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Stratalizm w ontologii Nicolaia Hartmanna – 
ujęcie krytyczne

1. Wprowadzenie

Definiujemy stratalizm (łac. stratum – warstwa) jako teorię poziomów 
ontologicznych, czyli twierdzenie, że świat realny ma strukturę war-
stwową1. Jest to teza ontologiczna, a zatem teoria poziomów byłaby 
fragmentem ontologii szczegółowej. Stratalizm jest stanowiskiem filozo-
ficznym, zgodnie z którym świat posiada strukturę warstwową, zawiera 
częściowo odseparowane poziomy ontologiczne, relacje pomiędzy nimi 
oraz byty konkretne uwzględniające określone warstwy i należące do 
nich kategorie. Do podstawowych terminów używanych w stratalizmie 
można zaliczyć: kategorię, byt konkretny, warstwę, poziom (wyższy, 
niższy), hierarchię (system) poziomów lub warstw ontologicznych oraz 
relację międzywarstwową.

Poli podkreśla, że teoria poziomów bywa często kojarzona z pozio-
mami opisu lub wyjaśniania i tym samym zaliczana jest do domeny epi-
stemologii2. Taki sposób rozumienia poziomów, który być może częścio-
wo koresponduje z naszą problematyką, jest zasadniczo odmienny od 
ontologicznego podejścia, proponowanego w stratalizmie. Ten sam au-
tor wymienia szereg podstawowych pytań teorii poziomów ontologicz-
nych: Czym jest poziom? (definicja); Co generuje poziom? (kryterium 
demarkacji); Dlaczego poziomy są dyskretne? (natura hierarchii); Co je 

 1 W literaturze przedmiotu często odróżnia się poziom [level, Stufe] od warstwy 
[layer, stratum, Schicht], stwierdzając, że jest on wyższą jednostką klasyfikacyjną od 
warstwy: poziom zawiera wiele warstw, każda warstwa należy do jednego poziomu. 
Pomimo to, na potrzeby niniejszego artykułu obu terminów będziemy używać syno-
nimicznie. Zob. np.: R. Poli, Levels, „Axiomathes” 1998, nr 9, s. 203; idem, The Basic 
Problems of the Theory of Levels of Reality, „Axiomathes” 2001, nr 12, s. 276.
 2 R. Poli, Levels, s. 199; idem, The Basic Problems, s. 261–262.
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oddziela, a co łączy? (dywersyfikacji i unifikacja, pluralizm i monizm); 
Czy są one tego samego typu, czy należą do różnych typów? (sposoby 
istnienia); Czy istnieją przejścia pomiędzy teorią poziomów a innymi 
teoriami? (możliwe aplikacje i rozwinięcia)3. Zagadnienia te są dzisiaj 
rozwijane w badaniach ontologicznych nad superweniencją, emergen-
cją, fizykalizmem i antyredukcjonizmem oraz w dyskusjach nad proble-
mem mind-body4, teorią złożoności5 i ogólną teorią systemów6.

Ontologia Hartmanna jawi się, w tym kontekście, jako podstawowe, 
a jednocześnie częściowo zapomniane źródło filozoficznych refleksji nad 
stratalizmem7. Myśl niemieckiego filozofa najczęściej kojarzona była z jej 
neokantowskimi (marburskimi) i fenomenologicznymi źródłami oraz 
z pracami z zakresu etyki i estetyki. Rzadziej się pamięta, że należy ona – 
jak chce tego Wein – do nurtu odrodzenia metafizyki z dwudziestych lat 
XX wieku (tzw. Nowa Metafizyka)8. Nie negując wpływu ówczesnej nie-
mieckiej filozofii na rozwój ontologii Hartmanna, należy podjąć próbę 
spojrzenia na nią niezależnie od kontekstu kulturowego i językowego, 

 3 Idem, The Basic Problems, s. 262.
 4 J. Kim, Umysł w świecie fizycznym: esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przy-
czynowania mentalnego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002; idem, Physicalism, 
Or Something Near Enough, Princeton University Press 2005; R. Poczobut, Między re-
dukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 5 J. Holland, Emergence. From Chaos to Order, Basic Books, New York 1998; 
G. F. R. Ellis, True Complexity and its Associated Ontology, [w:] Science and Ultimate 
Reality. Quantum Theory, Cosmology and Complexity, red. J. D. Barrow, P. C. W. Davies, 
Ch. L. Harper, Jr., Cambridge University Press 2004.
 6 L. von Bertalanffy, General System Theory: Foundations, Development, Applica-
tions, George Braziller, New York 1968; E. Laszlo, Introduction to System Philosophy. 
Toward a New Paradigm of Contemporary Thought, Harper Torchbooks, New York 1972; 
M. Bunge, Treatise on Basic Philosophy, vol. 4, Ontology II: A World of Systems, D. Reidel 
Publishing Company, Dordrecht–Boston–London 1979.
 7 W opozycji do takiej opinii stoi wypowiedź Leszka Kopciucha: „Teza, że real-
ność ma strukturę warstwową i obejmuje byt fizyczny, organiczny, psychiczny i du-
chowy, jest jednym z najbardziej znanych poglądów Hartmanna”. Zob. L. Kopciuch, 
Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 28–29.
 8 H. Wein, Preface, [w:] J. N. Mohanty, Nicolai Hartmann and Alfred North Whitehe-
ad. A Study in Recent Platonism, Progressive Publishers, Calcutta 1957, s. IX. Autor ten 
zalicza do wspomnianego nurtu inne obszerne dzieła metafizyczne, które powstały 
w tym samym czasie: A. N. Whitehead, Process and Reality. An Essay in Cosmology, 
The Free Press, New York 1926 (corrected edition 1974) oraz S. Alexander, Space, 
Time, and Deity. The Gifford Lectures at Glasgow 1916–1918, Macmillan and Co., Lon-
don 1920. Niezwykle interesujące jest to, że obydwie prace zawierają pewne wersje 
teorii poziomów ontologicznych, które konstytuują najogólniejsze ramy dla bardziej 
szczegółowych rozważań. Tym samym można zaproponować hipotezę, według któ-
rej odrodzenie metafizyki w początkach XX wieku jest bezpośrednio związane ze 
skierowaniem filozoficznej uwagi na stratyfikację świata realnego.
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z którego się wyłoniła. Przezwyciężenie redukcjonistycznych tendencji 
połowy XX wieku oraz stopniowe przemijanie programu postmoder-
nistycznej dekonstrukcji końca stulecia, stwarzają odpowiednią atmos-
ferę myślową oraz wystarczającą perspektywę czasową dla ponownej 
ewaluacji i interpretacji ontologicznych poglądów Hartmanna. Ponadto 
wzrost zainteresowania problematyką emergencji, widoczny od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku9, dostarcza dodatkowego impulsu dla zainte-
resowania się stratalizmem autora Neue Wage der Ontologie.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tych elementów stratali-
zmu Hartmanna10, które okazują się pomocne w dzisiejszej debacie, oraz 
konstruktywna krytyka niektórych twierdzeń, ukazująca tak ich braki, 
jak i możliwości twórczej interpretacji i rozwoju. Główna teza jest na-
stępująca: stratalizm Hartmanna jest rozbudowaną, lecz niekompletną 
teorią poziomów świata realnego, którą można rozwinąć w kilku kie-
runkach. W pierwsze kolejności zostaną przedstawione te elementy on-
tologii Hartmanna, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego 
postawienia zagadnienia poziomów ontologicznych: sposób rozumienia 
ontologii oraz kategorii, ogólna klasyfikacja kategorii oraz pojęcie realnej 
możliwości. Następnie będą omówione podstawowe tezy stratalizmu 
Hartmanna, oparte na podziale na cztery główne warstwy świata realne-
go, dwie międzywarstwowe relacje oraz cztery grupy praw kategorial-
nych. Krytyka i propozycje nowych interpretacji dla wspomnianych tez 
będą przedmiotem kolejnego paragrafu. Całość zostanie podsumowana 
w kilku wnioskach.

2. Elementy ontologii Hartmanna

Jedną z podstawowych przesłanek ontologii Hartmanna jest stwierdze-
nie, że kategorie są zasadami bytu [Prinzipien] lub też jego podstawowy-
mi określeniami [Grundbestimmungen]. Przy takim rozumieniu kategorii 
całe zadanie ogólnej nauki o bycie sprowadza się do ich odkrywania 
i analizowania. Dlatego też niemiecki filozof nie waha się nazywać roz-

 9 Kim stwierdza: „Since around 1990, the idea of emergence has been making 
a big comeback”. Zob. J. Kim, Emergence: Core ideas and issues, „Synthese” 2006, nr 151, 
s. 547.
 10 Wielu autorów – w tym sam Hartmann – trafnie przyznaje, że teza o war-
stwowej strukturze świata realnego nie jest w historii filozofii niczym nowym. Por. 
np. Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, PWN, Warszawa 1974, s. 41. 
O prekursorach stratalizmu zob. N. Hartmann, Die Anfänge des Schichtungsgedankens 
in der alten Philosophie, [w:] Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften: 
Philosophisch-historische Klasse, nr 3, Walter de Gruyter, Berlin 1943; The Re-Emergence 
of Emergence. The Emergentist Hypothesis from Science to Religion, red. Ph. Clayton, 
P. C. W. Davies, Oxford University Press 2006, s. 4–7.
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winiętej przez siebie ontologii nauką o kategoriach [Kategorienlehre]. Całe 
bogactwo rozmaitych form istnienia daje się wyrazić przez określenie 
przynależnych im kategorii, których zestaw konstytuuje podstawowe 
zasady i najogólniejsze ramy ich funkcjonowania. Nauka o kategoriach 
nie determinuje jednak wszystkich możliwych przejawów bytu – ich 
precyzyjna analiza jest zadaniem nauk szczegółowych. Hartmann pod-
kreśla w ten sposób, że w porządku istnienia ontologia stanowi swoistą 
philosophia prima. Wyrażając afirmację i otwartość na rezultaty badań 
nauk szczegółowych, stwierdza on, że interpretacja analiz naukowych 
może naprowadzać na odkrywanie tych kategorii ontologicznych, któ-
rych nie sposób dostrzec za pomocą filozoficznych metod dociekań. 
Zatem genetycznie, w porządku poznania, ontologia jawi się jako phi-
losophia ultima – bierze pod uwagę wyniki nauk szczegółowych i inne 
dziedziny namysłu filozoficznego, wyprowadzając na ich podstawie 
wnioski natury ogólnej11.

W filozofii Hartmanna niejasny jest jednak status ontyczny katego-
rii pojętych jako zasady bytu. Z jednej strony zdecydowanie podkreśla 
on, że nie należy rozumieć kategorii jako bytów idealnych i oderwanych 
(błąd choryzmu12), z drugiej strony nie przyznaje, że przysługuje im 
realny sposób istnienia13. Próbując znaleźć pośrednie stanowisko po-
między Platońską immanencją rzeczy w sferze zasad a Arystotelesow-
ską immanencją zasad w rzeczach, ostatecznie stwierdza, że kategorie 
są niczym bez bytów konkretnych, w których się realizują jako ich za-
sady14. Nie oznacza to jednak, że kategorie potrzebują bytów realnych 
jako conditio sine qua non własnego istnienia. Hartmann sprzeciwia się 
utożsamieniu realności z konkretnością, a idealności z abstrakcyjnością. 
Wprost przeciwnie, przyznając, że byty idealne też mogą być konkreta-

 11 Więcej na temat rozróżnienia pomiędzy philosophia prima a philosophia ultima 
zob. N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, przeł. 
J. Garewicz, Wydawnictwo Comer, Toruń 1994, s. 132–134; idem, O podstawach onto-
logii. Cele i drogi analizy kategorialnej, przeł. J. Garewicz, Wydawnictwo Comer, Toruń 
1994, s. 41–43 oraz W. Galewicz, N. Hartmann, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, 
s. 33–34.
 12 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 82; A. Pietras, Introduction to Nicolai Hartmann’s 
Ontology, odczyt wygłoszony na konferencji: The Dynamical Ontologies of A. N. White-
head and N. Hartmann, Katowice-Panewniki, 5–7 maja 2011; towarzystwo.panewniki.
pl/english, 24.10.2012.
 13 Oprócz realnego i idealnego sposobu istnienia [Seinsweisen] Hartmann wy-
mienia jeszcze tzw. irrealny sposób istnienia, który przysługuje np. dziełom sztuki. 
Por. intencjonalny sposób istnienia u Ingardena w: B. Ogrodnik, Ingarden, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 2000, s. 35, 73–77, 104–108.
 14 Podkreślając nierozerwalny związek kategorii i konkretów, Galewicz stwier-
dza: „[K]ategorie są tym, czym są, tylko jako zasady czegoś; są one niczym bez swo-
jego konkretu, tak jak konkret jest niczym bez nich”. Zob. W. Galewicz, N. Hartmann, 
s. 82.
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mi, uznaje on, iż fundamentalne kategorie równie dobrze stosują się do 
bytów idealnych, jak i do realnych. Jeżeli zatem podjąć próbę nazwania 
sposobu istnienia, który przysługuje kategoriom, to wydaje się, że Hart-
mann określiłby go mianem kategorialnego sposobu istnienia15.

Ontologia Hartmanna jest w istocie bardzo obszerną klasyfikacją 
kategorii ontycznych, które są podzielone na grupy i posiadają charak-
terystyczne dla siebie prawa. Kryterium wyróżniania kolejnych grup 
kategorii jest zakres ich obowiązywania. Najprostszym podziałem jest 
dychotomia: kategorie fundamentalne – kategorie szczegółowe. Zakres 
stosowalności tych pierwszych obejmuje wszystkie sposoby istnienia 
(realny, idealny i irrealny) wraz z wszystkimi ich warstwami. Mordka 
stwierdza, że tego typu obowiązywanie ma charakter transgraniczny, 
gdyż przekracza granice wszystkich sposobów istnienia16. Do funda-
mentalnych kategorii należą kategorie modalne oraz dziesięć par naj-
ogólniejszych determinacji, np.: zasada-concretum, struktura-modus, 
jakość-ilość17. Z kolei kategorie szczegółowe stosują się wyłącznie do 
określonych warstw świata realnego, a zatem mają charakter wewnątrz-
warstwowy. Kategorie te korespondują ze szczegółowymi własnościami 
realnych konkretów18, a ich obecność jest czynnikiem dywersyfikującym 
kolejne warstwy i ukazującym różnice pomiędzy nimi.

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj kategorii ontologicznych, które nie na-
leżą do grupy fundamentalnych określeń bytowych, lecz występują 
we wszystkich warstwach tego, co realne19. Do kategorii takich należą 
np. proces, czas20, indywidualność, przyczyna. Przypisując im między-

 15 Nasuwa się tutaj analogia sposobu istnienia kategorii jako zasad bytu do spo-
sobu istnienia i obowiązywania praw przyrody, które również pozostają w ścisłym 
związku z egzemplifikującymi je obiektami, lecz nie są do nich sprowadzalne.
 16 A. Mordka, Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 41.
 17 Ibidem, s. 40; L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, „Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 2009, nr 22, s. 109.
 18 Poli podkreśla, że u Hartmanna istnieje różnica pomiędzy kategorią [category] 
(np. przestrzeń, czas, przyczyna) a własnością [property] (np. przestrzenność, cza-
sowość, przyczynowość). Zob. R. Poli, Two cases of categorial analysis: categories with 
positional value and the difference between time and temporality, odczyt wygłoszony na 
konferencji: The Dynamical Ontologies of A. N. Whitehead and N. Hartmann, Katowice-
Panewniki, 5–7 maja 2011; towarzystwo.panewniki.pl/English, 24.10.2012.
 19 Zob. L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 109.
 20 Kwestia stosunku czasowości do procesualności u Hartmanna jest przedmio-
tem dyskusji w rodzimej literaturze. Por. np. Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia 
Hartmanna, PWN, Warszawa 1974, s. 26; A. Mordka, Ontologiczne podstawy estetyki, 
s. 54–60. Większość autorów, wskazując na najbardziej fundamentalny wyznacznik 
tego, co istnieje realnie, przyznaje prymat procesualności w stosunku do trwania 
w czasie. Zob. np. L. Kopciuch, Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, s. 60: „Hart-
mann zakłada, że tym momentem, który rozstrzyga o odrębności realnego sposobu 
istnienia, jest właśnie procesualność, a nie samo tylko bycie w czasie”. Zob. także 
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warstwowy charakter, nazwijmy je specjalnymi21. Odgrywają one istot-
ną rolę w opisie ontologicznym świata realnego, ponieważ wskazują na 
czynniki, które łączą ze sobą rozmaite warstwy.

Ostatni element ontologii Hartmanna, który okazuje się ważny dla 
problematyki stratalizmu, powiązany jest z jego analizą modalną, roz-
winiętą głównie w pracy Möglichkeit und Wirklichkeit. Dotyczy on jednej 
z kategorii modalnych, jaką jest tzw. realna możliwość [Realmöglichke-
it]. Galewicz stwierdza: „Centralną rolę w analizie kategorii modalnych 
bytu realnego u Hartmanna odgrywa rewizja tradycyjnego pojęcia re-
alnej możliwości”22. Rewizja ta polega na dowartościowaniu czynnika 
potencjalnego w konstytucji tego, co rzeczywiste (aktualne). Mohanty 
zauważa, że „przez odróżnienie ‘realnej’ możliwości od ‘idealnej’ od-
rzucona zostaje stara idea racjonalistyczna, wedle której to, co realne, jest 
selekcją z wielu możliwych światów idealnych”23. W ujęciu Hartmanna 
realna możliwość wpółkonstytuuje dziejącą się rzeczywistość poprzez 
określanie warunków zachodzenia zdarzeń. Nowe pojęcie realnej moż-
liwości „przedstawia całość warunków, które muszą się pojawić w da-
nym stanie rzeczy sytuacji realnej”24. W momencie, gdy chociażby jeden 
z owych warunków nie jest spełniony, rzeczywistość nie pojawia się, 
a dane zdarzenie pozostaje w obszarze tego, co „idealnie” możliwe. Wa-
runkowy charakter relacji Realmöglichkeit do Wirklichkeit podkreśla de-
cydującą rolę tej pierwszej w kształtowaniu się hierarchicznych struktur 
świata realnego25.

L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 106: „Po pierwsze, powie Hart-
mann, realne przedmioty ‘przebiegają’ w czasie, a nie tylko w nim ‘są’. Ich sposobem 
bycia jest stawanie się”.
 21 Takiej nazwy używa np. Roberto Poli, Two cases of categorial analysis. Mordka 
z kolei zalicza te kategorie do fundamentalnych, lecz we wtórnym sensie fundamen-
talności. Kategorie fundamentalne w pierwotnym sensie nazywa on elementarnymi, 
a kategorie fundamentalne we wtórnym sensie – fundamentalnymi. Zob. A. Mordka, 
Ontologiczne podstawy estetyki, s. 38–40. My podążamy za terminologią Poliego, zazna-
czając jednocześnie, że kwestia nazewnictwa jest drugorzędna względem zwrócenia 
uwagi na istnienie trzech grup kategorii: transgranicznych (fundamentalnych), trans-
warstwowych (specjalnych) oraz wewnątrzwarstwowych (szczegółowych). Pojawia 
się jeszcze kwestia tzw. kategorii regionalnych. Zob. A. Mordka, Ontologiczne podstawy 
estetyki, s. 41–42.
 22 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 60.
 23 J. N. Mohanty, Nicolai Hartmann and Alfred North Whitehead, s. 151.
 24 N. Hartmann, Nowe drogi ontologii, przeł. J. Garewicz, Wydawnictwo Rolewski, 
Toruń 1998, s. 27.
 25 Hartmanna sposób pojmowania realnej możliwości może sugerować zrówna-
nie jej z kategorią rzeczywistości. Twierdzi on m.in.: „Realnie możliwe w ścisłym sen-
sie jest wyłącznie to, czego wszystkie warunki aż do ostatniego są spełnione”. Zob. 
N. Hartmann, Möglichkeit und Wirklichkeit, Walter de Gruyter, Berlin 1966, s. 46 oraz: 
„To, co jest realnie możliwe, jest także realnie rzeczywiste” (prawo realnej możliwo-
ści). Ibidem, s. 116. Cyt. za: W. Galewicz, N. Hartmann, s. 63–65). Celem analiz Hart-
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3. Podstawowe tezy stratalizmu Hartmanna

Stratalizm Hartmanna ukazuje perspektywę wertykalnie zorganizowa-
nego świata realnego, w którym wyższe warstwy, będąc nabudowane 
na niższych, pozostają względem nich nieredukowalne oraz posiada-
ją względną autonomię. Kompletna charakterystyka poszczególnych 
warstw zawarta jest w zestawie konstytuujących je kategorii. Zestaw ów 
stanowi kryterium wyróżnienia warstwy lub poziomu ontologicznego26. 
Dlatego też warstwowość w sposób pierwotny dotyczy hierarchiczne-
go uporządkowania szczegółowych kategorii ontologicznych, w sposób 
wtórny zaś odnosi się do konkretnych rzeczy27. Te ostatnie najczęściej 
przenikają przez kilka poziomów organizacji i posiadają własności kore-
spondujące z kategoriami różnych szczebli28. Wynika stąd, że stratalizm 
jest rozwinięciem i uszczegółowieniem ogólnej ontologii Hartmanna, 
rozumianej jako nauka o kategoriach.

W Nowych drogach ontologii autor wyróżnia cztery główne warstwy 
świata realnego oraz powiązane z nimi kategorie29:

1.  byt nieożywiony [anorganisches Sein] – przestrzeń i czas, substan-
cjalność i przyczynowość (mechaniczna), związek przyczynowo-
-skutkowy, wzajemne oddziaływanie procesów, struktura dyna-
miczna i równowaga dynamiczna;

2.  byt ożywiony [organisches Sein] – struktura organiczna, przysto-
sowanie i celowość, przemiana materii, samoregulacja, samood-

manna jest jednak nie tyle zatarcie różnicy pomiędzy możliwością a aktualnością, 
ile przeprowadzenie krytyki Arystotelesowskiego rozumienia możliwości jako ode-
rwanej od zdarzeń aktualnych. Dualizm taki, zdaniem Hartmanna, skutkował usta-
tycznieniem bytu realnego poprzez zredukowanie procesualnego aspektu świata do 
prostego przechodzenia pomiędzy stanami. Zob. W. Galewicz, N. Hartmann, Wiedza 
s. 61–62. Zob. także Hartmanna pojęcie tzw. częściowej możliwości [Teilmöglichkeit] 
w: N. Hartmann, Möglichkeit und Wirklichkeit, s. 46–48.
 26 Podobnie warstwę definiuje Artur Mordka w Ontologicznych podstawach estetyki, 
s. 43: „Jeśli warstwę można pojąć jako pewną całość, to kategorie są jej częściami. Jeśli 
stanowi zbiór, są elementami. Innymi słowy, warstwa jest określana przez charak-
terystyczny, do innych niesprowadzalny zbiór kategorii”. Zob. także: L. Kopciuch, 
Człowiek i historia, s. 30: „Warstwa bytowa jest ‘obszarem’ realności wyodrębnionym 
przez zespół specyficznych tylko dla niego kategorii”.
 27 L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 107.
 28 Poli pisze: „Almost all actually existent entities are multi-stratified. Which 
means that the layers and strata of reality do not distinguish items. The levels are internal 
to items but not as their parts!”. Zob. R. Poli, The Basic Problems, s. 276. Identycznie tę 
kwestię stawia Kopciuch: „Pojęcie warstwy ma charakter bardziej podstawowy. Po 
pierwsze, to twory zawierają w sobie warstwy, a nie na odwrót. Po drugie, zróżnico-
wanie warstw tłumaczy zróżnicowanie tworów”. Zob. L. Kopciuch, Nicolaia Hartman-
na prawa bytu realnego, s. 108. Zob. także: idem, Człowiek i historia, s. 30.
 29 N. Hartmann, Nowe drogi ontologii, s. 57.
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twarzanie, determinacja genetyczna, instynkt, życie gatunkowe, 
stałość i zmiana gatunkowa, harmonia między organami a cało-
ścią organizmu, harmonia między elementami organizmu;

3.  byt psychiczny [seeliges Sein] – akt i treść, świadomość i nieświa-
domość, przyjemność i nieprzyjemność, motywacja, tempera-
ment, osobowość;

4.  byt duchowy [geistiges Sein] – myśl, poznawanie, chcenie, wol-
ność, wartościowanie, osobowość, determinacja aksjologiczna 
i samodeterminacja, tendencje ducha obiektywnego.

Hartmann podkreśla dwie rzeczy: (i) „jednoznaczne przyporządko-
wanie warstw kategorii do warstw bytowych” oraz (ii) „wewnętrzną ho-
mogeniczność i powiązanie kategorii każdej poszczególnej warstwy”30. 
Zachodzi zatem ścisła korespondencja pomiędzy dwoma rodzajami 
warstw tak, że poziomy ontologiczne odpowiadają poziomom katego-
rialnym31. Byt przecinający kilka warstw kategorialnych posiada kilka 
aspektów, które ujawniają się na różnych poziomach dociekań filozo-
ficznych i naukowych. Radykalne różnice pomiędzy szczegółowymi ka-
tegoriami kolejnych warstw stanowią o heterogeniczności i dyskretnym 
charakterze całej hierarchii. Homogeniczność kategorii pojawia się na-
tomiast w ramach jednego ich poziomu i polega na wspólnym udziale 
wszystkich kategorii w konkretnym bycie. W ten sposób warstwa kate-
gorii pozostaje jednością, której przysługuje priorytet nad jej poszcze-
gólnymi elementami (por. 2.3. prawo całości warstwowej).

Istnieją też czynniki unifikujące hierarchię w wertykalnym i mię-
dzywarstwowym wymiarze. Należą do nich kategorie fundamentalne 
i specjalne. Obydwie grupy przenikają wszystkie poziomy organizacji 
świata realnego, wskazując na (i) identyczny, realny sposób istnienia by-
tów na wszystkich poziomach, (ii) elementy wspólne, które występują 
na każdym szczeblu. Jednak to, że elementy są wspólne, nie oznacza, iż 
są one identyczne. Zgodnie z prawem modyfikacji (3.1) kategorie niż-
szych warstw pojawiają się w wyższych w zmienionej postaci, ponieważ 
obecność kategorii wyższych warstw modyfikuje powracające kategorie 
niższe. Podczas gdy kategorie szczegółowe dywersyfikują hierarchię po-
ziomów ontologicznych (czynnik heterogeniczny), kategorie fundamen-
talne i specjalne unifikują ją (czynnik homogeniczny).

Oprócz powiązań kategorialnych warstwy pozostają względem sie-
bie w jednej z dwóch relacji: nadawania wyższej formy [Überformung] 
lub nadbudowania [Überbauung]. Pierwsza zachodzi pomiędzy dwoma 

 30 Ibidem.
 31 Należy jednak zauważyć, że przyporządkowanie czy odpowiedniość pomię-
dzy warstwami kategorii a warstwami bytu nie oznacza ich tożsamości. Podkreśla 
to Kopciuch, pisząc: „[N]ie da się w ścisły sposób utożsamić warstw realnych z war-
stwami kategorii”. Zob. L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 107.
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najniższymi warstwami (nieorganiczna–organiczna), natomiast druga 
pomiędzy pozostałymi (organiczna–psychiczna, psychiczna–duchowa). 
Specyfika relacji nadawania wyższej formy polega na przekształcaniu 
czynnika formalnego niższego poziomu w czynnik materialny wyższe-
go. Jako rezultat otrzymujemy szereg, który „jest nieprzerwanym prze-
wyższaniem się form, z których każda jest z kolei materią następnego 
uformowania wyższego”32. Wyższa warstwa jest tak mocno skorelowana 
z niższą, że wykorzystuje niższe formy jako materiał dla własnych two-
rów. Przynajmniej część kategorii niższego poziomu powraca w zmody-
fikowanej formie na wyższym poziomie. Jako przykład zachodzenia tej 
relacji Hartmann podaje ciąg bytów: atom – molekuła – komórka – orga-
nizm wielokomórkowy33.

Relacja nadbudowania wskazuje na nieciągłość w hierarchii warstw, 
ponieważ określa „cezurę, w której nadawanie wyższej formy jest prze-
rywane”34. Wprowadza ona „domieszkę heterogeniczności” w jedności 
sposobu istnienia i ciągłego przechodzenia w siebie form świata realne-
go. Poli stwierdza, że w przeciwieństwie do zależności materia–forma 
[matter–form], obowiązującej w pierwszej relacji, związek nadbudowania 
określony jest przez zależność rodzący–zrodzony [bearer–borne]35. Innymi 
słowy, twory wyższych poziomów nie wykorzystują przekształconych, 
niższych struktur do własnej konstytucji, lecz będąc na nich nadbudo-
wane, wykazują zupełnie odmienny sposób zorganizowania. Wyższe 
warstwy są zrodzone z niższych, ale ich struktura pozostaje radykal-
nie odmienna od tego, z czego się wyłoniły. Nowe kategorie są teraz 
jakościowo nowymi zasadami, a nie tylko zmodyfikowanymi wersjami 
starych kategorii. Pierwszy taki skok ontologiczny zachodzi na granicy 
świata organicznego i wewnętrznego świata przeżyć psychicznych:

‘Świat wewnętrzny’, który się z nich buduje – świat przeżywania, od-
czuwania, postrzegania, myślenia itd. – jest wprawdzie obszarem byto-
wym wznoszącym się ‘ponad’ strukturą organiczną, ale tylko spoczywa 
‘na’ niej jako na bazie bytowej, nie buduje się ‘z’ niej jak z jakiejś materii. 
W odróżnieniu od stosunku nadania wyższej formy można ten rodzaj 
nakładania się nazwać stosunkiem nadbudowania36.

Podobna relacja zachodzi w drugim skoku ontologicznym pomię-
dzy indywidualnymi aktami psychicznymi a obiektywnymi treściami 
świata ducha, które „uwalniają się od nich i mają historycznie ponadin-

 32 N. Hartmann, Nowe drogi ontologii, s. 60.
 33 Ibidem.
 34 Ibidem.
 35 R. Poli, Levels, s. 203–204; idem, The Basic Problems, s. 276.
 36 N. Hartmann, s. 68.
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dywidualny sposób istnienia”37. Grupa kategorii poziomu duchowego 
nie zawiera elementów kategorii bytu psychicznego. Stąd u Hartmanna 
choć m.in. procesy historyczne, kultura czy język wymagają do swoje-
go istnienia indywidualnych istot obdarzonych psychiką, to jednak ich 
charakterystyka ontologiczna jest radykalnie różna i nieredukowalna do 
świata przeżyć wewnętrznych.

 

 
Schemat 1. Cztery warstwy świata realnego i ich relacje 

Stratalizm Hartmanna cechuje zatem ujęcie kategorialne oraz obecność dwóch rodzajów 

relacji międzywarstwowych. Relacje te wskazują na odmienne sposoby wyłaniania się jednych 

warstw z drugich, wprowadzając dodatkową różnorodność w dziedzinę realnego istnienia. 

Kopciuch stwierdza: „W nadawaniu wyższej formy zależność ma charakter egzystencjalny i 

treściowy, w nadbudowaniu – tylko egzystencjalny”38. Dwa rodzaje relacji oraz unikatowe 

zestawienia kategorii szczegółowych akcentują heterogeniczny aspekt hierarchii warstw świata 

realnego. Z kolei aspekt homogeniczny jest podkreślony zarówno przez omówione już kategorie 

fundamentalne i specjalne, jak i przez funkcję realnej możliwości w wyłanianiu się nowych warstw. 

Realna możliwość, która określa warunki zachodzenia stanów rzeczy w świecie aktualnym, 

stanowi ważny mechanizm w relacjach międzywarstwowych. Pokazuje ona, w jakiej zależności 

pozostaje poziom wyższy do niższego. To, co aktualne na poziomie niższym, ujmowane jest jako 

realna możliwość na poziomie wyższym w tym sensie, że dostarcza całości warunków 

aktualizowania się bytów z poziomu wyższego. Byty niższej warstwy (Ln) konstytuują zbiór 

koniecznych warunków, przybierających formę realnej możliwości na wyższym poziomie (Ln+1). 

                                                 
38 L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 109. 

Schemat 1. Cztery warstwy świata realnego i ich relacje

Stratalizm Hartmanna cechuje zatem ujęcie kategorialne oraz obec-
ność dwóch rodzajów relacji międzywarstwowych. Relacje te wskazują 
na odmienne sposoby wyłaniania się jednych warstw z drugich, wpro-
wadzając dodatkową różnorodność w dziedzinę realnego istnienia. 
Kopciuch stwierdza: „W nadawaniu wyższej formy zależność ma cha-
rakter egzystencjalny i treściowy, w nadbudowaniu – tylko egzystencjal-
ny”38. Dwa rodzaje relacji oraz unikatowe zestawienia kategorii szcze-
gółowych akcentują heterogeniczny aspekt hierarchii warstw świata 
realnego. Z kolei aspekt homogeniczny jest podkreślony zarówno przez 
omówione już kategorie fundamentalne i specjalne, jak i przez funkcję 
realnej możliwości w wyłanianiu się nowych warstw.

Realna możliwość, która określa warunki zachodzenia stanów rze-
czy w świecie aktualnym, stanowi ważny mechanizm w relacjach mię-
dzywarstwowych. Pokazuje ona, w jakiej zależności pozostaje poziom 
wyższy do niższego. To, co aktualne na poziomie niższym, ujmowane 
jest jako realna możliwość na poziomie wyższym w tym sensie, że do-
starcza całości warunków aktualizowania się bytów z poziomu wyższe-

 37 Ibidem, s. 61.
 38 L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 109.
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go. Byty niższej warstwy (Ln) konstytuują zbiór koniecznych warunków, 
przybierających formę realnej możliwości na wyższym poziomie (Ln+1).

 

 
Schemat 2. Realna możliwość w relacjach międzywarstwowych 

Warto zauważyć, że schemat ten obowiązuje w relacjach pomiędzy wszystkimi warstwami, 

zarówno sąsiadującymi z sobą, jak i bardziej od siebie oddalonymi. Relacja konstytuowania 

warunków koniecznych w formie realnej możliwości jest przechodnia. W ten sposób można 

postrzegać dwie szczegółowe, wyróżnione przez Hartmanna, relacje nadawania wyższej formy i 

nadbudowania jako egzemplifikacje bardziej podstawowej zależności pomiędzy tym, co realnie 

możliwe, a tym, co aktualne. W wertykalnej hierarchii realna możliwość danej warstwy wyznacza 

zbiór warunków, które z konieczności muszą zostać spełnione przez wyłaniającą się warstwę 

wyższą. Kwestią wtórną pozostaje zagadnienie, czy aktualność z danego poziomu przekształca 

niższą potencjalność w nową formę, czy też nabudowuje się na niej, bez włączania jej kategorii we 

własne struktury. W obydwu przypadkach poziom niższy warunkuje wyłonienie się wyższego. 

Kolejny obszerny fragment stratalizmu Hartmanna jest zawarty w tzw. prawach 

kategorialnych. Zdaniem Galewicza są one wyrazem „całej sieci prawidłowych stosunków i 

związków”39 między kategoriami (tej samej warstwy i różnych warstw) oraz zawierającymi je 

konkretami. Jest to w istocie sam rdzeń szczegółowej ontologii (analizy kategorialnej) Hartmanna, 

prowadzący do wyłonienia się systematycznie zorganizowanej hierarchii kategorii świata realnego i 

znajdujących się w nich rzeczy konkretnych. Wszystkie prawa kategorialne podzielone są na cztery 

główne grupy, z których każda składa się z czterech praw. Kopciuch zauważa, że dwie pierwsze 

grupy (1 i 2) mają charakter stosunków horyzontalnych, natomiast dwie kolejne (3 i 4) – stosunków 

wertykalnych40. Poniższa tabela zawiera ich zestawienie41: 

 

                                                 
39 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 81. 
40 L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 110. 
41 Szczegółowe opracowanie wszystkich praw kategorialnych zawiera: N. Hartmann, Der Aufbau der Realen Welt, 
Walter de Gruyter, Berlin 1964, rozdziały 43–60. Ich krótkie omówienie można znaleźć w następujących fragmentach 
tej pracy: grupa 1 (s. 382–383), grupa 2 (s. 394), grupa 3 (s. 432), grupa 4 (s. 471–472). Polskie tłumaczenie kolejnych 
praw kategorialnych znajduje się w: W. Galewicz, N. Hartmann, s. 76–103 oraz L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna 
prawa bytu realnego, s. 110–111. 

Schemat 2. Realna możliwość w relacjach międzywarstwowych

Warto zauważyć, że schemat ten obowiązuje w relacjach pomiędzy 
wszystkimi warstwami, zarówno sąsiadującymi z sobą, jak i bardziej 
od siebie oddalonymi. Relacja konstytuowania warunków koniecznych 
w formie realnej możliwości jest przechodnia. W ten sposób można po-
strzegać dwie szczegółowe, wyróżnione przez Hartmanna, relacje nada-
wania wyższej formy i nadbudowania jako egzemplifikacje bardziej 
podstawowej zależności pomiędzy tym, co realnie możliwe, a tym, co 
aktualne. W wertykalnej hierarchii realna możliwość danej warstwy wy-
znacza zbiór warunków, które z konieczności muszą zostać spełnione 
przez wyłaniającą się warstwę wyższą. Kwestią wtórną pozostaje zagad-
nienie, czy aktualność z danego poziomu przekształca niższą potencjal-
ność w nową formę, czy też nabudowuje się na niej, bez włączania jej 
kategorii we własne struktury. W obydwu przypadkach poziom niższy 
warunkuje wyłonienie się wyższego.

Kolejny obszerny fragment stratalizmu Hartmanna jest zawarty 
w tzw. prawach kategorialnych. Zdaniem Galewicza są one wyrazem 
„całej sieci prawidłowych stosunków i związków”39 między kategoriami 
(tej samej warstwy i różnych warstw) oraz zawierającymi je konkretami. 
Jest to w istocie sam rdzeń szczegółowej ontologii (analizy kategorialnej) 
Hartmanna, prowadzący do wyłonienia się systematycznie zorganizo-
wanej hierarchii kategorii świata realnego i znajdujących się w nich rze-
czy konkretnych. Wszystkie prawa kategorialne podzielone są na cztery 
główne grupy, z których każda składa się z czterech praw. Kopciuch za-

 39 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 81.
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uważa, że dwie pierwsze grupy (1 i 2) mają charakter stosunków hory-
zontalnych, natomiast dwie kolejne (3 i 4) – stosunków wertykalnych40. 
Poniższa tabela zawiera ich zestawienie41:

Tabela 1. Cztery grupy praw kategorialnych

1.  Prawa kategorialnego obowiązywa-
nia

3. Prawa układu warstwowego

relacja kategorii do konkretów i warstw wertykalna relacja pomiędzy kategoria-
mi różnych warstw

1.1. prawo zasady 3.1. prawo powrotu

1.2.  prawo obowiązywania w obrębie 
„warstwy”

3.2. prawo modyfikacji

1.3. prawo przynależności warstwowej 3.3. prawo kategorialnego novum

1.4. prawo determinacji warstwowej 3.4. prawo dystansu między warstwami

2. Prawa kategorialnej koherencji 4. Prawa kategorialnej zależności

horyzontalna relacja pomiędzy katego-
riami danej warstwy

egzystencjalna zależność pomiędzy 
warstwami

2.1. prawo powiązania 4.1. prawo mocy

2.2. prawo jedności warstwowej 4.2. prawo indyferencji

2.3. prawo całości warstwowej 4.3. prawo materii

2.4. prawo implikacji 4.4. prawo wolności

Nie ma potrzeby kolejnego omawiania wszystkich wymienionych 
praw42. Ukażemy jedynie niektóre wypływające z nich twierdzenia, 
szczególnie istotne dla teorii poziomów ontologicznych. Pierwsza gru-
pa praw kategorialnych dotyczy relacji, w jakich pozostają kategorie 
do konkretów i do warstw. Prawo zasady (1.1.), stwierdzające, że byt 
kategorii polega na byciu zasadą jakiejś rzeczy konkretnej, oraz że ka-
tegorie nie istnieją poza konkretami, pozwala ujmować te ostatnie jako 

 40 L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 110.
 41 Szczegółowe opracowanie wszystkich praw kategorialnych zawiera: N. Hart-
mann, Der Aufbau der Realen Welt, Walter de Gruyter, Berlin 1964, rozdziały 43–60. 
Ich krótkie omówienie można znaleźć w następujących fragmentach tej pracy: grupa 
1 (s. 382–383), grupa 2 (s. 394), grupa 3 (s. 432), grupa 4 (s. 471–472). Polskie tłu-
maczenie kolejnych praw kategorialnych znajduje się w: W. Galewicz, N. Hartmann, 
s. 76–103 oraz L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 110–111.
 42 Wszystkie grupy praw mają swoje ogólne i szczegółowe sformułowania. Por. 
L. Kopciuch, Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 110; R. Poli, Hartmann’s Theory 
of Categories: Introductory Remarks, [w:] The Philosophy of Nicolai Hartmann, red. R. Poli, 
C. Scognamiglio, F. Tremblay, Walter de Gruyter, Berlin 2011, s. 25–27.
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w całości opisywalne przez zestaw konstytuujących je kategorii. Tym 
samym, zgodnie z prawem determinacji warstwowej (1.4.) „wszystkie 
zasadnicze momenty występujące w dowolnym konkrecie określonej 
warstwy bytowej są przez kategorie tej warstwy w pełni zdeterminowa-
ne”43. Oznacza to, że pełna charakterystyka danej warstwy bytowej jest 
zawarta w zestawie obecnych w niej kategorii. Kryterium wyróżnienia 
poziomu ontologicznego sprowadza się zatem do wykrycia przynależ-
nych mu kategorii44.

Druga grupa praw dookreśla swoistą relację, w jakiej pozostają 
względem siebie kategorie tworzące jedną warstwę. Kategorialna kohe-
rencja jest wieloaspektową relacją, która organizuje kategorie w sposób 
horyzontalny. W ogólności powiązane kategorie tej samej warstwy mają 
specjalny typ jedności (2.2.), który powoduje, że utworzona z nich ca-
łość jest czymś więcej niż tylko sumą swoich części. Całość taka posiada 
priorytet względem swoich części (2.3). Prawo implikacji (2.4.) zawiera 
jednak odwrotną tezę – struktura danej warstwy kategorii jest taka, że 
każda jej część zawiera w sobie, „implikuje” jej całość. Jest to teza o ho-
lograficznej lub fraktalnej strukturze warstwy ontologicznej. Próba połą-
czenia prawa całości warstwowej (2.3.) z prawem implikacji (2.4.) może 
polegać na przyznaniu ontycznej pierwotności strukturze całości da-
nej warstwy, która później dziedziczona jest przez wszystkie jej części. 
W kontekście problematyki stratalizmu relacja kategorialnej koherencji 
okazuje się niezwykle ważna, gdyż przedstawia mechanizmy horyzon-
talnej dynamiki w ramach jednej warstwy. Na gruncie tak przedstawio-
nej wewnętrznej złożoności warstwy możliwe staje się wyłonienie wyż-
szych poziomów.

 

każda jej część zawiera w sobie, „implikuje” jej całość. Jest to teza o holograficznej lub fraktalnej 

strukturze warstwy ontologicznej. Próba połączenia prawa całości warstwowej (2.3.) z prawem 

implikacji (2.4.) może polegać na przyznaniu ontycznej pierwotności strukturze całości danej 

warstwy, która później dziedziczona jest przez wszystkie jej części. W kontekście problematyki 

stratalizmu relacja kategorialnej koherencji okazuje się niezwykle ważna, gdyż przedstawia 

mechanizmy horyzontalnej dynamiki w ramach jednej warstwy. Na gruncie tak przedstawionej 

wewnętrznej złożoności warstwy możliwe staje się wyłonienie wyższych poziomów. 

 
Schemat 3. Kategorialna i fraktalna struktura warstwy 

Dopełnieniem opisu poziomego zorganizowania warstwy jest opis międzywarstwowych 

stosunków wertykalnych, zawarty w trzeciej grupie praw kategorialnych. Najistotniejsza teza mówi 

o tym, że kategorie niższych warstw (w zmienionej postaci) przenikają do warstw wyższych, lecz 

nigdy nie zachodzi proces odwrotny. Poziom, do którego jest w stanie sięgnąć dana kategoria, 

zależy od jej typu – im bardziej podstawowa kategoria, tym może przeniknąć do wyższych warstw 

świata realnego. Prawo modyfikacji (3.2.), w nawiązaniu do praw kategorialnej koherencji (2.1. i 

2.2.), dodaje jednak, że powracająca kategoria nigdy nie pozostaje taka sama, lecz zmienia się pod 

wpływem odmiennej grupy kategorii szczegółowych, z którymi teraz tworzy nową całość. Prawa 

powrotu i modyfikacji (3.1. i 3.2.) podkreślają homogeniczność całej hierarchii następujących po 

sobie poziomów ontologicznych – powracające kategorie unifikują rzeczy konkretne z różnych 

warstw. Kolejne dwa prawa z kolei: kategorialnego novum (3.3.) oraz dystansu między warstwami 

(3.4.) podkreślają aspekt heterogeniczny tej hierarchii, ponieważ ukazują miejsce i rolę nowych 

kategorii, które nie znajdują swoich odpowiedników w niższych strukturach. Szczególnie ważne 

jest ostatnie prawo (3.4.), które jednoznacznie stwierdza, że przechodzenie do wyższych warstw jest 

nieciągłe, odbywa się skokowo. Dystans między warstwami, uzyskany przez pojawienie się 

jakościowo nowych kategorii, wyklucza możliwość istnienia ontologicznego continuum oraz 

ciągłego przechodzenia pomiędzy szczeblami hierarchii warstw. Jednocześnie Hartmann zaznacza, 

że nie wyklucza to genetycznej zależności wyższych warstw od niższych. Próba pogodzenia 

powrotu z nowością, ciągłości ze skokowym charakterem relacji międzywarstwowych jest 

charakterystyczna dla stratalizmu niemieckiego filozofa, który stwierdza: 

 43 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 85.
 44 Kryterium to akceptuje również Poli, nazywając je kryterium kategorialnym: 
„[T]he levels of reality are characterized (and therefore distinguished) by the catego-
ries”. Zob. R. Poli, The Basic Problems, s. 264.
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Schemat 3. Kategorialna i fraktalna struktura warstwy
Dopełnieniem opisu poziomego zorganizowania warstwy jest opis 

międzywarstwowych stosunków wertykalnych, zawarty w trzeciej 
grupie praw kategorialnych. Najistotniejsza teza mówi o tym, że ka-
tegorie niższych warstw (w zmienionej postaci) przenikają do warstw 
wyższych, lecz nigdy nie zachodzi proces odwrotny. Poziom, do które-
go jest w stanie sięgnąć dana kategoria, zależy od jej typu – im bardziej 
podstawowa kategoria, tym może przeniknąć do wyższych warstw 
świata realnego. Prawo modyfikacji (3.2.), w nawiązaniu do praw kate-
gorialnej koherencji (2.1. i 2.2.), dodaje jednak, że powracająca katego-
ria nigdy nie pozostaje taka sama, lecz zmienia się pod wpływem od-
miennej grupy kategorii szczegółowych, z którymi teraz tworzy nową 
całość. Prawa powrotu i modyfikacji (3.1. i 3.2.) podkreślają homoge-
niczność całej hierarchii następujących po sobie poziomów ontologicz-
nych – powracające kategorie unifikują rzeczy konkretne z różnych 
warstw. Kolejne dwa prawa z kolei: kategorialnego novum (3.3.) oraz 
dystansu między warstwami (3.4.) podkreślają aspekt heterogeniczny 
tej hierarchii, ponieważ ukazują miejsce i rolę nowych kategorii, które 
nie znajdują swoich odpowiedników w niższych strukturach. Szcze-
gólnie ważne jest ostatnie prawo (3.4.), które jednoznacznie stwier-
dza, że przechodzenie do wyższych warstw jest nieciągłe, odbywa się 
skokowo. Dystans między warstwami, uzyskany przez pojawienie się 
jakościowo nowych kategorii, wyklucza możliwość istnienia ontolo-
gicznego continuum oraz ciągłego przechodzenia pomiędzy szczeblami 
hierarchii warstw. Jednocześnie Hartmann zaznacza, że nie wyklucza 
to genetycznej zależności wyższych warstw od niższych. Próba pogo-
dzenia powrotu z nowością, ciągłości ze skokowym charakterem re-
lacji międzywarstwowych jest charakterystyczna dla stratalizmu nie-
mieckiego filozofa, który stwierdza:

Typ jedności świata nie jest akurat tak prosty [jak tego chcą teorie mo-
nistyczne – J. D.]. […] Nowej ontologii chodzi właśnie o to, by uważnie 
rozważając, wydobyć z różnorodności warstw bytowych stosunek homo-
geniczności i heterogeniczności, nie dając się zaślepić ani jednemu, ani 
też drugiemu rodzajowi przesądów45.

Wreszcie ostatnia, czwarta grupa praw kategorialnych definiuje 
możliwe typy międzywarstwowych zależności egzystencjalnych po-
między kategoriami oraz konkretnymi bytami, których te pierwsze są 
zasadami. Hartmann zestawia ze sobą kategorialną moc (4.1.) i wol-
ność (4.4.) w stosunku odwrotnie proporcjonalnym – im większa moc 
kategorii danej warstwy tym mniejsza wolność w jej obrębie; im więk-

 45 N. Hartmann, Nowe drogi ontologii, s. 69.
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sza wolność, tym słabsze są kategorie46. Istotne treści zawiera również 
prawo indyferencji (4.2.), stwierdzające, że dla niższych kategorii obo-
jętne jest to, że stanowią fundament dla poziomów wyższych. Innymi 
słowy, Hartmann broni tezy, że wyższe warstwy nie są w stanie nic 
zmienić w kategorialnej strukturze warstw niższych. Nie oznacza to 
jednak, że wszelki wpływ konkretów warstw wyższych na niższe jest 
zanegowany. W kolejnym paragrafie przedstawimy hipotezę, zgod-
nie z którą odpowiednia interpretacja prawa indyferencji (4.2.) może 
doprowadzić do akceptacji pewnej formy przyczynowania odgórnego 
w ontologii Hartmanna.

Podsumowując podstawowe tezy stratalizmu Hartmanna, należy 
stwierdzić, że zawierają one odniesienia do dwóch aspektów struktu-
ry hierarchicznej: horyzontalnego i wertykalnego. Podstawowa różni-
ca pomiędzy nimi polega na tym, że o ile w pierwszym oddziaływania 
mają charakter obustronny, o tyle w drugim zachodzą tylko w jedną 
stronę – od dołu ku górze47. Owa jednokierunkowość oddziaływań 
międzywarstwowych wskazuje na cechę linearności w hierarchii Hart-
manna. Linearność oznacza, że istnieje tylko jedna ścieżka przejścia 
od kategorii niższych do wyższych, oraz że jest ona jednokierunko-
wa. Innymi słowy, nie istnieją inne czynniki warunkujące przechodze-
nie pomiędzy warstwami kategorii poza uwarunkowaniami dobrze 
określonego zestawu kategorii niższego poziomu. Warto zauważyć, 
że linearność nie wiąże się koniecznie z ciągłością i może uwzględ-
niać zmiany skokowe. W istocie taka sytuacja ma miejsce w związkach 
międzywarstwowych, opisywanych za pomocą relacji nabudowania 
[Überbauung].

Poniższy schemat przedstawia zaproponowaną przez Hartmanna 
czterostopniową hierarchię świata realnego we wszystkich wyżej omó-
wionych relacjach wewnątrz- i międzywarstwowych:

 46 Wolność tym samym jawi się nie tyle jako specyficznie ludzka cecha, lecz doty-
czy tych relacji międzywarstwowych, w których pojawiają się nowe kategorie. Żadna 
wolność nie jest absolutna, lecz zawsze musi być rozpatrywana w relacji do niższej 
warstwy. Ludzka wolność woli jest jedynie egzemplifikacją relacji pojawiających 
się na granicy wszystkich sąsiadujących warstw ontycznych. Por. Z. Zwoliński, Byt 
i wartość u Nicolaia Hartmanna, s. 40–41; W. Galewicz, N. Hartmann, s. 103. Więcej na 
temat koncepcji wolnej woli u Hartmanna zob. A. Noras, Nicolaia Hartmanna koncepcja 
wolności woli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 47 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 87.
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48 Do innych dwudziestowiecznych przedstawicieli stratalizmu możemy zaliczyć cały nurt tzw. Emergentyzmu 
Brytyjskiego, z jego trzema głównymi reprezentantami: S. Alexandrem, C. D. Broadem i C. L. Morganem; poza tym 
filozofię procesu A. N. Whiteheada oraz ogólną teorię systemów L. von Bertalanffy’ego, E. Laszko, M. Bungego i 
innych. 
49 R. Poli, The Basic Problems, s. 281. 
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Stratalizm Hartmanna stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych i wy-
szukanych teorii poziomów ontologicznych, jakie powstały w XX wie-
ku48. Wielowymiarowe analizy autora Der Aufbau der Realen Welt przed-
stawiają interesującą próbę pogodzenia elementu unifikacji z elementem 
dywersyfikacji w wertykalnej strukturze warstw. Ogólny obraz hie-
rarchii świata realnego jawi się jako dynamiczna struktura zależności, 
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w której to, co wyższe – będąc zakorzenione w warstwach niższych – 
nieustannie przezwycięża ich ograniczenia i wprowadza niespotykaną 
dotąd nowość. Jak zaznacza Poli, teoria poziomów ontologicznych Hart-
manna jest „obowiązkowym punktem wyjścia”49 dla współczesnych ba-
dań w tym zakresie.

Mimo to istnieje szereg zagadnień, w których propozycja Hartman-
na mogłaby zostać przedyskutowana na nowo i uzupełniona. Zagad-
nienia te pojawiają się zarówno w wyniku wewnętrznej krytyki szcze-
gółowych tez autora, jak i przez zestawienie ich z innymi propozycjami 
w ramach krytyki zewnętrznej. Do pojawiających się tutaj problemów 
można zaliczyć:

a)  kryterium wyróżniania warstw ontologicznych,
b)  rolę czynników środowiskowych: wewnętrznych i zewnętrz-

nych,
c)  (nie)liniową ewolucję hierarchii warstw,
d)  horyzontalną dynamikę w obrębie warstwy,
e)  nieciągłość hierarchii warstw,
f)  stosunek do pojęcia emergencji ontologicznej.
Szczegółowe opracowanie i propozycja rozwiązania każdego z tych 

problemów przekroczyłyby ramy niniejszego artykułu. Naszym celem 
jest jedynie wskazanie możliwych kierunków weryfikacji i rozwoju war-
stwowej ontologii Hartmanna.

Pierwsze zagadnienie dotyczy kryterium wyróżniania warstw onto-
logicznych. Biorąc pod uwagę prawo zasady (1.1.) oraz fakt, że na grun-
cie ontologii Hartmanna całość determinacji danego bytu konkretnego 
pochodzi od konstytuujących go kategorii, oczywistym kryterium jest tu 
zestaw kategorii, które określają daną warstwę. Kryterium kategorialne 
jest ostre i stałe – raz ustalony zestaw kategorii pozwala wyróżnić war-
stwę w każdym przypadku i w każdej chwili.

We współczesnych debatach nad relacją emergencji ontologicznej 
(zwaną także mocną emergencją w odróżnieniu od słabej – epistemo-
logicznej) najczęściej przyznaje się, że to własności [properties] konkret-
nych bytów stanowią tzw. jednostkę emergencji50. Pojawienie się dobrze 
określonych własności jest często wystarczającym kryterium dla uzna-

 49 R. Poli, The Basic Problems, s. 281.
 50 Kim stwierdza np.: „As is well known, the intuitive idea of an emergent prop-Kim stwierdza np.: „As is well known, the intuitive idea of an emergent prop-
erty stems from the thought that a purely physical system, composed exclusively of 
bits of matter, when it reaches a certain degree of complexity in its structural organi-
zation, can begin to exhibit genuinely novel properties not possessed by its simpler 
constituents”. Zob. J. Kim, Emergence: Core ideas and issues, s. 548. Z kolei Poczobut 
podkreśla, że dyskusja nad jednostkami emergencji jest wciąż otwarta: „Nie ma rów-
nież zgody, co stanowi podstawową jednostkę emergencji, a kandydatów jest wie-
lu: struktury, własności, informacje, wzorce zachowaniowe, prawa i prawidłowości, 
normy”. Zob. R. Poczobut, Między redukcją a emergencją, s. 71.
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nia zachodzenia relacji emergencji, a tym samym wyłonienia się nowego 
poziomu ontologicznego. Dobrze koresponduje to z tezami Hartman-
na, który, czyniąc rozróżnienie na kategorie i własności, stwierdza, że 
w badaniach nad bytami konkretnymi nigdy nie mamy do czynienia 
z czystymi kategoriami, lecz z własnościami51. Pomimo że istnieją inne 
propozycje kryterium wyróżniania warstw (np. skala czasoprzestrzen-
na, oddziaływania między bytami czy strukturalna stabilność), a wiele 
teorii nauk szczegółowych uznaje poziom za czysty zbiór jednostek52, 
to z perspektywy filozoficznej kryterium kategorialne wydaje się naj-
bardziej atrakcyjne. Stanowi ono punkt wspólny ontologii Hartmanna 
i współczesnych badań nad relacją mocnej emergencji.

Kolejną kwestią jest miejsce i rola czynników środowiskowych 
w funkcjonowaniu i wyłanianiu się kolejnych warstw świata realnego. 
Pojawiają się następujące pytania: Czym są owe czynniki środowiskowe? 
Jaką pełnią funkcję w stratalizmie? Czy ontologia Hartmanna uwzględ-
nia ich wypływ na strukturę konkretów i warstw? Środowiskiem da-
nego bytu konkretnego w ramach określonej warstwy jest zbiór innych 
konkretów, z którymi ten pozostaje w bezpośrednich relacjach. Innymi 
słowy, są to wszystkie czynniki, które wywierają wpływ na dany byt 
konkretny, niemające pryncypialnego charakteru, czyli niepochodzące 
wprost od zasad rządzących tym bytem. Wydaje się, że już sama tak wy-
rażona definicja czynników środowiskowych wyklucza możliwość ich 
pojawienia się w stratalizmie Hartmanna, ponieważ wszelka determi-
nacja konkretu i warstwy pochodzi od jego kategorialnego uposażenia 
(1.4. prawo determinacji warstwowej). Być może jednak istnieje sposób 
uwzględnienia przynajmniej pewnej części wpływu środowiska na kon-
stytucję konkretu w ontologii niemieckiego filozofa.

W badaniach nad strukturą bytów konkretnych i warstw w ich onto-
logicznej hierarchii należy wyróżnić dwa typy środowiska: wewnętrzne 
i zewnętrzne. Środowiskiem wewnętrznym jest całość kategorii i kon-
kretów niższej warstwy, z których ta się wyłania (zarówno w przypadku 
relacji nadania wyższej formy, jak i w relacji nadbudowania)53. Okazu-
je się, że wpływ na postać konkretnych bytów danej warstwy mają nie 
tylko kategorie owej warstwy, lecz również struktury warstwy niższej, 
które leżą u podstaw i tworzą tzw. zaplecze środowiskowe [enviromental 
background]. Stwierdzenie, że konkrety są niczym bez innych konkretów 

 51 R. Poli, Two cases of categorial analysis.
 52 Zob. np.: Hierarchy Theory: The Challenge of Complex Systems, red. H. H. Pattee, 
George Braziller, New York 1973, s. 75.
 53 Być może do środowiska wewnętrznego należą także inne byty konkretne, któ-
re należą do tej samej warstwy. Wydaje się jednak, że na gruncie analiz Hartmanna 
wpływ takich konkretów zostaje implicite uwzględniony w relacji kategorialnej kohe-
rencji, a szczególnie w prawach powiązania (2.1.) i jedności warstwowej (2.2.).
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jawi się zatem jako naturalne rozwinięcie tezy, iż konkrety są niczym 
bez swoich kategorii, a kategorie są niczym bez konkretów. Takie uję-
cie środowiska wewnętrznego odpowiada zarówno rozumieniu realnej 
możliwości warstwy Ln jako podłoża konstytuowanego przez niższą 
warstwę Ln-1, jak i opisowi całej dynamiki jednoczesnej zależności i auto-
nomii kategorii wyższych od niższych. Tym samym u Hartmanna obec-
ny jest wpływ wewnętrznych czynników środowiskowych.

Inaczej rzecz się ma ze środowiskiem zewnętrznym, które związane 
jest z wpływem, jaki wywiera warstwa wyższa na niższą. W tym kontek-
ście pojawia się pytanie o tzw. przyczynowanie odgórne [downward cau-
sation, top-down causation]. Na pierwszy rzut oka Hartmann zdecydowa-
nie odrzuca taką formę przyczynowania54. Zgodnie z prawem powrotu 
(3.1.) i prawem modyfikacji (3.2.) przepływ kategorii ma zawsze kieru-
nek z dołu do góry, a nigdy odwrotnie55. Nic z poziomów wyższych nie 
zostaje na powrót przeniesione do poziomów niższych, które nie dyspo-
nują odpowiednimi ku temu kategoriami. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że Hartmann ma tu na myśli wyłącznie strukturę kategorialną bytów 
konkretnych i warstw, która nie może być odgórnie zmieniona. Prawo 
indyferencji (4.2.) zastrzega tu kategorialną niezależność niższego od 
wyższego. Prawo to nie stwierdza jednak, że byty konkretne z wyższe-
go poziomu nie mogą wywierać wpływu na byty niższe. Poli zwraca 
uwagę, że „problem form przyczynowości międzypoziomowej jest inny 
niż problem międzypoziomowej zależności kategorialnej”56. Galewicz 
natomiast pisze:

Samodzielność niższych warstw bytowych w stosunku do wyższych nie 
oznacza oczywiście, aby wyższe twory bytowe nie mogły wywierać żad-
nego wpływu na niższe. […] Jednakże to oddziaływanie ducha na niższe 
szczeble świata realnego nigdy nie narusza ich kategorialnej struktury: 
duch może przekształcać przyrodę, ale nie ma siły zmienić praw, które 
nią rządzą. Przeciwnie, może wykorzystywać siły przyrody do swych 
własnych celów jedynie o tyle, o ile je zrozumie i dostosuje się do nich57.

Chociaż przytoczona wypowiedź zawiera spory skok ontologiczny 
od warstwy ducha do poziomów przyrody, to jednak zwraca ona uwa-

 54 Poli stwierdza: „A theory of levels also enables us to address the problem of 
downward forms of causality (from the upper to the lower level). The point is in di-
rect contradiction of Hartmann, who always ruled out downward forms of causality”. 
Zob. R. Poli, The Basic Problems, s. 278.
 55 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 87.
 56 R. Poli, The Basic Problems, s. 278. Autor ten dodaje ważną uwagę: „In the ab-
sence of a theory of levels, it is not even possible to raise the problem [of the inter-
level causality – J. D.]”. Zob. ibidem.
 57 W. Galewicz, N. Hartmann, s. 98.
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gę na bardzo istotny aspekt ontologii Hartmanna. Wpływ warstw wyż-
szych na niższe nie polega na zmianie ich struktury kategorialnej, a za-
tem obowiązujących w nich zasad. Struktury wyższej warstwy mogą 
wprowadzać nowe uorganizowanie, mogą nadawać kierunkowość 
(nie celowość) bytom warstw niższych, które zaczynają pełnić funkcje 
w przewyższającej je całości. Przejawem tego typu zależności jest obec-
ność międzywarstwowych sprzężeń zwrotnych (pozytywnych i nega-
tywnych), manifestująca się wyraźnie w strukturach przyrodniczych 
i jedynie nieco słabiej w warstwach bytów psychicznych i duchowych. 
Jest to słaba forma przyczynowania odgórnego, które czasami bywa na-
zywane przyczynowaniem strukturalnym58.

W dalszej kolejności czynniki środowiskowe mają istotne znacznie 
w dyskusji nad (nie)liniową ewolucją całej hierarchii warstw. Powie-
dziane zostało wyżej, że kategorialna struktura hierarchii wyklucza 
możliwość nieliniowego, rozgałęzionego rozwoju w aspekcie podsta-
wowych zasad bytów konkretnych59. Jednak uwzględniwszy czynniki 
środowiska wewnętrznego (związane z niższą warstwą i konkretami tej 
samej warstwy) oraz zewnętrznego (związane z odgórnym wpływem 
warstwy wyższej), otwarta zostaje droga do nieliniowych ścieżek ewo-
lucji bytów konkretnych z kolejnych poziomów60. Analizy Hartmanna, 
niewykraczające poza próby opracowania podstawowych kategorii dla 
każdej z warstw, pozostają neutralne względem szczegółowych twier-
dzeń o sposobach przechodzenia od bytów niższych do wyższych. Po-
zostają zatem otwarte pytania w rodzaju: Czy istnieje tylko jeden sposób 
przejście z warstwy nieorganicznej do organicznej?; Czy życie mogło-
by powstać na innym podłożu i za pomocą innych mechanizmów niż 
te opisywane przez aktualną naukę? Podobne pytania można układać 
odpowiednio dla innych przejść międzywarstwowych. Ontologia Hart-
manna nie daje odpowiedzi  na tak postawione kwestie.

Być może jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy związana jest 
z kolejnym zagadnieniem, które wymaga ponownego przedyskutowa-
nia. Jest to problem opisu horyzontalnej dynamiki w obrębie warstwy. 
W ujęciu Hartmanna dynamika ta – wyrażona w relacji kategorialnej 
koherencji – organizuje kategorie w całość, która posiada priorytet nad 

 58 Mączka uważa tzw. przyczynowość strukturalną za formę współdziałania 
przyczynowości oddolnej z odgórną i rozważa ją w kontekście pojęcia emergencji. 
Zob. J. Mączka, Wszechświat strukturalny. Strukturalizm w dziele Joachima Metallmanna 
a strukturalizm współczesnej nauki, OBI-Biblos, Kraków–Tarnów 2002, s. 238, 291–292.
 59 Wynika to wprost z twierdzenia, że kategorie jako zasady bytu determinują 
swoje konkrety w sposób jednoznaczny. Zob. W. Galewicz, N. Hartmann, s. 85.
 60 Uzyskaną w ten sposób hierarchię Poli określa przymiotnikiem „rozgałęziona” 
[tangled]. Zob. R. Poli, The Theory of Levels of Reality and the Difference Between Simple 
and Tangled Hierarchies, [w:] Systemics of Emergence: Research and Development, red. 
G. Minati, E. Pessa, M. Abram, Springer, New York 2006, s. 715–722.
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swoimi częściami (2.3. prawo całości warstwowej). W ten sposób tłuma-
czy ona związki między kategoriami, lecz nie wyjaśnia, w jaki sposób 
tworzą one fundament dla wyłonienia się warstw wyższych. Wydaje 
się, że możliwie zupełny opis horyzontalnej dynamiki w obrębie war-
stwy konieczny jest dla prawidłowego zrozumienia wertykalnego sto-
sunku wyłaniania się wyższych warstw z niższych. Co takiego zachodzi 
w odpowiednim połączeniu kategorii niższych, że umożliwiają one po-
jawienie się kategorii wyższych61? Nie znajdujemy odpowiedzi na to py-
tanie. Można zatem postawić tezę, że Hartmannowski opis horyzontal-
nej dynamiki warstwy – ograniczony do czterech praw kategorialnych 
z drugiej grupy – jest niewystarczający dla odpowiedniego zrozumienia, 
w jaki sposób warstwa staje się ontycznym fundamentem przewyższa-
jących ją tworów62.

Ostatni problem dotyczy nieciągłości hierarchii warstw. Skokowy 
charakter przejścia pomiędzy warstwami jest konsekwencją prawa kate-
gorialnego novum (3.3.) i prawa dystansu między warstwami (3.4.). Byty 
konkretne, które wyłaniają się na wyższych poziomach świata realnego, 
mają nowe uposażenie kategorialne, a zatem ich rozwój z form niższych 
musiał dokonać się w sposób nieciągły. Twierdzenie to wydaje się stać 
w sprzeczności z dzisiejszą wiedzą na temat stopniowego przechodze-
nia od złożonych układów nieożywionych do prostych form życia oraz 
z faktem występowania prostych form psychizmu na różnych szczeblach 
zorganizowania zaawansowanych układów żywych. Wydaje się zatem, 
że – odwrotnie niż to widział Hartmann63 – dzisiejsze badania wskazu-
ją na brak wyraźnego, strukturalnego dystansu pomiędzy poszczegól-
nymi poziomami świata realnego. Być może w synchronicznej analizie 
fenomenów różnych warstw dystans taki jawi się jako oczywisty, lecz 
analiza diachroniczna i „filogenetyczna” ujawnia ogromną ilość form 
pośrednich pomiędzy dowolnymi dwoma bytami z różnych warstw64.

 61 Nie chodzi tutaj o teleologiczne pytanie typu: W jaki sposób niższe warstwy 
„dążą” do wyłonienia z siebie wyższych? Hartmann krytykował tego rodzaju ujęcia 
m.in. w prawie indyferencji (4.2.). Zob. Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartman-
na, s. 38–39.
 62 W tym kontekście Peruzzi, który teorię Hartmanna nazywa mianem „H-strat-W tym kontekście Peruzzi, który teorię Hartmanna nazywa mianem „H-strat-
ification”, stwierdza: „Inconsistency and indeterminacy of H-stratification can be 
eliminated if the two-dimensional (horizontal-vertical) structure is taken into account 
as a whole”. Zob. A. Peruzzi, Hartmann’s Stratified Reality, „Axiomathes” 2001, nr 12, 
s. 254.
 63 Omawiając Hartmannowskie prawo dystansu między warstwami (3.4.), Gale-
wicz pisze: „Ten międzywarstwowy dystans zaczyna się wprawdzie pierwotnie nie 
w stosunku między kategoriami, lecz w związku z konkretnymi bytami – poznajemy 
go w postaci strukturalnego odstępu między warstwami bytowymi”. Zob. W. Gale-
wicz, N. Hartmann, s. 91.
 64 Na problem ten zwraca uwagę również Zwoliński: „Teza o nieredukowalno-
ści szczebli bytu realnego w świetle najnowszych badań przyrodniczych, których 
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Propozycja rozwiązania tej trudności na gruncie ontologii Hart-
manna wiąże się z przyznaniem, że jakkolwiek kategorie determinują 
wszystkie zasadnicze własności bytów konkretnych, to jednak te ostat-
nie nie muszą egzemplifikować kategorii w sposób całkowity i jedno-
znaczny. Struktura konkretu może dopuszczać większy lub mniejszy 
udział odpowiednich kategorii, a tym samym bardziej lub mniej przeja-
wiać pewne własności (np. gradacja przejawów życia). Ponadto należy 
jeszcze wziąć pod uwagę wpływ omówionych wyżej czynników środo-
wiskowych, które, podkreślając znaczenie bezpośrednich relacji między 
bytami konkretnymi, przyczyniają się do zmniejszania dystansu między 
nimi.

Dodatkową kwestią, która wymagałaby szczegółowego opracowa-
nia jest relacja, w jakiej stratalizm Hartmanna pozostaje do współcze-
snych badań nad pojęciem emergencji ontologicznej65. Wydaje się, że 
opracowanie takie przyniosłoby obustronną korzyść. Dzisiejsza debata 
m.in. nad warunkami relacji emergencji, jednostkami emergencji oraz 
zakresem jej obowiązywania, zyskałaby bardzo wiele przy zastoso-
waniu elementów ontologicznego i kategorialnego ujęcia Hartmanna. 
Jednocześnie koncepcje niemieckiego filozofa otrzymałyby nową in-
terpretację w aktualnych dyskusjach nad warstwową strukturą świata 
przyrody i ducha. Pierwsze próby zestawienia stratalizmu Hartmanna 
z relacją emergencji wskazują na możliwość interpretacji dwóch związ-
ków międzywarstwowych: nadawania wyższej formy i nadbudowania 
jako odpowiedników dwóch podstawowych warunków emergencji: 
superweniencji i nieredukowalności66. Jednocześnie próbuje się łączyć 
kontrowersyjne zagadnienie przyczynowania odgórnego (trzeciego wa-
runku ontologicznej emergencji67) z funkcją zewnętrznych czynników 
środowiskowych. Kwestie te pozostają otwarte na dalsze badania.

wyniki zdają się w stopniu niezwykle wysokim potwierdzać hipotezę ewolucjoni-
zmu, byłaby niezmiernie mało prawdopodobna, a być może nawet fałszywa”. Zob. 
Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, s. 27–28. W powyższej wypowiedzi 
„nieredukowalność” oznacza tyle, co opisywana przez nas „skokowość” lub „niecią-
głość”. Jest do pomyślenia wersja stratalizmu, w której zachowana jest ciągłość prze-
chodzenia pomiędzy kolejnymi formami bytów konkretnych, a jednocześnie obowią-
zuje teza o nieredukowalności wyższych form do niższych. Zob. także: L. Kopciuch, 
Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego, s. 108, przyp. 6.
 65 Zob. np.: J. Kim, Emergence: Core ideas and issues, s. 547–559; The Re-Emergence of 
Emergence, red. Ph. Clayton, P. C. W. Davies; Emergence: Contemporary Readings in Phi-
losophy and Science, red. M. A. Bedau, P. Humphreys, The MIT Press, Massachusetts 
2008; R. Poczobut, Między redukcją a emergencją.
 66 Zob. J. Dziadkowiec, The Layered Structure of the Word in N. Hartmann’s Ontology 
and a Processual View, [w:] The Philosophy of Nicolai Hartmann, red. R. Poli, C. Scog-
namiglio, F. Tremblay, s. 115–119.
 67 O znaczeniu przyczynowania odgórnego dla relacji emergencji zob. m.in.: 
D. T. Campbell, Downward Causation in Hierarchically Organized Biological Sys-
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5. Podsumowanie i wnioski

Rozbudowana teoria poziomów ontologicznych Hartmanna pozostawia 
wiele miejsca na interpretację, krytykę i twórczy rozwój. Sam autor był 
daleki od uznania rezultatów swoich prac za zamknięty i zupełny sys-
tem. Wprost przeciwnie, zgodnie z własnym rozumieniem filozofii sys-
tematycznej (w przeciwieństwie do systemowej)68, prawdziwą wartość 
hipotez filozoficznych upatrywał w ich otwartości na ujęcia krytyczne, 
gwarantujące ciągły rozwój powracających zagadnień metafizycznych. 
Mimo że niektóre jego szczegółowe tezy straciły już na swojej aktual-
ności, to jednak inne nawet dzisiaj jawią się jako ciekawe i nowatorskie.

Atrakcyjność stratalizmu Hartmanna polega nie tylko na harmonii 
między wieloaspektowością ujęcia a wnikliwością intuicji, lecz także 
przejawia się w solidnym ugruntowaniu szczegółowego zagadnienia 
poziomów ontologicznych w szerszym kontekście ontologicznym. Ana-
lizy niemieckiego filozofa nie jawią się tym samym jako zestaw wyizolo-
wanych zagadnień czy naprędce przedstawionych hipotez ad hoc. Głębia 
tego spojrzenia zasadza się na tym, że stanowi ono rozwinięcie i kon-
sekwencję bardziej podstawowych założeń, przy jednoczesnym odnie-
sieniu do indywidualnego uposażenia badanych fenomenów. W dobie 
analitycznego i postmodernistycznego zawieszenia wszelkich bytowych 
fundamentów, program Hartmanna dostarcza świeżej perspektywy, 
zgodnie z którą nie należy godzić się na naiwne uproszczenia systemów 
przeszłości69, lecz zarazem nie należy ustawać w próbach opisu i zrozu-
mienia obiektywnej struktury świata70.

tems, [w:] Studies in the Philosophy of Biology: Reduction and related problems, red. 
F. J. Ayala, T. Dobzhansky, University of California Press, Berkeley 1974, s. 179–186;  
W. S. Robinson, Zooming in on Downward Causation, „Biology and Philosophy” 2005, 
nr 20, s. 117–136; J. Kim, Emergence: Core ideas and issues, s. 547–559; R. Poczobut, 
Między redukcją a emergencją; J. Dziadkowiec, Warunki emergencji biologicznej w świetle 
sporu emergentyzm-redukcjonizm, „Roczniki Filozoficzne”, t. 67 (1), 2009, s. 5–27.
 68 Więcej na temat tego rozróżnienia zob. N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej histo-
ria, s. 13–22. Pisze on m.in.: „Dlatego zdobycze myślenia systemowego są budowlą 
uwarunkowaną przez czas, efemeryczną, gdy tymczasem zdobycze myślenia proble-
mowego są trwałymi osiągnięciami poznania, są ponadczasowe”. Ibidem, s. 16.
 69 Sam Hartmann poddał tradycyjne ujęcia wnikliwej krytyce, opisując rozmaite 
ich błędy, np.: homonimia, choryzm, generalizacja specjalnych kategorii, teleologizm 
i normatywizm, formalizm i konceptualizm. A. Pietras, Introduction to Nicolai Hart-
mann’s Ontology.
 70 Hartmann twierdzi, że cel ten nie może zostać osiągnięty przez pracujące 
w izolacji jednostki, lecz musi stać się rezultatem wspólnego wysiłku pokoleń bada-
czy. Opisując „nowy ethos pracy” filozoficznej, pisze on: „Nie wolno tylko stawiać 
absurdalnego wymogu, żeby osiągnąć natychmiast ostateczne wyniki. Potrzebny tu 
długi oddech, cierpliwość i skromność. […] Czego wymaga się tu od filozofa, do no-
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Artykuł ten ukazuje, że jedną z takich prób stanowi koncepcja stra-
talizmu, do której rozważania Hartmanna wnoszą wiele interesujących 
treści. Zestawmy je we wnioskach:

1.  Konceptualne źródła stratalizm Hartmanna sięgają samych pod-
staw jego ontologii, rozumianej jako nauka o kategoriach [Katego-
rienlehre] i wyróżniającej trzy sfery bytu: realną, idealną i irreal-
ną. Szczegółowa klasyfikacja kategorii (zasad bytu) – najogólniej 
dzielonych na fundamentalne i szczegółowe – dostarcza podsta-
wy dla podziału na cztery główne warstwy świata realnego.

2.  Poprzez opracowanie dwóch relacji międzywarstwowych (nada-
wania wyższej formy i nadbudowania) oraz czterech grup praw 
kategorialnych, stratalizm Hartmanna uzyskuje zaawansowaną 
postać. Mocno zaakcentowany jest aspekt wertykalny, w którym 
bogactwo relacji międzywarstwowych, prawa powrotu i nowo-
ści, mocy i wolności, podkreślają równowagę między elementem 
homogeniczności a elementem heterogeniczności w hierarchii 
warstw. Z kolei aspekt horyzontalny, stanowiący o wewnętrznej 
dynamice w obrębie warstwy i związany z relacją kategorialnej 
koherencji, pozostaje słabiej opracowany. Treściowe relacje mię-
dzy tworami konkretnymi w aspekcie horyzontalnym są obu-
stronne, w aspekcie wertykalnym zaś – jednostronne: od dołu ku 
górze.

3.  Doniosłe znaczenie dla stratalizmu Hartmanna przedstawia mo-
dalna kategoria realnej możliwości. Opisuje ona zestaw koniecz-
nych warunków dla zaistnienia wszelkiej sytuacji realnej, a zatem 
współkonstytuuje domenę realności. U Hartmanna to, co realnie 
możliwe, zostaje włączone w obszar tego, co aktualne. Twierdze-
nie to posiada istotne konsekwencje dla teorii poziomów ontolo-
gicznych, ponieważ pozwala ujmować niższą warstwę w katego-
riach realnej możliwości dla warstwy wyższej. Warstwa niższa 
dostarcza wyższej warunków koniecznych dla wyłonienia się 
wyższych bytów konkretnych. Co więcej, dwie relacje między-
warstwowe jawią się jako egzemplifikacje bardziej podstawowej 
zależności między tym, co realnie możliwe, a tym, co aktualne.

4.  Niektóre tezy stratalizmu Hartmanna wymagają ponownego 
przedyskutowania, modyfikacji lub nowej interpretacji. Kate-
gorialne kryterium wyróżniania warstw wydaje się atrakcyjne 
z perspektywy aktualnych debat nad tzw. jednostkami emer-
gencji. Mocniejszego ugruntowania wymaga rola czynników 
środowiskowych w wewnątrz- i międzywarstwowej dynamice 

wego ethosu pracy, w tej mierze zaś, w jakiej potrafi przyswoić sobie ów ethos, jest 
też powołany do zadań analizy kategorialnej”. Zob. N. Hartmann, O podstawach onto-
logii, s. 51. Zob. także: idem, Myśl filozoficzna i jej historia, s. 130–131.
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relacji – możliwe jest to dzięki wykorzystaniu kategorii realnej 
możliwości i kontrowersyjnego na gruncie ontologii Hartmanna 
przyczynowania odgórnego. Istnieją też perspektywy zastąpie-
nia liniowego i skokowego charakteru hierarchii warstw ujęciem 
podkreślającym nieliniowość (rozgałęzienie) i ciągłość ich ewolu-
cji. Otwarte też pozostają możliwości bezpośredniego odniesienia 
stratalizmu Hartmanna do pojęcia emergencji ontologicznej.

Stratalism in Nicolai Hartmann’s Ontology.  
Critical Approach

Keywords

Category, Hartmann, law, ontological layer, ontology, real possibility, stratalism

The article presents elements of Hartmann’s ontology that are directly related 
to the theory of ontological levels – stratalism. By the application of categori-
cal analysis to the exploration of consecutive layers of the real world, the Hart-
mann’s view becomes an attractive point of reference for contemporary studies 
of emergence, complexity and systems. Here, the question of levels of reality 
appears as a consequence of more general ontological assumptions, not as an iso-
lated from a broader context problem, nor just an ad hoc issue. Due to a detailed 
analysis of four basic layers of the real world (unanimated, animated, psychical, 
spiritual), two inter-layer relations (superformation, superposition), and four 
groups of categorical laws, the Hartmann’s conception possesses a depth that re-
quires an up-to-date interpretation and a critical approach. The latter is enclosed 
in a discussion on, among other, a criterion of layers distinction, environmental 
agents, (not)linear and (not)continuous hierarchy of layers and a horizontal dy-
namics within a layer.


