nawet do Nowego Testa
mentu. Świadczą o tym najlepiej reakcje przedstawicieli różnych 
religii na tę koncepcję Boga. Buddyj ki teolog zarzuca Hartshorne
'owi, że jego koncepcja jest zbyt chrześcijańska 136

. Biblista katolicki 
wskazuje natomiast na arbitralne dobory tekstów biblijnych mają
cych potwierdzić jego religijną ideę Boga 137

• Wygląda więc na to, że 
za ideę Boga wspólną wszystkim wyższym religiom uważa Hartshor
ne ideę judeochrześcijańską, ale pozbawioną wielu elementów, które 
chrześcijaństwo czy judaizm uznałoby dla niej za istotne. Buddyjskie 
rozumienie najwyższej rzeczywistości nie podpada pod tak rozumia
ną ideę Boga, ale za to cała ontologia, na podstawie której Harts
borne opracowuje religijną ideę Boga, jest bardzo zbliżona do onto
logii buddyjskich. Cała koncepcja nosi więc znamiona eklektyzmu, 
do którego zresztą Hartshorne się przyznaje i który, w swoistej wer
sji zaleca 138

. 

D
6 Po r. S. B. Ki n g, Buddhi.1·m and Hartshorne, s. 235. 

137 Por. M . M c a m ar a , Process Thought and Som e Biblica/ Evidence, s. 197-2 l 8. 

DH Por. np. Charles Hartshorn e on Metaphilosbphy, Person and lmmortality, and 
Other Jssues, s. 259. 
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Ale gdyby nawet zgodzić się z Hartshorne'em co do selekcji 
religii wyższych oraz z jego twierdzeniem, że istotnym ich elemen
tem jest idea bezgranicznej czci , to pojawiają się inne trudności. 
Hartshorne bowiem z cech owego idealnego aktu czci wyciąga wnio
sek o cechach przedmiotu tego aktu. Twierdzi np. , że ponieważ 
idealna cześć religijna miałaby być miłością z całego serca i umysłu, 

to Bóg, do którego taka cześć jest kierowana mu i być wszechogar
niającym bytem (al/ encompassive being), czyli że wszy tko, co ist
nieje, istnieje w pewnym sensie w Bogu. Jeden z problemów, jaki się 
tu pojawia, dotyczy prawomocności wnioskowania z cech aktów 
jakiegoś podmiotu o cechach przedmiotu, do którego te akty się 
odnoszą. Jeżeli żywię do kogoś szczerą nienawiść, nie musi to ozna
czać, że ów ktoś jest złym człowiekiem. Może być tak , że brakuje mi 
pewnych informacji na jego temat lub że mam o nim fałszywe infor
macje bądź też że w ogóle nie lubię ludzi. 

Podobny zarzut kierowano pod adresem zwolenników tzw. onto
logicznego dowodu na istnienie Boga. Krytycy tego dowodu wska
zywali na pewną ich zdaniem generalną zasadę, którą dowód ten 
ignorował , a mianowicie na to , że nie jest prawomocne wnioskowa
nie z ide i czegoś o istnieniu przedmiotu tej idei - z idei (pojęcia) 
złotej góry nie wynika istnienie złotej góry. W przypadku Hartshor
ne'a zarzut ten nie odnosi się do wnioskowania z idei o istnieniu, lecz 
z cech idealnego aktu o cechach przedmiotu tego aktu. Generalna 
zasada, którą wnioskowanie takie ignoruje, stwierdzałaby, że niepra
womocne jest przejście od cech aktu do cech przedmiotu tego aktu. 

Zarzut taki da się jednak stosunkowo łatwo usunąć. Zwolennicy 
ontologicznego dowodu wskazują na to że idea Boga nie jest taką 
ideą jak inne (np. idea złotej góry) , lecz że jest ona wyjątkową i ściśle 
biorąc jedyną ideą umożliwiającą takie wnioskowanie. Idea Boga 
jest bowiem ideą bytu najdoskonalszego, któremu nie może brako
wać podstawowej doskonałości jaką jest istnienie. W przypadku 
wszystkich innych idei , z wyjątkiem idei Boga, sytuacja taka nie 
zachodzi , a więc wnioskowanie z idei o istnieniu ich przedmiotów 
jest rzeczywiście nieuprawomocnione. Hartshorne stwierdziłby za
pewne, że w jego przypadku wnioskowanie z cech składających się 
na treść aktu czci religijnej o cechach Boga jako przedmiotu tego 
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aktu jest poprawne ze względu na to, że ów akt nie jest empirycznym 
aktem jakiegoś podmiotu (nawet najbardziej religijnego) lecz aktem 
idealnym. W tym (jedynym) przypadku ex definitione musi zachodzić 
adekwatność przedmiotu do aktu. 

Jeżeli zgodzić się na taką odpowiedź, pozostaną ciągle dwa pyta
nia. Pierwsze: czy konkluzje dotyczące cech Boga są poprawnie 
wyprowadzone z cech idealnego aktu czci religijnej, i drugie: czy 
rzeczywiście istotą religii jest taki idealny akt czci? Pisząc o ideal
nym akcie czci religijnej , Hartshorne najczęściej nawiązuje do staro
testamentalnego nakazu miłości Boga całym bytem człowieka. Sko
ro ma to być całkowita cześć, to - jego zdaniem - Bóg musi być 
wszystkim czy też bytem wszechogarniającym. Wydaje się jednak, 
że równie dobrze można to przykazanie zinterpretować jako nakaz 
posłuszeństwa Bogu, z którego nie wynika wszechogarnialność sa
mego Boga. Nakaz ten nie jest sprzeczny z ideą Boga transcendent
nego wobec świata ani z ideą Boga niepoznawalnego dla człowieka. 
Wystarczy, aby Bóg był stwórcą człowieka, żeby taki nakaz mógł być 
sensownie sformułowany. Nie jest natomiast warunkiem jego sen
sowności transcendencja czy immanencja Boga. Hartshorne wyczy
tuje więc z tego tekstu znacznie więcej treści , niż on faktycznie 
zawiera. 

Można próbować uchylić ten zarzut podkreślając idealność aktu 
czci religijnej. Hartshorne mógłby powiedzieć, że faktycznie ze 
wspomnianego nakazu miłości Boga nie wynikałyby określone ce
chy samego Boga, gdyby podmiotem tego aktu był jakiś konkretny 
człowiek. Idea Boga jest jednak wyprowadzona z idealnego aktu czci. 
Z takim ujęciem wiąże się jednak problem podmiotu takiego aktu. 
Jeżeli nie jest nim empiryczna jednostka ludzka, to kto nim jest? 
Zachodzi obawa, że rozumowanie Hartshorne'a jest wnioskowa
niem z cech składających się na treść nie istniejącego aktu nie istnie
jącego podmiotu o cechach istniejącego przedmiotu tego aktu. Osta
tecznie problem sprowadza się do tego, czy za istotę religii można 
w ogóle uznać jakiś idealny akt czci. Taki akt czci mógłby odnosić się 
tylko do idealnej religii, która wszakże nie istnieje. 

Powyższe analizy uzasadniają tezę, że to, co Hartshorne nazywa 
religijną ideą Boga, zostało uzyskane przy założeniu dyskusyjnych 
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tez filozoficznych . Trudno byłoby zgodzić się z twierdzeniem, że jest 
to idea przedfilozoficzna oraz uznać ją za neutralne kryterium oceny 
różnych filozoficznych koncepcji Boga. Interesujące jest jednak to, 
że Hartshorne, który nie widzi możliwości dotarcia do niezinterpre
towanej , przedfilozoficznej wiedzy potocznej czy naukowej , stara się 
uzyskać taką wiedzę w obrębie religii , która uchodzi za najmniej 
obiektywną. Postawa taka jest charakterystyczna dla zwolenników 
dowodu ontologicznego, takich jak np. Kartezjusz, którzy poznanie 
Boga uznają za bardziej pewne niż poznanie potoczne czy naukowe. 
Jej źródłem wydają się być dwa twierdzenia: o niemożliwości bezpo
średniego poznania rzeczywistości pozaumysłowej oraz o ogólnym 
i koniecznym charakterze poznania metafizycznego. Drugie twier
dzenie nie da się utrzymać, jeśli nie istnieje przynajmniej jedno 
ogólne, konieczne i niezmienne twierdzenie o przedmiocie poza
umysłowym . Nie może ono jednak pochodzić z doświadczenia, któ
re nie informuje nas rzetelnie o rzeczywistości. Musi być więc oparte 
na dociekaniach czysto rozumowych, wychodzących od tak czy ina
czej pojętych idei , które nie są obarczone defektem wszelkiego po
znania bezpośredniego. Nie każda idea nadaje się przy tym do uzys
kania takiego poznania. Jedynie idea bytu doskonałego czy najdos
konalszego z możliwych może spełnić to, czego się od niej wymaga: 
możliwości dokonania inferencji z koniecznego powiązania jej treści 
do istnienia jej przedmiotu. 

Przyjęcie takiej linii myślenia prowadzi m. in do ważnych twier
dzeń dotyczących epistemologicznego statusu twierdzeń metafizyki. 
Po pierwsze, jedynym dopuszczalnym sposobem ich uzasadniania 
jest dyskurs. Po drugie, metafizyka staje się dyscypliną apriorycz
ną, zbliżoną do matematyki i logiki. 

§ 4. Epistemologiczny status twierdzeń metafizyki 

Dotychczasowe paragrafy tego rozdziału ukazywały zależności 
między metafizyką a dziedzinami jej pokrewnymi, stanowiąc tym 
samym wstęp do bardziej pozytywnego określenia natury metafizy
ki. Jeden z problemów dotyczy tego, czy znaczenie poszczególnych 
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wyrażeń metafizyki determinowane jest dopiero w całym systemie, 
czy też jest ona zbiorem teorii mających pewną znaczeniową auto
nomię w stosunku do siebie nawzajem 139

. Whitehead akcentuje 
wzajemne powiązanie i znaczeniową współzależność pojęć i twier
dzeń metafizyki, zmierzającej, w jego koncepcji , do zbudowania 
koherentnego, logicznego koniecznego systemu ogólnych idei, dzię
ki któremu można zinterpretować każdy element rzeczywistości 140 . 
Hartshorne określa natomiast metafizykę jako dyscyplinę poszuku
jącą całkowicie nierestryktywnych zdań, osłabiając tym samym tezę 
o powiązaniu i współzależności między różnymi teoriami wchodzą
cymi w skład metafizyki 141

. Wiąże się to z jego przekonaniem że 
wchodzące w skład metafizyki różne teorie i argumenty muszą wy
kazywać pewien stopień wzajemnej niezależności: w metafizyce "nie 
ma linearnego porządku. Hegel miał co do tego rację [ .. .]. Nie ma 
w niej absolutnego początku lub końca , ale gdyby doprowadzić ten 
pogląd do skrajności, to komuś, kto pyta nas o dowód czegoś, mu
sielibyśmy odpowiedzieć tak jak Hegel: «Cóż, musisz przeczytać to 
wszystko jeszcze raz» [ ... ]. Poszczególne partie metafizyki muszą 
więc mieć pewną niezależność" 142

. Hartshorne nie przeczy powiąza
niu różnych zagadnień filozoficznych, ale w odróżnieniu od White
heada podkreśla , że powiązanie to nie jest na tyle mocne, aby od
mówić im pewnej autonomii, polegającej na tym, że rozwiązania 
poszczególnych zagadnień mogą być zrozumiałe bez znajomości 
wszystkich innych rozwiązań filozoficznych. 

Powyższe rozumienie metafizyki wyznacza sposób mówienia o jej 
naturze. Będzie ona określana przez odwoływanie się do zdań, twier
dzeń czy sądów, i to sądów prawdziwych, a nie do systemu jako 

13~ Odpowiedzi na to zagadnienie może być oczywiście więcej . Tutaj ograniczono 
si ę jedynie do dwóch rozwiązań dających się zauważyć ' łonie filozofii procesu. 
W prawie metafizyki jako systemu zob. A. M ary n i ar czy k. System metafizyki. 

140 Process and Reality. . 3. 
141 Hartsilorne potwierdził tę różnicę w prywatnej korespondencji z autorem tej 

książki . 
142 Charles Hartshorne on Metaphilosophy, Person, and lmmortality, and Other 

lssues, s. 258. 
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całości 143
. Dla zaznaczeni a szczególnego charakteru sądów metafi 

zyki Hartshorne używa takich określeń, jak np . prawdy aprioryczne 
(a priori trwhs) prawdy konieczne (necessary truths), prawdy wiecz
ne (eternal truth1·), prawdy egzystencjalne (existential truths) , prawdy 
bezwarunkowe (unconditional trurhs) , prawdy nierestryktywne 
(nonresrrictive truths) , prawdy śc i śle uniwersalne (strictly universal 
rruths) 144

. Żadne z tych określeń wzięte z osobna nie stanowi wy
starczającej charakterystyki sądów metafizyki, ponieważ istnieją 

niemetafizyczne prawdy aprioryczne, konieczne , egzystencjalne 
czy bezwarunkowe. Dopiero w odpowiednich połączeniach określe
nia powyższe ujmują to, co wyróżnia prawdy metafizyki od wszys
tkich pozostałych prawd. 

W jednej z najczęściej używanych definicji Hartshorne określa 
metafizykę jako "dyscyplinę, która poszukuje zdań a priori o tym 
co istnieje" 145

. Jaki jest sens tego określenia? Zgodnie z empiryczną 
tradycją filozofii anglosaskiej Hartshorne twierdzi , że w aspekcie 
uzasadniania wiedza może być albo empiryczna, albo a priori146

• 

Za Popperem uznaje, że wiedza empiryczna zawarta jest w zda
niach, które do pewnego stopnia znajdują potwierdzenie w aktual
nym doświadczeniu i które mogą być sfalsyfikowane w jakimś poj 
mowalnym doświadczeniu. Twierdzenia empiryczne są więc zawsze 
przygodne, obalalne i powątpiewalne. Natomiast wspólną cechą 
wszelkiej wiedzy apriorycznej jest jej "odporność' na empiryczną 
falsyfikację . 

Podział na poznanie empiryczne i aprioryczne oznacza, że 

w przeciwieństwie do wielu metafizyków, Hartshorne nie przyjmuje 
innych sposobów uzasadniania niż empiryczne i racjonalne, przy 
czym metafizyka jest dziedziną rozumu pojmowanego jako rozum 
dyskursywny. Wyklucza on uzasadnianie twierdzeń metafizyki przez 

143 Hartshorne rzadziej charakte ryzuje metafi zykę przez jej pojęcia. W jednej 
z definicji okreś l a metafizykę jako " uj aśnianie pojęć ściśle uniwersalnych" (Crearive 
Synrhesis and Philosophic Merhod, s. 24). 

144 Por. tamże, s. 19 i 24. 
145 Tamże , s. l9 . 
146 Por. Our Knowledge o f G od, s. 52. 
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odwołanie się do pozaracjonalnych źródeł poznania, a zwłaszcza do, 
jak to nazywa, "ezoterycznej intuicji intelektualnej " 147

. W tym punk
cie tkwi jedna z różnic między nim a Whiteheadem. Jej symptomem 
jest, stosowany przez badaczy filozofii procesu, podział na spekula
tywną , racjonalistyczną i empiryczną metafizykę procesu148

• O ile 
zrozumiałe jest przeciwstawienie empiryczna-racjonalistyczna me
tafizyka procesu, to dołączenie do niego metafizyki spekulatywnej 
jako odrębnego nurtu wydaje się burzyć jednorodność podziału, 

który jest przeprowadzony ze względu na preferowane sposoby uza
sadniania twierdzeń metafizycznych. 

W empirycznej filozofii procesu której reprezentantem jest np. 
B. Meland, preferuje się doświadczalne uzasadnianie twierdzeń , 

w racjonalistycznej , reprezentowanej przez Hartshorne 'a- dyskur
sywne, a w spekulatywnej, której przedstawicielem jest Whitehead, 
jedno i drugie, przy czym często odwołuje się tu do nie-zmysłowej 
(ale też nie pozaracjonalnej) intuicji. U Whiteheada więc, podobnie 
jak u wielu innych metafizyków, istnieje tendencja do przekroczenia 
bądź poszerzenia podziału na wiedzę empiryczną i aprioryczną. Stąd 
jego częste odwoływanie się do poezji bądź literatury, mające nie 
tylko heurystyczny, ale też uzasadniający charakter. Jeżeli więc za 
racjonalistę uznamy kogoś, kto uzasadnia twierdzenia metafizyczne 
wyłącznie, bądź głównie, apriorycznie, czyli przez odwołanie się do 
rozumu dyskursywnego, to Whitehead nie jest racjonalistą w tym 
sensie. Nie można go jednak nazwać empirystą ani irracjonalistą -
stąd właśnie wzięła się nazwa "spekulatywny" na określenie chara
kteru jego metafizyki149

• Hartshorne preferuje pośrednie uzasadnia-

147 Four Principles of Method- Wich Applications, s. 41. ie wynika z tego jednak, 
aby w fazie heurezy niemożliwe było odwołanie się do różnorodnych intuicji bądź 
nawet do wiary. 

148 Por. D. Brown , S. G. D a van e y, Three Methods in Process Theology, s. 3-11. 
149 Trzeba wyjaśnić, że nazwa ,.filozofia spekulatywna", która przyjęła się współ

cześnie (m.in. jako pojęcie historycznofi lozoficzne) w znaczeniu, jakie nadał jej Whi
tehead, ma szerszy zakres niż ta sama nazwa stosowana w obrębie filozofii procesu. 
W tym szerszym znaczeni u odnosi się ona do wszelkiej metafizyki, która jest syste
mowa, ogarnia całość problematyki filozoficznej (a nie tylko jej fragmenty) , i która 
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nie metafizycznych twierdzeń na podstawie racjonalnego dyskursu. 
Uznanie więc, że metafizyka jest dziedziną wiedzy apriorycznej , 
stanowi m. in . manifestację jego racjonalizmu. 

Dla zrozumienia Hartshorne 'owskiej koncepcji aprioryczności 

twierdzeń metafizyki najważniejsza jest relacja: aprioryczność -
ogólność; ona także wyznacza sposób pojmowania relacji apriorycz
nośc i do innych pojęć, takich jak konieczność czy niezmienność. 

Aprioryczność w metafizyce jest, według Hartshorne 'a, pochodną 
specyficznego punktu widzenia, z którego metafizyka bada rzeczy
wistość. Ów aspekt określa on najczęściej jako całkowicie nierestry
ktywny (completely nonrestrictive) lub ściśle uniwersalny, czyli obej
mujący całość rzeczywistości , nie wykluczający żadnej kategorii 
świata 150

. Ponieważ charakterystyka natury metafizyki odnosi się 
nie tyle do całego systemu, ile do zdań metafizyki , zagadnienie nie
restryktywności jest również rozważane na tym poziomie. Hartshor
ne dzieli zdania ze względu na zakres obejmowanej przez nie rze
czywistości na: całkowicie restryktywne ( completely restrictive ), czę
ściowo restryktywne (partially restrictive) i całkowicie nierestryktyw
ne ( completely nonrestrictive ). 

Zdanie "Nic nie istnieje" jest przykładem zdania całkowicie res
tryktywnego. Zaprzecza ono realizacji jakiejkolwiek możliwości eg
zystencjalnej. Hartshorne wskazuje, że takie zdanie nie da się zwe
ryfikować, ponieważ doświadczenie weryfikujące to zdanie musiało
by istnieć . Można je natomiast sfalsyfikować. Zdanie to byłoby bo
wiem prawdziwe tylko wtedy, gdyby nic nie istniało , ale wówczas 
,istnienie" nie miałoby żadnej egzemplifikacji i pojęcie istnienia 
nie miałoby żadnego sensu. Można by wprawdzie przyjąć samą tyl
ko możliwość istnienia czegoś (np. w dziedzinie czystych form) , ale 
założenie takie uważa Hartshorne za fałszywe. Zdania całkowicie 
restryktywne czasami nazywane przez niego całkowicie negatywny-

zmie rza do wyjaśnienia całości doświadczenia (bądź rzeczywistości). W tym sensie 
większość filozofów. od Talesa do Whiteheada i Hartshorne'a, można nazwać speku
latywnymi. Por. A. R e ck, Speculative Philosophy, s. 2-3. 

1 0 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 159. 
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mi (wholly negative) są więc bezprzedmiotowe i absurdalne: stano
wią one jedynie czysto werbalne stwierdzenia 15 1

. 

Większość zdań podpada pod kategorię zdań częściowo restry
ktywnych , które wykluczając zachodzenie jakiegoś stanu rzeczy, 
stwierdzają jednocześnie zachodzenie innych stanów rzeczy (zda
nia przeczące) lub odwrotnie twierdzając zachodzenie pewnych 
stanów rzeczy, wykluczają inne (zdania twierdzące). Przedmiotem 
poszukiwań metafizyki są wszakże zdania całkowicie nierestryktyw
ne, np.: "Coś istnieje" . Zdanie to nie wyklucza żadnej możliwości 
egzy tencjalnej (oprócz i tnienia nicości , które je t wszakże niemoż

liwe). Ponadto jest ono niefalsyfikowalne, ponieważ doświadczenie 
fal yfikujące to zdanie musiałoby istnieć i mu iałoby być doświad
czeniem czegoś istniejącego. o więcej, zdanie to jest w każdym 
momencie weryfikowane. 

Pojęcia i twierdzenia metafizyki muszą obejmować, według 

Hartshorne a, całą rzeczywistość. Oznacza to w jego terminologii 
że muszą być one ważne dla rzeczywistości aktualnej , obiektywnej 
i pojmawalnej (conceivable). Jak to już zostało wyjaśnione w po
przednim rozdziale, wyróżnienie tych dziedzin rzeczywistości jest 
ściśle związane z pojęciem czasu. Stwierdzenie, że zdania metafizyki 
mają być nierestryktywne, oznacza, że muszą one tasować się za
razem do wszystkich zdarzeń przeszłych (obiektywnych) , teraźniej
szych (aktualnych) i przyszłych (możliwych), przy założeniu, że oś 
czasu stanowi ostateczny wymiar ontyczny i epistemiczny. Przeszłość 
wyznacza dziedzinę tzw. rzeczywistości obiektywnej, czyli tej która 
została już zrealizowana {Hartshorne nazywa ją tym, co jest aktual
ne) i stanowi ona tworzywo dla teraźniejszej rzeczywistości aktual
nej , czyli dla tego, co staje się aktualne. 

Prawdy metafizyczne, jako nierestryktywne, mają dotyczyć nie 
tylko rzeczywistości aktualnej i obiektywnej , ale również pojmowal
nej. Pojęcie pojmowalności (conceivability) jest u Hartshorne a sy
nonimem i zarazem podmiotowym kryterium pojęcia możliwości 
(possibility) 152

. Dziedzinę możliwości sytuuje on w obrębie przyszło-

15 1 Por. tamże , s. 158. 
152 Por. tamże. s. 19 i 133. 
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ści. Pozostaje jednak problem, jak tę przyszłość pojmować. Czy np. 
aktualne prawa przyrody muszą obowiązywać za milion lat, czy też 
mogą się zmienić? Tradycyjnie rozróżniano szeroką możliwość lo
giczną (wyznaczoną przez prawo niesprzeczności) oraz węższą moż
liwość realną (wyznaczoną przez prawa przyrody) i twierdzono, że 
choć zmiana praw przyrody nie jest realnie możliwa , to jest możliwa 
logicznie. Hartshorne natomiast stara się zredukować możliwość 

logiczną do realnej: "Jedynie brak jasności i wyrainości sprawia, 
że to, co realnie niemożliwe, wydaje się nam logicznie możliwe. 
Gdybyśmy mogli w doskonały sposób wartościować między naszy
mi ideami , dostrzegalibyśmy logiczny absurd we wszystkim, co jest 
niemożliwe realnie"153

• Szczególność stanowiska Hartshorne'a pole
ga na tym, że zdaje się on utrzymywać, iż w metafizyce jest możliwy 
taki doskonały sposób wartościowania między ideami154

. 

Nie wszystkie zdania aprioryczne są, zdaniem Hartshorne'a, za
razem nierestryktywne - takimi są tylko twierdzenia metafizyki. 
Kategoria aprioryczności jest szersza: oprócz twierdzeń metafizyki 
do zdań a priori należą twierdzenia matematyki i logiki formalnej. 
Czym różnią się twierdzenia tych dyscyplin? Hartshorne rozpatruje 
tę różnicę nie tyle w aspekcie aprioryczności, ile konieczności. Cha
rakterystyczne jest jednak to, że aprioryczność i konieczność pojmu
je on jako nie dające się oddzielić cechy sądów i często używa tych 
pojęć zamiennie 155

• Wśród prawd koniecznych wyróżnia prawdy 
warunkowo i bezwarunkowo konieczne oraz nieegzystencjalne i eg
zystencjalne156. Warunkowo konieczne prawdy to takie, których 
konieczność zależy od spełnienia pewnych warunków: 2 jabłka + 2 
jabłka = 4 jabłka tylko wtedy, gdy istnieją jakiekolwiek jabłka. Bez
warunkowe prawdy konieczne, nazywane też przez Hartshorne'a 
absolutnie koniecznymi, nie wymagają spełnienia żadnych warun-

153 Real Possibility, s. 594. 
154 Zob. rozdział III , § 2 i 3. 
155 Por. G . L. G o od w i n , The Ontologica/ Argument oJ Charles Hartshorne , s. 14. 
156 Por. The Logic of Perfection , s. 53 oraz Creative Synthesis and Philosophic 

Method, s. 162. 

Piolr Gutowski. Fi lozofia procesu i jej me tafil ozofia - 12 
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ków, np. prawda: 2 + 2= 4157
• Prawdy konieczne nieegzystencjalne 

formułują zależności hipotetyczne i dotyczą niektórych tylko możli
wości (obowiązują w niektórych światach możliwych). Należą do 
nich prawdziwe twierdzenia matematyki. Prawdy konieczne egzy
stencjalne wyrażają to, co wspólne jest wszystkim możliwościom 
(światom możliwym) , a więc dotyczą też świata aktualnego. Repre
zentowane są one przez prawdy metafizyczne 158

. Łącząc obydwa 
podziały, uzyskuje się cztery możliwe rodzaje prawd koniecznych: 
1) egzystencjalne warunkowe, 2} nieegzystencjalne warunkowe, 3} 
egzystencjalne bezwarunkowe i 4) nieegzystencjalne bezwarunkowe. 

Do prawd koniecznych, które są warunkowe i egzystencjalne, 
można zaliczyć np. pewne prawa fizyki , które obowiązują w naszej 
epoce kosmicznej, a które mogłyby nie obowiązywać. Można więc 
powiedzieć, że tego typu prawdy ustalają związki, które są wspólne 
dla wszystkich możliwości w obrębie jednej epoki kosmicznej, włą
czając w to świat aktualny- w tym znaczeniu prawdy te są egzysten
cjalne. Wyznaczają one strukturę określonej epoki kosmicznej, jed
nak nie muszą obowiązywać w innych epokach -w tym sensie są 
warunkowe. Jeden z uczniów i interpretatorów Hartshorne'a podaje 
jako przykład tego typu prawd koniecznych aksjomat o prędkości 
światła czy prawo grawitacji, zastrzegając jednak, że dokładne usta
Jenie, które z nich są prawdziwe, wymagałoby współpracy fizyków 
i metafizyków 159

• Nie wszystkie prawa odkrywane przez nauki są 
warunkowe, egzystencjalne i konieczne zarazem, lecz tylko te , które 
są najogólniejsze. Trudności ze wskazaniem takich prawd wiążą się 
z tym, że wyznaczają one "granice" danej epoki kosmicznej, a do
kładne ustalenie tych granic wymagałoby zewnętrznego (w stosunku 

157 Por. G o o d w i n , The Ontological Argument o f Charles Hartshorne , s. 16. 
158 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 162. 
159 Por. G o o d w i n , The Ontological Argument o f Charles Hartshorne , s. 19. 

Można przypuszczać, że taka współpraca nie doprowadziłaby do jednoznacznych 
ustaleń , ponieważ, zdaniem Hartshorne'a, przejście od jednej do drugiej epoki kos
micznej jest stopniowe. Trudno byłoby więc ustalić , czy np. pewne anomalie w obo
wiązujących prawach fizyki są częścią struktury jednej, niedoskonale jeszcze opisanej 
epoki, czy też oznaczają przechodzenie do innej epoki. 
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do obecnej epoki kosmicznej) punktu widzenia, którego faktycznie 
nie posiadamy. 

Drugi rodzaj prawd koniecznych- warunkowe nieegzystencjalne 
- obejmuje np. zdania wielu systemów logicznych i matematycznych 
(np. niektóre geometrie nieeuklidesowe), wydedukowanych z postu
latów, które nie obowiązują w aktualnej rzeczywistości. Dotyczą 
więc one pewnych, być może wszystkich, światów możliwych (in
nych kosmicznych epok), z wyłączeniem świata aktualnego- dlate
go prawdy te są nieegzystencjalne. Ich warunkowość polega na tym, 
że są one konieczne tylko ze względu na pewne postulaty, które same 
są spełnionę we wszystkich światach możliwych. 

Dotychczasowe analizy pozwalają lepiej uchwycić sposób rozu
mienia przez Hartshorne'a pojęcia konieczności. Konieczność pew
nych zdań pojmuje on jako obowiązywalność wyrażanych przez te 
zdania zależności w poszczególnych grupach światów możliwych, czy 
inaczej epok kosmicznych. Zdania konieczne ujmują bądź zmierzają 
do ujęcia tego, co jest wspólne wszystkim możliwościom z określonej 
grupy. Specyfika zdań metafizycznych polega na tym, że formułują 
one zależności obowiązujące we wszystkich światach możliwych -
w tym znaczeniu są bezwarunkowe. Jako takie są one również egzy
stencjalne, ponieważ dotyczą także świata aktualnego. W przypadku 
zdań metafizyki egzystencjalność, rozumiana jako obowiązywalność 
w świecie aktualnym, jest pochodną ich bezwarunkowości czy ina
czej nierestryktywności bądź ścisłej ogólności 160

. 

Wynika z tego, że czwarte spośród wymienionych rodzajów 
prawd koniecznych - bezwarunkowe nieegzystencjalne - nie mają 

160 Wiąże się z tym także inna cecha zdań metafizyki , dla wyrażenia której 
Hartshorne powołuje się na określenie z logiki modalnej Lewisa, według którego 
koniecznym jest zdanie "implikowane przez jakiekolwiek i każde zdanie". l tak, 
zdanie "Coś istnieje" jest zawarte w znaczeniu jakiegokolwiek częściowo restryktyw
nego zdania egzystencjalnego, takiego jak np. "Słonie istnieją". Ale jest ono również 
implikowane w każdym innym zdaniu koniecznym (całkowicie nierestryktywnym) 
i samo implikuje wszystkie inne zdania konieczne. Można więc w pewnym sensie 
powiedzieć, że zdanie "Coś istnieje" (jak również każde inne konieczne zdanie me
tafizyki) obejmuje w swoim znaczeniu wszystkie pozostałe prawdy metafizyczne. Por. 
Crearive Synthesis and Philosophic Method, s. 162nn. 
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żadnej egzemplifikacji. Każda prawda bezwarunkowa musi obowią
zywać we wszystkich światach możliwych , a więc także w obecnym 
świecie aktualnym. Nie może więc być nieegzystencjalna. 

Można się natomiast zastanawiać, czy Hartshome dopuszcza ist
nienie egzystencjalnych bezwarunkowych zdań fałszywych. Przykła
dem tego typu zdań mogłyby być zaprzeczenia prawd metafizycz
nych. Hartshorne jednak uważa, że zdania takie byłyby niepojmo
walne i bezsensowne. Można zaprzeczyć zdanie "Coś istnieje'', lecz 
byłoby ono jedynie werbalnym stwierdzeniem, nie mającym żadnego 
sensu, co znaczy, że nie można mu przypisać ani prawdy, ani fałszu. 
W każdym razie nie można mu przypisać fałszu w ta.kim sensie, 
w jakim przypisujemy fałsz innym zdaniom. Zdanie "Jan jest zdro
wy", w sytuacji, gdy Jan ciężko choruje lub nie żyje , jest zdaniem 
fałszywym. Ale stwierdzenie jego fałszywości uwarunkowane jest 
istnieniem czegoś, np. osoby pytającej o zdrowie Jana łub innych 
istniejących ludzi. W przypadku zdania "Nic nie istnieje" nie ma 
żadnego kontekstu dla określenia jego fałszywości. Zdanie to nie 
jest więc tylko fałszywe, ale koniecznie fałszywe bądź bezsensowne 
- konieczny fałsz jest bowiem absurdem. 

Rozważanie zagadnienia koniecznych, bezwarunkowych i egzy
stencjalnych zdań fałszywych wydaje się rzeczą mało istotną, zwykle 
pomijaną przez interpretatorów metafizyki Hartshorne'a. Kwestia ta 
jest jednak bardzo ważna, a może nawet najważniejsza dla określe

nia natury jego metafizyki. Kontekstem budowy metafizyki są bo
wiem nie tyle prawdy o jednostkowych przedmiotach bądź zdarze
niach, prawdy nauk przyrodniczych czy matematyki, ile zdania in
nych systemów metafizycznych, które, przynajmniej w mniemaniu 
ich twórców, są prawdami bezwarunkowo i egzystencjalnie konie
cznymi. Jeżeli jednak mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi 
między sobą zdaniami, pretendującymi do bycia prawdami metafi
zycznymi, to jedno z nich musi być fałszywe, a dokładniej koniecznie 
fałszywe, czyli absurdalne. W tym miejscu pojawia się pytanie 
o kryteria wyboru między takimi zdaniami. Gdyby metafizyk miał 
dokonywać wyboru między zdaniami: "Coś istnieje" i "Nic nie ist
nieje", sprawa byłaby stosunkowo prosta - można by się odwołać 
zarówno do dość prostego dyskursu, jak i do oczywistości. Najczę-
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ściej jednak nie rozważa on opozycji tylko między dwoma zdaniami 
pretendującymi do prawdy metafizycznej. 

Rozważmy następujące niezgodne ze sobą twierdzenia metafi
zyczne, przyjmując dla wygody, że znaczenia powtarzających się 
w nich terminów są takie same: 1) Cała rzeczywistość jest złożona 
z elementów natury materialnej. 2) Cała rzeczywistość składa się 
z materii i umysłów. 3) Cała rzeczywistość składa się z elementów 
o naturze umysłu. Spośród tych twierdzeń przynajmniej dwa muszą 
być fałszywe. Ponieważ jednak każde z nich pretenduje do mówienia 
o całej rzeczywistości, muszą one być koniecznie bezwarunkowo 
i egzystencjalnie fałszywe, czyli bezsensowne. Ustalenie, które 
z tych zdań są fałszywe w tym znaczeniu, nie jest jednak rzeczą 
równie prostą jak wybór między zdaniami "Coś istnieje" i "Nic nie 
istnieje" , tym bardziej że metafizyk może przedstawić racje za od
rzuceniem wszystkich trzech zdań, uznając np., że sens użytych 
w nich terminów jest nieodpowiedni. 

Hartshorne twierdzi jednak, że można ustalić, które zdania są 
koniecznie fałszywe, a które koniecznie prawdziwe, lecz warunkiem 
jest wyliczenie wszystkich możliwych rozwiązań danego problemu 
i wszechstronne zastosowanie rzetelnych kryteriów racjonalnego 
myślenia. Powstaje jednak pytanie: czy warunki te mogą być w ogó
le spełnione, to znaczy, czy da się wyliczyć wszystkie możliwe roz
wiązania danej kwestii oraz czy istnieją niekwestionawalne reguły 
racjonalnego dyskursu? 161 W każdym razie wybór między tymi zda-

16 1 Najwygodniej byłoby zinterpretować konieczność zdań metafizyki w sposób 
hipotetyczny. To znaczy, np. twierdzenie metafizyczne ,wszystkie konkrety tworzą się 
przez ujmowanie innych, przeszłych bytów" jest konieczne, jeżeli prawdziwe jest 
zdanie: "Ostatecznym kładnikiem rzeczywistości są byty aktualne o natur.te umy
słu·· . Takie rozwiązanie prowadzi jednak tylko do wyróżnienia w systemie metafizycz
nym zdań aksjomatycznych i pochodnych. Tymczasem, z pewnymi wyjątkami (np. 
Whiteheada), roszczenia metafizyków dotyczą konieczności podstawowych zdań me
tafizyki. Ustalenie konieczności tych zdań jest ważnym punktem każdej metafizyki, 
która zmierza do odkrycia pryncypiów, a nie jedynie do inferencji warunkowo (hi
potetycznie) koniecznych prawd. Zagadnienie kryteriów wyboru między możliwo
ściami zostanie rozwinięte w § 3 następnego rozdziału . 
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niami wymaga zastosowania złożonego dyskursu i nie może być 
dokonany na zasadzie prostego odwołania się do oczywistości1 62 • 

Przy Whiteheadowskiej koncepcji poznania, negującej istnienie 
niezinterpretowanego doświadczenia i podkreślającej spekulatywny 
i tymczasowy charakter metafizyki , każde jej zdanie może ulec mo
dyfikacjom, a więc jest zmienne. Whitehead mówi o konieczności 

systemu metafizycznego; nie oznacza to u niego niezmienności tego 
systemu, ale jedynie jego ścisłą ogólność. Swoje rozumienie koniecz
ności określa jako "doktrynę konieczności w ogólności" i definiuje 
w następujący sposób: "System filozoficzny powinien być konieczny 
w tym sensie, że ma gwarantować uniwersalność w odniesieniu do 
całego doświadczenia [ ... ]"163

• Tak ujęty wymóg konieczności syste
mu nie stoi w sprzeczności z przekonaniem o jego rewidowalności 
i hipotetyczności . Można więc powiedzieć, że dla Whiteheada meta
fizyka jest ściśle ogólną, czyli konieczną hipotezą, która z biegiem 
czasu, ze względu na przyrost wiedzy ludzkiej , będzie musiała ulegać 
różnym modyfikacjom. 

Hartshorne akceptuje koncepcję poznania w ujęciu Whiteheada, 
ale uzupełnia ją o tezę , że dysponujemy takimi procedurami argu
mentacyjnymi , które pozwalają nam poznawczo dotrzeć do jedynego 
rozwiązania metafizycznego. Szczególnie istotne jest tutaj jego prze
konanie, że można wyliczyć wszystkie możliwe rozwiązania jakiegoś 

problemu metafizycznego i wyeliminować te, które są fałszywe, po
zostawiając jedno jedyne rozwiązanie; jest ono wówczas nie tylko 
prawdziwe, lecz koniecznie prawdziwe. Hartshorne twierdzi, że moż
na to uczynić niezależnie od takiego czy innego punktu wyjścia, 

ponieważ wspomniane procedury argumentacyjne (poprzedzone 
wyliczeniem wszystkich możliwych stanowisk w danej kwestii) eli
minują możliwość pominięcia jakiegoś rozwiązania i popełnienia 
błędu. Wynika więc z tego, że zdania metafizyki są aprioryczne 
i zarazem niezmienne. 

W późniejszym okresie swojej twórczości Hartshorne wypowia
dał się w taki sposób, jak gdyby uznawał zmienność (modyfikował-

162 Por. A nselm 's Discovery, s. 168. 
163 Process and Reality, s. 4; Por. także l. L e c l e re , Whitehead's Metaphysics, s. 38. 
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ność) zdań metafizyki i rezygnował z przekonania o możliwości wy
liczenia wszystkich możliwych rozwiązań w jakiejś kwestii oraz bez
błędnego wyboru spośród nich jedynego, koniecznie prawdziwego. 
W takiej sytuacji celem byłoby zbudowanie metafizyki, która jest 
wewnętrznie spójna i naj lepiej unika niejasności 164 • Taka koncepcja 
zbliżałaby Hartshorne'a do poglądu Whiteheada, traktującego swój 
system metafizyczny jako modyfikowalną hipotezę o tym, co ko
nieczne de re. Mimo że istnieją wypowiedzi w późniejszych pracach 
Hartshorne'a, świadczące o zbliżaniu się jego stanowiska do White
headowskiego, nie można jednak mówić o zdecydowanej zmianie 
koncepcji; wypowiedzi te dadzą się spójnie pojąć na gruncie "moc
niejszej " wersji metafilozofii. Dla ich zrozumienia szczególnie ważne 
jest uchwycenie relacji między koniecznością (szczególnie konie
cznością logiczną) a pewnością, co zostanie podjęte w następnym 
rozdziale przy okazji omawiania argumentacji za istnieniem Boga. 

164 Por. Pailin on Rigor, Reason, and Moderation , s. 310-312. 
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Rozdział III 

ARGUMENTACJA W METAFIZYCE 

W pierwszym rozdziale zaprezentowano podstawowe koncepcje 
metafizyki Hartshorne'a, eksponując ich aspekt heurystyczny. Drugi 
rozdział dotyczył jego poglądów o metafizyce w ogóle· przedstawio
no w nim Hartshorne'owski ideał metafizyki jako dyscypliny formu
łującej twierdzenia aprioryczne, konieczne, nierestryktywne , bezwa
runkowe i egzystencjalne oraz dostarczającej teorii unifikujących 
różne wartościowe sposoby widzenia rzeczywistości. Problem, który 
obecnie zostanie podjęty zawiera się w pytaniu: w jaki sposób Harts
horne wiąże ten ideał metafizyki z jego własnymi rozwiązaniami 
metafizycznymi? Inaczej mówiąc, chodzi o to, jak przebiega argu
mentacja , na mocy której uzasadnia się stanowiska przedmiotowe 
(np. panpsychizm), uznając je za najdoskonalsze ucieleśnienie ideału 
metafizyki 1• W rozdziale tym nie chodzi o dokładne śledzenie po
szczególnych kroków argumentacyjnych, lecz o przedstawienie 
i analizę idei argumentacji metafizycznej. Według Hartshorne'a pa
radygmatycznym przykładem takiej argumentacji jest dowodzenie 
istnienia Boga, które opiera się na schemacie dowodu ontologiczne-

1 Skoncentrowanie ię w analizach na argumentacji uzasadniającej związane jest 
m. in. z tym. że zdaniem metodologów "ani przedmiot wiedzy, ani jej cel. ani nawet 
sama struktura jej systemu nie stanowią tak znamiennego sprawdzianu jej naukowo
ści . jak sposób uzasadniania w niej twierdzeń ". S. Kamiński , O uzasadnianiu tez 
fi lozoficznych. s. 37. Oprócz uzasadniania w meta fizyce, podobnie jak w innych dy
scyplinach , podejmuje się wiele innych czynności poznawczych , takich jak np. opisy
wanie, klasyfikowanie. definiowanie, analizowanie, obalanie stanowisk przeciwnych. 
Por. J. P a s m o re , Philosophical Reasoning. s. 7. 

Źródło: Academicon.pl 
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go. Zagadnienia z tym związane zostaną przedstawione w paragrafie 
pierwszym. W następnych dwóch paragrafach omówione będą spe
cyficzne dla Hartshorne'a techniki argumentacyjne (wyliczanie moż
liwych stanowisk i ich eliminacja przy użyciu apriorycznych reguł 
rozumowania), których pomysł zaczerpnięty jest z analizy dowodu 
ontologicznego. 

§ l. Dowód ontologiczny jako paradygmat argumentacji 

Whitehead nie opierał swojej koncepcji Boga na wyraźnie wy
odrębnionych dowodach, traktując ją prawdopodobnie jako pewien 
pomysł, wizję , którą uważał za zasadniczo spójną z podstawowymi 
twierdzeniami swojej metafizyki2

. ?odejmowane przez Hartshorne'a 
próby sformułowania dowodu na istnienie Boga (poprzedzone sta
rannie wypracowaną koncepcją jego natury) miały zapewne swoje 
źródło w potrzebie ugruntowania teizmu w filozofii procesu. Wyni
kały one także z tego, że wewnątrzsystemowe racje dla wprowadze
nia pojęcia Boga w systemie Hartshorne'a są, jak się wydaje, słabsze 
niż w systemie Whiteheada (odrzuca on m. in. koncepcję wiecznych 
przedmiotów, więc nie potrzebuje Boga jako ich podmiotu), a me
todologiczne oczekiwania - większe (metodologiczny racjonalizm 
zmierzający do osiągnięcia wiedzy koniecznej sprawia, że teza 
o istnieniu Boga nie może być uznana jedynie za hipotezę). Bez 
dowodu (dowodów) istnienia Boga metafizyka Hartshorne'a mogła-

2 Jego koncepcja Boga została wszakże wyeksponowana jako jedna z central
nych doktryn w nurcie tzw. teologii procesu. Przedstawiciele tego nurtu, głównie 
teologowie. nie byli zai nteresowani poszukiwaniem filozoficznych racji za istnieniem 
Boga, rozwijając raczej koncepcję boskiej natury. Whitehead miał jednak także 
zwolenników wśród filo zofów, według których pytania o racje wprowadzenia poję
cia Boga do systemu nie można pominąć. Ponieważ natomiast on sam takich wy
rainych racji nie sformułował, niektórzy z nich , z D. Sherburne'em na czele, zapro
ponowali interpretację jego systemu w duchu naturalistycznym. twierdząc, że po
jęcie Boga jest w jego systemie zbędne. Por. P. G u t o w ski , Czy filozofia procesu 
musi być teistyczna? 
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by być interpretowana jako panpsychistyczny naturalizm z arbitral
nie dołączoną tezą tei styczną3 . 

Najbardziej dojrzałą postacią argumentu za istnieniem Boga 
przedstawionego przez Hartshorne'a jest tzw. argument globalny 
czy kumulatywny. Dokładniej mówiąc, nie jest to jeden argument, 
lecz zbiór argumentów. Zanim jednak Hartshorne wyraźnie sformu
łował jego podstawy, był znany jako obrońca pewnej wersji dowodu 
ontologicznego i do dzi ' jest przez wielu filozofów za takiego uwa
żany. Dowód ten jest także jednym z elementów argumentu kumu
latywnego (na jego schemacie oparte są pozostałe argumenty) lecz 
występuj e on tam w nieco innym niż pierwotnie sformułowaniu: 
w wersji niesformalizowanej i negatywnej (tzn. jego celem jest do
wód istnienia Boga nie wprost, przez wykazanie niemożliwo 'ci jego 
nieistnienia). W tym właśnie ujęciu ten dowód jest dla Hartshorne a 
paradygmatycznym przykładem nie tylko argumentacji za teizmem, 
lecz dowodzenia i argumentacji metafizycznej w ogóle4

. 

Zainteresowanie Hartshorne'a dowodem ontologicznym sięga lat 
dwudziestych5

. Wyrazem fascynacji tym dowodem były obszerne 
prace książkowe napisane 40 lat później , najpierw The Logic of 
Perfection (1962) , a później Anselm's Discovery (1965). Nietrudno 

3 Próby ugruntowani a teizmu na odrębnych dowodach nie znalazły za intereso
wania w nurcie teologii procesu . kt órej Hart horne jest skądi nąd fak tycznym twórcą. 
Wzbudzi ły one natomi ast dyskusje wśród filozofów re ligii i logików zai nteresowa nych 
fil ozofi ą religii oraz spowodowa ły. że koncepcję Hartshorne'a wyraźnie odróżnia si ę 

od nurtu teologicznego dominującego w myśli procesualistycznej i pozbawionego 
rzete lnej refleksji filozoficznej. l tak np. D. Emmet krytykuj e tzw. teologię procesu, 
dodając jednak: "Czynię tutaj wyjątek dla profesora Hartshorne'a, którego teologia 
naturalna przypomina Whiteheadowską (chociaż twierdzi on, że do zasadniczych 
konkluzj i doszedł niezależnie) . Jest to teizm wsparty przez Hartshorne·a własną 

subtelną wersją dowodu ontologicznego. Można mieć wątpliwości , gdy chodzi o ten 
dowód U a sama je mam), lecz jest to imponujący przykład teologii naturalnej". The 
Passage of Nature. s. !07. 

4 Por. Forwarci to G . L. Goodwin's The Omologica/ Argument of Charles Harts
horne, s. XI. 

Por. jego nieopublikowaną pracę doktorską A n Out!ine and Defense of the 
Argument fo r t he Unity o f Being in t he Absolut e or Divine Good. s. 259-285. Por. także 
D. W. V i n e y, Charles Hartshorne and t he Existence o f Cod, s. 45. 
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odnaleźć systemowe podstawy tego zainteresowania. Dla Hartshor
ne'a metafizyka jest dyscypliną aprioryczną, której głównym zada
niem jest "oddzielenie sensu od bezsensu ', czyli tego, co możliwe 
i pojmowalne, od niemożliwości i niepojmowałoości w obrębie pojęć 
i twierdzeń nierestryktywnych. Dowód św. Anzelma doskonale speł
nia powyższe warunki. Jest on bowiem aprioryczny, zarówno w sensie 
genetycznym (wychodzi od pojęcia Boga), jak i w sensie, jaki aprio
ryczności nadaje Hartshorne (celem dowodu jest wyekspłikowanie 
niesprzecznego znaczenia pojęcia Boga, a jego konkluzja nie może 
być zaprzeczona przez żadne aktualne ani możliwe doświadczenie). 

Wcześniejsza, formalna wersja dowodu ontologicznego przedsta
wiona w The Logic of Perfection wyrażona jest w terminach współ
czesnej logiki modalnej. Ze względu na obszerną literaturę na temat 
tego dowodu, nie ma potrzeby przeprowadzania dokładnych anałiz6 . 
Poprzestaniemy jedynie na jego przedstawieniu i na omówieniu tych 
jego założeń, które umożliwią eksplikację idei argumentacji metafi
zycznej. 

Oprócz znaków koniunkcji , alternatywy i negacji , stosowanych 
w logice klasycznej , Hartshorne używa następujących oznaczeń : 

q- "istnieje byt doskonały (doskonałość istnieje) , czyli inaczej 
,istnieje takie x , że jest doskonałe" "(3x) Dx", 

N- "jest konieczne, że ... ", czy inaczej "jest logicznie prawdziwe 
że ... ", 

p --7 q - "p ściśle implikuje q" łub inaczej "N- (pA-q) " . 
Dowód przebiega następująco: 

l. q--7Nq; 
2. Nqv- Nq; 
3. - Nq--7 N-Nq; 
4. Nqv N-Nq; 
5. N-Nq--7N-q; 
6. NqvN-q; 

6 Por. np. D . A. P a i l i n , Some Comments on Hartshorne's Presentation of the 
Omological Argument; G. L. G o o d w i n , The Ontological Argument o f Charles 
Hartshorne, R. L. Pur t i li , Hartshorne's Moda/ Proof; T. K ap i t a n , Perfection 
and Modality.· Charles Hartshorne's Ontological Proof. 
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7. -N-q; 
8. Nq; 
9. Nq~q; 
10. q. 
Przesłankę l Hartshorne nazywa zasadą Anzelma, według której 

byt doskonały nie mógłby istnieć przygodnie. Przesłanka 2 to zasada 
wyłączonego środka w wersji modalnej. Przesłanka 3 jest formą 
postulatu Beckera, według którego stan modalny jest zawsze ko
nieczny. Krok 4 wynika z 2 i 3. Krok 5 jest inferencją z l na pod
stawie modalnej wersji reguły modus tollens. Szósty krok dowodu 
wynika z 4 i 5. Siódmy krok jest intuicyjnym postulatem bądź kon
kluzją z innych argumentów teistycznych, według którego byt do
skonały nie jest niemożliwy. Krok 8 wynika z 6 i 7. Krok 9 jest 
aksjomatem modalnym, a wniosek 10 wynika z 8 i 97

. 

N a ogół nie kwestionowano formalnej poprawności powyższego 
dowodu (rozumianej jako poprawność inferencji , a nie prawdziwość 
przesłanekl Próbowano natomiast różnych jego przeformułowań , 
aby wyraźniej określić przesłanki . Najtrafniej uczynił to R.L. Purtilł , 

który trzy zastosowane w nim zasady logiki modalnej (kroki 3, 5 i 9) 
zastąpił przesłanką (q~ Nq) ~ (Pq ~q)- gdzie P ma znaczenie 
"jest możliwe, że ... ". Wówczas dowód się upraszcza, a jego założenia 
mają klarowniejszy sens filozoficzny. Przybiera on następujący 

kształt: 

1. (q~ Nq)~ (Pq~ q) ; 
2. q~ Nq; 
3. Pq~ q; 
4. Pq; 
5. q. 
Pierwszy krok jest wspomnianą przesłanką. Drugi stanowi zało

żenie nazywane przez Hartshorne'a zasadą Anzelma; trzeci wynika 
na zasadzie praw logiki modalnej z dwóch pierwszych. Czwarty 
krok jest założeniem stwierdzającym , że byt doskonały jest logicz-

7 Por. Th e Logic of PerfecJion , s. 50-51. 
8 Por. G o o d w i n , The Ontological Argument o f Charles Hanshorne, s. 2. 
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nie możliwy, piąty natomiast wynika logicznie z dwóch poprzed
nich9. 

Dowód w tym sformułowaniu ma 3 przesłanki: l , 2 i 4, które 
intuicyjnie dobrze odzwierciedlają jego specyfikę. Przesłankę l na
leży czytać następująco: "jeżeli zdanie jest takie, że jeżeli jest 
w ogóle prawdziwe, to jest koniecznie prawdziwe, to jeżeli zdanie 
jest możliwie prawdziwe, jest ono tym samym prawdziwe". Prze
słanka 2 to tzw. zasada Anzelma (przesłanka l w oryginalnym do
wodzie Hartshorne 'a) , która stwierdza, że konieczność istnienia 
zawarta jest analitycznie w idei Boga, lub inaczej , że Bóg nie mógł

by istnieć przygodnie. Przesłanka 4 stwierdza możliwość istnienia 
Boga (odpowiada ona przesłance 7 z oryginalnego dowodu Harts
horne'a). 

Jak widać, każda z przesłanek tego dowodu jest rozstrzygnięciem 
ważnych problemów filozoficznych , które w systemie racjonalistycz
nym muszą być poparte osobnymi argumentami. I tak przesłanka l 
oznacza, że dowód Hartshorne 'a opiera się na założeniu szczególnej 
relacji między możliwością a aktualnością (w innej terminologii: 
istnieniem) bytu doskonałego. Jest to taka relacja , że jeżeli stwier
dzi się, iż konieczność istnienia zawarta jest w samej idei takiego 
bytu (Boga) , to wynika z tego że sama tylko możliwość jego istnie
nia z konieczności pociąga za sobą jego aktualność (istnienie )10

. 

Szczególnie kontrowersyjne jest założenie , że stwierdzenie koniecz
ności zawierania się istnienia w idei Boga prowadzi do wniosku 
o konieczności istnienia Boga. Uzasadnione jest przypuszczenie, 
że operuje się tutaj dwoma różnymi pojęciami konieczności i istnie
nia, popełniając tym samym logiczny błąd ekwiwokacji polegający 
na dwukrotnym użyciu w danym kontekście tego samego wyrażenia, 
za każdym razem w innym znaczeniu. 

Można bowiem twierdzić , że jeśli Bóg istnieje, to istnieje ko
niecznie, lecz da się go pojąć jako nie istniejącego . W tym przy
padku modalności epistemiczne nie korespondują z ontycznymi. 

9 Por. Pur t i l l , Hartshorne's Moda! Proof, s. 397-409 oraz tenże , Logic of 
Philosophers, . 256-260. 

10 Por. G o o d w i n , The Onrologica/ Argumem o f Charles Hartshorne, s. 4-5. 
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Inaczej mówiąc, na poziomie skończonego umysłu ludzkiego po
jmowalne (możliwe) jest to, co być może faktycznie jest niemożli
we (np. świat bez Boga). Takie jest stanowisko J. Hicka i z tych 
pozycji zarzucał on Hartshorne'owi mieszanie konieczności episte
micznej z ontyczną 11

• Hartshorne zakłada natomiast, że przynaj
mniej w przypadku Boga konieczności epistemiczne korespondują 
z koniecznościami ontycznymi. Tak więc to, co dla Hicka jest moż

liwością logiczną (np. twierdzenie "Bóg nie istnieje ' ), dla Hartshor
ne'a jest ukrytą niemożliwością. Różnica między tymi filozofami 
polega na tym że Hartshorne je t optymistą w kwestii możliwości 
obiektywnego zbadania czy dane twierdzenie metafizyczne jest 
wewnętrznie sprzeczne, czy nie jest, a Hick utrzymuje, że nie da 
się tego uczynić . Zdaniem Hicka można twierdzić, że teza: , Bóg nie 
istnieje" jest mniej prawdopodobna niż teza " Bóg istnieje", lecz na 
poziomie epistemicznym nie da się obiektywnie wykazać wewnętrz
nej sprzeczności jednej z tych tez. Zgodziłby się on natomiast na to 
że jeżeli prawdziwa jest teza "Bóg istnieje", to Bóg istnieje koniecz
nie. 

Powyższa kontrowersja dobrze pokazuje, na czym polega jedno 
z głównych założeń , które Hartshorne przyjmuje w tym dowodzie, 
a mianowicie założenie o Logicznej czy też epistemologicznej ko
nieczności związku między istotą a istnieniem Boga i o odpowied
niości między logiczną i ontyczną koniecznością 12

• Za tym założe
niem kryje się jego filozoficzna koncepcja możliwości , według której: 
l) ontycznym podłożem możliwości jest przyszłość 2) jedynym pod
miotem zdolnym do bezbłędnego stwierdzenia, czy coś jest możliwe , 

jest Bóg, 3) dla Boga, jeżeli coś jest możliwe, to jest możliwe realnie 
(a nie tylko logicznie) , 4) to, co my nazywamy możliwościami logi
cznymi, stanowi często (z perspektywy boskiej wiedzy) ukrytą nie
możliwość (realną) 5) w metafizyce można często wykazać że to, co 
jawi się nam jako możliwość logiczna, jest w istocie ukrytą niemoż-

11 Por. J. H i ck , A Critique o f t he 'Second Argument', s. 341 -356. Podobnie 
twierdzi R. Swinburne. Por. jego God's Necessary Being, s. 540. 

12 Por. odpowiedź Hartshorne'a na zarzuty Hicka (John Hick on Logical and 
Omological Necessity, s. 155-165). 
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liwością 6) jeżeli da się wykazać (konieczną) niemożliwość jakiegoś 
zdania, to dowodzi się tym samym konieczności zdania z nim sprze
cznego, 7) konieczność (konieczna prawdziwość) jakiegoś zdania 
oznacza obowiązywałoość ustalonych w nim zależności we wszy
stkich światach możliwych , to znaczy we wszystkich epokach kos
micznych . 

Wnioskowanie z możliwości logicznej o koniecznościach ontycz
nych jest więc w gruncie rzeczy przejściem od wiedzy dostępnej dla 
podmiotu ludzkiego do wiedzy boskiej. Podstawowe pytanie dotyczy 
tego, czy i jak takie przejście jest możliwe . Stanowisko Hicka można 
by opisać metaforycznie jako uznające, że świat możliwości logicz
nych (de dieto) niejako przesłania nam konieczności ontyczne , tak że 
o tych ostatnich można mówić jedynie w formie hipotetycznej , np.: 
jeżeli jest możliwe, że Bóg istnieje, to Bóg istnieje koniecznie. Sła
bość poznania ludzkiego polega właśnie na tym, że nie możemy się 
na za adzie logicznej inferencji uwolnić od owego "jeżeli " . Przy 
takim ujęciu jedynym sposobem jest po zukiwanie świadectw, które 
uprawdopodobniałyby twierdzenie o istnieniu Boga. Hartshorne 
natomiast zakłada , że taka inferencja jest możliwa , co oznacza, że 
uważa, iż dysponujemy obiektywnymi, efektywnymi i apriorycznymi 
sposobami wykazania pewnych niemożliwości (np. nieistnienia Bo
ga). 

Dowód ontologiczny w przedstawionej wersji zakłada nie tylko 
niemożliwość pojęcia Boga jako nie istniejącego , lecz także szerzej: 
możliwość (niesprzeczność) idei Boga jako bytu doskonałego. Zało

żenie to jest najbardziej kontrowersyjne. Jak już bowiem zauważył 
Leibniz, dowód ontologiczny jest poprawny, jeżeli da się przeprowa
dzić dowód możliwości (logicznej niesprzeczności) idei Boga jako 
bytu doskonałego. Jest on niezbędny, ponieważ zwolennicy dowodu 
ontologicznego bronią się przed wieloma zarzutami, w kazując na 
wyjątkowość Boga, do którego, ich zdaniem, nie można odnosić 
wielu zwykle stosowanych reguł myślenia. I tak np. Hartshorne 
usuwa zarzut, że istnienie nie jest orzecznikiem, argumentując -
podobnie jak wielu innych obrońców dowodu ontologicznego - że 

Bóg jako byt doskonały (nieprzekraczalny) jest wyjątkiem od tej 
reguły. Powstaje więc wątpliwość, czy Hartshorne ma niesprzeczną 
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koncepcję doskonałości Boga. Taka koncepcja zakładałaby daleko 
posunięty racjonalizm, według którego dostępne są nam poznawczo 
zasadnicze elementy natury Boga (doskonałości) , których kombina
cje możemy obiektywnie ocenić jako sprzeczne ze sobą bądź nie
sprzeczne. 

Powyższe analizy uwidoczniają , że dowód przedstawiony przez 
Hartshorne'a jest tak ściśle związany z jego metafizyką , iż dopiero 
w jej kontekście może być w pełni rozumianyt 3

. Do wyżej wymienio
nych filozoficznych prze łanek należy dodać założenie o poprawno
ści pewnej logiki filozoficznej w tym wypadku chodzi o określony 
system logiki modalnej. Oprócz tego sama idea dowodzenia (w 
mocnym, technicznym sensie tego słowa) istnienia Boga jest rów
nież swoistym założeniem - bywa ona bowiem podawana w wątpli
wosc. atura dowodzenia jest bowiem taka , że jego konkluzje już są 
zawarte w przesłankach (i regułach inferencji)t4

. Jeżeli natomiast nie 
ą zawarte, dowód jest z całą pewnością niepoprawny. Można oczy

wi ' ci e bronić idei dowodzenia istnienia Boga twierdząc że pozwala 
on na zbadanie konsekwencji przyjmowanych założeń. Wówczas 
jednak zakładając poprawność inferencji , sama forma dowodu ma 
w istocie jedynie porządkujące znaczenie: pozwala lepiej uświado
mić ens zawartych w nim założeń ts. Cały problem sprowadza się do 
tego, czy jego przesłanki są prawdziwe. Tę myśl rozwinie Hartshorne 
w późniejszych argumentach na istnienie Boga. 

'' Dobrze pokazuje to praca G. L. Geodwina T/re Ontological Argument of 
Charles Hartshorne. Jest to najbardziej taranna praca na ten temat, co potwierdza 
za równo Hartshorne w przedmowie do niej, jak i autorzy pózniej pisanych prac, np. 
V i n e y. Charles Hartsilorne and t he Existence o f Cod, s. 45. 

14 Por. A. a c l n t y r e . Difficulties in Christian Belief, s. 78-79. 
15 Odrębną kwc ti ą jest możliwość i zasadność formalizacji pewnych dowodów 

czy koncepcj i metafizycznych. ie by ła ona rozważana w tradycji procesualistycz
nej, choć sa m Hartshorne zachęca ł logików do przeprowad7.ania takich formalizacji. 
Znacznie gł ębsza refleksja na ten te mat mi a ła miejsce np. w tradycji tomistycznej. 
W Pol ce zagadnieni a te bada ł np. S. Kamiński. Por. jego Logika współczesna 

a fi lo·ofia, ·. 49-84: O zastosowaniach logiki współczesnej do mewfizyki klasycz
nej. ·. 273-294: Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? 
s. 125- 134. 

P10tr GuiOw'ikt , F!I070I"i ;:l pr<K~SU 1 jeJ mclafilol.ofia ~ 13 
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Tak zwany argument globalny, nazywany też kumulatywnym 16
, 

sformułowany został w pełnej formie w Creative Synthesis and Phi
losophic Method 17

. Ściśle mówiąc, jest to zbiór komplementarnych 
argumentów, wśród których znajduje się także dowód ontologiczny. 
Hartshorne nie nazywa go już teraz dowodem, lecz argumentem, 
rezygnuje też z jego formalizacji w terminach logiki modalnej. Nie 
można jednak powiedzieć, że dowód ontologiczny jest teraz po pro
stu jednym z wielu argumentów, ponieważ traktowany jest on jako 
modelowy sposób argumentacji za teizmem i argumentacji metafi
zycznej w ogóle. Aby uchwycić, na czym polega paradygmatyczny 
charakter tego dowodu, trzeba go zinterpretować w sposób negatyw
ny, to znaczy tak, że jego celem jest wykazanie niemożliwości 

(sprzeczności) nieistnienia Boga. 
Niektórzy filozofowie tak właśnie pojmują główną ideę dowodu 

(argumentu) ontologicznego. Na przykład Peter van Inwagen pisze: 
"Interesujące w tym dowodzie jest to, że zmierzał on do wykazania, 
iż nieistnienie Boga jest niemożliwe, ze względu na to, że każde 
twierdzenie o nieistnieniu Boga musi być wewnętrznie sprzecz
ne ' 18

. Żaden rozsądny myśliciel stawiający sobie taki cel nie będzie 
twierdził , że sprzeczność twierdzenia o nieistnieniu Boga jest oczy
wista - dla jej ujawnienia potrzebne są dodatkowe argumenty. Waż
ny jest jednak sam pomysł takiej argumentacji: wychodząc od wy
kazania wewnętrznej sprzeczności twierdzenia o nieistnieniu Boga, 
dochodzi się do wniosku, że twierdzenie o istnieniu Boga jest ko
nieczne i że, przy założeniu odpowiedniości modalności de dieto do 
modalności de re, Bóg istni je koniecznie (zaprzeczeniem niemożli

wości jest bowiem konieczność). 
Wszystkie argumenty wchodzące w skład tzw. argumentu global

nego (czy kumulatywnego) skonstruowane są zgodnie z powyższym, 
choć nieco poszerzonym schematem. Poszerzenie polega na tym, że 

16 Tak nazywa ten dowód D.W. Viney, a za nim czyni to sam Hartshorne we 
wprowadzeniu do jego k s i ąź ki . Por. Forward to D.W. Vincy's Charles !-lartshome 
and the Existence of God, s. VIII-X. 

17 Por .. 275-302 oraz Six Theistic ProofY, s. 160-180. 
18 Meraphysics , . 75. 
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twierdzenie wyj 'ciowe o niemożliwości istnienia Boga jest przedsta
wione jako kilka twierdzeń (zazwyczaj trzy) , które razem dopiero 
stanowią pełną negację twierdzenia o istnieniu Boga. I tak na przy
kład teistyczną tezę argumentu ontologicznego (oznaczaną literą T) 
Hartshorne określa następująco: "Bóg może być spójnie (nie
sprzecznie) pojęty jedynie jako istniejący ' . Negacja tej tezy (,. ie
prawda. że Bóg może być spójnie pojęty jedynie jako istniejący") 

rozczłonkowana je t na trzy odrębne ateistyczne twierdzenia (oz
naczane literą A): Al. "Bóg nie może być spójnie pojęty" · A2. 
" Bóg może być spójnie pojęty zarówno jako istniejący, jak i jako 
nieistniejący ' ; A3. "Bóg może być spójnie pojęty jedynie jako nie
istniejący 'd 9. Al , A2 i A3 łącznie dają negację tezy którą Hartshor
ne uważa za teistyczną. Sedno argumentacji w podanym przykładzie 
polega na wykazaniu, że opcje A l. A2 i A3 są w i tocie ukrytymi 
niemożliwościami (zawierają , przeczność) , w związku z czym teza T 
jako zaprzeczenie niemożliwości jest koniecznie prawdziwa. 

Wynikiem tej argumentacji nie ą wnioski prawdopodobne, lecz 
konieczne albo niemożliwe (wewnętrznie sprz czne). Jeżeli argumen
tacja je t poprawna, prowadzi do wniosków koniecznych, jeżeli na
tomiast nie jest poprawna, a ze względu na ograniczoność ludzkiego 
umysłu może być taka, wnioski są absurdalne. Nie ma tu miejsca na 
stopnie prawdopodobieństwa . W tym właśnie sensie, ze względu na 
epistemologiczny status rezultatu , jest ona aprioryczna: "Jeśli je tern 
w błędzie - a nie jestem nieomylny - jest to błąd logiczny, a nie 
empiryczny[ ... ]. «Koniecznie prawdziwy)) nie oznacza więc «Na pew
no prawdziwy». Konieczno 'ć , o której tu mowa, jest ontologiczna"20. 
Wynika z tego, że konieczność tezy T nie musi ię łączyć (i zazwyczaj 
się nie łączy) z pewnością , że ta wła ' nie teza jest koniecznie prawdzi
wa21. Choć Hart horne nie wypowiada się w tej kwestii jasno i jed
noznacznie, wydaje się , że jego stanowisko jest następujące: myślenie 
metafizyka obejmuje obszar pomiędzy niemożliwością a jej zaprze-

19 Por. Crea1ive Symhesis and Philo ophic Method s. 281. 
20 Tamże . . . 282. 
21 Por. tamże , s. 282. 
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czeniem. Zazwyczaj ob zar ten daje się rozbić na wiele odrębnych 
twierdzeń. z których jedno je t tylko zaprzeczeniem niemożliwości, 

a więc prawdą konieczną22 . Możemy nie mieć pewności, czy opcja, 
którą wyselekcjonowaliśmy, jest prawdą metafizyczną, lecz je ' li nią 
jest je t ona prawdą konieczną (w sensie: obowiązującą we wszy -
tkich światach możliwych i jedyną). Jeśli natomiast nią nie jest, to 
tanowi ona absurd (zazwyczaj ukryty) sprzeczność . 

Czy jednak przy takim ujęciu Hartshorne faktycznie nie przyjmu
je wyżej naszkicowanego stanowiska Hicka, według którego twier
dzenia metafizyczne nie są logicznie konieczne, lecz jeżeli są one 
prawdziwe, to ą koniecznie prawdziwe? Gdyby tak było , nastąpiła 

by pewna zmiana w tosunku do wcześniej zego j go stanowiska 
w tej kwe tii . Zmiana ta dotyczyłaby głównie zagadnienia koniecz
no'ci logicznej czy epistemologicznej (de dieto). Wcześniej bowiem 
Hartshorne tak formułował swój dowód , że zakładał logiczną ko
nieczność twierdzenia o istnieniu Boga i tąd wnioskował o jego 
konieczno ' ci ontycznej. Cały problem prowadzał si więc do tego, 
czy można obiektywnie ustalić metafizyczne konieczności de dieto 
i czy przejście od konieczno , ci de dieto do konieczności de re jest 
prawomocne. Poprzednio, zgodnie ze swoim racjonalizmem Harts
borne odpowiadał na to pytanie twierdząco. Przytoczony fragment 
może świadczyć o zmianie tej odpowiedzi na przeczącą . Skoro bo
wiem nie możemy być pewni poprawności wyboru jednej z opcji , to 
czy możemy twierdzić , że owa opcja je t twierdzeniem koniecznym? 

Sprawa nie jest jednak prosta. Jej sedno tkwi w zagadnieniu 
relacji pewności do konieczności logicznej. Dokładnie chodz1 o to, 
czy można być niepewnym tego, co przedstawia się jako konieczność 
logiczna. Jeżeli można , to omawiany fragment nie musi być uważany 
za oznakę zmiany pierwotnego tanowiska Hartshorne'a. Na ogół 
jesteśmy pewni pro tych koniecznych praw logiki (np. prawa nie
sprzeczno 'ci). Nawet jednak już w zakresie tych prostych koniecz
no , ci możliwa jest niepewnoś ,, wynikająca np. z niezrozumienia 

22 W podanym przykładzie zaprzecze niem T jest koniunkcja A l, A2 i A3, za
przeczeniem A l jest koniunkcja A2. A3 i T. zaprzeczeniem A2 koniunkcja A l. A3 i T, 
a negacją A3 koniunkcja Al. 2 i T. 
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warunków na te prawdy nakładanych (np. tego, że zasada niesprzecz
ności obowiązuje dla zdania o jakim ' przedmiocie a rozpatrywanym 
w tym samym czasie i pod tym samym względem) . Zrozumienie tych 
warunków upewnia nas o konieczności tego zdania. Sytuacja ta jest 
jeszcze bardziej ja na w przypadku skomplikowanych prawd logiki 
i matematyki (np. twierdzenia odia) , gdzie nawet wśród specjali-
tów w t ch dziedzinach może istnieć przez pewien czas powątpie

wanie o ich konieczności. Jeżeli w metafizyce w ogóle można mówić 
o prawdach koniecznych , to rozdźwięk pomiędzy pewnością a konie
cznością de dieto byłby tu znacznie większy niż w matematyce, po
nieważ prawdy metafizyczne (poza bardzo prostymi zdaniami typu: 
., oś i tnieje" ) ą bardziej nasycone treścią i w związku z tym trud
niejsze jest rozpoznanie, że ich zaprzeczenie jest niemożliwe. 

Hartshorne może więc utrzymywać, że Bóg i tnieje koniecznie 
i że zdanie "Bóg istnieje'' je t konieczne , oraz jednocześnie twier
dzić, że nie jest ono pewne. Pewność je t stanem psychicznym pod
miotu, który daje ię stopniować. więc może być tak, że to samo 
zdanie konieczne będzie dla jednych bardziej , dla innych mniej 
pewne, a dla jeszcze innych niepewne. W związku z tym można 
postawić jako jeden z celów argumentacji w metafizyce zwiększenie 
topnia pewności co do określonych prawd koniecznych bądź nawet 

przekonanie tych , którzy dane twierdzenie metafizyki uznają za 
niepewne. W pierwszej chwili stanowi ko takie wydaje się nie różnić 
i totnie od stanowiska Hicka, według którego zdanie " Bóg istnieje ' 
nie jest logicznie konieczne, l cz co najwyżej bardziej prawdopodob
ne ni ż zdanie " Bóg nie i tnieje '' . Różnica jest jednak ważna . Twier
dzenie o konieczno 'ci zdania (czyli o konieczno 'ci de dieto) jest 
bowiem istotnym elementem dowodu ontologicznego tak w pierw-
zej wer ji jak i w drugiej. Wnioskuje się w nim z konieczności 

zdania o konieczności i tnienia. Hartshorne nie mógł więc zrezygno
wać z przekonania , że konieczności metafizyczne są zarówno ontycz
ne, jak i logiczne. Nie jest ono jednak sprzeczne z twierdzeniem 
o niepewności co do konieczności zdań metafizyki. 

Konkluzja ta jest ważna dla zrozumienia idei argumentu kumu
latywnego, a w zczególności dla odróżnienia apriorycznej wersji 
Hartshorne 'a od np. empirycznego argumentu kumulatywnego 
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R. Swinburne 'a. Różnica ta tkwi w pojęciu kumulacji. Argument ten 
jest pojmowany jako zbiór argumentów, które w pewien sposób się 
wspierają i dopełniają. Dla Swinburne 'a jednak wspieranie to polega 
na tym, że każdy kolejny argument uprawdopodobnia teistyczną 
tezę , tak samo, jak św i adectwa empiryczne uprawdopodobniają 
pewną teorię fizykalną. Dla Hartshorne'a natomiast teza teistyczna 
nie jest bardziej lub mniej prawdopodobna. lecz jest albo konieczna, 
albo absurdalna. Poszczególne argumenty nie uprawdopodobniają 
więc konkluzji teistycznej , lecz upewniają o jej konieczności tych, 
którzy te argumenty śledzą. Tylko w ten sposób może Hartshorne 
pogodzić ideę kumulacji z apriorycznością oraz z pragmatycznym 
celem wysuwania tych argumentów. Do zagadnienia kumulatywno
ści dowodu wrócimy później. 

Dotychczasowe uwagi pozwalają już na prezentację argumentu, 
o którym mowa. Hartshorne formułuje go w postaci sześciu odręb
nych argumentów. Pierwsze trzy nazywa poprawioną wersją argu
mentów klasycznych i zalicza do nich argument ontologiczny, ko -
mologiczny i argument z celowości. Pozostałe opatruje mianem nor
matywnych i za licza do nich argument epistemiczny (bądź ideali
styczny), moralny i estetyczny. Wszystkie te argumenty uznaje za 
aprioryczne w wyżej wyeksplikowanym sensie . Punktem wyjścia 
każdego z nich je t wyliczenie czterech (w jednym przypadku pię
ciu) tez , z których każdaj st w rozumieniu Hartshorne'a albo praw
dą koni czną albo twierdzeniem wewnętrznie sprzecznym. Tezy 
uważane za ateistyczne oznaczone są literą A, natomiast tezy tei-
tyczne - literą T. 

Poprawione argumenty klasyczne 

L Ontologiczny: 
Al. Bóg nie może być spójnie pojęty. 
A2. Bóg może być spójnie pojęty zarówno jako istniejący, jak 

i jako nieistniejący. 
A3. Bóg może być spójnie pojęty jedynie jako ni eistniejący, jako 

niezaktualizowany czy też regułatywny ideał bądź pojęcie graniczne. 
T. Bóg moż być spójnie pojęty jedynie jako istniejący. 
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II. Kosmologiczny: 
A 1. Nic nie istnieje. 
A2. To, co istnieje, albo a) nie ma charakteru modalnego, albo 

b) jest całkowicie przygodne. 
A3. To, co istnieje , jest w całości konieczne. 
A4. To, co istnieje, jest częściowo przygodne, a częściowo ko

nieczne lecz nie ma nic boskiego. 
T. To, co istnieje, jest częściowo przygodne, a częściowo koniecz-

ne i istnieje także coś boskiego. 

III. Z celowo.'ici: 
Al. Wszechświat nie jest uporządkowany. 
A2. Wszechświat jest uporządkowany, lecz nie ma żadnej zasady 

porządkującej. 

A3. Wszechświat je t uporządkowany i istnieje zasada porządku
jąca lecz nie jest ona boska. 

T. W zechświat jest uporządkowany i istnieje Bóg jako zasada 
jego uporządkowania. 

Argumenty normatywne 

IV. Epistemiczny bądź idealistyczny: 
A 1. Rzeczywistość nie jest w żaden sposób zależna od poznania. 
A2. Rzeczywistość jest aktualną bądź potencjalną zawartością 

poznania bytu, który nie jest bo ki. 
A3. Rzeczywistość jest potencjalną zawartością boskiego pozna-

nia (tym, co Bóg by poznawał, gdyby istniał). 
T. Rzeczywistość jest aktualną zawartością boskiego poznania. 

V. Moralny: 
Al. Nie ma żadnego najwyższego celu lub summurn bonum, do 

którego realizacji stworzenia mogą zmierzać. 
A2. Istnieje najwyższy ceł którym jest dążenie do dobrego życia 

wśród niektórych (bądź wszystkich) stworzeń podczas ich naturalne
go życia . 

A3. Istnieje najwyższy ceł , którym jest dążenie do dobrego życia 
wśród stworzeń po ich śmierci łub w niebie. 
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T. l tnieje najwyż zy cel , którym jest wzbogacanie baskjego życia 
(przez dążenie do dobrego życia w' ród tworzeń). 

VI. Estetyczny: 
A1. Wszechświat jako całość nie przejawia żadnego piękna. 
A2. Wszechświat jako całość jest pi ękny, lecz nikt nim się nie 

cieszy. 
A3. Wszechświat jako całość je t piękny, leczcie zą się nim jedy

nie byty, z których żaden nie jest Bogiem. 
T. W zechświat jako całość jest piękny i tylko sam Bóg w pełni się 

nim cieszy. 

Po wyliczeniu atei tycznych i teistycznych tez w każdym z argu
me_ntów Hartshorne zmierza do wykazania niespójności trzech (w 
przypadku argumentu kosmologicznego czterech) pierwszych tez. 
W praktyce w większości wypadków wykazuje on jednak nie tyle 
wewnętrzną przeczność tych tez ile raczej różne trudności , do ja
kich ich uznanie prowadzi. Ponieważ teza tei tyczna takich trudności 
nie rodzi , domniemuje on , że nawet j eśli nie wykazano wyraźnej 
sprzeczności tez ateistycznych , to najpewniej są one wewnętrznie 
sprzeczne, a tym samym teza teistyczna jest koniecznie prawdzi 
wa23. Nie spo ób zaprezentować wszystkich racji , jakie Hartshorne 
wysuwa przeciw poszczególnym tezom uznanym za ateistyczne tym 
bardziej że w większości wypadków do tarcza on jedynie skrótów 
szerszej argumentacji. Pełne przedstawienie wszystkich tych racji nie 
jest zresztą potrzebne dla uchwycenia głównej idei i założeń argu
mentacji Hartshorne a. Wystarczy kilka zróżnicowanych przykła
dów. 

Oto jak Hartshorne eliminuje ateistyczne tezy z rzędu tez kos
mologicznych: Przeciw twierdzeniu II.Al. ("Nic nie istnieje") pisze: 
,Zarówno ateiści , jak i teiści dowodzą , że [zdanie] «Mogłoby niczego 

nie być» jest albo pu tosłowiem albo sprzecznością. Termin «nic» 
jest używany jedynie w sensie relatywnym: nic z określonego rodzaju 
bądź w stosunku do danego celu. Poza taką relatywizacją słowo to 

23 Por. reative Synthesis and Philosophic Method, s. 282. 

Otwarty Dostęp Academicon



Dowód ontologiczny jako paradygmat argumentacji ---- 201 

jest pozbawione sensu"24
. Przytoczony fragment stanowi całość 

argumentu przeciwko tezie JI.A 1. Jest to oczywiście skrót argumen
tacji , która mogłaby przebiegać następująco : Zdanie Nic nie istnie
je" jest pewną wypowiedzią czy zapisem który sam istnieje. Tym 
samym zdanie to jest wewnętrznie sprzeczne25

. Jako takie jest ono 
absurdalne, a stan rzeczy przez nie stwierdzany - niemożliwy26 . 

Przeciw twierdzeniu II.A2. ("To, co istnieje, albo a) nie ma cha
rakteru modalnego albo b) jest całkowicie przygodne") Hartshorne 
pisze: "J eże li Al jest niemożliwe wówczas coś jest konieczne , przy
najmniej zaprzeczenie (fa/sity) A 1 a konieczność istnienia czegoś 
nie jest zrozumiała bez idei bytu , który istnieje koniecznie. A2b) 
natomiast nie spełnia zasady kontrastu. Podstawowe abstrakcje mu
szą być stosowane zarówno negatywnie, jak i pozytywnie 'm. Tak 
więc przeciw twierdzeniu, że to, co istnieje, nie ma charakteru mo
dalnego (czyli nie może być określone jako możliwe bądź koniecz
ne) , Hartshorne wysuwa argument, że jest ono sprzeczne z poprzed
nim wnioskiem, iż zaprzeczenie twierdzenia Al , czyli zdanie "Coś 
istnieje" jest zdaniem koniecznym, ponieważ jest ono zaprzecze
niem niemożliwości. Jeżeli natomiast zdanie ,Coś istnieje", jest 
konieczne, nie można twierdzić, że wszystko, co istnieje, jest pozba
wione charakte ru modalnego. 

Dotychczasowe argumenty wydają się intuicyjnie poprawne, choć 
widać wyraźnie , że Hartshorne zamiennie traktuje modalności lo
giczne z ontologicznymi. Następny argument je t już mniej intuicyj 
ny. Przeciwko twierdzeniu, że to, co istnieje, jest w całości przygo
dne, Hartshorne odwołuje się do zasady kontrastu, krótko tłumacząc 
ją jako zasadę, według której podstawowe metafizyczne pojęcia 
muszą być stosowane zarówno w sposób pozytywny jak i negatyw-

24 Tamże, s. 283. 
25 Por. t amże .. 158. 
26 Warto zauważyć, że zaprzeczeniem zdania ,.Nic nie istnieje" jest zdanie "Coś 

istnieje" , które z kolei rozpada s i ę na trzy zdania ( łi.A2., II.A3 .. i II .T). Ostatecznie 
j edyną poprawną formą wyrażenia tego zdania jest - według Hartshorne'a- teza T, co 
oznacza, że w zdaniu ,.Coś istnieje"' ukryta jest już teza teistyczna. 

27 Creaative Synthesis and Philosophic Method, s. 283. 

Otwarty Dostęp Academicon



202 ------------- Argumentacja w metafizyce 

ny. Oznacza to , że pojęcie przygodności musi mieć swoje zaprzecze
nie, którym jest pojęcie konieczności , i że obydwa te pojęcia muszą 
być aplikowalne przynajmniej do części tego, co istnieje. Hartshorne 
nie zastosował jednak tej zasady do pojęcia "Coś" w zdaniu , Coś 
istnieje", stwierdzając, że zdanie to nie ma sensownej (niesprzecz
nej) alternatywy. Zasada ta nie jest więc uniwersalna, ponieważ 
stosuje się tylko do pojęć restryktywnych, które mają zaprzeczenie. 
Zarówno więc sama zasada kontrastu, jak i selektywny sposób jej 
stosowania domagają się osobnego uprawomocnienia. 

Przeciw twierdzeniu Il.A3. ("To, co istnieje, jest w całości ko
nieczne") Hartshorne przywołuj e paradoksy metafizyki Spinozjań
skiej oraz zasadę kontrastu: "Paradoksy spinozyzmu są dobrze zna
ne. Wszystkie zdania prawdziwe są ze sobą tożsame wzajemnie się 
implikują, a zasada kontrastu jest w oczywisty sposób pogwałco

na"28. Jeżeli zgodzimy się na zasadę kontrastu , to eliminuje ona 
także tę tezę. 

Twierdzeniu II.A4. ("To, co istnieje, jest częściowo przygodne, 
a częściowo konieczne, lecz nie istnieje nic boskiego") Hartshorne 
przeciwstawia pogląd , według którego "konieczny aspekt istnienia 
jest [ ... ] pozytywnie zrozumiały (intelligible) - jeżeli w ogóle jest 
zrozumiały - jedynie jako istnienie czegoś boskiego (deity)"29

. Mimo 
iż rozwija on ten argument, odwołując się do wcześniejszych ustaleń 
swojej metafizyki, nie dostarcza racji za odrzuceniem tej tezy, które 
byłyby równie przekonujące jak np. racje za odrzuceniem II.Al. 

Sposób argumentacji Hartshorne'a przeciw pozostałym tezom 
ateistycznym jest podobny. Odwołuje się on w nich do zasad episte
mologicznych, których poprawność zakłada, lecz ich bliżej nie upra
womocnia (np. do zasady kontrastu czy zasady najmniejszego para
doksu). Często także odsyła do ustaleń swojej metafizyki . Argumen
ty normatywne poprzedza uwagą , że nie opierają się one na życze
niowym uznaniu piękna wszechświata jako całości lub najwyższego 
celu, który wszystkie stworzenia realizują bądź powinny realizować . 

2~ Tamie, . 283. 
29 Tamie, s. 283-284. 
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Jego zdaniem zaprzeczenie teistycznych tez tych argumentów ozna
czałoby rezygnację z korzyści pragmatycznych i kontemplacyjnych30. 

Zakłada więc, że rezygnacja taka byłaby czymś absurdalnym, nie 
wykazuje jednak wyraźniej wewnętrznej sprzeczności odpowied
nich tez ateistycznych, lecz jedynie różne trudności , do jakich -jego 
zdaniem - one prowadzą. 

Ogólny schemat proponowanej przez Hartshorne'a argumentacji 
przypomina nieco budowę średniowiecznego quaestio, w którym po 
przedstawieniu pytania najpierw prezentowano twierdzenia prze
ciwne do tych, które zamierzano bronić, następnie krytykowano je, 
po czym przedstawiano bronione twierdzenie i podawano argumen
ty na rzecz jego przyjęcia3 1 . Istnieje jednak ważna różnica. Harts
horne musi założyć, że wyliczył wszystkie możliwe opcje w danej 
kwestii . Jeżeli bowiem dokonuje się wyboru między wieloma, po
wiedzmy n twierdzeniami, takimi że suma twierdzeń od pierwszego 
do n-1 tanowi negację twierdzenia n, a suma twierdzeń (n-2)+n 
stanowi negację twierdzenia n-l , itd. , i jeżeli celem jest wyselekcjo
nowanie jedynego twierdzenia koniecznego (a nie tylko najbardziej 
prawdopodobnego), to zakłada się, że wyliczone zostały wszystkie 
możliwe opcje zamykające razem "obszar" pomiędzy zdaniami 
sprzecznymi. Liczba tych możliwych opcji bywa jednak różna zależ
nie od pytań , jakie się zadaje, i od liczby danych wyjściowych . Na 
przykład pytania w argumencie ontologicznym są następujące : l) czy 
Bóg może być spójnie pojęty, a jeżeli tak, to 2) jako istniejący czy 
jako nieistniejący? Na pierwsze pytanie możliwe są dwie sprzeczne 
ze sobą odpowiedzi: l) Bóg nie może być spójnie pojęty Uest to teza 
A 1) i 2) Bóg może być spójnie pojęty. Druga odpowiedź ma trzy 
wersje, ze względu na dwie następne dane (istnienie i nieistnienie). 
Są to tezy A2, A3 i T tego argumentu. 

30 Por. tamże s. 2 5. 
31 Od trony formal nej argumentacja proponowana przez Hartshorne 'a przebie

ga według chematu modus rollendo ponens: j eśli z alternatywnego zestawienia lo
gicznie możliwych w danej kwestii rozwiązań udaje si ę wyeliminować - jako prowa
dzące do przeczności - kolejne rozwiązania prócz jednego, to staje się ono niezawo
dnie uzasadnione. 
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Drugim założeniem tej argumentacji jest obiektywno 'ć i efektyw
ność reguł epistemologicznych przy użyciu których climinuje się. 
jako absurdalne, tezy oznaczone literą . Bez tego założenia Harts
borne nie mógłby twierdzić, że poszczególne tezy zapi ane w tych 
argumentach ą albo wewnętrznie sprzeczne, albo konieczne w en-
ie logicznym. Założenie takie nie byłoby potrzebne, gdyby utrzy
mywał jedynie że stany rzeczy stwierdzane przez te zdania ą ko
nieczne lub niemożliwe, czyli że stwierdzają konieczności lub nie
możliwości ontyczne, same zaś nie są ani konieczne, ani sprzeczne 
a jedynie bardziej lub mniej prawdopodobne. Ponieważ obydwa te 
założenia będą przedmiotem osobnych analiz w dwóch następnych 
paragrafach teraz skoncentrujemy się na innym zagadnieniu: w ja
kim znaczeniu przedstawiony zbiór argumentów może być uznany za 
globalny czy kumulatywny? 

Hartshorne pisze, że "jeden argument może wspierać inny"32
. 

W jakim jednak sensie można mówić o takim wspieraniu się argu
mentów w przypadku, gdy konkluzja każdego z nich uważana jest za 
logicznie konieczną? Zrozumiała jest idea uprawdopodobnienia 
konkluzji przez wiele argumentów lub kumulacji świadectw na 
rzecz tej konkluzji , lecz tylko wtedy. gdy mamy do czynienia z argu
mentacją. która wychodzi od przesłanek uznanych za empiryczne. 
Tak jest w przypadku kumulatywnego dowodu R. Swinburne'a. Je
żeli jednak wniosek uznany jest za logicznie konieczną konsekwen
cję przesłanek, to wystarczy jeden poprawny argument, aby go do
wieść. Jeśli natomiast argumenty nie są poprawne to także wiele 
takich argumentów nie dowodzi wniosku. Jak pisze A. Fłew: "Jeśli 
jedno dziurawe wiadro nie utrzymuje wody, nie ma powodu, aby 
sądzić, że dziesięć takich wiader ją utrzyma"~3 . 

Hartshorne określa czasami ceł swojego argumentu kumulatyw
nego jako uświadomienie że cena. którą trzeba by zapłacić za od
rzucenie tezy teistycznej , jest zbyt wysoka34

. Tą ceną byłaby akcep-

32 Crearive Synthesis and Philosphic Method, s. 280. 

JJ God and Phi/osophy, . 62. 
34 Por. Crearive Symhesis and Philosophic Merhod , . 290. 

Otwarty Dostęp Academicon



Kombinatoryczne wyliczanie możliwości - -------- 205 

tacja jednej z tez ateistycznych w sytuacji gdy "poprawnie ~formuło
wany religijny i teistyczny pogląd na życie i rzeczywistość jest naj
bardziej inreligibilnym , spójnym i satysfakcjonującym poglądem, jaki 
można pojąć 35

. Kumulacja poprawnych dowodów na istnienie Bo
ga jest więc zrozumiała ze względu na cel , jakim jest przekonanie 
kogoś, kto jeszcz nie akceptuje tezy teistycznej , lub wzmożenie 
przekonania u tych , którzy ją akceptują36 . Jak już bowiem wyżej 
stwierdzono, nie ma sprzeczności między tezą że w metafizyce for
mułuje się zdania konieczne, a brakiem pewności co do ich koniecz
ności . 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że radykalne oddzielenie 
zagadnienia logicznej konieczności od pewności jest mało przekonu
jące , skoro nawet w naukach formalnych uznanie konieczności da
nego zdania jest zależne od upewnienia się , czy wynika ono logicznie 
z prawdziwych przesłanek. Inaczej mówiąc , logiczna konieczność 
jest zawsze koniecznością dla jakiegoś podmiotu (w przypadku ko
nieczności przesłanek albo podstawowych reguł inferencji) lub ko
niecznością ze względu na przyjęte aksjomaty i reguły wnioskowania 
(w przypadku konieczności konsekwencji). 

§ 2. Kombinatoryczne wyliczanie możliwości 

Whiteheadowska metoda deskryptywnej generalizacji w m tafi
zyce je t w istocie tożsama z metodą hipotetyczno-dedukcyjną , sto-
owaną w naukach. Wyraża ona z jednej strony racjonalistyczne 

prze 'wiadczenie, że rzeczy są ze sobą spójnie powiązane, a zasady 
tego powiązania mogą być dostępne dla rozumu , z drugiej zaś prze
konanie , że ostateczny sukce w odkrywaniu tych zasad nie jest 
możliwy: , Filozofowie nigdy nie mogą mieć nadziei na ostateczne 
sformułowanie tych metafizycznych pierwszych zasad. Na drodze 
nieuchronnie staje słabość poznania (weakness of insigh.t) i ograni -

35 Tamże. s. 276. Powyż za formuła stanowi, zdaniem Hartshorne'a, zbiorczą 
konkluzj w zy tkich sześciu argumentów. 

36 Por. tamże, .. 275. 
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czenia języka"37 . Filozof, który w ten sposób pojmuje także własny 
system, ma mniejsze powody do podejmowania polemik z innymi 
konkurencyjnymi systemami, niż ten, kto uznaje wygłaszane przez 
siebie twierdzenia za konieczne i jedynie prawdziwe. Tym m. in. 
można tłumaczyć brak zainteresowania Whiteheada polemikami 
z konkurencyjnymi systemam?8. 

Wydaje się jednak, że miał on także ważniejsze powody, aby 
koncentrować się na pozytywnym budowaniu systemu, pomijając 
polemiki z innymi systemami. Są one analogiczne do tych , które 
przedstawiał Stephen C. Pepper w swojej książce World Hypothe
ses. Twierdzi on w niej , że nieuprawomocnione jest przypuszczenie, 
iż twierdzenia danej metafizyki mogą być ustanowione przez poka
zanie braków innych systemów metafizycznych, ponieważ opiera się 
ono na fałszywym założeniu , że "teoria metafizyczna nie jest dobra , 
jeśli nie jest doskonała, oraz że skoro wszystkie inne teorie nie są 
dobre, otwarta jest droga do wszystkiego, co głosi moja własna 
teoria"39

. We wprowadzeniu do swojego głównego dzieła White
head wyraża podobny pogląd. Wśród dziewięciu przekonań , które 
odrzuca, wymienia "przekonanie, że logiczne niespójności mogą 

wskazywać coś więcej niż tylko błędy poprzedników" oraz "arbi
tralne dedukcje z argumentów ex absurdo"40

. Oznacza to, że zarów
no zdaniem Peppera , który był znanym krytykiem metafizyki, jak 
i Whiteheada, jednego z najwybitniejszych współczesnych metafizy
ków, najważniejszy w metafizyce jest taki typ argumentacji, który 
pozytywnie podbudowuje jej tezy, a nie argumentacja negatywna, 
obalająca twierdzenia poprzedników. 

Hartshorne, w przeciwieństwie do Whiteheada, mocno podkre
śla , że metafizyka zmierza do formułowania prawd nierestryktyw-

37 Process and Reality, s. 4. 
38 Wie lu komentatorów czyniło z tego zarzuty pod jego adresem. Por. np. 

J. P a s s m o re , A Hun d red Years o f Philosophy, s. 334 oraz R. C. W h i t t e m o r e , 
Whitehead's Process and Bradley's Reality, s. 61-62. Por. także L. B. M c H e nr y, 
Whitehead and Bradley, s. 10. 

39 World Hypotheses, s. 100-1 Ol. 
40 Process and Reality, s. XIJI . 
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nych i koniecznych , które nie są zwykłymi hipotezami. Jego stano
wisko w tej kwestii bliż ze jest Bradleyowi, według którego "ogólne 
zasady metafizyczne są przedstawione jako absolutne podstawy, a nie 
jako progresywnie modyfikowane [ ... ] przybliżone generalizacje"41

• 

Wówczas powstaje jednak problem związany z tym, że istnieje wiele 
różnych systemów metafizycznych formułuj ących zasady, które pre
tendują do bycia nie tylko prawdopodobnymi, lecz także konieczny
mi pierwszymi zasadami. Metafizyk, który utrzymuje, że twierdzenia 
jego filozofii są konieczne nie tylko w tym sensie, że są najogólniej-
ze, lecz także jedynie prawdziwe czy sensowne, musi mieć sposób na 

wykazanie fałszywości czy też bezsen owności stanowisk konkuren
cyjnych. Dlatego Hart horne znacznie bardziej niż Whitehead zain
teresowany jest uprawomocnieniem swojego stanowiska w stosunku 
do koncepcji konkurencyjnych . 

Samo to, że Hartshorne uważa twierdzenia swojej metafizyki za 
konieczne, nie jest jeszcze wystarczającym wyjaśnieniem polemi
cznego charakteru jego twórczości , podobnie jak twierdzenie o hi
potetycznym charakterze metafizyki nie musi być powodem rezyg
nacji z polemik42

. Hartshorne zgodziłby się zapewne z twierdzeniem, 
że zasadniczo argumentacja negatywna nie może stanowić wystar
czającej podbudowy dla jego własnych twierdzeń , ale dodałby, że jest 
to jedynie taka argumentacja która bierze pod uwagę niektóre bądź 
wszy tkie dotychczas zaistniałe stanowiska konkurencyjne. Inaczej 
jest w przypadku, gdy wyliczone zostaną wszystkie możliwe stano
wiska w danej kwestii i gdy dokona się obiektywnej eliminacji 
wszystkich poza jednym stanowiskiem. Wówczas stanowisko, które 
oprze się próbom nieempirycznej falsyfikacji (nieempirycznej, po-

41 M cH e nr y , Whitehead and Brad/ey s. 12. Por. t eż Creative Symhesis and 
Philo ophic Method , s. 93. 

42 Dodatkowym (może najważniejszym) powodem polemicznego charakteru 
jego me tafizyki jest zapewne temperament i osobowość Hartshorne'a oraz wzięte 
od Poppera przekonanie. że podstawę wszelkiego racjonalnego badania stanowi 
otwa rtość na krytyki próbujące obalić prezentowane stanowisko oraz formułowanie 
takich krytyk w tosunku do stanowisk przeciwnych. Por. Th e Centrality of Reason in 
Philosophy- Questions for Charles Hartshorne, s. 6. 
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nieważ metafizyka jest dyscypliną a priori) , staje ię twierdzeniem 
koniecznym w tym znaczeniu, że jest jedynym sensownym bądź 
jedynym prawdziwym spośród wszystkich możliwych. Gdyby taka 
procedura argumentacyjna była poprawna, to mimo iż zasadniczo 
jej charakter jest negatywny, byłaby ona wystarczającą podbudową 
owego jedynego pozostałego stanowiska i gwarantowałaby jego nie
hipotetyczną konieczność. Założeniem tego programu jest l) możli
wość wyliczenia wszystkich możliwych stanowisk w danej kwestii 
metafizycznej oraz 2) obiektywność i efektywność kryteriów elimi
nujących stanowiska fał ·zywe czy bezsensowne. Dalsza część tego 
paragrafu poświęcona będzie szerszej prezentacji i analizie pierw
szego z tych założeń. 

Hartshorne twierdzi, że da się wyliczyć wszystkie możliwe stano
wiska w danej kwestii , i to w wielu przypadkach za pomocą bardzo 
prostych technik. Metafizyk musi jednak dysponować rozległą zna
jomością historii filozofii oraz umiejętnością stosowania kombinato
ryki logicznej : . , Podstawową procedurą wszelkiego myślenia jest 
uświadomienie sobie wszystkich możliwych roz wiązań danego pro
blemu i dotarcie do rozwiązania najlepszego czy najprawdziwszego 
przez wyeliminowanie tych wszystkich możliwości, które nie są sa
tysfakcjonujące( ... ]. Bardzo często jedyną rzeczą której potrzeba to 
trzy s łówka kwantyfikujące: każdy, niektóry, żaden. a przykład , 

błędem jest powiedzieć, że Bóg jest skończony albo nieskończony. 
Prawdziwa alternatywa jest następująca: Bóg jest skończony we 
wszy tkich aspektach, nie jest skończony w żadnym aspekcie, nie 
jest skończony w pewnych aspektach , a jest skończony w innych"43

. 

Przyjmowane przez Hartshorne'a założenie o tym że wyliczone 
zostały wszystkie możliwości w określonej kwestii budzi wiele wąt
pliwo 'ci. Intuicyjnie wydaje ię, że nie można być pewnym, iż zostały 
wyliczone wszystkie możliwe rozwiązania. Richard Martin, znany 
logik, przyjaciel Hartshorne'a i zarazem krytyk jego koncepcji , za
uważa: " niezależnie od tego, jak wiele takich [możliwych doktryn] 
by się wymieniło, zawsze ktoś może wymyślić teorię nie podpadającą 

~3 Tamże , s. 84-85. 
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pod te, które zo tały wymienione' 44
. Martin nie rozwija tego argu

mentu, lecz można by go dopełnić następująco: wszystkie możliwe 
rozwiązania w danej kwestii da się wyliczyć tylko wtedy, gdy założy 
się stałą liczbę kombinowanych danych (np. skończoność, nieskoń
czoność wieloaspektowość Boga) oraz ich tożsamość znaczeniową 
w poszczególnych kombinacjach. Obydwa te założenia są jednak 
dyskusyjne. 

Przykładowi Hartshorne a można przeciwstawić koncepcję Spi
nozy który mówi o nieskończoności poszczególnych atrybutów Boga 
i nie kończonej liczbie tychże atrybutów. Wówczas dochodzą jeszcze 
dodatkowe dane do kombinacji: l) skończoność niektórych atrybu
tów Boga (Spinoza nazywa ją skończonością w swoim rodzaju) , 2) 
skończoność wszystkich atrybutów Boga 3) nieskończoność wszyst
kich atrybutów Boga, 4) skończoność liczby tych atrybutów, 5) nie
skończona liczba atrybutów. Kombinatorycznie rzecz biorąc, Bóg 
może być tutaj pojęty na sześć różnych sposobów, jako: I) nieskoń
czony co do liczby atrybutów i 1) skończony w niektórych atrybu
tach, 2) skończony we wszystkich atrybutach, 3) nieskończony we 
wszystkich atrybutach , oraz II) skończony co do liczby atrybutów i l) 
skończony w niektórych atrybutach, 2) skończony we wszystkich 
atrybutach, 3) nieskończony we wszystkich atrybutach. 

Gdyby próbować przyporządkować możliwe na gruncie systemu 
Spinozy rozwiązania trzem proponowanym przez Hartshorne'a 
kombinacjom: A) Bóg jest skończony we wszystkich aspektach, B) 
nie jest skończony w żadnym aspekcie, C) nie jest skończony 
w pewnych aspektach , a jest skończony w innych , to pierwszy pro
blem jaki się pojawi, dotyczy relacji atrybutów do aspektów. Jeżeli 
ostatnie z tych pojęć zinterpretować epistemologicznie, jak zwykle 
się to czyni (chociaż sam Hartshorne często tak używa tego pojęcia, 
jak gdyby Bóg posiadał aspekty), a pojęcie atrybutu- metafizycznie 
oraz uznać, że pojęcie aspektu jest znaczeniowo szersze niż pojęcie 
atrybutu, to przedstawione przez Hartshorne'a człony alternatywy 
faktycznie wyczerpują możliwości zawarte w systemie Spinozy. Pod 

44 Primordiality, Science, and Value, s. 142. Por. także D.A. P a i l i n , Rigor, 
Reason and Moderation. 

Pinlr GUIOv.'~k i . Filo1.ofia pn><::e'iu i jej metafi lozofia - 14 
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możliwość A) Bógjest skończony we wszystkich aspektach, podpada 
cz łon alternatywy II. 2, pod możliwość B) Bóg nie jest skończony 
w żadnym aspekcie, podpada człon alternatywy L3 , natomiast pod 
możliwość C) Bóg nie jest skończony w pewnych aspektach , a jest 
skończony w innych, podpadają człony 1.1 , L2 , 11.1 , JI.3. 

Okazuje się jednak, że w przypadku amych tylko pojęć Spinoz
jańskich rozwiązanie C), za którym opowiada się Hartshorne, jest 
tak dalece wewnętrznie zróżnicowane, że formułowanie "Bóg nie 
jest skończony w pewnych aspektach, a jest skończony w innych" 
niewiele mówi. Dalej należałoby bowiem dokonać wyboru jednego 
spośród czterech członów alternatywy, które pozo tały. W praktyce 
jednak dokonywanie takiego wyboru oznaczałoby zgodę na Spinoz
jański zestaw pojęć określający Boga. Gdyby natomiast uwzględnić 
jakikolwiek inny system filozoficzny, np. Arystotel esa, pojęcia sto
sowane przez Spinozę okażą się zupełnie nieadekwatne dla określe

nia Boga. To prawda, że rozwiązanie Arystotelesa zmieściłoby się 
w trzech spośród wymienionych przez Hartshorne 'a możliwo 'ciach , 

lecz możliwości te są tak ogólne że wybór jednej z nich bez dokład

nej analizy rodzajów pojęcia nieskończoności oraz systemowych 
podstaw każdego z proponowanych rozwiązań jest mało konkluzyw
ny. Natomiast próba dokonania takich analiz rozszerza zestaw moż
liwości , spośród których trzeba dokonać wyboru oraz ukazuje róż
norodność znaczeń tych samych terminów, związaną z systemowymi 
podstawami filozofii. 

Dla zobrazowania tych problemów posłużyć może fragment 
z artykułu Hartshorne'a Metaphysics and Dual Transcendence, 
w którym przedstawia on kombinacje relacji Boga do świata w as
pekcie rozróżnienia konieczne-przygodne: , Tak więc [ ... ] zajmijmy 
się możliwymi matematycznie kombinacjami czterech pojęć: boskiej 
konieczności symbolizowanej przez duże K, boskiej przygodności 
oznaczanej przez duże P, nie-boskiej lub światowej konieczności 
oznaczanej przez małe k i światowej przygodności oznaczanej małą 
literą p. Mamy więc 16 kombinacji , używając zer dla całkowitego 
braku modalnego statusu, czy to koniecznego czy przygodnego. 
Dziewięć z tych kombinacji może być nazwanych teistycznymi , 
a pozo tałych siedem to rozwiązania nieteistyczne, w trzech przy-
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padkach wyraźnie atei tyczne. Za agno tyczny można , jak ądzę, 

z powodzeniem uważać przypadek z zerami oraz pewne doktryny 
o ograniczeniach ludzkiego rozumienia lub wyznania osobi tej nie
zdolności do osądu. 

Tablica I 

l IJ m rv V VI 
J. K.p 4. P.p 7. KP.p 10. p 13. K 16. 0.0 
2. K.k 5. P.k 8. KP.k II. k 14. p 
3. K.pk 6. P.pk 9. KP.pk 12. pk 15. KP 

Tablica ta jest przykładem tego, co rozumiem przez matematycz
ne wyczerpanie możliwych kombinacji pojęć używanych w po tawio
nym problemie. Coś podobnego robił dawno temu w Azji Nagarju
na wielki buddysta , jak również, wcześniej jeszcze, Platon w swej 
klasyfikacji rodzajów ruchu. Żaden z nich nie osiągnął jednak, moim 
skromnym zdaniem, jasności powyższej tabelki. 

Pierwsze trzy kolumny opisują rozwiązania teistyczne, szczegól
nie pierwsza i trzecia. Kolumna IV przedstawia stanowisko atei
styczne, kolumna V różne formy akosmizmu, a kolumna VI stano
wisko nihili tyczne czy agnostyckie. 

W IIl kolumnie mamy formy podwójnej Transcendencji. Numery . 
7 i 8 są otwarte na zarzuty logiczne. Numer 9 odpowiada mojemu 
poglądowi i może być przypisany, jak sądzę także Whiteheadowi 
i kilku innym ( ... ]"45

• 

Hartshorne twierdzi , że przedstawiona tabela możliwych ujęć 
relacji Boga do świata w aspekcie rozróżnienia konieczne- przygo
dne wyczerpuje wszystkie możliwe stanowiska , nawet takie, które 
nie uwzględniają modalnego statusu rzeczywisto 'ci. Dla tej ostat
niej możliwości zarezerwował on tylko jedno stanowisko oznaczone 
numerem 16 i przedstawione symbolicznie jako 0.0. Biorąc rzecz 
czysto kombinatorycznie , należałoby jednak uwzględnić dalszych 6 
możliwości : 17. K.O 18. KP.O, 19. P.O, 20. O.p, 21. O.kp, 22. O.k. Harts-

~-" Merafizy ka i podwójna transcendencja. przeł. W. Skoczny. s. 90-91. 
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horne nie uwzględnia tych możliwości w swojej tabeli , ponieważ 
zakłada, że pojęcie konieczności nie miałoby sensu, gdyby nie istnia
ło coś przygodnego i vice versa. Inaczej mówiąc, uznaje on te opcje 
za bezsensowne. Jednak ogólnym założeniem tego typu argumenta
cji jest twierdzenie, że tylko jedno z wyliczonych rozwiązań jest 
sensowne, a jeżeli jest sensowne, to je t koniecznie prawdziwe. To 
znaczy, że spośród wymienionych przez Hartshorne'a stanowisk 15 
jest wewnętrznie przecznych czyli bezsen ownych. Pominięte sta
nowiska nie różnią się więc istotnie od tych 15 stanowisk. Ich wy
kluczenie je t już zastosowaniem pewnego kryterium, gdy tymcza
sem tabela ma być w założeniu jedynie kombinator cznym wylicze
niem możliwo 'ci , z którego nie wyklucza się nawet takich jak np. 
oznaczone numerami 5, l l 12, 15. 

Nawet jednak gdyby zgodzić się na zastosowanie wspomnianego 
kryterium już w fazie wyliczania możliwości , wykluczone byłyby 
jedynie cztery z wyżej wymienionych: 17, 19 20 i 22. W przypadku 
możliwości 18. KP.O i 21. O.kp, pojęcia konieczności i przygodności 
mają znaczeniowy kontrast i wspomniane kryterium ich nie eliminu
je. Chociaż pozycja oznaczona numerem 18 wydaje się niewiarygod
na i trudna do sformułowania , to pozycja 21 może oznaczać pewną 
wer ję agno tycyzmu (np. w wersji Kanta) głoszącego np., że pojęcia 
konieczności i przygodności odno zą się wyłącznie do świata zjawis
kowego. Bóg, o ił istnieje, jest pozazjawiskowy i pojęcia stosowane 
do zjawisk go nie dotyczą. Można więc powiedzieć, że przynajmniej 
jedna intuicyjnie sensowna możliwość zo tała pominięta przez 
Hartshorne'a w tablicy, która , według słów jej autora, stanowi "ma
tematyczne wyczerpanie możliwych kombinacji pojęć używanych 
w postawionym problemie". 

Powyższe uwagi pozwalają lepiej uchwycić naturę wyliczanych 
przez Hartshorne'a możliwości. Są to możliwości logiczne, czy może 
lepiej epistemiczne które w istocie (z wyjątkiem jednej) są ukrytymi 
niemożliwościami, jawiącymi się jako możliwości jedynie tym , któ
rzy ze względu na brak odpowiednich sprawności intelektualnych 
nie dostrzegają że są one wewnętrznie sprzeczne, czyli absurdalne 
(a nie jedynie bardziej lub mniej prawdopodobne). Ponieważjednak 
Hartshorne nie włącza do swojej tabeli niektórych kombinatorycznie 
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możliwych opcji, można sądzić, że uważa je za bardziej absurdalne 
niż pozo tałe. Powstaje w związku z tym pytanie, czy pojęcie absurdu 
bądź bezsen u je t topniowałne . Hartshorne wiąże bowiem te po
jęcia z pojęciem spójności , którą zwykłe rozumie się jako wewnętrz
ną nie przeczność. Tak rozumiana spójność nie jest jednak stopnio
wal na, chyba że odrzuci ię za adę wyłączonego ' rodka w wer ji 
modalnej . 

Odrzucenie tej zasady pozwoliłoby Hartshorne'owi stopniować 
wyliczone w tabelach tanowi ka pod względem stopnia ich sensu 
bądź bezsensu, lecz utrudniłoby znacznie wyselekcjonowanie jedy
nego, koniecznie prawdziwego stanowiska. Taka koncepcja prowa
dzałaby się do uznania że stanowiska w metafizyce podlegają po
dobnemu stopniowaniu jak teorie naukowe: różnica polega na tym, 
że w naukach mówi się o stopniach prawdopodobieństwa a w meta
fizyce o stopniach sensowności (czy bezsensowności)46 . Pozbawiała
by ona także metafilozofię Hartshorne'a swego rodzaju "ekstremiz
mu" polegającego na twierdzeniu, że dana koncepcja metafizyczna 
jest albo koniecznie prawdziwa, albo bezsensowna. Taki pogląd nie 
znajduje bowiem potwierdzenia w poglądach większości filozofów 
i historyków filozofii. Hartshorne jednak nie rozwinął swojej meta
filozofii w tym kierunku choć wiele jego wypowiedzi wskazuje na to, 
że zmierzał do złagodzenia jej wymogów. 

Wróćmy jednak do zagadnienia wyliczania wszy tkich możliwych 
stanowisk. Wskazanie nie uwzględnionych opcji w tabeli , która mia
ła być kompletnym ich zestawem, nie deprecjonuje samej idei takie
go wyliczania, lecz ujawnia jedynie pewne przeoczenie jej autora. 
Hartshorne mógłby zaakceptować zaproponowane wyżej poszerze
nie zestawu możliwości , utrzymując ciągle że da się dokonać zupeł
nego wyliczenia możliwości. Aby ujawnić problemy związane z samą 
ideą takiego wyliczania możliwości jako podstawy do eliminacji 

46 S. J . Odell pisze: "Filozofowie, którLy oskarżają innych filozofów o glosze nie 
nonsensów. są przekonani( ... ), że sen i nonse ns tworzą ostrą dychotomię. Wierzą oni , 
że k ażde zdanie jest albo sensowne. albo nonsensowne i że pomiędzy sen em 
a nonsensem nie ma niczego pośredniego". Tymcza em, zdaniem Odella, za równo 
nonsens. jak i sens są stopniowalne i nie tworzą ostrej dychotomii (Nonsense, s. 44). 
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w zystkich stanowisk z wyjątkiem jednego przed tawiona zostanie 
inna jeszcze tabela możliwych po obów ujęcia relacji Boga do świa
ta , tym razem w aspekcie relacji urny l-ciało (pol ki tłumacz posłu

żył ię terminologią psychika-ciało). Hartsilorne uwzględnia w niej 
tylko te stanowiska, które w jego rozumieniu są teistyczne: "Niech P 
oznacza duszę lub psychikę w swej boskiej formie , a C ciało w bo kiej 
formie , odpowiadające całemu kosmosowi stworze11 obejmującemu 
cały prze zły proces tworzenia (w którym Big Bang był co najwyżej 
incydentem); niech małe p zastępuje du zę taką , jaką my mamy 
a małe c ciało , takie jak na ze. Mamy ponownie 9 kombinacji wy
rażających tei tyczne pogląd 

l. P.c 4. C.c 7. PC.c 
2. P.p 5. .p 8. PC.p 
3. P.cp 6. C.cp 9. P .cp 

Pozycja 1 rzadko była utrzymywana. Pozycja 2 odpowiada poglą
dom bi kupa Berkeleya. Pozycja 3 to zarówno Arystoteles, jak 
i średniowiecze lub klasyczny teizm. Pozycja 4 rzadko była utrzymy
wana, ale materialista być może podzieli ten pogląd. Pozycje przed
stawione w kolumnie n w tej tablicy, podobnie jak i w tablicy po
przedniej , miały nielicznych obrońców. Pozycja 9 to Platon; sądzę, że 

jest ona także założona w poglądach Tertuliana i Hobbesa. Obaj 
przypi ywali Bogu ciało , a z pewnością również duszę lub umysł! 
Platońskiej analogii używało w ostatnich czasach kilku pomniej 
szych filozofujących teologów. włączając w to W. P. Montague . Ci 
teologowie także zakładają podwójną formę transcendencji "47

. 

Powyższa tabela również budzi wątpliwości co do jej zupełności: 
brak w niej na przykład rozwiązania agnostycznego w kwestii natury 
Boga. lecz akceptującego jego i tnienie. Hartsilorne uznałby zapew
ne, że stanowisko takie jest nie do przyjęcia, ponieważ nie może być 
całkowicie negatywnego sposobu mówienia o Bogu. Nawet jednak 
gdyby uznać kon ekwentny agno tycyzm w kwestii natury Boga za 
przeczny wewnętrznie, czyli niemożliwy, pozostanie jeszcze inna 

opcja nie uwzględniona przez Hartshorne 'a: Bóg jest poznawalny 

·l1 Merafizyka i podwójna 1ranscendencja. prze ł. W. Skoczny. s. 94-95. 
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w swojej naturze , lecz nie da się go ująć w pojęcia ciała i umysłu. 
Stanowisko takie odpowiadałoby np. jednej z interpretacji metafizy
ki Spinozy. 

Jakie jest źródło tych pominięć w wyliczeniach proponowanych 
przez Hartshorne 'a? Wydaje się, że głównym ich powodem jest 
nieadekwatne w stosunku do zamierzenia zestawianie początko
wych danych do kombinacji. J eżeli bowiem ujmuje się relację Boga 
do świata w kategorii urny l-ciało, wyklucza się tym samym teistycz
ne tanowiska, odmawiające ujmowania owej relacji w tych katego
riach . Inaczej mówiąc preferuje się już pewną metaforę dla zrozu
mi enia tej relacji . Wyliczenie takie byłoby bardziej kompletne, gdy
by wychodziło od pary. złożonej z pewnego pojęcia i jego negacji (np. 
ciało i ni e-c i a ło. urny ł i nie-umysł) . awet i wówcza jednak stano
wiska agnostyczne pozostawałyby poza tym wyliczeniem . Należało
by więc podobnie jak w poprzedniej tabeli , wprowadzić jeszcze 
jedno pojęcie , np. zera dla ich uwzględnienia. 

Zasadniczy problem z ideą wyliczenia wszystkich stanowisk po
lega jednak na czym innym. Wyliczenie możliwych tei tycznych ujęć 
relacji Boga do świata w aspekcie relacji umysł-ciało nie jest teore
tycznie neutralne. Jest ono kierowane pytaniem: "Czy Bóg i świat są 
natury umysłowej czy cielesnej , czy też zarazem cielesnej i umysło
wej?'' Założeniem tego pytania jest tożsamość znaczeniowa pojęcia 
umysłu we wszystkich możliwych stanowiskach i tożsamość znacze
niowa poj ęcia ciała w tychże stanowiskach. Bez tego założenia wy
licze nie możliwości nie miałoby sensu, ponieważ byłoby to faktycz
nie wyliczenie stanowisk w różnych kwestiach . Problem polega jed
nak na tym , że następnym krokiem proponowanej przez Hartshor
ne ·a procedury jest przyporządkowanie faktycznie istniejących sta
nowisk owym abstrakcyjnym możliwościom . Zakłada ono sensow
no 'ć pytania: "Czy dla Ary totelesa , Platona , Leibniza, Hartshor
ne 'a i in. Bóg i świat są natury umysłowej czy cielesnej? ' Pytanie 
to nie je t jednak trafnie po tawione. Każdy bowiem z tych autorów 
operuje innym rozumieniem umysłu (o ile w ogóle go używa). Traf
niejsze byłoby pytanie: "W jaki sposób wymienieni filozofowie wy
jaś niają zeroko pojęte funkcj e myślenia (spo trzegania, pamiętania , 

poj ęciowania , rozumowania) i jego relacje do czynności fizjologicz-
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nych oraz jaki jest znaczeniowy związek między pojęciami używany
mi przez tych autorów (np. między Platońskim pojęciem duszy, 
Arystotelesow kim pojęciem formy i umysłu , Leibnizjańskim poję

ciem monady i Hartshorne'owskim pojęciem czucia)?" Podobnie 
trafne byłoby pytanie o koncepcję umysłu u różnych filozofów 
i możliwe teologiczne wykorzystanie relacji umysłu do ciała. 

Jaki związek mają różnice w koncepcjach umysłu i ciała z proce
durą wyliczania możliwości? Jest on następujący : gdyby każdy 
z filozofów bronił innej koncepcji umysłu i ciała albo, co bardziej 
prawdopodobne, gdyby istniało kilka zasadniczo różnych koncepcji 
umysłu wówczas dla każdej z tych koncepcji należałoby powtórzyć 
zestaw możliwości przedstawiony przez Hartshorne'a (przy założe
niu, że ten ze taw wyczerpuje wszystkie możliwości). Inaczej mó
wiąc, istniałoby po dziewięć możliwych teistycznych ujęć relacji 
Boga do świata w a pekcie relacji umysł-ciało, dla każdej koncepcji 
umysłu i ciała . Przez koncepcję ciała i umysłu rozumie się tutaj nie 
tylko definicję tych pojęć , lecz także umiejscowienie ich w szerszej 
koncepcji metafizycznej i powiązanie z innymi koncepcjami . Bez 
takiego powiązania wyliczenie to może stać się źródłem wielu upro
szczeń . 

I tak na przykład Hartshorne określa swoje stanowisko jako 
zgodne z dziewiątą z wymienionych możliwości (symbolicznie okre
śloną jako PC.cp ), według której Bóg i świat mają jednocześnie 
naturę duchową i cielesną . Jednak skądinąd wiadomo, że utrzymuje 
on stanowisko panpsychistyczne, które równie dobrze mogłoby być 
zaklasyfikowane jako pogląd 2 głoszący, że zarówno Bóg jak i świat 
są natury umysłowej. Hartshorne podaje jako przykład tego stano
wiska filozofię Berkeleya, nie zgadzając się na zaliczenie tu swojej 
koncepcji. W przeciwieństwie bowiem do Berkeleyanie twierdzi on, 
że ciała nie istnieją lecz że mają naturę umysłu, czyli że nie są 
materialne. Nie przeczy on natomiast ich realności. Możliwe jest to 
dlatego, że Hartshorne rozumie umysł inaczej niż Berkeley: nie jako 
trwały podmiot wrażeń , lecz jako momentalne czucie , które tworzy 
się z czuć je poprzedzających. Dopiero przy takiej koncepcji ciało 
może być rozumiane jako aggregatum momentalnych mikroumy
słów. Widać tu jednak wyraźnie , że różnice między Hartshorne'em 
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a Berkeleyero sięgają głębiej i dotyczą nie tylko ich koncepcji umysłu 
ale rozumienia rzeczywisto 'ci. 

Nie da się więc określić relacji urny ł-ciało bez głębszego prze
analizowania sposobu rozumienia umysłu, ciała i relacji między nimi 
w różnych koncepcjach. Można zgodzić się na ogólne stwierdzenie, 
że dla Arystotelesa Bóg jest Umysłem , a świat ciałem i umysłem 
zarazem, lecz na tym poziomie ogólności dotyczy to także np. Kar
tezjusza, który przecież zupełnie inaczej pojmował zarówno umysł, 
ciało jak i relację między nimi. Powoduje to sytuację , gdzie w nie
których z wymienionych przez Hartshorne a możliwościach ukryte 
jest ogromne zróżnicowanie koncepcji, a w innych, np. w możliwości 
5 z drugiej tabeli , trudno jest w ogóle znaleźć przedstawicieli. Jeżeli 
doda się do tego trudności z wyizolowaniem omawianego problemu 
z szerszej koncepcji rzeczywistości, to można domniemywać, że wy
bór między opcjami zawartymi w tabelce jest podobny do próby 
odpowiedzi na pytanie, czy smaczniejsze są pegazy z obszarów gó
rzystych czy nizinnych po usmażeniu ich na wolnym ogniu i dopra
wieniu solą i pieprzem. 

Nasuwającym się sposobem przezwyciężenia wskazanych trudno
ści związanych z wielością koncepcji umysłu i ciała jest zastosowanie 
tej samej techniki wyliczenia możliwości do różnych koncepcji 
umysłu, czy szerzej: rzeczywistości. W tym jednak przypadku nie 
ma ściśle określonego i skończonego zestawu danych początko
wych, które mogłyby być poddane kombinacji i obowiązuje zarzut 
R. Martina, że , niezależnie od tego jak wiele takich [możliwych 
doktryn] by się wymieniło, zawsze ktoś może wymyślić teorię która 
nie będzie podpadała pod te, które zostały wymienione". Jeżeli 

natomiast niemożliwe jest wyliczenie wszystkich możliwych stano
wisk, nie da się także wyodrębnić jedynego stanowiska, które byłoby 
konieczne. Poszukiwanie konieczności przez eliminację możliwości 
jest tym samym niekonkluzywne. Dokładniej mówiąc, tym sposo
bem nie można dotrzeć do tez bezwarunkowo koniecznych. Zawsze 
jest jednak możliwe uznanie wyselekcjonowanego stanowiska za 
konieczne warunkowo, to znaczy jeżeli jest ono prawdziwe, przy 
założeniu, że nie dysponujemy efektywnymi i obiektywnymi środka
mi aby wykazać jego prawdziwość. 
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Wydaje się że porównywanie różnych koncepcji i ystemów filo
zoficznych , jeśli ma być rzetelne , powinno być dokonywane .,od 
dołu ', to znaczy przez historycznofilozoficzną analizę genezy róż
nych koncepcji filozoficznych ich podstaw, znaczeń fundamental
nych pojęć i powiązm1 między nimi. Dopiero takie analizy mogą 
dostarczyć poglądu na faktyczne zróżnicowanie koncepcji fi lozoficz
nych. Inaczej mówiąc alternatywą dla koncepcji Hartshorne 'a są 
badania z zakresu historii filozofii , których rezultatem mogą być 
typologie bądź klasyfikacje faktyc znie utrzymywanych tanowisk 
filozoficznych. Jest rzeczą znamienną że tradycja procesualistyczna 
nie miała swoich historyków filozofii , którzy podejmowaliby badania 
porównywalne do tych które prowadził np. E. Gilson czy S. Swie
żawski w tradycji tomizmu egzystencjalnego. Chodzi o badania , któ
re miałyby zarówno niezależną wartość historycznofilozoficznąi-ze 
względu na podejmowane problemy - były podstawą dla typologii 
stanowisk i ich krytyki4

!! . 

Brak takich badań Hart borne proponuje zastąpić procedurą "od 
góry , czyli wychodzącą od wyliczenia abstrakcyjnego zestawu moż
liwości i późniejszego przyporządkowania im faktycznie zaistniałych 
rozwiązań. Gdyby taka procedura była efektywna, stanowiłaby ona 
lepsze oparcie dla filozofa niż badania historycznofilozoficzne , po
nieważ ukazywałaby nie tylko dotychczas zai tniałe, lecz także moż
liwe stanowiska. Problem jednak polega na tym, że podstawą do 
formułowania zestawu możliwych rozwiązań są pojęcia (np. skoń
czono 'ć) , o których zakłada się , że we w zy tkich kombinacjach 
występują w tym samym znaczeniu, mimo iż w faktycznie formuło
wanych koncepcjach tak nie jest. Ponadto liczba początkowych da
nych zakreśla kontekst danego problemu i ostro wyodrębnia go od 
innych problemów determinując tym samym liczbę możliwości. 

Tymczasem w historycznie formułowanych rozwiązaniach nie było 
zgody co do tego, że dany problem ma być ujmowany w tym tylko 
określonym kontekście i niezależnie od innych zagadnień. 

48 Do wyjątkowych na l eży zaliczyć prace G. R. Luca a (np. T he Genesis o f Modem 
Process Thought) i L. S. Forda (np. The Em ergence of Whitehead 's Metaphysics). 
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Wyliczanie możliwych stanowi k dobrze pokazuje wielość ujęć. 
eną jest jednak ich upro zczenie. Może to być przydatny sposób 

dydaktycznego obrazowania różnorodności stanowisk , wątpliwości 
budzi natomiast wykorzystywanie go jako integralnej części szcze
gólnej techniki argumentacyjnej w metafizyce , ponieważ, jak poka
zuj przykład samego Hart horne 'a, prowadzi on do deformacji 
faktycznie utrzymywanych stanowi k. Szczególnie mylące jest wra
żenie zupełno ' ci jakie wywołują przedstawiane przez Hartshorne 'a 
tabele możliwych rozwiązań . Ponadto wyliczenie takie nie gwaran
tuje, że wyniki wyboru spośród tych stanowisk , nawet jeśli prawdzi
we będą filozoficznie interesujące . W dziejach filozofii bardziej do
nio łe wydaje się po tawienie nowego problemu, którego rozwiąza
nie może warunkować roz trzygnięcie innych kwestii albo oświetle
nie starego problemu od innej strony, bądź też ukazanie możliwości 
nowego stanowiska w starej kwestii , czy też wre zcie przestawienie 
ważności poszczególnych zagadnień. 

Na koniec warto jeszcze doprecyzować zasięg krytyk sformuło

wanych wobec procedury wyliczania w metafizyce wszystkich logicz
nie dopu zczalnych możliwości oraz ich eliminacji. Procedura ta jest 
bowiem czę to stosowana przez filozofów, i to , jak się wydaje 
w wie lu wypadkach efektywnie. a czym polega różnica między 
efektywnymi posobami użycia tej procedury w jednych sy ternach 
metafizycznych a jej nieefektywnością w filozofii Hartshorne'a? 
Otóż procedura ta może być owocnie wykorzystana jako wewnątrz
systemowe kryterium wyboru między dwu czy trzyczłonowymi alter
natywami , a przestaje nią być, jeżeli żąda się od niej - jak u Harts
borne a - spełniania funkcji kryterium międzysystemowego. 

W obrębie określonego systemu metafizycznego, w którym przy
jmuje się cały szereg za ad przedmiotowych (np. inteligibilności 

rzeczywisto 'ci , odpowiednio rozumianej przygodności czy choćby 
zasadę. że nie może być działania nie zapodmiotowanego) i meta
przedmiotowych (np. zasadę racji dostatecznej w określonej wersji) , 
pewne alternatywy pojawią się jako całkiem proste, dwu czy trzy
członowe i eliminacja alternatyw chybionych nie będzie trudna. Ale 
prostota tych alternatyw i ich eliminacji jest, w p wnym sensie 
pozorna , bo jest ona uwarunkowana przyjęciem mocnych tez przed-
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miotowych i metaprzedmiotowycb, dzięki którym owe alternatywy 
mogą być widziane jako proste. Sytuację można porównać do wy
boru małżonki , jakiego ma dokonać 20-letni kawaler, przy założeniu 
że znajduje się on na wyspie , na której oprócz niego są trzy osoby płci 
żeńskiej: 90-letnia babcia l-roczne dziecko i 18-le tnia dziewczyna. 
W sytuacji takich wyjściowych ograniczeń e liminacja alternatyw 
chybionych jest rzeczywiście dość prosta, lecz prostota ta wynika 
właśnie z przyjęcia owych mocnych założeń . 

U Hartshorne'a natomiast procedura eliminacji możliwych roz
wiązań ma mieć wymiar międzysystemowy. Co więcej , chodzi nie 
tylko o eliminację rozwiązań dotychczas zaistniałych , lecz w zyst
kich logicznie możliwych. Hartshorne spodziewa się więc, że jeżeli 

weźmiemy na przykład problem relacji Boga do świata , to jest moż
liwych 16 różnych kombinacji , które następnie są eliminowane przy 
użyciu intuicyjnie oczywistych pryncypiów metaprzedmiotowych. 
Trzymając ię poprzedniego przykładu , można by tę procedurę po
równać do wyboru małżonki jakiego ma dokonać nasz 20-latek, ale 
już nie spośród trzech osób płci niewieściej lecz spośród wszystkich 
aktualnie istniejących panien na świecie , przy założeniu , że każdą 

z nich musi odrębnie rozważyć jako potencjalną kandydatkę na 
żonę . Trzeba przy tym podkreślić, że w propozycji Hartshorne'a 
chodzi nie tylko o aktualnie i tniejące czy dotychczas zaistniałe 
rozwiązania , lecz o wszystkie logicznie możliwe. ylko bowiem wów
czas można zapewnić walor konieczności rozwiązaniu, które oprze 
się próbom eliminacji. 

Wielość i różnorodność możliwości nie musi jednak, w pewnych 
okolicznościach, stanowić prze zkody w dokonaniu wyboru, wtedy 
mianowicie gdy oczekiwania wybierającego są restryktywnie i pre
cyzyjnie określone. Jeżeliby więc nawet przyszło komuś wybierać 
małżonkę spośród wszystkich możliwych panien , to sytuacja nie 
byłaby beznadziejna gdyby chodziło mu tylko o taką , która np. jest 
Polką , urodziła się w miejscowości X, o godzinie 5.35 jej matka ma 
na imię Hermenegilda, a ojciec Hilary. W zastosowaniu do filozofii 
problem polega jednak na tym, dlaczego decydujemy się właśnie na 
takie, a nie inne reguły eliminacji i czy są one intuicyjnie oczywiste. 
Reguły eliminacji mogą bowiem zawierać założenia którymi filozof 
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nie chciał się posłużyć w fazie wyliczania możliwości . Wówczas jed
nak międzysy ternowa procedura eliminacji miałaby w istocie cha
rakter wewnątrzsystemowy. 

§ 3. Aprioryczna eliminacja możliwości 

Ponieważ zdania metafizyki nie są, według Hartshorne'a fał y
fikowalne empirycznie Uako zdania a priori muszą być bowiem 
potwierdzane przez każdy fakt) powstaje pytanie, w jaki sposób 
można zidentyfikować fałszywe zdania metafizyki . Hart horne 
uważa, że błędy w metafizyce biorą się nie tyle z nieadekwatnego 
wyraże nia w języku treści doświadczenia lub z uznania mało 

istotnych doświadczeń za podstawowe. ile np. z braku spójności 
systemu, pornie zania pojęć czy też z braku określonego znaczenia 
terminów (nie chodzi tylko o ich jednoznaczność, ale przede wszyst
kim o to, czy treść tych terminów jest w ogóle pojmowalna). Od
krywani e błędów w me tafizyce polega więc m.in . na badaniu spój
ności teorii metafizycznych, jasności pojęć oraz możliwości istnienia 
treści przez nie wyrażanych. Hartshorne je t przekonany, że dyspo
nuje obiektywnymi i efektywnymi kryteriami , które nie odwołują się 
do doświadczenia. Pozwala mu to twierdzić że różnice między 

systemami metafizycznymi nie prowadzają się do odmiennych 
punktów wyjścia (czy, jak powiedziałby S. Pepper do odmiennych 
metafor źródłowych), lecz tkwią głównie w logicznej strukturze tych 
systemów49

. 

Za tym twierdzeniem kryj e się przekonanie, że istnieje i jest nam 
poznawczo dostępny wzorzec argumentacji metafizycznej oraz że 
znając ów wzorzec można wyeliminować błędne pojęcia, twierdze
nia i systemy metafizyczne . W artykule pod znamiennym tytułem 
Th e Rationalistic Principle in Metaphysics Hartshorne pisze: " Przy
pu 'ćmy, że dałoby i ę dowieść, iż wszystkie główne syst my meta fi-

4
Y Por. Crearive Symhesis and Phi/osophic Merhod , s. XIV. tanowiska S. Peppera 

w sprawie genezy i struktury systemów metafi zycznych najlepiej wyłożone jest w jego 
pracy World Hyporheses. 
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zyczne w dziejach filozofii. wszystkie bez wyjątku, zawierają elemen
ty, które są beznadziejnie mętne lub wyraźnie absurdalne. ie sądzę, 
aby dowód ten był tak chime ryczny, jak wielu uważa " . W tym sa
mym artykule dodaje: "jeśli , jak utrzymuje racjonalizm, każdy spój
ny zbiór idei filozoficznych musi być prawdziwy, to ni e potrzeba 
zaczynać od samooczywistych idei f ... ). Gdy tylko wyeliminujemy 
niespójności i zastąpimy wyrażenia nic ni e znaczące takimi , które 
mają znaczenie, to osiągn iemy w końcu prawdę , niezależni e od 
tego, jaki był punkt wyjścia "50

. Zgodnie z tym przekonaniem Harts
h orne twierdzi , że nie istnieją dwa spójne jasne i zarazem 
niezgodne między sobą systemy metafizyczne , a gdyby istniały, 

byłyby one alternatywnymi uszczegółowieniami (testowalnymi em
pirycznie) ogólniejszego i jednego systemu metafizycznego 1

• 

Hartshorne broni więc pewnego typu fundacjonalizmu epistemo
logicznego, który wprawdzie zgodnie z dominującymi tendencjami 
filozofii nowożytnej i współczesnej , odrzuca niepowątpiewalność 

danych wyjściowych metafizyki, uznaje natomiast niezawodność pro
cedur racjonalistycznych (nie tylko reguł logicznego wynikania) 
które, poprawnie, wszechstronnie i konsekwentnie zastosowane do 
jakichkolwiek danych wyjściowych , muszą dać ostatecznie konieczną 
wiedzę o świecie . Tim Triplett w artykule R ecent Work on Founda
tionalism, przeciwstawia fundacjonalizm epistemologiczny koheren
tyzmowi i przez pierwszy rozumie stanowisko, które uznaje, że: 1) 
istnieją twierdzenia podstawowe (basie propositions) i 2) każde uza
sadnione twi erdzenie empiryczne jest albo podstawowe, albo czerpie 
swoje uzasadnienie, przynajmniej częściowo , z fa ktu , że stoi ono 
w odpowiedniej relacji do twierdzeń podstawowych52

. 

50 S. 437 i 439. J ak już poprzedn io zaznaczono. wstępnym warunkiem stosowania 
procedur eliminuj ących różne rozwiązania filozoficzne jest wyliczenie wszystkich 
możliwych r07:wiąza ń danego problemu filozoficznego. 

51 Por. Crearive Symhesis and Philosophic Me1hod . . 69. 
52 T. Tr i p l e t t , Rece/1/ Work on Foundalionalism . . 93-116. Triplett wyróżni a 10 

rodzajów fundacjonaJi zmu epistemologicznego ze względu na sposób rozumienia 
natury twierdzeń podstawowych i również 10 rodzajów ze względu na sposób rozu
mi enia relacji mi ędzy twie rdze niami podstawowymi a twierdzeni ami na nich s ię 
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Przy takim rozumieniu fundacjona Jizmu stanowisko Hartshor
ne 'a należałoby określić jako umiarkowany fundacjona li zm, według 
którego i tnieją twierdzenia podstawowe, lecz nie ą one niepowąt
piewalne. Relacje pomiędzy twierdzeniami podstawowymi a wszys
tkimi pozostałymi twierdzeniami metafizyki są wyznaczone przez 
specjalne pryncypia epistemologiczne, które nie są czy to formalne 
(nie są to zwykł reguły uza adniania dedukcyjnego lub indukcyjne
go stosowane w logice i naukach) . Pryncypia te pełniają również 
funkcję korygującą treści zawarte w danych wyjściowych , tak że ich 
w zech tronne i poprawne zastosowanie ma gwarantować uzyskanie 
zdań prawdziwych, nawet gdyby punktem wyjścia rozumowania były 
zdania fałszywe. 

Głównym powodem przyjęcia przez Hartshorne 'a fundacjonaJiz
mu reguł a nie punktu wyjścia jest jego rozumienie doświadczenia. 
Po pierwsze bowiem, zgadza ię on z Whiteheadem i wieloma innymi 
filozofami współczesnymi (np. z pragmatystami), że nie istnieje ża

dne do 'wiadczenie czyste (nie zinterpretowane), które dostarcza 
wiedzy niepowątpiewalnej. Po drugie, przyjmuje on więcej źródeł 
poznania bezpośredniego (co nie znaczy: nie zinterpretowanego) 
niż pięć zmysłów; mówi np. o doświadczeniu pozazmysłowym (non
sensory experience). Akceptacja szerokiej koncepcji doświadczenia 
takiej że w zakres pojęcia doświadczenie wchodzi poznanie poza
zmysłowe, narażona jest na zarzut braku intersubiektywnej kontro
lowalności jego rezultatów. Chcąc więc utrzymać uniwersalistyczny 
ideał wiedzy, nie mógł Hart horne odwoływać się do doświadczenia 
jako do o tatecznego kryterium warto'ciowego poznania. Nie mógł 
tego uczynić także z innego powodu - uznał przecież , że nie ma 
doświadczenia nie zinterpretowanego. Zaproponował więc, aby lo
giczną konieczność twierdzeń metafizyki ustalać na podstawie nie
empirycznych pryncypiów epistemologicznych, które korygowałyby 
braki przypadkowych punktów wyjścia. Gdyby koncepcja metafizyki 
w ujęciu Hartshorne 'a była poprawna dyscyplina ta mogłaby zacho-

opierającymi. Stanowisko Hartsho rne'a podpada. z pewnymi zastrzeżeniami , pod 
fundacjonaJizm nazywany przez TripJetta fundacjonaJizmem zasad epistemicznych 
( Epistemic Princip/es Foundarionalism ). 
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wać tradycyjny ideał poznania (koniecznego i powszechnego), uni
kając zarazem zarzutów stawianych jej przez filozofów nowożytnych 
i współczesnych, które są konsekwencją zanegowania istnienia bez
pośredniego i pewnego poznania rzeczywistości pozaumysłowej. 

Pryncypia, o których mowa, to m. in. zasada spójności , inkluzyw
nego kontrastu, wyważonej określoności oraz pojmowalności. Ich 
zastosowanie poprzedzone jest wyliczeniem (przy użyciu kombina
toryki logicznej) wszystkich możliwych stanowisk w danej kwestii. 
Następnie, za pomocą wspomnianych reguł falsyfikuje się wyliczone 
stanowiska, z wyjątkiem jednego, które, przy założeniu, że wyliczono 
wszystkie możliwe stanowiska oraz że owe reguły są obiektywne 
i efektywne, jest stanowiskiem logicznie koniecznym. Problemy do
tyczące pomysłu wyliczenia wszystkich możliwych rozwiązań po
szczególnych zagadnień metafizycznych zostały już omówione w po
przednim paragrafie. Obecnie skoncentrujemy się na prezentacji , 
analizie i ocenie niektórych kryteriów stosowanych przez Hartshor
ne'a. Kolejno omówione zostaną zasady: spójności, pojmowalności , 

inkluzywnego kontrastu i wyważonej określoności. 
Metafizycy często argumentują że stanowisko przeciwne obala 

samo siebie. Arystoteles dowodził, że ta sama rzecz nie może zara
zem być i nie być, ponieważ filozof utrzymujący takie stanowisko nie 
mógłby powiedzieć nic bez jednoczesnego uznania niemożliwości 
tego poglądu. Odrzucając bowiem zasadę niesprzeczności, dla każ
dego użytego przez owego filozofa słowa można także użyć jego 
zaprzeczenia. To natomiast implikuje, że słowa nie mają określone
go znaczenia ani nawet nie spełniają minimalnych warunków dla 
posiadania określonego znaczenia. Jeśli jednak filozof utrzymujący 
to stanowisko chciałby je wyrazić, to musi powiedzieć coś , co ma 
określone znaczenie, ale twierdząc, że to, co mówi, ma określone 
znaczenie, przeczy sam sobie53

. 

Argument taki bywa stosowany w różnoraki sposób i przy bliższej 
ana lizie okazuje się całym zbiorem argumentów o nie zawsze wspól
nej strukturze. Różnie bowiem bywa pojmowana sprzeczność, a do-

53 Por. J. M. B o y l e, Jr. Se!f-Referenrial !nconsistency, lnevitable Falsity and 
Metaphysical Argumentation, s. 26. 
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kładniej elementy, między którymi ona zachodzi. Może być ona 
rozumiana wewnątrzsystemowo jako l) formalna niesprzeczność 
między zdaniami w obrębie określonej teorii metafizycznej łub sze
rzej: systemu metafizycznego, bądź jako 2) niesprzeczność między 
zdaniami systemu metafizycznego a zdaniami empirycznymi, bądź 
też, w skrajnym ujęciu, jako 3) niesprzeczność między zdaniami 
dwóch różnych systemów metafizycznych. Czasami spójność pojmu
je się luźniej jako 4) koherencję, czyli wzajemne powiązanie wszyst
kich elementów systemu. 

Spójność w znaczeniu pierwszym {formalnym) jest powszechnie 
przyjmowanym kryterium poprawności nie tylko teorii i systemów 
filozoficznych, lecz także wszelkich innych teorii (np. naukowych) . 
Przy takim jej rozumieniu może istnieć wiele różnych, wewnętrznie 
spójnych i zarazem niezgodnych między sobą teorii i systemów me
tafizycznych. Hartshorne twierdzi, że nie mogą istnieć nawet dwie 
całkowicie spójne i zarazem różniące się od siebie teorie, co oznacza, 
że wymogu spójności nie rozumie on w sposób formalny54

. Ale jeśli 
tak, to owe nieformalne elementy kryterium spójności (niezależnie 
od tego jakie one są) nie będą neutralne wobec treści teorii i syste
mów ocenianych przez to kryterium; tak pojęta zasada spójności nie 
może być uznana za obiektywne kryterium oceny różnych rozwiązań 
filozoficznych. 

Hartshorne najczęściej używa terminu spójność na określenie ca
łego zbioru stosowanych przez siebie kryteriów. System bądź rozwią
zanie spójne to takie, które zarazem jest spójne w sensie formalnym, 
spełnia zasadę inkluzywnego kontrastu, umiarkowania, a pojęcia 

w nim używane są pojmowałne. Takie użycie pojęcia spójności może 
być przyczyną różnych pomyłek. Ponadto mało doświadczonym czy
telnikom może sugerować znacznie większą precyzję i formalną po
prawność systemu metafizycznego Hartshorne'a niż faktycznie, ze 
względu na specyfikę przedmiotu , jest on w stanie osiągnąć. 

Jednym z elementów szeroko rozumianej spójności jest zasada 
pojmowalności pojęć , głosząca , że treść pojęcia filozoficznego musi 

54 Por. Response to Piorr Gutowski, s. 10. 

Piotr G utowski. Filozoria procesu i jej mctafilo:wfia - 15 
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być możliwa. Hartshorne stara się przy tym w swoisty sposób zredu
kować możliwość logiczną do realnej twierdząc, że gdybyśmy posia
dali doskonały umysł, z łatwością odróżnilibyśmy treści faktycznie 
sprzeczne spośród tych, które wydają się logicznie możliwe. Odwo
łanie się do hipotetycznej doskonałości władz poznawczych człowie
ka nie dostarcza jednak efektywnego kryterium rozróżniania między 
tym, co jest logicznie możliwe, a tym, co logicznie niemożliwe, gdyż 

takiego poznania nie posiadamy55. Potrzebne jest jeszcze jakieś inne 
kryterium. 

Hartshorne wykorzystuje do tego celu pojęcie pojmowalności 
(conceivability). Możliwe (niesprzeczne) jest wszystko, co jest po
jmowalne. Tutaj jednak pojawia się problem podmiotowej relatywi
zacji tego kryterium. O ile bowiem sprzeczność traktuje się jako 
cechę obiektywną , o tyle pojmowalność jest zawsze odniesiona do 
określonego podmiotu, to znaczy coś jest pojmawalne bądź niepo
jmawalne dla kogoś. Argumentacja stwierdzająca , że pewne stany 
rzeczy są pojmowalne, a inne nie, wydaje się więc niczym innym, jak 
tylko "zaproszeniem" do przyjęcia pewnej opcji56

. Można próbować 
uniknąć tego problemu, wprowadzając (explicite bądź w sposób 
ukryty) tezę o idealnym podmiocie czy, posługując się metaforą T 
Nagela, o punkcie widzenia znikąd (view from nowhere). Ponieważ 
jednak empiryczne jednostki ludzkie nie są idealnymi podmiotami, 
powstaje problem, w jaki sposób można ustalić "odchylenia" mojego 
poznania od domniemanego poznania idealnego podmiotu. 

W koncepcji Hartshorne'a z pomocą przychodzi ontologiczne 
ufundowanie pojęcia możliwości w pojęciu czasu (dokładnie: przy
szłości). Ponieważ możliwe jest tylko to, co przyszłe (a więc tylko to, 
co mieści się na osi czasu), przeto ex definitione pozaczasowość jest 
niemożliwa. Taka koncepcja, potraktowana jako istotny element 
kryterium pojmowalności, ma już znaczną moc eliminującą pewne 
stanowiska filozoficzne. Dlatego właśnie Hartshorne krytykuje jako 
absurdalne pojęcie początku czasu czy wieczności jako pozaczaso-

55 Por. R. R orty , Commen ts on Professar Harrshorne's Paper, s. 606-607. 
56 Por. M. Thomp s on , Metaphysics , s. 147-148. 
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waści Qeśli mówi o wieczności to w znaczeniu wiecznego trwania 
w czasie) . Wyraźnie jednak widać, że kryterium pojmowalności jest 
ściśle związane z pewnymi presupozycjami metafizycznymi, w tym 
wypadku ze stanowiskiem, które można by nazwać temporałizmem 
czy pantemporalizmem. Stwierdzenie, że idea bytu pozaczasowego 
jest sprzeczna, czyli niemożliwa logicznie należy więc odczytywać 

w ten sposób, że jest ona sprzeczna z wcześniej przyjętą tezą tempo
ralistyczną. 

Takie ograniczenie pojęcia możliwości przez pojęcie czasu (za 
pomocą pojęcia pojmowalności) jest mało uzasadnione. Jak pisze 
J. Passmore: ,,[. .. ] pojęcie pojmowalności nie jest wcale jasne. Roz
sądne jest jednak założenie, że przynajmniej wszystko, co ktokol
wiek kiedykolwiek pojął, jest pojmowalne"57

. W dziejach filozofii 
wielokrotnie pojawiały się intuicje, że pojęcie czasu nie jest pierw
otne, i wielokrotnie próbowano wyjaśnić to pojęcie. Nie wynika 
z tego, że intuicje te są prawdziwe, ale można stąd wnioskować, że 

wielu myślicieli nie dostrzegało sprzeczności (niemożliwości) w po
jęciu pozaczasowości. Inaczej mówiąc, dla nich pozaczasowość była 
pojmowalna. Mimo iż proponowane przez Passmore'a kryterium 
pojmowalności , według którego za pojmawalne należy uważać przy
najmniej to, co ktokolwiek kiedykolwiek pojął , nie jest jasne, ponie
waż faktycznie w przekazie historycznym, mamy do czynienia nie 
z tym, co ktoś kiedyś pojął, lecz z tym, co uważał za pojmawalne 
bądź uważał, że pojął , to zabezpiecza ono przynajmniej przed arbi 
tralnym eliminowaniem pewnych rozwiązań jako absurdalnych oraz 
podkreśla podmiotową relatywizację pojęcia pojmowalności. 

Jest jeszcze inny powód natury historycznej , dla którego ograni
czenie pojęcia pojmowalności przez pojęcie czasu jest trudne do 
zaakceptowania. Chodzi o to, że rozwój wiedzy dokonywał się ra
czej przez poszerzanie zakresu możliwości (przykładem mogą być 
geometrie nieeuklidesowe) i przekraczanie bądź rozszerzanie granic 
tego, co w danym czasie uchodziło za pojmawalne (np. koncepcja 
czasoprzestrzeni w teorii względności). Ograniczenie pojęcia możli-

57 Phi/osophica/ Reasoning, . 103. 

Otwarty Dostęp Academicon



228 ------------- Argumenracja w m etafizyce 

wości przez pojęcie czasu wydaje się nieuza adnionym zacieśnie
niem perspektywy poznawczej , która z upływem lat raczej się posze
rza. Owocniejsza i bardziej przekonująca byłaby tutaj pozytywna 
argumentacja za niemożliwością pojęcia pozacza owości niż falsyfi
kacja wszystkich stanowisk które to pojęcie przyjmują , zakładająca 

po prostu, że stanowiska te są absurdalne58
. 

Kryterium, do którego Hartshorne przywiązuj e szczególnie dużo 
wagi i które jest jednocześnie najbardziej systemowo uwarunkowa
ne, jest zasada inkluzywnego kontrastu (the principle of inclusive 
contrast). Można ją rozpatrywać jako połączenie dwóch odrębnych 
zasad: kontrastu i inkluzj i59

. Pierwsza z nich głosi , że pojęcia nie mają 
określonego znaczenia (są bezsensowne), jeżeli nie mają swoich 
przeciwieństw. I tak na przykład pojęcie możliwości nie miałoby 
sensu gdyby nie było pojęcia konieczno 'ci a pojęcie przyczyny -
gdybyśmy pozbawieni byli pojęcia skutku. W rozumieniu Hartshor
ne 'a zasada ta odno i ię nie tylko do poziomu epistemologicznego, 
lecz także i przede wszystkim, do sfery ontycznej . Przy takim ujęciu 
należałoby powiedzieć, że nie można określić czegokolwiek jako np. 
możliwe jeżeli nie istnieje coś koniecznego i vice versa. 

Intuicyjnie, w zastosowaniu do myślenia potocznego i naukowego, 
zasada ta wydaje się oczywi ta. Problematyczne jest natomiast sto
sowanie jej do metafizyki , której specyfika polega właśnie na tym że 
zmierza do odkrycia praw dotyczących całości bytu czy rzeczywisto
ści. Przedmiot metafizyki nie ma swego zaprzeczenia, ponieważ nie 
byłby wówczas przedmiotem metafizyki. Gdyby bowiem zaprzecze-

SH Warto wspomnieć. że Whitehead był w tym punkcie ostrożniejszy niż Harts
horne. Według niektórych interpretatorów utrzymywał on koncepcję Boga jako 
pojedynczego i pozaczasowego bytu aktualnego (dla Hart horne·a Bóg jest seri ą 

bytów aktualnych o osobowym uporządkowani u w cza ie) , co świadczyłoby o tym. 
że pojęcie pozaczasowości nie było dla niego wewnętrznie sprzeczne. Ponadto dla 
Hartshorne ·a ontyczną pod t awą możliwości je t przyszłość - możliwośc i istnieją 

w przyszłości, aktualizują się i przechodzą do rzeczywistości obiektywnej . Według 

Whiteheada natomiast możliwości są pozacza owe , są one wiecznymi (pozaczasowy
mi) przedmi otami (eterna/ objecrs). i stniejącymi w pozaczasowym umyśle Boga . 

59 Hartshorne nazywa ją czasa mi zasadą (bądź szerzej: logiką) ostatecznego 
kontrastu. Por. Twelve Elem e/li of My Philosophy, s. 8, 11. 
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nie rzeczywistości (nierzeczywi tość czy niebyt) jakoś istniało , przed
miotem metafizyki byłaby rzeczywistość i nierzeczywistość zarazem. 
Zasada kontrastu może więc być łatwym sposobem eliminacji meta
fizyki , przez stwierdzenie, że pojęcie określające jej przedmiot nie 
ma zaprzeczenia60

. Stosowanie jej przez filozofa jako jednej z głów
nych zasad przypomina na pierwszy rzut oka podcinanie gałęzi na 
której sam siedzi. 

Jedną wszakże z charakterystycznych strategii filozofowania 
Hartshorne 'a jest wykorzystywanie w celu obrony metafizyki dy
stynkcji zaprojektowanych dla jej wyeliminowania. I tak na przy
kład przyjmuje on neopozytywistyczne rozróżnienie na twierdzenia 
empirycznie weryfikowalne (bądź falsyfikowalne) i aprioryczne, lecz 
nie zgadza się na to, że wśród tych ostatnich sensownymi ą jedynie 
twierdzenia nauk formalnych. Jego zdaniem, dziedzina zdań bezsen
sownych w rozumie niu neopozytywistycznym rozpada się na dwie 
klasy: sensownych, choć empirycznie niefalsyfikowalnych zdań me
tafizyki i właściwych zdań bezsensownych. Obszarem metafizycz
nych dociekań jest więc, zgodnie z tym co sądzili neopozytywiści , 

dziedzina twierdzeń a priori. W ten sposób Hartshorne ujmował 
metafizykę w rozpow zechnionej współcześnie logiczno-epistemolo
gicznej aparaturze pojęciowej (z biegiem czasu zastąpił pojęcie we
ryfikacji pojęciem falsyfikacji), co stanowiło jeden z powodów żywej 
obecności jego filozofii w myśli współczesnej , ponieważ prezentacja 
metafizyki w kategoriach stosowanych przez jej przeciwników pro
wokowała ich do dyskusji61

. 

611 Zasada ta była faktycznie w ten spo ób wykorzystywana. na przykład prlez 
Wittgenstei na. Po r. E. G e II n e r , Słowa i rzeczy, przeł . T. H ołówka, s. 113-119. 

61 Jeden z artykułów Hartshornc 'a nosi wprost tytuł : Meraphysics for Posirivisrs, 
sugerując, że pozytywista może uznać jego metafizykę bez uszczerbku dla pozostałych 

tez, które głosi . Zupełnie odmienną technikę dyskusji ze współczesnością obra li 
przedstawiciele np. tomizmu egzy tencj a lnego. Je ' li chodzi o wspomniany podział 
neopozytywi tów. to po prostu negowali jego zasadność, oskarżając go o zbytnie 
zawężenie ź róde ł poznania do wąsko rozumianego doświ adczenia i rozumu dyskur
sywnego. Me tafizyka. któ rej bronili , nie była więc metafizyką dla pozytywisty. Przy 
tym ujęciu albo s ię jest meta fizykiem, albo pozytywistą. 
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Wykorzystanie przez Hartshorne 'a zasady kontrastu ma podobny 
charakter jak wykorzystanie neopozytywistycznego rozróżnienia : 

a priori - a posteriori. Głównym powodem, dla którego pojęcia 
metafizyczne , takie jak np. " rzeczywistość' , nie stanowią wyjątku 
od reguły, jest to że Hartshorne rozumie zasadę kontrastu jako 
za adę inkluzywnego kontrastu. Według zasady inkluzji ontyczny 
status opozycyjnych pojęć metafizycznych (a dokładniej : oznacza
nych przez nie stanów rzeczy), takich jak przyczyna-skutek, relatyw
ny- absolutny nie jest identyczny. Jedno z tych pojęć (i stanów rzeczy 
przez nie oznaczanych) zawiera drugie, to znaczy jest bardziej inklu
zywne. I tak na przykład , według Hartshorne'a, pojęcie relatywności 
zawiera w sobie pojęcie absolutności , pojęcie skutku zawiera w sobie 
pojęcie przyczyny itp. Sens tego "zawierania" przez dane pojęcie 
swojego przeciwieństwa zostanie wyeksplikowany nieco później . 

Teraz wystarczy zaznaczyć, że pojęcie zawarte w innym poj ęciu jest 
w pewnym sensie nierzeczywiste lub - gdyby można było stopniować 
pojęcie realności - mniej realne. Hartshorne wprawdzie pisze, że 
żadne z opozycyjnych pojęć nie może być nazwane nierealnym, lecz 
realność rozumie tutaj szeroko, jako to, co przeszłe, teraźniejsze 

i przy złe62 . Trzeba jednak pamiętać , że w języku Hartshorne'a 
realność w sensie najpełniejszym jest aktualnością; to, co przeszłe 
i przyszłe , nie jest aktualne i tym samym nie jest w pełni realne. I tak 
na przykład to, że skutek zawiera w sobie przyczynę, oznacza m. in. , 
że przyczyna, jako coś przeszłego, nie jest w pełni realna, tzn. nie jest 
aktualna63

. 

Rzeczywistość jako pojęci e najogólniejsze nie ma żadnego "ze
wnętrznego" kontra tu, lecz zawiera w sobie wszystko, co w jakim
kołwiek sensie mogłoby być nazwane nierzeczywistym. W tym zna
czeniu kontrast między rzeczywistością a nierzeczywistością nie różni 
się w istotny spo ób od kontrastu między przyczyną a skutkiem, kon
kretem a abstraktem. Pojęcie rzeczywistości jest wyjątkowe , ze wzgłę-

62 Po r. Creacive Symhesis and Phi/osophic Melhod, s. 99. 
63 Dokładniej na leżałoby powiedzieć, że nie jest w pełni realna jako przyczyna. 

Był bowiem taki cza , kiedy ona sa ma była skutkiem działania innych przyczyn (i 
w! a ·n ej krea tywności) i wówczas jako skute k była w pełni realna, to znaczy ak tualna. 
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du na swą ogólność i gdyby zastosować do niego samą tylko zasadę 
kontrastu, należałoby je uznać za pozbawione znaczenia. Jeżeli jed
nak zasada ta zinterpretowana zostanie jako zasada inkluzywnego 
kontrastu, pojęcie to nie będzie stanowić wyjątku od reguły. W ten 
sposób antymetafizyczna zasada staje się fundamentem metafizyki64

. 

W Creative Synthesis and Philosophic Method Hartshorne przed
stawia listę dwudziestu jeden par opozycyjnych pojęć, z których 
wszystkie oznaczone literą r (od relative - relatywny, względny) są 
inkluzywne. to znaczy zawierają odpowiadające im pojęcia oznaczo
ne literą a (od absolute- absolutny)65

. 

lr relatywny, zależny, będący w relacji wewnętrznej , 

la absolutny, niezależny, będący w relacji zewnętrznej; 
2r doświadczenie, podmiot, 
2a rzecz doświadczana, przedmiot; 
3r całość, to, co inkluzywne, 
3a składniki , to, co zawarte w czymś innym; 
4r skutek, to, co uwarunkowane, 
4a przyczyna, warunek (sine qua non); 
5r to, co późniejsze, następne , 

Sa to, co wcześniejsze, poprzedzające ; 

6r stawanie się , to, co rodzące się , tworzące, 

6a to, co już jest (in being) , już stworzone; 
7r czasowe, następujące po czymś i coś poprzedzające , 

7a nie czasowe jako: (i) pierwotne (primordial), poprzedzające 
wszystko inne, (ii) wiecznotrwałe, następujące po wszystkim 
innym; 

Sr konkretne, określone, partykularne, 
Ba abstrakcyjne, nieokreślone, uniwersalne; 
9r aktualne, 
9a potencjalne; 
lOr przygodne, 
l Oa konieczne; 

64 Por. Creative Synthesis and Philosophic Method, s. 99. 
65 Por. tamże , s. 100-101 . 
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11r pewna porcja P przeszłego procesu, 
11awcześniejszy zarys P (zanim P nastąpiło) ; 

Ur skończone, 

12a nieskończone; 

13r nieciągłe , 

Ba ciągłe; 
14r złożone ze składników, 

14aproste, bez (łub z mniejszą liczbą) składników; 
15r pojedyncze, członek ( "umysł' ) , 
15acompositum, grupa , masa ("materia") ; 
16r pojedyncze zdarzenie, indywidualny stan lub aktualność, 

16aindywidualny byt lub coś istniejącego (existent); 
17r indywidualne, 
l7amające zczegółowy charakter; 
18r mające szczegółowy charakter, 
18a mające charakter naj ogólniejszy; 
19r mające charakter naj ogólniejszy, 
19a kategoria metafizyczna; 
20r Bóg teraz, boski stan lub aktualność, 
20a Bóg jako pierwotny i wiecznotrwały, boska istota i istnienie; 
21r Bóg teraz, 
21a Bóg i świat w ich trwaniu. 
Sens, w jakim pojęcia oznaczone literą a zawarte są w pojęciach 

oznaczonych literą r, próbuje Hartshorne wytłumaczyć w kategoriach 
zależności , twierdząc przy tym, że między wszy tkimi opozycyjnymi 
pojęciami zachodzi taka sama zależność: "tak jak pojęcie r ma się do 
odpowiedniego pojęcia a (na przykład lr do la) , tak też mutatis 
mutandis każde inne pojęcie r ma się do swojego odpowiednika 
z literą a (na przykład 2r do 2a). Tak więc (nr 2) doświadczenie 
zależy od doświadczanych rzeczy, podmiot od rzeczy, które są mu 
dane ale one od niego nie zależą66 • Zależność, o którą chodzi , jest 
modelowana na pojęciu czasu (zob. nr 5r i Sa). Teraźniejszość zależy 
od przeszłości , ponieważ jej obecny "kształt" wyznaczony jest czę-

66 Tamże. s. 101. 
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ściowo przez przeszłość. Przeszłość jednak nie determinuje teraź

niejszości: jest jej warunkiem sine qua non, czyli warunkiem koniecz
nym, lecz nie wystarczającym (zob. 4r i 4a). W tym znaczeniu to co 
przeszłe, już jest (6a), a nie staje się (6r); w tym też sensie jest ono 
potencjalne (9a), ponieważ stanowi "materiał", z którego to, co 
aktualne się tworzy (9r). 

Zdaniem Hartshorne 'a główną opozycją która określa każde 
pojęcie z przedstawionej listy, jest kontrast oznaczony numerem 1 
między tym, co relatywne (r) a tym, co absolutne (a): "jest jasne iż 
podstawową zasadę całej tej tablicy stanowi relatywność [ ... ]. Rze
czywistym absolutem jest ama relatywność ( ... ]"67

. Ostatnie zdanie 
dobrze oddaje sens, w jakim jedno pojęcie zawiera drugie. Tym, co 
w pełni realne, jest byt aktualny, ontycznie zależny od poprzedzają
cych go bytów, jednostkowy i mikrokosmiczny; on z kolei będzie 
ontycznym tworzywem następnych bytów aktualnych. Proces nastę
powania po sobie tych bytów jest traktowany jako ontyczna koniecz
ność i w tym sensie może być uznany za coś absolutnego. Nie jest on 
jednak odrębnym bytem, lecz abstraktem z następujących po sobie 
bytów aktualnych i w tym sensie w nich się zawiera. 

Już ama prezentacja zasady inkluzywnego kontrastu wystarczy 
do zauważenia , że w żadnym razie nie jest to jedynie formalna reguła 
metafilozoficzna. W istocie jej założeniem są podstawowe twierdze
nia metafizyki Hartshorne'a, a w szczególności jego koncepcja czasu 
i konkretu, rozumianego jako nieciągły, mikrokosmiczny byt aktu
alny, który tworzy się z przeszłych bytów aktualnych. Chociaż więc 
reguła ta efektywnie eliminuje wszystkie inne koncepcje metafizyki, 
nie można uznać jej za kryterium obiektywne, skoro zakłada to, co 
ma być dopiero rezultatem jej zastosowania do wszystkich możli
wych stanowisk w określonej kwestii. Zresztą sam Hartshorne raz 
traktuje ją jako regułę , a innym razem jako filozoficzną doktrynę68 . 

Jeszcze innym kryterium służącym do wykluczania stanowisk 
filozoficznych ma być, według Hartshorne 'a , zasada wyważonej 

67 Tamże . s. 104. 

~8 Por. tamże. s. 89 i 98. 
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określoności (balanced definiteness), która jest w istocie aplikacją do 
zagadnień teoretycznych Arystotelesowskiej reguły złotego środ
ka69. Głosi ona, że spośród kilku rozwiązań jakiegoś zagadnienia 
filozoficznego należy wykluczyć krajne i przyjąć umiarkowane. 
Tak więc np. z trzech członów alternatywy: l) Bóg jest skończony 
we wszystkich aspektach, 2) Bóg nie jest skończony w żadnym as
pekcie i 3) Bóg jest skończony w pewnych aspektach i nieskończony 
w innych , należy odrzucić rozwiązania l i 2, a przyjąć 3. Hartshorne 
nie uzasadnia jednak, dlaczego rozwiązania bardziej skrajne nie 
mogą być prawdziwe. Reguła ta mechanicznie stosowana do wybo
ru stanowisk filozoficznych mogłaby być nazwana regułą eklektyz
mu. Ponadto przy jej stosowaniu zawsze istnieje możliwość arbitral
nego ustalenia, które rozwiązanie jest skrajne, a które umiarkowane. 
I tak np. spośród trzech stanowisk dotyczących natury rzeczywisto
ści: materializmu, panpsychizmu i dualizmu, za najbardziej umiarko
wany Hartshorne uznaje panpsychizm , choć wydaje się, że w tym 
przypadku najbardziej umiarkowanym rozwiązaniem jest dualizm. 
Reguła złotego środka nie może więc być obiektywnym i efektyw
nym kryterium falsyfikacji rozwiązań filozoficznych, ponieważ uwi
kłana jest ona nieuchronnie nie tylko w określone rozwiązania do
ktrynalne, ale zależna jest nawet od gustów tych, którzy ją stosują. 

Przedstawione przykłady ukazują , że przynajmniej część stosowa
nych przez Hartshorne 'a reguł eliminacji stanowisk fi lozoficznych 
zawiera jako założenie najistotniejsze tezy przedmiotowe jego syste
mu metafizycznego. Oznacza to że metafilozofia, w której te reguły 
odgrywają centralną rolę , jest faktycznie metaprzedmiotowym spo
sobem wykładu jego metafizyki. Hartshorne nie ma złudzeń, że 
wszyscy zaakceptują jego metafilozoficzne reguły: "Obecny wiek 
jest głęboko sceptyczny, gdy chodzi o możliwość zgody wśród filo
zofów- z wyjątkiem może analityków lingwistycznych, których cza
sami wydaje się cechować niezwykłe zaufanie, że niedługo już dotrą 
do uniwersalnie akceptowalnych tez. Być może żadne takie zasady, 
jak te, które zostały wyżej przedstawione, nigdy nie będą szeroko 

69 Por. t amże, s. 92-98. 
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zaakceptowane, lub gdy będą zaakceptowane, zostaną zastosowane 
w skrajnie różny sposób. Nie roszczę sobie pretensji do wiedzy, jak 
dalece filozofowie mogą dotrzeć do tych samych prawd i przyznaję 
że tak długo , jak nie będą mogli tego uczynić , nikt nie może być 
pewien, że dotarł do prawdy. Niepewność w tej dziedzinie wydaje 
się być naszą ludzką dolą. Nie jestem jednak na tyle skromny, aby 
uznać, że mogę mieć rację tylko wtedy, gdy jestem w zgodzie ze 
wszystkimi lub nawet tylko z większością uczonych. Intuicja metafi
zyczna (metaphysical insight) może być częściowo szczęśliwym przy
padkiem związanym z urodzeniem bądź wykształceniem. Ja chcę 
dostarczać argumentów na poparcie moich poglądów i gotów je
stem rozważać kontrargumenty formułowane przez innych. Ta goto
wość jest koniecznym warunkiem racjonalności "70. 

Trudne do zrozumienia jest podkreślanie , iż niemożliwe jest 
w dziedzinie metafizyki osiągnięcie pewności (czy oczywistości), 
przy jednoczesnym twierdzeniu, że prawdy metafizyki są logicznie 
konieczne. Logiczna konieczność twierdzeń jest pochodną koniecz
ności założeń i reguł. W przypadku metafilozofii Hartshorne'a cho
dzi tylko o reguły, które jednak równie dobrze można potraktować 
jako aksjomaty. Reguły te muszą być uznane za logicznie (episte
mologicznie) konieczne, jeżeli uzyskane przy ich użyciu twierdzenia 
mają być konieczne bezwarunkowo, a nie tylko konieczne, jeżeli 
owe reguły są konieczne. Wydaje się , że nie ma innego sposobu 
uprawomocnienia ich jako epistemologicznie koniecznych, jak tyl
ko przez odwołanie się do jakiegoś rodzaju pewności czy oczywisto
ści bądź do szeroko rozumianej argumentacji typu transcendental
nego, w której jednak ostateczne uprawomocnienie wyników nastę

puje także w wyniku ich oczywistości . 

Pewne fragmenty z Creative Syn.thesis świadczą o tym, że Harts
borne zdawał sobie sprawę z tej trudności. Pisał on na przykład, że 

jednym z największych jego błędów było to, iż nie uprawiał logiki 
formalnej , zwłaszcza intuicjonistycznej71

• Wyróżnienie logiki intui-

70 Tamże , s. 98. 
7 1 Tamże , s. 97. 
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cjonistycznej jest tutaj znamienne, ponieważ jej cechą charaktery
styczną jest łączenie oczywistości z akceptacją reguł i kroków dowo
dowych. Intuicjoniści ,z każdym zdaniem wiążą nierozdzielnie re
flek sję nad sposobem dojścia do uznania tego zdania"72

. Uznanie 
taki e dokonuje się natomiast bezpośrednio, bez pomocy jakiejkol
wiek logiki - wystarcza tutaj oczywistość nazywana "jasnym sumie
niem naukowym "73

. Inaczej mówiąc , konieczność logiczna twier
dzeń (np. matematycznych) jest pochodną oczywistości konstrukcji 
myślowych , które do tych twierdzeń prowadzą. Uwaga Hartshorne'a 
o możliwości wykorzystania dla potrzeb jego systemu logiki intui 
cjonistycznej może oznaczać, że logika ta powiązałaby twierdzenie 
o logicznej konieczności prawd metafizyki z refleksją nad oczywisto
ścią (bądź jej brakiem) założeń , reguł i kroków myślowych , które 
prowadzą do ich formułowania. Refleksja taka jest jednak tylko 
w niewielkim stopniu obecna w pracach Hartshorne'a. 

Powiązanie logicznej konieczności z oczywistością ujawnia jed
nak podstawowy problem każdej metafizyki tego typu; jest nim 
nieunikniona relatywizacja jej twierdzeń do podmiotu jednostkowe
go czy zbiorowego (ludzi) , dla którego dana reguła jest oczywista 
bądź bez którego jej poznanie nie byłoby takie, jakie jest. Koniecz
ność w tym sensie nie jest celem metafizyki, tak jak pojmuje ją 
Hartshorne. W jego rozumieniu metafizyka formułuje twierdzenia 
logicznie konieczne, które wyrażają konieczności de re, czyli nieza
leżne od podmiotu. Ważne jest przy tym to, że jedyną drogą do 
odkrycia tego, co jest konieczne de re, są konieczności logiczne czy 
epistemiczne (tak jak w przypadku dowodu ontologicznego), które 
dotyczą naszego myślenia. Trudno więc byłoby zaakceptować tezę , 

że uzyskane w ten sposób twierdzenia odsłaniają bez warunkowe 
konieczności de re. 

Wyjściem z tej sytuacji może być albo stanowisko Kantowskie 
zatrzymujące się na koniecznościach epistemicznych, albo stanowi-

72 A . G r z e g o rc zy k , Nieklasyczne rachunki zdań a metodologiczne schematy 
badania naukowego i definicje pojęć naukowych, s. 118. Cyt. za S. Ki c z u k , Rola 
logik nieklasycznych w uzasadnianiu tez filozofii , s. 113. 

73 Por. Ki c z u k . Rola logik nieklasycznych w uzasadnianiu tez f ilozofii , s. 111 . 
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ska Hicka wedrug którego można mówić o (hipotetycznych) konie
czno ' ciach ontycznych, lecz nie o koniecznościach epistemicznych 
(to znaczy można powiedzieć, że jeżeli dane twierdzenie jest praw
dziwe, wówczas to , co ono twierdza, jest ontycznie konieczne , przy 
założeniu , że nie mamy kryteriów do wykazania prawdziwości tego 
twierdzenia , a jedynie spo oby wykazania, że jest ono bardziej praw
dopodobne niż twierdzenia z nim konkurujące). Pierw ze z tych 
rozwiązań je t nie do przyjęcia dla Hartshorne'a, ponieważ faktycz
ni eliminuje ono metafizykę w jego rozumieniu. Drugie natomia t 
proponuje metafizykę typu empirycznego, której twierdzenia nie są 
logicznie konieczne, lecz mniej lub bardziej prawdopodobne. Przy
jęcie tego stanowiska wiązałoby się z rezygnacją z ważnego metafi
lozoficznego przekonania Hartshorne 'a, że metafizyka jest dyscypli
ną aprioryczną. 

Wydaje ię , że na gruncie założeń metafizyki Hartshorne'a jest 
możliwe jeszcze trzecie rozwiązanie, które zachowując jej apriorycz
ny charakter pozwoliłoby na mówienie o koniecznościach de re. 
Chodzi o możliwość za ugerowaną w poprzednim paragrafie, aby 
zrezygnować z modalnej zasady wyłączonego środka i wartościować 
koncepcje metafizyczne pod względem stopnia ich sensowności (a 
nie prawdopodobieństwa). To wymagałoby jednak stworzenia od
rębnej logiki dla pojęcia ensu i ostatecznie również nie prowadzi
łoby do bezwarunkowych twierdzeń de re, a jedynie do twierdzeń 
typu: jeżeli metafizyczne twierdzenie t jest sensowne wówczas to, co 
ono stwierdza, jest konieczne ontycznie (przy założeniu, że możemy 
jedynie stwierdzić, że jest ono bardziej sensowne niż twierdzenia 
z nim konkurujące). 

Możliwe jest jeszcze inne stanowi ko, negujące adekwatność po
działu poznania na aprioryczne i doświadczalne bądź poszerzające 
rozumienie doświadczenia o źródła dostarczające wprost koniecznej 
wiedzy de re. Odrzucenie przez Hartshorne'a tej możliwości ukazuje 
historyczne miejsce jego metafizyki i metafilozofii. Jest to koncepcja 
osadzona głównie w tych nowożytnych i współczesnych dystynkcjach 
pojęciowych , które zmierzały do el iminacji tradycyjnie rozumianej 
metafizyki. Tytuł jednego z artykułów Metaphysics for Positivists 
dobrze oddaje jego zamierzenie, jakim była obrona metafizyki przy 
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zachowaniu, powszechnie przyjmowanego w krajach anglosaskich, 
założenia o dychotomiczności poznania empirycznego i aprioryczne
go74_ 

74 Pozytywistyczne elementy w metafizyce Hartshorne'a podkreśla także 
C. Grant w artykule The Th eo/ogica/ Significance of Hartshorne's Response to Po
sitivism , s. 588. 
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ZAKOŃCZENIE 

Podstawowym zadaniem pracy była prezentacja i analiza koncep
cji metafizycznych Hartshorne'a w aspekcie jego metafilozofii , 
a zwłaszcza jego odpowiedzi na pytanie o uprawomocnienie trady
cyjnych roszczeń poznawczych metafizyki w stosunku do innych 
dziedzin poznania i w stosunku do konkurencyjnych koncepcji me
tafizycznych. Wyniki podjętych analiz można przedstawić następu
jąco: 

W rozdziale pierwszym zaproponowano interpretację systemu 
metafizycznego Hartshorne'a, eksponującą jako centralną jego do
ktrynę zaczerpniętą od Whiteheada i nieco zmodyfikowaną koncep
cję , według której ontycznie pierwotnym elementem rzeczywistości 
są mikrokosmiczne, momentalne i aktualne byty (to co staje się 
aktualne), tworzące się spontanicznie z bytów je poprzedzających 
(są kreatywną syntezą przeszłości) na osnowie wstępnego celu po
chodzącego od Boga. Hartshorne podkreśla przy tym, że przeszłość 
należy również do dziedziny aktual ności (w jego terminologii stano
wi ona to, co jest aktualne), starając się przez to uniknąć powstałych 
w metafizyce Whiteheada problemów związanych z oddziaływaniem 
przeszłości na teraźniejszość . Aktualistyczno-atomistyczno-proce
sualna koncepcja rzeczywistości uzupełniona jest o koncepcję poten
cjalności rozumianej jako afektywne continuum - pierwotne źródło 
wszelkich jakości . Jest ona substytutem Whiteheadowskiej teorii 
wiecznych przedmiotów której Hartshorne nie mógł wykorzystać 
w swojej nominalistycznie zorientowanej metafizyce. Zarówno to, 
co realne, jak i to , co potencjalne, jest rozumiane w jego koncepcji 
w sposób panpsychistyczny, jako pierwotne czucie, z którego wywo-
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dzą się (i do którego się prowadzają) wszystkie inne formy rzeczy
wistości . W kontekście filozofii procesu szczególnie ważna jest jego 
koncepcja złożonego indywiduum, która stanowi interesującą, choć 
jak starano się wykazać, nieudaną próbę uniknięcia redukcjonistycz
nych konsekwencji tej filozofii . 

Najbardziej oryginalne pomysły zawarł Hartshorne w swojej kon
cepcji Boga jako uporządkowanego szeregu wszystkich istniejących 
i następujących po sobie w czasie bytów aktualnych. Ona również 
wywarła znaczący wpływ na współczesną filozofię religii i teologię. 
W jej świetle świat jest ciałem Boga i jego stan ma przyczynowy 
wpływ na stan boskiego umysłu . Umysł Boga również oddziałuje 
na 'wiat w taki sposób jak umysł działa na ciało. Tak pojęta relacja 
Boga do świata określana jest jako panenteizm: świat ma się do Boga 
tak jak np. moje ciało do mnie. W analizach wskazano, że proble
mem na gruncie filozofii Hartshorne 'a jest spójne rozumienie relacji 
umysłu do ciała zwłaszcza w aspekcie synchronicznym, ponieważ 
między teraźniej zymi bytami aktualnymi nie może zachodzić od
działywanie. Relacja Boga do świata, ujęta na sposób relacji umysłu 
do ciała , rodzi te same problemy. 

Hartshorne proponuje nie tylko nowe ujęcie relacji Boga do 
świata , lecz także nową koncepcję doskonałości Boga, zawartą 
w doktrynie o podwójnej transcendencji , która zastępuje tradycyjną 
koncepcję aktualnej nieskończoności boskich przymiotów. Wskazuje 
on, że boskość Boga nie domaga się metafizycznych " komplemen
tów" w postaci przypisania mu różnych charakterystyk w stopniu 
absolutnym. Co więcej , koncepcja Boga jako Absolutu wyklucza 
realizację poza nim którejkolwiek z przypisywanych mu charaktery
styk (np. wolności) . Zdaniem Hartshorne 'a wystarczy, aby Bóg 
transcendowal świat w tym znaczeniu, że jego wiedza, moc czy do
broć nie może zostać przekroczona przez jakikolwiek inny byt. Nie 
będąc przekraczalny przez inne byty Bóg przekracza jednak sam 
siebie w tym sensie, że każdy następny stan jego umysłu jest bogat
szy niż poprzedni. 

Bóg w koncepcji Hartshorne'a jest bytem zmiennym, dynamicz
nym, lecz aby był Bogiem, musi mieć jakiś "wymiar ' niezmienny. 
Zmienność i niezmienność zarazem stara się Hartshorne zawrzeć 
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w koncepcji podwójnej natury Boga. Bóg jest niezmienny tylko 
w swojej naturze pierwotnej , w naturze wtórnej zaś podlega zmia
nom. Ponieważ jednak natura pierwotna zawiera się , jak twierdzi 
Hartshorne, w naturze wtórnej niezmienność Boga jest tylko pew
nym abstraktem z jego zmienności . Akcent położony na dynamiczny 
wymiar rzeczywistości przy jednoczesnym twierdzeniu, że ostate
cznymi jej elementami są momentalne i mikrokosmiczne byty aktu
alne, rodzi problemy związane z tym, co niektórzy nazywają intuicją 
trwania. Trwanie poszczególnych bytów a zwłaszcza trwanie Boga 
jest w systemie Hartshorne 'a nie wyeksplikowanym założeniem . Bóg 
przechodzi z jednego momentalnego stanu do drugiego w sposób 
konieczny, to znaczy, że nie może przestać istnieć. Trwanie Boga 
wydaje ię jednak czymś zewnętrznym w stosunku do njego, skoro 
podstawowe tworzywo rzeczywistości jest momentalne, a tzw. natura 
pierwotna, na mocy zasady ontologicznej , zawarta jest w momental
nym stanie Boga. W takiej sytuacji oprócz Boga i świata trzeba by 
przyjąć trzecią zasadę: trwałości bąd:t koniecznej kreatywności , któ
ra przy niewielu funkcjach , jakie Bóg pełni w analizowanym syste
mie, mogłaby go zastąpić. 

Wyżej scharakteryzowana metafizyka stanowi , zdaniem Harts
horne'a, najdo konalsze ucieleśnienie ideału metafizyki , który zos
tał przedstawiony w rozdziale drugim. Metafizyka ma, w jego rozu
mieniu, dostarczać teorii unifikujących różne, wartościowe i pra
ktycznie przydatne sposoby widzenia rzeczywistości , zwłaszcza po
znanie potoczne, naukowe i religijne. Nie oznacza to , że ma być ona 
uogólnieniem wiedzy potocznej, naukowej i religijnej, lecz że teorie 
metafizyczne nie mogą być sprzeczne z tymi dziedzinami czy też , jak 
mówi Hartshorne, mają obejmować wszystkie te sposoby widzenia 
świata. Hartshorne zaprzecza jednak, za Whiteheadem, istnieniu 
niezinterpretowanego poznania potocznego czy naukowego. Intere
sujące je t to , że próbuje on odnaleźć takie poznanie w dziedzinie 
religii, w postaci , jak twierdzi , przedfilozoficznej , religijnej idei Boga 
rozumianej jako konieczny warunek idealnego aktu czci religijnej. 
Analizując tę koncepcję zwrócono uwagę że idea ta nie może być 
uważana za czysto religijną i przedfilozoficzną , ponieważ została 

uzyskana przy zastosowaniu "mocnych" założeń filozoficznych (o 
Piotr Gulowski . Filozofia procesu i jej mctafilo:tofiu - 16 
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wyż zości jednych religii nad drugimi , o możliwości wnioskowania 
z cech aktów re ligijnych o cechach przedmiotu tych aktów, o ideal
nym podmiocie idealnego aktu czci religijnej). 

J eże li nie istnieje niezinterpretowane doświadczenie potoczne , 
naukowe i religijne. oznacza to, że w praktyce test adekwatności 
y temu me tafizycznego jest niemożliwy 1 • Przedmiot danego do

'wiadczenia może być bowiem w pewnych kontekstach uznany za 
fakt, a w innych za interpretacj ę. W związku z tym metafizyk może 
arbitra lnie uznać pewne dane za fakty, a inne za interpretację faktów. 
l tak np. może on uznać zmianę za dany w doświadczeniu fakt , 
a toż amo 'ć przedmiotów za interpretację prostszych faktów. W ta
kiej syt uacji wysuwane przez Hartshorne a roszczenia do uzyskania 
w me tafizyce prawdziwych , powszechnych , niezmiennych i logicznie 
koniecznych twierdzeń o rzeczywistości są nieuzasadnione . Zarzut 
ten ni e dotyczy Whiteheada , dla którego metafizyka jest dyscypliną 
spe kul a tywn ą, a jej rezultatem może być nie tylko interpretacja tego, 
co uznawa ne jest za fa kty, ale także o'wietlenie nowych obszarów 
rzeczywi to <ci. W zy tko wskazuj e więc na to , że realizacja tradycyj
nych celów me tafi zyki musi wiązać się z przyjęciem pewnych form 
niezi nte rpretowanego (mówiąc językiem Whiteheada) doświadcze
nia i vice versa- odrzucenie istnienia takiego doświadczenia pociąga 
za sobą po rzuce nie dotychczasowych ideałów poznania metafizy
cznego. 

Hartshorne widzi jednak możliwość obrony tradycyjnych ro
szczeń poznawczych metafizy ki do uzyskiwania wiedzy ogólniej, 
koniecznej , niezmiennej. Obrona ta idzie u niego w kierunku aprio
ryzmu i skraj nego racjona lizmu. Filozofia nowożytna i współczesna 
wykazała , i Hartshorne uznaje to za wynik nie do podważenia że 

uniwersalna waż no ' ć i konieczność wiedzy metafizycznej nie może 
płynąć z doświadczenia. Poszerzanie doświadczenia o specyficznie 
me tafizyczne źródła poznania nie może oprzeć się krytyce zwłaszcza 
wtedy, gdy traktuj e s i ę je nie tylko jako źródła inspiracji , lecz wyko
rzystuj do uzasadniania twi erdzeń. Wyjściem z tej sytuacji jest, 

1 Por. D. F. G u s t a f s o n . The Cri1erion o f Adequacy in Whilehead's Specu/01ive 
Philw-oph . . 43 oraz J. Run z o, Reason, Relativism and Cod. s. 125. 
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zdaniem Hartshorne 'a, uznanie metafizyki za domenę rozumu dy
skursywnego, czyli za dyscyplinę aprioryczną. Wówczas jednak po
wstaje problem, czy i na jakiej zasadzie taka metafizyka odnosi się 
do faktów skoro o typowych przypadkach wiedzy apriorycznej 
(matematyce i logice) twierdzi się często , że dotyczą pewnego świa 

ta idealnego (bądź światów możliwych). Rozwiązanie tego problemu 
widzi Hartshorne w specyficznej dla metafizyki relacji aprioryczno
ści do ogólności . Twierdzenia metafizyki w przeciwieństwie do 
twierdzeń pozostałych dyscyplin apriorycznych, są nierestryktywne 
i bezwarunkowo konieczne. Odnoszą się one do wszystkich światów 
możliwych , a więc z konieczności także do faktów świata aktualnego, 
są więc także egzystencjalne. 

W związku z tym powstaje jednak pytanie o kryteria , na podsta
wie których można ustalić, czy dane metafizyczne rozwiązanie jest 
nierestryktywne w powyższym sensie i tym samym egzystencjalne 
oraz bezwarunkowo konieczne. Inaczej mówiąc, chodzi o to, w jaki 
sposób można stwierdzić, że dana koncepcja metafizyczna realizuje 
wyżej przed tawiony ideał metafizyki . To zagadnienie było przed
miotem analiz w rozdziale trzecim. 

Paradygmatem argumentacji w metafizyce jest dla Hartshorne 'a 
dowód ontologiczny zinterpretowany negatywnie to znaczy w taki 
sposób, że jego celem jest wykazanie niemożliwości (wewnętrznej 
przeczności) tezy o nieistnieniu bytu doskonałego. Dowód ten był

by jednocześnie dowodem konieczności istnienia takiego bytu na 
mocy zasady modalnej , i .. : t.aprzeczenie niemożliwości jest konie
cznością. Argumentacja w metafizyce polega właśnie na tym , aby 
spośród zdań sprzecznych, z których każde jest pewnym rozwiąza
niem metafizycznego problemu, wybrać to które stanowi me tafi
zyczną konieczność. Zgodnie bowiem ze swoją koncepcją metafizy
ki jako dyscypliny apriorycznej Hartshorne twierdzi że rozwiązania 
metafizyczne są albo logicznie konieczne, albo absurdalne i nie przy
sługuje im stopniowanie pod względem prawdopodobieństwa. Po
nieważ jednak zazwyczaj mamy do czynienia z więcej niż dwoma 
koncepcjami rozwiązującymi określony problem, wstępnym warun
kiem jest wyliczenie wszystkich możliwych jego rozwiązań , tak aby 
stanowiły one pełne spektrum stanowisk, a ich koniunkcja dawała 
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pełną sprzeczność. Dysponując tabelą możliwych tanowi k, wyka
zuje się na tępnie , że w zystkie one, z wyjątkiem jednego, są nie
pójne i tym samym niemożliwe. W ten sposób uzasadniona zostaje 

logiczna konieczność tego pozo tałego stanowiska. 
W wyniku analiz ustalono, że założenia proponowanych przez 

Hartshorne'a procedur argumentacyjnych przesądzają w istocie ich 
rezultat. Tabele możliwych rozwiązań w sposób nieuprawniony za
kładają tożsamość znaczeniową kombinowanych terminów i izo l ują 

problem od zerszego kontek tu , który w różnych koncepcjach bywa 
odmienny. atomiast kryteria służące do eliminacji możliwości nie 
są czysto formalnymi regułami, prowadzącymi do logicznie koniecz
nych i bezwarunkowych rezultatów, jak chciałby Hartshorne, lecz 
zakładają mocne tezy treściowe, które często jak w przypadku za-
ady inkluzywnego kontrastu, dają ię prosto przełożyć na odpowie

dnie tezy przedmiotowe m tafizyki (np. na jego teorię relacji). Nie 
mogą więc one odgrywać roli. jakiej Hartshorne od nich oczekiwał, 

tzn. nie da się na ich pod tawie bezstronnie wyeliminować wszyst
kich- z wyjątkiem jednego- rozwiązań filozoficznych w danej kwe-
tii . 

Sposób wykorzystania omówionych technik argumentacji ukazu
je, że metafilozofia Hartshorne'a jest w dużym stopniu metaprzed
miotowym sposobem wykładu jego metafizyki. W tym sensie dzieli 
ona los wszelkich normatywnych metafilozofii które muszą zakła
dać pewną filozofię i przez to nie ą wobec niej neutralne. Próby 
uchylenia tego zarzutu (błędnego koła) mogą iść bądź w kierunku 
osłabienia roszczeń metafilozofii (tj . stwierdzenia, że owa neutral
ność jest osiągana tylko w bardzo ograniczonym zakresie lub jest 
pewnym ideałem , do którego zmierzamy) , bądź wskazania, że nie 
mamy dostatecznie mocnych podstaw do stwierdzenia , że neutral
ność taka jest nieosiągalna (z tego, że dotychczas jej nie osiągnięto , 

nie wynika , że w ogóle nie może być ona osiągnięta). Można też 
twierdzić, że nawet jeśli metafilozofia jest częścią filozofii, to ze 
względu na nieco inny charakter problemów które podejmuje 
(ogólna determinacja przedmiotu, celu, metody filozofii, dopu
szczalne źródła poznania, postęp w filozofii itp.), warto zachować 
dla niej odrębną nazwę. Tak czy inaczej dominuje obecnie przeko-
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nanie, że nie możemy się podziewać iż metafilozofia dostarczy 
" mechanicznych " reguł rozwiązywania problemów filozoficznych 
lub pozwoli badać systemy filozoficzne podobnie jak metalogika 
bada systemy logiczne2

. 

awet jeśli na gruncie dotychczasowych koncepcji metafilozofii 
włącznie z proponowaną przez Hartshorne'a, nie można obiektyw
nie wartościować różnych koncepcji metafizycznych , każda próba 
zbudowania takiej metafi lozofii je t oznaką , że powtarzające się 

obwieszczenia o śmierci metafizyki jako nauki są przedwczesne. 
Z drugi ej jednak strony fiasko tych prób coraz wyraźniej odsłania 
nieu uwalny subiektywny ,wymiar ' systemów metafizycznych , któ
ry nie daj e się zobiektywizować w po taci powszechnie akceptowal
nych reguł metafi lozoficznych. Sarno stwierdzenie obecności w me
tafizyce takiego subiektywnego widzenia świata wokół którego bu
dowany jest dany system metafizyczny nie może jednak deprecjono
wać przedsięwzięcia , jakim jest tworzenie metafizyki. Nie ulega 
bowiem wątpliwości , że spośród kilku subiektywnych sposobów wi
dzenia czegoś, nie wszy tkie są jednakowo wartościowe i zgodne ze 
stanem faktycznym. Tak więc nie jest absurdalne domniemanie że 
jeden z ·ystemów metafizycznych jest najbardziej prawdziwy czy 
sensowny i że jedna z koncepcji metafilozofii jest poprawna. Dlate
go zapewne ciągle będą powstawać nowe metafizyki i nowe metafi
lozofie. 

2 Por. J_ Kalin o w ki. Posr crip111111 ( lisiOpad 1992), ·. 332-333. Jest to po
stscriptum do przedruku autoreferatu odczytu: J . Kalin o w ski. Ku próbie kon
srmkcji metafi lozofii. z 1953 r. 
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PROCESS PHILOSOPHY AND ITS METAPHILOSOPHY 
A Study of Ch. Hartshome's Metaphysics 

Summary 

Charles Hartshorne (born 1897) is generally regarded as a co
founder, with Alfred orth Whitehead (1861-1947), of process phi
losophy, and as i ts most Outstanding Iiving exponent in the USA. He 
occupies an important place in centemporary American philasophy 
mainly because of his opposition to the dominant positivistic and 
analytic trend and because of his defence of systematic philasophy 
in which metaphysics plays the central role. This book presents 
Hartshorne's metaphysics and investigates his metaphiłosophy, i.e . 
it reconstructs and analyzes his views about, for example the object 
of metaphysics, its aims and argumentation, and the epistemołogicał 
status of i ts truths. Whitehead s system of speculative phiJosephy 
provides the context for this analysis. 

The main questions I address here are: how Hartshorne defends 
his claim that metaphysics reaches necessary knowledge about rea
Iity (it seems to contradiet the broadly accepted and well justified 
conviction that such knowledge cannot be reached even in sciences, 
which currently provide the paradigm of rationality) , and how he 
justifies his own metaphysical views? 

The first chapter, The basie notions of metaphysics, presents 
Hart horne 's philasophy by explaining its most important catego
ries: process time, actuality, creative synthesis, compound indivi
dual , affective continuum, and God. Hartshorne 's central metaphy
sical doctrine (taken from Whitehead and slightły modified) is his 
theory of temporał atomicity, according to which reality consists of 
microcosmic, momentary, actual entities spontaneously creating 
themselves out of preceding entities. Actuał entities are then crea-
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tive syntheses of the past, but situated synchronieaBy and so cannot 
act on one another. In Hartshorne's view these momentary "points" 
or "atoms" of which reality is made, are conceived in a panpsychic 
manner, as a kind of primitive feeling. (This view cannot be, without 
some important qualifications, ascribed to Whitehead.) This panpsy
chic and momentary concept of reality is supplemented by the no
tion of potentiality conceived as affective continuum, the ultimate 
source out of which (in the process of evolution of the world) all 
qualities emerged. The theory of affective continuum replaces the 
Whiteheadian theory of the eterna! object which , for the most part 
is rejected by Hartshorne as an unnecessary complication of the 
metaphysical system. 

One of the important problemsin Hart horne 's (but also in Whi
tehead 's) process philasophy concerns those beings we perceive in 
our experience (such as animals or humans) which are characterized 
by their interna! unity, persistence, and durability. This problem has 
two dimension : diachronie and synchronie. In the first dimen ion , 
the following question arises: since, according to process philasophy 
John is the set of sequential 'Johns-now', what is the principle of 
John 's persistence and durability? lo the synchronie dimension the 
question is: what is responsible for the unity of John-now, who is an 
aggregatum of a great number of synchronieaBy situated actual 
entities which (like Leibnizian monades) cannot act oneach other? 

Hartshorne tries to solve these problems by his theory of the 
compound individual and by the distinction between the existence 
o f the compound individual (that i t persists in time) and i ts actuality 
(how it is actualized). This theory gives an answer to the first que
stion but it does not , however, touch the second one. It seems that 
any solution of the synchronie link between elements constituting 
the compound individual would have to adrnit the existence of some 
metaphyskal force linking centemporary actualities with each other 
within one compound individual. Such a force would be then as 
metaphysically basie as one which links any actual entity with past 
entities. 

Hartshorne's most interesting and influential ideas are included 
in his panentheistic concept of God as the most perfect compound 
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individual, i.e. the temporaBy ordered society of all actual entities 
and (less perfect than God) individuals. The notion of the compound 
individual enables Hartshorne to ascribe to God characteristics 
usually regarded as inconsistent with one another, such as necessity 
and contingency or dependence and independence. God has, accor
ding to Hartshorne, a dipolar nature: in his existence or in his pri
mordial nature (God as somehow actualized) , he is necessary and 
independent on the world, but in his actuality or consequent nature 
(God-now) he is contingent and dependent on the world. The main 
problem with this theory is the relation between these two natures of 
God, especially the ontological status of God's primordial nature 
which seems to be totally dependent and included in the consequent 
nature. 

Another important doctrine about God is the theory of dual 
transcendence. The first kind of transcendence is this: God trans
cends all individuals in that he embraces everything (the world is 
God's body) and that he is more perfect than them. God is not, 
however, perfect in the traditional sense of possessing characteri-
tics in an absolute manner. Thus for example, God is not absolu

tely omniscient or powerful, since, according to Hartshorne, the 
presence of some characteristic (e.g. , power) in an absolute degree 
in one being would exclude any presence of this characteristic outsi
de of that being. Nevertheless God transcends the world in this 
aspect by his unsurpassability by other beings. This means that, 
although God cannot be absolutely powerful or omniscient, his po
wer and knowledge cannot be surpassed by any other individual. 
This second kind of transcendence is connected with the fact that , 
by being unsurpassable by other entities, God surpasses bimself 
since every subsequent state of his mind is richer than the previous 
one. 

The second chapter The nature of metaphysics, reconstructs 
Hartshorne 's views about the relation of metaphysics to common 
sense, science, and religion and about the epistemological status of 
metaphysical truths. Centemporary science, particularly physics, is 
usually regarded as the main source of inspiration for process philo-
ophy and is the field that is most consistent with it. Yet common 
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sense experience seems to create many problems for process philo-
ophers. Hartshorne (unlike Whitehead) puts a good deal of empha

sis on his claim that common sense experience and ordinary langua
ge do not contradiet his metaphysics. He thinks that common sense 
does not presuppose any elear and stable ontology and that the 
dominant notion of persisting objects corresponds to the metaphy
sical notion of the compound individual. Moreover he holds that the 
theory of panpsychism does not contradiet common sense experien
ce since. at the practical level (at which common sense functions) , 
there is no need to distinguish between primitive feelings (on the 
microcosmic level) and more sophisticated ones. 

Hartshorne also looks for the eonformity of his metaphysical 
ideas with religion . Here he is not interested in religious experience 
but, rather, with the religious, pre-philosophical idea of God which is 
presumed by such experience. The way he constructs this idea raises 
however, many doubts since he invalidly infers characteristics of the 
object of ideał experience from characteristics of that experience 
(e.g. from the idea! of loving with all our being, he infers al! the 
encompassing character of God) . 

As far as the problem of the relation of metaphysics to science is 
concerned, Hartshorne repeats many of Whitehead 's remarks. Whi
tehead was, however, more interested in the heuristic aspect of that 
relation. (That is why he emphasized the common structure of scien
tific and metaphysical discovery and developed his view of descrip
tive generalization.) Hartshorne is more interested in the aspect of 
justification in both areas. Although metaphysical theories have to 
start from some experience they are not justified by appealing to it. 
lnstead, metaphysics operates in the field marked out by the notions 
of sense and nonsense by using strictly a priori criteria. 

Metaphysical theories try to unify different valuable and practi
cally useful ways of leoking at reality. eonformity with actual expe
rience (e.g., common sense religious and scientific) is, however, 
a secondary thing for them. In metaphysics, the main concern is 
eonformity with all possible (conceivable) experiences. Establishing 
such eonformity is itself an a priori procedure. A priori metaphysical 
truths are more like mathematical truths. Unlike many mathemati-
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cal truths, however, metaphysical truths are unconditional and exi
stential (i.e. they have to b realized in all possible worlds and so 
also in the actual world). lt is in thi sense that they are nece sary
they cannot be unrealized in any possible world. 

Hartshorne following Whitehead , does not believe in the exi
stence of uninterpreted experience. He thinks that neither common 
ense nor scientific nor religious experience can be treated as an 

indubitable tarting point for metaphysics. lt would eem that one 
consequence of such a view is the conviction , imilar to Whitehead's, 
that the traditional epistemological ideais for metaphysics have to be 
abandoned. 1f there is no absolutely certain starting point, metaphy
sical theories can be regarded only as 'world hypotheses ', and their 
holders cannot claim their necessity and unchageability. 

Hartshorne thinks, however that the traditional epistemological 
description of metaphysical truths can be preserved. Metaphysics, 
however, has to be seen asan a priori discipline. In his article, , The 
Rationalistic Criterion in Metaphysics", he writes: "i f, as rationalism 
holds, any coherent set of philo ophical ideas must be true, i t is qui te 
unnece sary to start with self-evident ideas, and foolish to try to. No 
matter how we start, i f we iron out the inconsistencies, and substitute 
meanings for meaningless, we are bound to reach the truth eventual
ly" (Philosophy and Phenomenological Research , 8(1948), no. 3, p. 
439) . The most important procedure in metaphysics is, then , "ma
king a set of philosophical ideas coherent ' " Iooking for inconsisten
cies", or "substituting meanings for meaninglessness". 

Chapter three, Argumentmion in metaphysics shows how Harts
horne applies these procedures. He thinks that the paradigm of 
argumentarion in metaphysics is the ontological proof for the exi
stence of God. Its direct aim is to prove the impossibility (i.e. , the 
interna! contradiction) of the thesis that God does not exist. Such 
a proof would be at the same time a proof of the neces i ty of God's 
existence (given the modal ruJe that negation of an impossibility is 
itself neces ary) . A similar rule applies to all other metaphysical 
arguments. Since, according to Hartshorne, metaphysics in an 
a priori discipline, either metaphysical solutions are logically neces
sary or impossible and absurd. They cannot be more or less probab-
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Je. The essence of meta p hysical argumentation lies, t hen, in choosing 
from contradietary solutions of a metaphy ical problem that one 
which is metaphysically necessary. 

In practice, however, we do not choose between just two meta
physical solutions. That is why a preliminary condition for applying 
this kind of argumentation is to enumerate all the possible solutions 
of a certain problem. It is important to notice that a/l possible solu
tions must be enumerated (not just alł those found until now) since 
the conjunction of them has to fili the 'space' between the contra
dictories. So, for example, if we have 5 possible solutions to some 
question solution l contradicts solutions 2A3A4A5, solution 2 con
tradicts 3A4A5A 1, and so on. If all the possibilities have not been 
enumerated, the chosen solution cannot be regarded as a necessary 
truth (i .e. , the negation of the impossibility) . Once we have estab
lished the matrices of possibilities, we may begin choosing among 
them. This process takes the form of the elimination of alł possibi
lities, except one. I t has to be done by showing the inconsistency (i.e., 
interna! contradiction) of those possibilities. Hart horne uses many 
criteria here, such as consistency, coherence, conceivability, and 
inclusive contrast. 

If Hartshorne is right in claiming that such argumentation is 
efficient and objective, we may have reason to believe that we can 
reach necessary, universal and unchangeable metaphysical truths. 
Analyses of examples of his argumentation disclose, however, im
portant grounds for doubting this. First of aU, matrices of possible 
solutions invalidly isolate certain concepts from their broader con
text (which is different in different systems). For example, in Harts
horne's matrices of the solutions to the problem of the relation 
between God and the world, Aristotle 's position and Descartes' 
one are classified as generaiły the same (i .e. , God is mind, and the 
world consists of both mind and body) although they are very diffe
rent i f we take them in broader context of their respective metaphy
sical systems. Secondly, Hartshorne assumes that, in alł enumerated 
possibilities terms (e.g., mind) have exactly the same meaning, 
whereas there is an immense difference between, for example, the 
Aristotelian and Cartesian concepts of mind. Thirdly, the criteria 
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Hartshorne uses to eliminate possibilities are not purely formai 
principles leading to logically necessary and unconditioned results. 
They assume more than just a formai eontent and often can be 
simply translated into Hartshorne's owo metaphysical claims (e.g., 
the principle of inclusive contrast is a generalization of his theory of 
relations). If so those criteria cannot play the role Hartshorne 
expects them to; they cannot objectively and effectively eliminate 
all possibilities except one. 

In my concluding comments, I make the following generał points: 
l) the way that Hartshorne employs his rational techniques of argu
mentation shows that his metaphilosophy is, for the most part, 
a di fferent (meta-objective) way of presenting his own metaphy
sics. But this means that his metaphilosophy shares the fate of all 
other normative metaphilosophies, w h ich is that i t circularly assumes 
a certai n philosophy; 2) i t seems that to realize the traditional aims of 
metaphysics (i.e. neces ary, unchangeable and universal knowłedge 
about reality) some kind of uninterpreted experience must be accep
ted; rejection of such experience entails giving up these traditional 
ideals; 3) even if we agree with Hartshorne that metaphyskal solu
tions cannot be more or less probable, it is hard to accept that they 
are either logically necessary or make no sense. It would be more 
reasonable to say that they make more or less sense, but this would 
require a new logic which rejects the modal law of the excluded 
middle. 
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