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JAKUB DZIADKOWIEC 

 

Tworzenie świata ↔ stwarzaniem Boga. 

Metafizyka Samuela Alexandra i Alfreda Northa Whiteheada 
 

 

Wprowadzenie 
 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie tworzenia świata, którego 

odwróconą kalką ma być problem stwarzania Boga. Podjęte w nim analizy są przeprowadzane 

z perspektywy filozoficznej, a więc naukowej. Pomimo tego w wielu miejscach będzie można 

odnaleźć ukłon w stronę doświadczenia religijnego, które jest pierwotnym źródłem intuicji 

dla wielu zagadnień poruszanych w wystąpieniu. 

Problem stworzenia będzie podjęty w myśl poglądów zawartych w dziełach dwóch 

wielkich metafizyków początków XX wieku – Samuela Alexandra i Alfreda Northa 

Whiteheada. Percepcja myśli drugiego z nich, pomimo znacznego echa jakim odbiła się jego 

procesualna filozofia w międzywojennej Polsce, na długie powojenne lata została całkowicie 

zaniechana. Dopiero ostatnie dwie dekady zwiastują powolny renesans – a może dopiero 

narodziny – rodzimej afirmacji twórczości Whiteheada1. Natomiast ze znajomością filozofii 

Alexandra w kraju jest jeszcze gorzej, gdyż od początku pozostaje ona znikoma. 

Zapewne główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż sztandarowe dzieła 

filozoficzne obydwu myślicieli nie zostały przetłumaczone na język polski. Mowa tu o Time, 

Space and Deity Alexandra oraz o Process and Reality Whiteheada, które to zawierają 

najpełniejsze wykłady ich metafizyk. Na nich to zatem oraz na kilku istniejących w polskim 

piśmiennictwie artykułach napisanych w duchu interesującej nas tu tematyki, zostanie oparty 

niniejszy tekst. Przede wszystkim naświetlone w nim zostanie rozumienie Boga 

(tradycyjnego, przynajmniej w wymiarze europejskim, stwórcy świata) jako bytu aktualnego, 

elementu aktualnego świata. Następnie w tym kontekście rozważone zostanie zagadnienie 

boskiej transcendencji, bądź immanencji, które to bezpośrednio koreluje z podejmowanym w 

dalszej kolejności, właściwym problemem tworzenia świata przez Boga oraz zwrotnego 

stwarzania Boga przez świat. Całość podsumowana zostanie przez przytoczenie antytez 

Whiteheada, ostatecznie ujmujących złożoność relacji na linii świat-Bóg. 
                                                 
1 Proces ten postępuje także za sprawą ośrodka katowickiego. 
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Bóg jako element świata aktualnego 
 

Bóg jest bytem realnym, co oznacza, że należy do rzeczywistości. Odpowiedź na 

pytanie, czy należy on także do świata, zależy od sposobu rozumienia samego świata. 

Przyjmując definicję świata jako dziedziny bytów stworzonych przez Boga, otrzymujemy 

dwie możliwości rozumienia jego stosunku do świata: albo jako Stworzyciela, będącego poza 

nim, albo jako wewnętrznie w nim zawartej samo-przyczyny. Preferowana opcja wydaje się 

determinować sposób uprawiania filozofii oraz w szczególności teologii naturalnej. 

Nie trzeba jednak – w definiowaniu świata – wychodzić od akcentowania jego 

stwórczej zależności od Boga. Alexander i Whitehead zwracają bardziej uwagę na 

nieodzowną światu aktualność, która jest przejawem jego dziania się, ustawicznego tworzenia 

i przemijania jego elementów. Wszystko, co aktualne, bierze udział w wielkim, twórczym 

procesie, a każdy byt aktualny jest w nim swoistym mikroprocesem, kroplą w oceanie 

aktualności, na którego powierzchni, niczym fala unosi się spostrzegany przez nas świat. 

Rzecz jasna każdy z filozofów zasadza ową aktualność na właściwym sobie fundamencie: 

Alexander opiera ją na substancjalnym, acz zarazem dynamicznym podłożu, nazwanym przez 

niego Czaso-Przestrzenią [Time-Space]2; Whitehead zaś u podstaw całej rzeczywistości (więc 

także i Boga) umieszcza zasadę Tego, co Ostateczne, którą jest Kreatywność Jedno-Wiele 

[Creativity One-Many]3. W obydwu przypadkach okazuje się, że Bóg, a wraz z nim 

zagadnienie jego stosunku do świata, pojawia się u samego końca rozważań metafizycznych – 

zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym4. Tym samym twierdzenie 

dotyczące relacji Boga ze światem nie jest ani tezą przyjętą ad hoc, ani założeniem systemu, 

lecz staje się jego nieuniknioną konsekwencją. 

Konieczność wprowadzenia pojęcia Boga występuje w obydwu systemach, lecz w 

każdym z nich opiera się na swoistych jemu przesłankach. Świat Whiteheada, będący 

konglomeratem aczasowych mikroprocesów, czyli wszelkich bytów aktualnych, jest 

nieustannie kierowany ku temu, co nowe – „wszechświat jest zatem kreatywnym postępem ku 

nowości”5. Podstawą tego dążenia jest oczywiście Kreatywność, obecna jako zasada 

                                                 
2 O Czaso-Przestrzeni jako podłożu rzeczy patrz np. ST&D, I, str. 172 oraz II, str. 341. 
3 O kategorii Tego, co Ostateczne patrz: P&R, str. 21-22 oraz J. Dziadkowiec: Kreatywność i wolna wola, czyli 
zdolność społeczeństw do ewolucji. 
4 Interesującym jest, że główne dzieła obydwu filozofów kończą się rozdziałami poświęconymi Bogu i jego 
relacji do świata; patrz: Alexander: Space, Time and Deity, II, Book IV: Deity oraz Whitehead: Process and 
Reality, Part V: Final Interpretation, Chapter II: God and the World. 
5 P&R, str. 222; wszystkie tłumaczenia JD. 
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ostateczna w każdym bycie. Jednak gdyby była ona jedynym czynnikiem determinującym 

rozwój nowych zaistnień, świat szybko przybrałby postać nieogarniętego chaosu, w którym 

wszystko zmieszałoby się ze wszystkim. Dlatego też rodzi się potrzeba wprowadzenia do 

systemu (oprócz wielu innych kategorii6) wyróżnionego bytu aktualnego, który mógłby być 

ujmowany przez wszystkie pozostałe byty, dostarczając im czegoś na kształt pierwotnego 

wzorca, według którego zostanie wstępnie zorganizowana ich budowa (zrastanie się). 

Wzorzec taki nazywa Whitehead „celem inicjalnym” [initial aim], a wyróżnionym bytem, 

który go dostarcza, jest Bóg. W tym samym znaczeniu Bóg jest „Zasadą Konkretyzacji”, czy 

też „ostatecznym ograniczeniem”7 bytów w ich zdolności do przyjmowania rozmaitych form 

istnienia. 

Jednak Bóg nie mógłby dostarczyć wstępnego planu ograniczania żadnemu z bytów, 

gdyby całkowicie zatopiony był w świecie aktualności. Niezbędny ku temu jest dostęp do 

świata wiecznych wzorców, idei, nazywanych tutaj przedmiotami wiecznymi [eternal objects], 

które zapewniają światu niewyczerpany arsenał form urzeczywistniania. I tu pojawia się drugi 

argument za wprowadzeniem boskiego bytu – potrzeba fundamentu dla wszystkich bytów 

wiecznych, ich źródła, którym może być jedynie jakiś, ujmowany przez wszystkie inne byty, 

konkretny byt aktualny. W jaki sposób byt aktualny może zarazem być źródłem wszystkich 

bytów wiecznych? Stosuje tutaj Whitehead sprytny zabieg, który pozwala mu nie wykroczyć 

poza ramy własnego systemu. Otóż jego zdaniem każdy byt aktualny posiada dwubiegunową 

strukturę. Biegun fizyczny jest przejawem fizycznej indywidualności, efektem wpływu na 

podmiot innych bytów aktualnych. Natomiast biegun mentalny (czy też konceptualny) 

odpowiadając za stosunek bytu do przedmiotów wiecznych, jest wyrazem tego, co ogólne w 

każdym aktualnym zaistnieniu. Aby uchwycić tą różnicę słowami Whiteheada: „Po swojej 

fizycznej stronie byt aktualny jest zbudowany z określonych czuć własnego świata aktualnego, 

a po swojej mentalnej stronie powstaje przez własne konceptualne pragnienie”8. 

Dominującym biegunem wszelkiego bytu aktualnego jest biegun fizyczny, na którego 

podstawie dopiero rozwija się biegun mentalny. Inaczej w przypadku Boga; dla niego biegun 

mentalny, tworzący nota bene jego tzw. pierwotną naturę [primordial nature], jest 

dominujący. Dopiero natura wtórna [consequent nature] jest tym, co w innych bytach 

aktualnych odpowiada biegunowi fizycznemu. Stąd też Bóg Whiteheada pozostaje w obrębie 

                                                 
6 Na temat pozostałych kategorii patrz: P&R, str. 22 - 28. 
7 A.N. Whitehead: Nauka i świat współczesny, Rozdział 11: Bóg, str. 182 i 186. 
8 P&R, str. 45. 
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świata aktualnego, lecz jednocześnie wyróżnia się w nim, posiadając wiecznotrwałe 

odniesienie do wszystkich jego elementów9. 

Samuel Alexander również z koniecznością wprowadza Boga do swojego systemu, 

kierując się jednak innymi przesłankami. Jego doktryna emergencji zakłada, iż każdy kolejny, 

wyższy sposób istnienia wyłania się z niższego na mocy nabywania nowych własności10. 

Pamiętając, iż najbardziej podstawowym poziomem istnienia jest Czaso-Przestrzeń, zwana 

przez Alexandra także Ruchem [Motion]11, łatwo dojść do wniosku, że wszystko z niej się 

wyłania. Pierwszym jej tworem, jednocześnie przekraczającym charakterystyczne dla niej 

ograniczenia jest materia [matter], przy okazji której powstają także pierwotne (rozmiar, 

kształt, liczba etc.) i wtórne (kolor, smak, temperatura etc.) właściwości12. Kolejnym 

poziomem jest nadbudowane na materii życie [life], które dalej jest podstawą do wyłonienia 

się najwyższego z obecnie znanych sposobów istnienia, jakim jest umysł [mind]. Kierując się 

dalej tym rozumowaniem, możemy teoretycznie dopuścić istnienie „następnej jakości 

empirycznej, wyższej od najwyższej ze znanych”13, co właśnie jest definicją bóstwa [deity] - 

najwyższego możliwego poziomu istnienia. Bóstwo natomiast jest jakością, którą posiadać 

może jedynie metafizycznie zdefiniowany Bóg14. Nasuwa się pytanie: dlaczego wyłonienie 

się bóstwa – o którym w dodatku, będąc ograniczeni do poziomu umysłu, nic nie możemy 

wiedzieć – jest konieczne? Alexander odwołuje się tutaj do swojego rozumienia Czasu jako 

duszy [spirit] Przestrzeni. Nazywa Czas zasadą wzrostu [principle of growth], przyjmując 

równocześnie, że jest on nieskończony. Już te przesłanki prowadzą do wniosku, że 

powodowana przez niego emergencja nie może zatrzymać się na umyśle. Co więcej sam 

umysł, świadom swoich ograniczeń i niedoskonałości, także nie rości sobie pretensji do 

otrzymania pozycji najwyższego możliwego sposobu istnienia. Alexander twierdzi, że „Nie 

ma niczego w umyśle, co wymagałoby od nas zatrzymania się i powiedzenia, że jest on 

najwyższą jakością empiryczną, którą Czas może wydać od teraz przez cały nadchodzący, 

                                                 
9 Z racji ograniczeń objętościowych niniejszej pracy, zostały tu wymienione tylko dwie cechy wyróżniające 
Boga na tle innych bytów aktualnych, tj. jego wiecznotrwała aktualność i odwrócona biegunowość. Więcej na 
temat wyróżnionej pozycji Boga w filozofii Whiteheada: J. Miksa: Specyfika Boga w filozofii procesu A. N. 
Whiteheada w B.Ogrodnik, K.W. Gródek (red): Studia Whiteheadiana 2003, str. 67 - 87. 
10 Emergencję definiuje Alexander  następująco: „The emergence of a new quality from any level of existence 
means that at that level comes into being a certain constellation or collocation of the motions belonging to that 
level, and possessing the quality appropriate to it, and this collocation possesses a new quality distinctive of the 
higher complex”; ST&D, II, str. 45. 
11 „Thus Space-Time is a system of motions, and we might call Space-Time by the name of Motion were it not 
that motion is in common speech merely the general name for particular motions”; ST&D, I, str.61. 
12 Patrz: ST&D, II, str. 55-6. 
13 ST&D, II, str. 345 
14 Jest to druga definicja Boga jaką przytacza Alexander; pierwsza, o charakterze religijnym, mówi, iż Bóg jest 
obiektem uczyć religijnych lub boskiej czci; patrz: ST&D, II, str. 341-2. 
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nieskończony Czas”15, a chwilę później: „Sam Czas zmusza nas do myślenia o przyszłych 

narodzinach Czasu”16. 

Wyłonienie się bóstwa jest więc naturalną i konieczną kontynuacją procesu ewolucji 

czaso-przestrzennego świata; etapem jeszcze nie zrealizowanym, którego zadaniem jest 

przekroczenie poziomu umysłu. Bóstwo jest jednak tylko kolejną empiryczną jakością. Musi 

zatem istnieć coś, co ową jakość będzie posiadać. Jedynym obiektem zdolnym do jej 

przyjęcia jest wszechświat jako całość. Tak właśnie Alexander ostatecznie definiuje Boga: 

„Bóg jest całym światem jako posiadającym jakość bóstwa”, dodając: „Cały świat jest 

‘ciałem’ takiego bytu, a boskość jest [jego] ‘umysłem’ ”17. Zaznaczyć należy, że taki byt nie 

jest aktualny, lecz idealny z racji nie istnienia jeszcze cechy bóstwa. Boga jednak można (a 

wręcz tymczasowo należy) ujmować jako aktualnego – w tym rozumieniu jest on 

„nieskończonym światem ze swoim wysiłkiem (nisus) w kierunku bóstwa”18. Aktualny Bóg jest 

zatem całym wszechświatem – w whiteheadowskim sensie ujmuje wszystkie byty aktualne, i 

wraz z nimi dąży do osiągnięcia cechy bóstwa: „Jako aktualny, Bóg nie posiada jakości 

bóstwa, lecz jest skłaniającym się ku owej jakości wszechświatem”19. Przypomina to wtórną 

naturę Boga u Whiteheada, którą wypełnia biegun fizyczny, zbudowany z ujęć bytów 

aktualnych. Natomiast Bóg z bóstwem w pełni osiągniętym, będąc „czysto idealny lub 

konceptualny”20, byłby realizacją swojej pierwotnej natury w myśl intuicji Whiteheada21. 

 

Transcendencja a immanencja boska 
 

Przejdziemy teraz do przybliżenia kwestii boskiej immanencji w świecie, bądź 

transcendencji względem niego. Problem ten jest dla nas kluczowy z dwóch względów. Po 

pierwsze dlatego, iż jest naturalną konsekwencją i zarazem rozwinięciem powyższych 

                                                 
15 TS&D, II, str. 346. 
16 Ibidem 
17 TS&D, II, str. 353. 
18 Ibidem. Ważne jest rozumienie słówka „nisus”, którym Alexander często się posługuje; jest ono kluczowe dla 
doktryny emergencji. Dorothy Emmett tłumaczy je jako „forward thrust (...) in virtue of which further levels are 
to be expected” i uważa, że Alexander identyfikuje je z twórczym i dynamicznym aspektem Czasu. Patrz: D. 
Emmett: Whitehead and Alexander, str. 5-6. 
19 ST&D, str. 361. 
20 Ibidem 
21 Porównanie to jednak kuleje, gdyż a) biegun mentalny w bycie boskim, pomimo iż faktycznie wskazuje na 
jego pierwotną, konceptualną naturę, wciąż wchodzi w obręb struktury dwubiegunowego bytu aktualnego, 
podczas gdy konceptualność Boga u Alexandra całkowicie wyklucza jego aktualność; b) kolejność natur boskich 
u Alexandra musiałaby być odwrócona, ponieważ przed wyłonieniem się własności bóstwa, Boga w całości 
konstytuuje świat aktualny (jak wtórną naturę Boga Whiteheada), a dopiero wtórnie osiąga on bóstwo, stając się 
bytem konceptualnym (jakim pierwotnie jest Bóg u Whiteheada). 
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rozważań nad sposobami rozumienia pojęć Boga i świata. Po wtóre natomiast jego 

rozstrzygnięcie jest punktem wyjścia dla prób wyjaśniania zagadnienia stworzenia, o którym 

jednak za chwilę. 

W rozdziale zatytułowanym „Bóg” swojej „Religii w tworzeniu”22 analizuje 

Whitehead interesującą nas kwestię, odwołując się do trojakiego sposobu ujmowania Boga: 

1) Ujęcie wschodnioazjatyckie (panteizm) – gdzie jest on bezosobowym ładem, 

wyrażającym się w samouporządkowaniu świata, nie kierowanym żadną pierwotniejszą 

od niego zasadą – skrajna immanencja. 

2) Ujęcie semickie (teizm) – gdzie jest on konkretnym bytem osobowym i 

jednostkowym, o absolutnym i niedowodliwym istnieniu, powołującym do istnienia 

pochodny od niego świat – skrajna transcendencja. 

3) Ujęcie panteistyczne (panenteizm) – gdzie jest on pewnym osobowym i 

jednostkowym bytem, lecz jednocześnie immanentnym światu, który to świat realny jest 

tylko częścią jego pełnej rzeczywistości, i który traci swoją realność wraz z pominięciem 

Boga – skrajny monizm. 

Dalej filozof ustala wzajemne relacje pomiędzy tymi ujęciami: „pojęcia 

wschodnioazjatyckie i panteistyczne są nawzajem swymi odwrotnościami. Zgodnie z 

pierwszym wyobrażeniem, mówiąc coś o Bogu, orzekamy coś o świecie, z kolei wedle 

drugiego pojęcia, gdy mówimy o świecie, orzekamy coś na temat Boga”23. Stosując się do tej 

charakterystyki, pozwólmy sobie nieco zmienić terminologię Whiteheada i o ujęciu 

wschodnioazjatyckim mówić jako o faktycznie panteistycznym, natomiast jego panteizm 

zastąpić nazwą panenteizmu. Krok ten ułatwi nam dalsze analizy. Kolejno pisze Whitehead, 

że „pojęcia semickie i wschodnioazjatyckie są swymi przeciwieństwami; jakakolwiek próba 

mediacji między nimi musi prowadzić do skomplikowania myśli”24. Konsekwentnie w naszym 

nazewnictwie ujęcie panteistyczne stałoby zatem w przeciwieństwie do ujęcia teistycznego 

(któremu odpowiada semickie pojęcie Whiteheada). 

Widzimy zatem, iż ujęcie panteistyczne, wyrażające doktrynę skrajnej immanencji 

Boga w świecie jest przeciwieństwem ujęcia teistycznego, świadczącego na rzecz Boga jako 

skrajnie transcendentnego względem świata. Podobnego zdania jest Alexander, określając 

dwa pierwsze stanowiska jako skrajności w myśleniu: „Teizm i panteizm, transcendencja i 

                                                 
22 A.N. Whitehead: Religia w tworzeniu, str. 68-69. 
23 Ibidem, str. 69. 
24 Ibidem 
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immanencja są dwiema skrajnościami w myśleniu o boskości”25. Indywidualność i 

niezależność jednostki ludzkiej, osobowość Boga i jego ojcowski stosunek do własnego 

stworzenia, branie pod uwagę intuicyjnych uczuć religijnych to tylko niektóre z 

wymienionych przez Alexandra mocnych punktów teizmu. Do jego wad natomiast zalicza 

m.in. boską obojętność w stosunku do porządku przyrody, niebezpieczeństwo absolutyzacji 

roli pośredników między Bogiem a ludźmi i uczynienia z nich półbogów oraz problem 

wyjaśnienia możliwości istnienia Boga w zupełności poza światem26. Wad i zalet panteizmu 

nie trzeba wymieniać, gdyż uzyskujemy je automatycznie, stosując się do twierdzenia, iż: 

„Panteizm (...) jest silny, gdzie teizm jest słaby i słaby, gdzie tamten jest silny”27. 

W obliczu ewidentnych trudności jakie niesie ze sobą przyjęcie jednego, bądź 

drugiego stanowiska, jedynym wyjściem pozostaje odrzucenie obydwu jako fałszywych i 

rozważenie możliwych rozwiązań pośrednich. I faktycznie obydwaj nasi filozofowie tak 

czynią. Co ciekawe, okazuje się, że ich propozycje – jak już wiemy, wyrastające z 

odmiennych systemów metafizycznych – są zaskakująco do siebie podobne. Ich rozwiązania 

opierają się na odrzuceniu sposobu myślenia o Bogu jako niepodzielnej i statycznej jedności, 

którego zastępują dynamicznym bytem złożonym o wyraźnie określonych elementach. Owe 

elementy, o ile nie są ontycznie realne, to przynajmniej mogą być wyszczególnione 

funkcjonalnie. Whitehead nazywa je pierwotną i wtórną naturą Boga28, natomiast Alexander 

czyni rozgraniczenie na „ciało” Boga – aktualny wszechświat oraz na jego „duszę” – bóstwo, 

do którego osiągnięcia dąży. Rezultaty jakie otrzymuje Whitehead dość wiernie oddaje 

przedstawione przez niego trzecie (zgodnie z naszą terminologią panenteistyczne) ujęcie 

Boga – skrajny monizm, który ewidentnie jest próbą poszukiwania drogi pośredniej. Zaś to, 

do czego dochodzi Alexander, sam nieśmiało proponuje nazwać immanentnym teizmem 

[immanent theism]29. Boskie „ciało”, w skład którego wchodzi Czaso-Przestrzeń, materia ze 

swoimi własnościami, życie, a w końcu i umysł jest tym w Bogu, co pozostaje immanentne. 

Tym samym wszystko to, do czego my ludzie mamy dostęp, pozostaje w świecie, także z 

                                                 
25 ST&D, II, str. 369. 
26 Ostatnią z wymienionych tu trudności teizmu Whitehead określa jako całkowite usunięcie „Boga poza obręb 
racjonalizacji metafizycznej”, a także dodaje jeszcze jedną, którą nazywa „kwestią dowodliwości” teizmu, a 
która wydaje się jednak tylko szczególnym przypadkiem poprzedniej trudności. Krótko mówiąc twierdzi, że 
jedyny możliwy dowód na istnienie Boga to ratio Anselmi. Patrz: A.N. Whitehead, Religia w tworzeniu, str. 69-
70. 
27 Ibidem, II, str. 392. 
28 Istnieje tu jeszcze ważka kwestia – którą z racji braku miejsca musimy ograniczyć do uwagi w przypisie – 
trzeciej natury Boga, nazwanej przez Whiteheada „superjective nature”, a definiowanej jako „character of the 
pragmatic value of his specific satisfaction qualifying the transcendent creativity in the various temporal 
instances”; patrz: P&R, str. 88. 
29 TS&D, II, str. 391 i 396. 
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boskiej perspektywy. Dopiero bóstwo Boga jest zdolne transcendować cały świat, dokładnie 

na tej samej zasadzie, na jakiej my – swoimi umysłami – transcendujemy obszary Czaso-

Przestrzeni, materii i świata istot żywych. „Skoro ciałem Boga jest całą Czaso-Przestrzeń, 

Bóg, w odniesieniu do jego ciała, jest cały zawarty [w świecie] i wszystkie byty skończone są 

zawarte w nim (...). Lecz, w odniesieniu do jego bóstwa, koncepcja Boga jest teistyczna i 

skoro jego bóstwo jest tym, co jest dla niego charakterystyczne, to pojęcie Boga w 

przeważającej mierze pozostaje teistyczne.”30 Wyszczególnienie dwóch elementów bytu 

boskiego pozwala Alexandrowi znaleźć rozwiązanie pośrednie, które streszcza się w zdaniu: 

„Bóg jest immanentny odnośnie do swojego ciała, lecz transcendentny odnośnie do swojego 

bóstwa”31. 

Zabiegi te – tak u Alexandra, jak i u Whiteheada – powodują, iż Bóg może teraz być 

zanurzony w świecie aktualnym, spełniając funkcje kojarzone z panteistycznym bóstwem, a 

jednocześnie pozostawać transcendentny w stosunku do zwracającego się ku niemu świata. 

Wszystko zależy od chwilowo rozpatrywanego aspektu złożonego bytu boskiego. Nie należy 

jednak sądzić, że w ten sposób ostatecznie przezwyciężone zostaje przeciwieństwo teizm-

panteizm, i że tym samym zostaje dokonana synteza łącząca zalety obydwu ujęć. Równie 

dobrze synteza taka mogłaby scalać wszelkie wady tych propozycji i w ogóle nie nadawać się 

do wyjaśniania czegokolwiek w relacji Bóg-świat. Uzyskane rezultaty mieszczą się gdzieś na 

odcinku łączącym dwa punkty, symbolizujące dwa ekstrema: teizm i panteizm. Miejsce na 

tym odcinku dla przyjętej propozycji jest ściśle wytyczone przez szczegółowe założenia 

obrane w konkretnym systemie. I tylko jego szczegółowa analiza może rozstrzygnąć jakie 

zalety i jakie wady przynosi ze sobą dana koncepcja. 

Chcąc pokusić się o umieszczenie na takim prostym schemacie rozwiązań Whiteheada 

i Alexandra, możemy pójść tropem intuicji Dorothy Emmett i zgodzić się z jej twierdzeniem, 

że „Whitehead był bardziej leibnizianinem, a Alexander bardziej spinozystą”32. Stosując je do 

naszego szczególnego przypadku, uznajemy (godząc się na daleko posunięte uproszczenie), 

że Leibniz wyznacza teistyczne ekstremum, a Spinoza panteistyczne i otrzymujemy: 

 

 

 
                                                 
30 Ibidem, str. 394. 
31 Ibidem, str. 396. 
32 Która to odwołuje się w swoim artykule do jednego z listów Alexandra, gdzie autor pisze: „But though 
Whitehead disregards Leibniz and proclaims his affinity to Spinoza, he is, as you say, much more of a 
Leibnizian. And I believe I am much more of a Spinozist”. Niestety nie jest podane źródło tego cytatu. Patrz: D. 
Emmet: Whitehead and Alexander, str. 1. 
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Teizm (Leibniz) 

 

Panteizm (Spinoza) 

 

Whitehead                                   Alexander 

 

Zaburzmy jednak ten klarowny, a więc niebezpieczny obraz dwoma cytatami. 

Alexander pisze, na przekór powyższemu: „Jeśli zostanie zadane pytanie, czy spekulatywna 

koncepcja Boga lub bóstwa (...) należy do teizmu czy panteizmu, odpowiedzią musi być, iż nie 

odnosi się ona ściśle do żadnego z nich, wziętego z osobna; że w róznych odniesieniach 

należy do obydwu; oraz że, jeśli wybór musi zostać dokonany, jest ona teistyczna”33. 

Whitehead natomiast, mówiąc niewiele o boskiej immanencji, bądź transcendencji, wyraża się 

tak: „Pojęcie Boga (...) dotyczy bytu aktualnego immanentnego w świecie aktualnym, lecz 

transcendującego każdą skończoną epokę kosmiczną – bytu zarazem aktualnego, wiecznego, 

immanentengo i transcendentnego”34. 

 

Tworzenie świata 
 

Gdy już wiemy co Whitehead i Alexander rozumieją pod pojęciem Boga i świata oraz 

wstępnie ustaliliśmy ich wzajemny względem siebie stosunek, możemy w końcu zadać 

pytanie: Czy Bóg tworzy świat? Na tak postawione pytanie należy stwierdzić, że nie ma 

jednoznacznej odpowiedzi. Innymi słowy: i tak, i nie. 

Alexander stwierdza, że: „Jeżeli teizm ma zawierać i włączać immanencję, to nie może 

on pozostawiać prostej doktryny stworzenia”35. Oznacza to, że w jego immanentnym teizmie 

nie może być mowy o prostym tworzeniu świata przez Boga. Relacja ta musi pozostać 

aspektowa. Jeżeli pojmować Boga jako cały świat wraz z owym „wysiłkiem wiodącym do 

boskości”36, to odpowiedź brzmi: tak, Bóg tworzy świat. Jest on twórcą w perspektywie 

swojego „ciała”, które poczynając od Czaso-Przestrzeni, tworzy coraz to nowe poziomy 

istnienia. Nadaje on światu ów nisus, tj. wysiłek czy też pchnięcie [thrust], za pomocą którego 

                                                 
33 TS&D, II, str. 394. 
34 P&R, str. 93. 
35 TS&D, II, str. 391. 
36 Ibidem, str. 353. Przytoczone tu zostało tłumaczenie fragmentu Alexandra za polskim wydaniem Historii 
filozofii Coplestona, gdzie pan Bohdan Chwedeńczuk przekłada nisus jako wysiłek (dla osiągnięcia 
zamierzonego celu); por. przypis 18. Patrz: F. Coplestone, Historia filozofii, t. 8, str. 352-3. 
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dąży on do coraz większego samodoskonalenia. Bóg tworzy świat „tylko gdy spoglądamy 

wstecz i identyfikujemy boskie ciało z jego poprzednimi etapami, a ostatecznie z samą Czaso-

Przestrzenią, wówczas możemy mówić o nim jako o stwórcy”37. Z drugiej strony pamiętać 

trzeba, iż substancjalnym podłożem rzeczywistości, w którym wszystkie poziomy istnienia 

(łącznie z bóstwem) mają swoje korzenie, jest dynamiczna Czaso-Przestrzeń. Biorąc to pod 

uwagę, przyznać należy, że twórcą świata – dzięki sobie właściwej wewnętrznej dynamice – 

pozostaje on sam. I nie ma tutaj znaczenia, że ów świat jest faktycznie „ciałem” Boga, gdyż 

Alexander pisze, że „Nawet wtedy to sama Czaso-Przestrzeń, właściwie mówiąc, jest stwórcą, 

a nie Bóg”38. 

I znów analogicznie rzecz się ma u Whiteheada. Bóg tworzy świat, jednakże tylko w 

tym sensie, iż go ogranicza, jest jego „ostatecznym ograniczeniem”. Czyni to poprzez 

nadawanie bytom aktualnym czuć konceptualnych, czyli ujęć bytów wiecznych, których – jak 

już wiemy – jest źródłem. W procesie konkretyzacji aktualnego zaistnienia są dwa momenty 

dostępu owego bytu do świata wiecznych wzorców: pierwszy zawarty w celu inicjalnym39 

oraz drugi mający miejsce w drugiej fazie jego zrastania, w tzw. fazie czuć konceptualnych. 

„W tym sensie, Bóg może być nazwany stwórcą każdego czasowego aktualnego zaistnienia”40. 

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby momenty te nazwać boskimi aktami twórczymi. 

Jednakże i tu przypomnieć należy, iż fundamentalną zasadą systemu Whiteheada jest 

Kreatywność Jedno-Wiele i jako taka już sama wystarcza, aby każdy byt aktualny, 

konstytuując siebie, twórczo ujmował inne byty aktualne (tworzył jedno z wielości), a 

następnie pozwalał się ujmować kolejnym pokoleniom aktualnych zaistnień (czyli jedno 

rozczepiał na wiele). Dlatego też – podobnie jak u Alexandra – każdy byt aktualny (łącznie z 

Bogiem), do pewnego stopnia, tworzy się sam, jest spinozjańską causa sui, ufundowaną na 

swoim mentalnym biegunie. „Czasowe zdarzenie w odniesieniu do drugiego elementu swojej 

postaci, a Bóg w odniesieniu do pierwszego elementu jego postaci, spełniają spinozjańską 

definicję substancji, że jest ona causa sui”41. 

Dostrzegamy zatem, że obydwaj filozofowie nie negują twórczej relacji Boga 

względem świata, lecz ograniczają ją do pewnych aspektów. Wydaje się, że najistotniejszym 

z nich jest pewna celowość jaką Bóg zaszczepia w świecie; u Alexandra ma ona charakter 

                                                 
37 TS&D, II, str. 397-8. 
38 Ibidem 
39 Kwestią dyskusyjną pozostaje czy poprzez cel inicjalny byt aktualny wchodzi w relację z bytami wiecznymi, 
czy tylko z Bogiem, ów cel mu nadającym. Dopuszczalnym wydaje się jednak założenie, że właśnie za udziałem 
Boga, już w celu inicjalnym ma miejsce przynajmniej pośredni kontakt z bytami wiecznymi.  
40 P&R, str. 225. 
41 Ibidem, str. 88. 
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globalny, w postaci dążenia świata jako całości do osiągnięcia jakości bóstwa; u Whiteheada 

nacechowana jest raczej indywidualnie, jako konkretny wzorzec otrzymywany przez byt 

aktualny, którym on dalej podąża, lub nie. Słowa Whiteheada wydają się najlepiej oddawać 

ten subtelny stosunek w jakim Bóg pozostaje do świata: „On nie stwarza świata, on ratuje go: 

lub, bardziej precyzyjnie, jest on poetą świata, z czułą cierpliwością prowadzącym go przez 

swoją wizję prawdy, piękna i dobroci”42. 

 

Stwarzanie Boga 
 

Okazuje się, że zaszczepiona światu celowość, owa porządkująca wizja boska nie 

dotyczy wyłącznie zagadnień stricte światowych, lecz prowadzić może do prawomocnego 

zadania pytania: Czy świat stwarza Boga? Jeżeli (przynajmniej aspektowo) tak, to w jakim 

sensie? Co świat wnosi do nieskończonego bytu boskiego? Ponadto, czy tak rozumując, nie 

wpadamy w błędne koło, w którym czynnik twórczy (Bóg) zostaje dopiero stworzony przez 

własny twór (świat)? 

Propozycje Whiteheada i Alexandra również w tym przypadku przynoszą zgrabne 

rozstrzygnięcia. Ten pierwszy godzi się na, a wręcz przyjmuje jako konieczne, myślenie o 

Bogu jako o stworzeniu. Jest to wymóg pojmowania Boga jako wiecznego spełnienia 

[satisfaction], który – nieustannie ujmując wszystkie bytu aktualne – sam jest 

wiecznotrwałym ich tworem. W tym sensie Bóg jest wytworem świata, lecz jedynie w obliczu 

swojej natury pochodnej: „Jego ‘wtórna natura’ wynika z jego fizycznych ujęć pochodnych 

bytów aktualnych”43. Samą ową naturę Boga, która ewoluuje wraz ze wszystkimi bytami 

aktualnymi, nazywa Whitehead wprost płynnym światem, zyskującym nieśmiertelność przez 

swój udział w boskim bycie: „Wtórna natura Boga jest płynnym światem stającym się 

wiecznotrwałym przez swą obiektywną nieśmiertelność w Bogu”44. 

Jeszcze mocniej boską pochodność od świata akcentuje Alexander, traktując właściwą 

tylko Bogu cechę bóstwa jako twórcze zadanie przed światem postawione45. Obrazowo 

                                                 
42 Ibidem, str. 346. Ojciec J. Bocheński komentuje ten fragment tak: „Bóg się rozwija. Nie jest też, broń Boże, 
stwórcą świata, jest poetą świata. Jest czynnikiem, który próbuje w świecie wprowadzić ład, porządek.”; patrz: 
Między Logiką a Wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys, str. 158. 
43 P&R, str. 31. 
44 Ibidem, str. 347; por. także str. 12-3. 
45 W sposobie rozumienia końca ewolucji świata jako osiągnięcia bóstwa, czy wręcz kreacji Boga można 
doszukiwać się wpływów – powstałej mniej więcej w tym samym czasie – koncepcji Tielharda de Chardina, 
który twierdzi, że końcem ewolucji świata jest punkt Ω identyfikowany przez niego z Chrystusem; patrz: T. de 
Chardin, Mój wszechświat w Wybór Pism, str. 27nn. 
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wyraża się filozof, że „wszechświat jest brzemienny ową jakością”46, oraz że przyszły, 

powstały wraz z jej wyłonieniem się Bóg, na razie „jest idealnym Bogiem w zarodku”47. 

Oznacza to, że aktualnie Bóg posiada jedynie swoje „ciało”, które dopiero w przyszłości 

zrodzi jego „duszę”. Pamiętać musimy jednak, iż cały ten proces rozgrywa się w świecie, 

chociażby przez wzgląd na to, iż boskim „ciałem” jest cały aktualny wszechświat, osadzony 

na swoim czaso-przestrzennym fundamencie. Wszystko to powoduje, iż metafizyka 

Alexandra wikła się w trudność, jaką jest faktyczna nieobecność w aktualnej rzeczywistości 

Boga we właściwym jemu sensie. Rzeczywistość taka musi poczekać na Boga, który – mimo 

że potencjalnie jest obecny w świecie przez ów pchający go ku nowości nisus – to jednak 

zostanie przez świat dopiero zrodzony. Oczekiwanie na Boga sprawia, że Alexander nie waha 

się napisać: „Bóg, ponieważ jego bóstwo jest częścią wszechświata, jest w nim – jest w 

najściślejszym sensie nie stwórcą, lecz stworzeniem. (...) Jest on nieskończonym stworzeniem 

Czaso-Przestrzennego wszechświata”48. 

 

Stanowisko Alexandra jest bardziej radykalne i prowadzić może do większych 

trudności. Wynika to przede wszystkim z nieobecności u Alexandra dwóch, wyraźnie 

oddzielonych natur boskich, a ograniczenie się jedynie do miejscami mętnego rozróżnienia na 

boskie „ciało” i „duszę”. Pomimo tego owe rozróżnienia wystarczają, aby uniknąć błędnego 

koła w porządku bytowym. Bóg, co prawda jest przyczyną samego siebie (causa sui), lecz w 

obliczu swoich różnych aspektów: albo jego natura pierwotna wpływa, za pośrednictwem 

każdego bytu aktualnego, na kształt jego natury wtórnej; albo jego „ciało”, poprzez światowy 

rozwój, prowadzi do emergencji boskiej „duszy” – bóstwa. 

Obydwie metafizyki proponują nowe spojrzenie na zagadnienie stworzenia, delikatnie 

unikając popadnięcia w skrajności myślenia. Powyższe analizy pokazują, że problem 

stworzenia: 

a) nie może być wyjaśniony przez proste teorie, które tutaj zostały nazwane mianem 

teizmu, lub panteizmu, odpowiadające transcendencji i immanencji boskiej, lecz musi 

poszukiwać rozwiązań leżących pomiędzy tymi biegunami, 

b) wymaga podejścia na tyle analitycznego, by dostrzec jego faktyczną złożoność i 

aspektowość, a jednocześnie tak holistycznego, aby brać pod uwagę wszystkie jego 

                                                 
46 ST&D, II, str. 347. 
47 Ibidem, str. 365. 
48 Ibidem, str. 398. 
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aspekty, unikając kuszącej sposobności zredukowania całego zagadnienia do jednego z 

nich, 

c) może nawet prowadzić do konieczności stworzenia nowej ontologii, nowych pojęć, 

nazw relacji bytowych i sposobów istnienia, aby móc adekwatnie wyrazić opis 

skomplikowanej sytuacji metafizycznej; np. mogłaby to być – na dobrą sprawę nie 

stworzona jeszcze – nomenklatura filozofii procesu49. 

 

Zakończenie: antytezy 
 

Na zakończenie oddajmy jeszcze raz głos Whiteheadowi, aby przytoczyć krótki 

fragment ostatniego rozdziału jego Process and Reality. Podsumowuje on nie tylko cały 

system metafizyczny, a w szczególności końcową problematykę stosunku Boga i świata, ale 

będzie także nam użyteczny dla zebrania tego, nad czym zastanawialiśmy w toku wykładu. 

Do swojego „ostatecznego podsumowania” używa Whitehead sześciu grup antytez, które 

formułuje następująco: 

„Tak samo prawdą jest powiedzieć, że Bóg jest stały i Świat płynny, jak, że Świat jest stały i 

Bóg jest płynny. 

Tak samo prawdą jest powiedzieć, że Bóg jest jedno i Świat wiele, jak, że Świat jest jedno i 

Bóg wiele. 

Tak samo prawdą jest powiedzieć, że, w porównaniu ze Światem, Bóg jest eminentnie 

aktualny, jak, że, w porównaniu z Bogiem, Świat jest eminentnie aktualny. 

Tak samo prawdą jest powiedzieć, że Świat jest immanentny w Bogu, jak, że Bóg jest 

immanentny w Świecie. 

Tak samo prawdą jest powiedzieć, że Bóg transcenduje Świat, jak, że Świat transcenduje 

Boga. 

Tak samo prawdą jest powiedzieć, że Bóg stwarza Świat, jak, że Świat stwarza Boga”50. 

Zamieszczając powyższe tezy na początku artykułu, można narazić się na szyderczy 

śmiech bądź milczące niezrozumienie. Pozostaje mieć nadzieje, że u jego końca twierdzenia 

Whiteheada – pod którymi zapewne podpisałby się i Alexander – nie brzmią już tak 

absurdalnie. 

                                                 
49 Sam Whitehead, budując swoją ontologię, często skarżył się, że dostępne mu klasyczne pojęcia nie są w stanie 
wyrazić żywionych przez niego intuicji, stąd też często zapożyczał zwroty bądź z innych nauk, bądź tworzył 
neologizmy, których z resztą niemało jest w Process & Reality. 
50 P&R, str. 348. 
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