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RACJONALNOŚĆ BOGA W TEOLOGII PROCESU. 
PRZYCZYNEK DO RELACJI NAUKA-WIARA 

Non in dialectica complacuit Deo salvum facere populum suum1. 
 

John Henry Newman 
 

What we need is to make a renewed attempt to worship the objective God, 
not our forefathers’ doctrines about him2. 

 

Charles Hartshorne 

1. WPROWADZENIE 

Nasze przekonanie o racjonalności Boga jest konsekwencją wzajemnych  
pozytywnych relacji, w jakich pozostawały ze sobą nauka i wiara w średniowie-
czu. Spontaniczna refleksja nad istotą procesów naturalnych prowadziła bez-
pośrednio do poszukiwania czynnika gwarantującego ich powtarzalność, sta-
bilność strukturalną oraz możliwość ich poznawania. Z uwagi na brak możliwo-
ści wskazania na gruncie badań naukowych wszystkich naturalnych mechani-
zmów przyrody, sięgnięto po dodatkowe i – jak się wydawało – jedyne racjo-
nalne źródło ich inteligibilności, a mianowicie – czynnik transcendentny, 

                                                
1  Tradycyjnie sentencja ta jest przypisywana ś w .  A m b r o ż e m u  – zob. tenże,  

O wierze. Do cesarza Gracjana, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1970, s. 5 (§ 42).  
J . H .  N e w m a n  analizuje to sformułowanie w pracy: An Essay in Aid of a Grammar of Assent, 
Longmans, Green and Co, London 1870, [w:] http://www.archive.org/stream/a599830700 
newmuoft#page/n3/mode/2up (dostęp: 10 XI 2010). 

2  C .  H a r t s h o r n e , The Divine Relativity: A Social Conception of God, Yale University 
Press, New Heaven 1948, s. 148. 
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Pierwszego Poruszyciela, Boga. Charakteryzując pierwsze próby uniesprzecz-
niania poznawanego świata, a jednocześnie, już w innym kontekście, przedsta-
wiając własne poglądy, Michał Heller stwierdza: „Bóg myśli racjonalnie, struk-
tura świata jest urzeczywistnieniem stwórczego zamysłu Boga, zamysł ten jest 
więc w swej istocie głęboko racjonalny”3. 

Hipoteza racjonalności Boga pochodzi zatem ze wzajemnych relacji pomię-
dzy refleksją nad procesami naturalnymi i głębokim przeświadczeniem o stwo-
rzeniu świata przez wszechmocnego Boga, wyrażonym w doktrynie creatio  
ex nihilo. Jeżeli stworzony świat przejawia racjonalną strukturę, to tym bardziej 
Bóg, jako jego Stwórca, musi być racjonalny. Innymi słowy: Bóg jest o tyle ra-
cjonalny, o ile w świecie widać przejawy Jego racjonalności. Główna przesłanka 
dalszych rozważań jest zatem następująca: zagadnienie racjonalności Boga 
wymaga wyjaśnienia zagadnienia  B o s k i e g o  d z i a ł a n i a  w  ś w i e c i e . 

Podobnie problem ten został zarysowany przez Alfreda Northa Whiteheada, 
który ukazuje, w jaki sposób hipoteza racjonalności Boga stanęła u podstaw 
nowożytnego światopoglądu naukowego. Autor ten stwierdza, że badaniom 
przyrody od początku towarzyszyło przekonanie o wzajemnym powiązaniu 
następujących po sobie zdarzeń oraz o prawidłowościach ogólnych, które 
ujawniają się podczas ich analizy. Wszelkie próby odczytania struktur przyrody 
byłyby nieudane bez tego – w swej istocie irracjonalnego – aktu wiary  
w racjonalność świata (który w późniejszym okresie spotkał się z krytyką,  
między innymi ze strony Davida Hume’a). Zdaniem Whiteheada, źródło  
tego fundamentalnego przekonania pochodzi z zachodniej, chrześcijańskiej 
koncepcji Boga: 

Musi się ono wiązać z naciskiem, jaki średniowiecze kładło na racjonalność 
Boga, którego wyobrażano sobie jako istotę o osobowej mocy Jahwe  
i o racjonalności greckiego filozofa. Każdy szczegół znajduje się pod kontrolą 
i jest elementem porządku: badania nad przyrodą muszą prowadzić  
do podtrzymania wiary w racjonalność4. 

Połączenie starotestamentowej, żydowskiej koncepcji osobowego i wszech-
potężnego Jahwe, który czynnie uczestniczy w dziejach świata i narodu wybra-
nego, ze starożytnymi ideałami racjonalności, porządku i harmonii, zaowoco-

                                                
3  M .  H e l l e r , Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata, Universitas, Kraków 2008, s. 181. 
4  A . N .  W h i t e h e a d , Nauka i świat współczesny, przeł. S. Magala, Instytut Wydawni-

czy Pax, Warszawa 1988, s. 21.  
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wało wizją Boga racjonalnie kierującego przyrodą. W tej perspektywie świat 
przyrody nie posiada immanentnej racji własnej inteligibilności. Fenomeny – 
zarówno w swojej naturze, jak i we wzajemnych relacjach – pozostają niezro-
zumiałe bez odniesienia do zewnętrznej podstawy ich racjonalności. Tym  
samym, badanie przyrody jest ostatecznie badaniem doczesnych przejawów 
boskiej racjonalności, bez której ta pierwsza pozostaje niewyjaśnialna. 

Zdaniem zarówno Whiteheada, jak i Hellera, twierdzenie o racjonalności 
świata jest konsekwencją założenia o racjonalności Boga. Gdyby Stwórca nie 
postępował racjonalnie, to jego twór pozostawałby grą chaotycznych i przy-
padkowych zdarzeń, pozbawionych wzajemnych relacji i rządzących nimi 
praw. O tym, że tak nie jest, przekonują nas zarówno zdroworozsądkowe  
doświadczenie ładu w świecie fenomenów, jak również udane próby ich  
naukowej systematyzacji. Bóg – poznawany przez swoje doczesne dzieło –  
wydaje się racjonalny. 

Istnieje zagrożenie, że poprzestając na takiej konkluzji, możemy przeoczyć 
nie tylko całą historię i rozwój teologii naturalnej5 od renesansu aż po czasy 
dzisiejsze, ale także zignorować ważne wyniki nauk szczegółowych i powszech-
nie przyjmowane dyrektywy metanaukowe (na przykład naturalizm metodolo-
giczny). Pytania pozostają więc otwarte. Czy średniowieczna propozycja jest 
jedyną możliwą formą racjonalności Boga? Czy jest to jedyna forma, jaką jeste-
śmy w stanie zaakceptować? Jeżeli nie, to jakie są inne typy racjonalności  
Boga? Z jakimi trudnościami się wiążą? Jak możemy je przezwyciężyć, nie negu-
jąc podstawowych prawd wiary, a zarazem pozostając w relacji do rezultatów 
badań naukowych? 

Niniejszy artykuł przedstawia inny sposób pojmowania racjonalności Boga, 
który bezpośrednio nawiązuje do filozofii i teologii procesu sformułowanych 
przez Whiteheada i Charlesa Hartshorne’a, a rozwijanych przez takich myślicie-
li, jak David Ray Griffin, John Cobb, Santiago Sia, Robert Mesle, Philip Clayton, 
Daniel Dombrowski, Lewis Ford, George Shields, Bruce Epperly i innych.  
                                                

5  M. Heller wprowadza wyrażenie „teologia filozoficzna”, które rozumie następująco: 
„Jest to stosunkowo nowa dyscyplina z pogranicza filozofii i teologii. Zależnie od tego, czy 
uprawia ją filozof, czy teolog, zajmuje się ona albo stosowaniem metod filozoficznych  
do rozumienia teologii, albo próbuje rozwijać badania teologiczne wykorzystując metody 
wypracowane przez filozofię (podejścia te nie muszą być ze sobą rozłączne). Niekiedy także 
teologię filozoficzną traktuje się jako dział należący do tych dyscyplin, które interesują  
się wzajemnymi relacjami pomiędzy filozofią i naukami a religią/teologią” (M .  H e l l e r , 
Teologia i Wszechświat, Biblos, Tarnów 2009, s. 9). Wydaje się, że tak enigmatycznie zdefinio-
wana dziedzina pokrywa się z tym, co tradycyjnie nazywamy teologią naturalną. 



Racjonalność Boga w teologii procesu. Przyczynek do relacji nauka-wiara 

Racjonalia, nr 1, 2011 9 

Z uwagi na niemożliwość uwzględnienia w jednym artykule olbrzymiej litera-
tury przedmiotu, nasze rozważania będą się koncentrowały na wybranych 
ideach dwóch pierwszych z wymienionych wyżej filozofów. Poglądy Whitehe-
ada i Hartshorne’a zostaną zestawione ze średniowieczną oraz z nowożytną 
koncepcją racjonalności Boga. Celem tego zabiegu nie będzie wartościowanie 
poszczególnych koncepcji (z arbitralnym wskazaniem na lepsze i gorsze), lecz 
próba odnalezienia wspólnych „momentów” – co umożliwi opracowanie kon-
cepcji uwzględniającej dorobek współczesnej nauki i wysiłek dociekań filozo-
ficznych, która jednocześnie nie będzie odcinała się od podstawowych prawd 
wiary. W ramach ujęcia procesualnego omówiony zostanie sposób rozumienia 
tradycyjnych atrybutów Boga i stanowisko panenteistyczne. Połączenie teologii 
procesu z programem „nowej teologii” Hellera ukaże interesujące perspektywy 
dla pojmowania relacji nauka-wiara.  

Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że w ramach artykułu  
zostanie przeanalizowana następująca teza: teologia procesu, dzięki dookreśle-
niu sposobów działania Boga w świecie oraz Jego atrybutów, wprowadza  
p r o c e s u a l n y  t y p  r a c j o n a l n o ś c i  B o g a , który daje możliwość 
pełniejszego opisu relacji między nauką a wiarą. 

2. TRZY TYPY RACJONALNOŚCI BOGA 

Pozwalając sobie na spore uproszczenie, można stwierdzić, że w historii 
namysłu nad problemem racjonalności Boga pojawiły się przynajmniej trzy 
sposoby jej rozumienia. Nazwijmy je kolejno: racjonalnością średniowieczną, 
nowożytną i procesualną6. Każdy z nich nieco inaczej ujmuje takie zagadnienia, 
jak: natura bytu Bożego; natura świata, do którego byt Boży pozostaje w relacji; 
rola praw przyrody; znaczenie nauki; przedmiot poznania nauki. Sposoby  
te różnią się także „zapleczem” filozoficznym. Krótka charakterystyka wszyst-
kich trzech typów racjonalności posłuży za punkt odniesienia dla dalszych 
rozważań. 

                                                
6  Pierwsze dwie nazwy odwołują się do określonych epok historycznych, w których  

te typy racjonalności Boga się pojawiły i były dominujące. Nie oznacza to bynajmniej, że ich 
obowiązywanie jest ograniczone do tych okresów. Równie dobrze dzisiaj można spotkać 
argumentacje na rzecz któregoś z tych typów. Co więcej, wydaje się, że wiele sporów dotyczą-
cych racjonalności Boga wynika z braku jasnego rozróżnienia jej typów: tych wymienionych  
i zapewne jeszcze innych.  
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2 . 1 .  R A C J O N A L N O Ś Ć  Ś R E D N I O W I E C Z N A  została już częściowo 
przedstawiona. Zdaniem Whiteheada, jej rola w historii filozofii i nauk szczegó-
łowych jest fundamentalna, gdyż z wiary w racjonalnego Boga wypłynęło prze-
konanie o inteligibilności świata przyrody, przekonanie o tym, że „każde szcze-
gółowe zdarzenie można powiązać w określony sposób ze zdarzeniami wcze-
śniejszymi, ujawniając przy tym prawidłowości ogólne”7. Jeżeli rzeczywiście tak 
jest – a postępujące badania przyrodnicze zdawały się to potwierdzać – to Bóg, 
który jest sprawcą wszystkich rzeczy, musi pozostawać par excellence racjonal-
ny. Odwieczny Stwórca staje się w ten sposób racją uniesprzeczniającą natural-
ne fenomeny i gwarantuje zgodność bezpośrednio poznawalnych przejawów 
porządku i harmonii z ukrytą strukturą świata. Ten komponent średniowiecz-
nej racjonalności przybliżał koncepcję Boga do greckiego pojęcia logosu. 

Drugim komponentem jest teza o wszechmocy Boga, która wywodzi się 
bezpośrednio z chrześcijańskiej wiary w jedynego i osobowego Stworzyciela. 
Starotestamentowe wyobrażenie Boga, nakładającego na swój lud prawo, twar-
dą ręką prowadzącego go przez zakręty dziejów, wymagającego i sprawiedliwe-
go, stało się źródłem twierdzenia o Jego absolutnej wszechmocy, której towa-
rzyszy niczym nieskrępowana wolność wyboru. Konsekwencją przypisywania 
Bogu powyższych cech była doktryna o stworzeniu świata z nicości oraz teza  
o przygodności bytu. Jako rezultat takiego toku myślenia wyłoniła się schola-
styka, którą Whitehead nazywa „racjonalistyczną orgią średniowiecza”8.  
Tezę taką podziela Heller, pisząc: „Zastosowanie greckiego schematu racjonal-
ności do teologii prawdopodobnie prędzej czy później musiało wydać schola-
stykę”9. Próby połączenia tezy o racjonalności świata z teologią wszechmocne-
go i osobowego Boga Jahwe stały się inspiracją dla wiary w racjonalności Boga. 
Instytucjonalizacja tego typu rozumowania w strukturach rodzących się uni-
wersytetów oraz autorytet Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu sprawiły,  
iż przez wieki filozofia chrześcijańska była – z małymi wyjątkami – utożsamiana 
z filozofią arystotelesowsko-tomistyczną. 

Błędne wydaje się wyobrażenie, jakoby średniowieczny typ racjonalności 
świata odmawiał woli i zdolności sprawczej bytom stworzonym przez Boga. 
Klasyczny teizm10, pomimo jego fundamentalnego twierdzenia o Boskiej 
                                                

7   A . N .  W h i t e h e a d , Nauka…, dz. cyt., s. 23. 
8   Tamże, s. 25. 
9   M .  H e l l e r , Teologia…, dz. cyt., s. 26.  
10  Przez „klasyczny teizm” rozumiemy w artykule augustyńsko-tomistyczny nurt teologii 

i filozofii średniowiecznej. 
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wszechmocy, próbuje zachować względną niezależność świata doczesnego. 
Niezależność ta nie wypływa jednak z mechanizmów immanentnych światu, 
lecz pojawia się jako konsekwencja decyzji Boga o stworzeniu. Względna zdol-
ność bytów do stanowienia o samych sobie wynika z przygodności tego,  
co doczesne. Tym samym świat w stosunku do swojego Stwórcy jawi się jako 
coś nietrwałego i całkowicie zależnego egzystencjalnie, chociaż posiadającego 
własne moce sprawcze (doktryna zła i cierpienia). Boska racjonalność umożli-
wia istnienie i poznawanie praw przyrody, lecz te odsłaniają jedynie niektóre 
prawidłowości funkcjonowania świata przygodnego, który w obliczu swojego 
wszechpotężnego Stwórcy jest czymś banalnym i nic nieznaczącym. Stąd  
odkrywanie praw przyrody jest nieistotne ze względu na świat sam w sobie. 
Jeżeli przyrodoznawstwo w ogóle posiada jakąś ważną funkcję, to wyraża się 
ona w sposobności poznania niektórych zamiarów Boga przez odkrywanie 
fragmentów struktur Jego stworzenia (do czego nawiązuje na przykład „pięć 
dróg” Tomasza z Akwinu). Tym samym ostatecznym celem nauki jest pozna-
wanie zamysłu Boga. 

2 . 2 .  R A C J O N A L N O Ś Ć  N O W O Ż Y T N A .  W porównaniu z klasycznym  
teizmem racjonalność nowożytna jawi się jako zupełne odejście od ustaleń 
średniowiecza. W odróżnieniu od wcześniejszych inspiracji, które pochodziły 
ze starożytnych koncepcji filozoficznych i judaistycznej wiary w osobowego 
Boga, wyłonienie się nowożytnej koncepcji Boga jest powiązane przede wszyst-
kim z rozwojem i wpływem nauk szczegółowych na myśl teologiczną. Charak-
terystyczny zwrot w myśleniu o racjonalności świata, jaki rozpoczął się i nasilał 
od czasów renesansu, zauważa Whitehead: 

Nauka odrzuca filozofię. Innymi słowy, nigdy nie zadała sobie trudu,  
by uzasadnić własną wiarę albo wyjaśnić swój sens, i zachowała niezmącony 
spokój wobec niszczących argumentów Hume’a11. 

Podkreślona przez Whiteheada ignorancja naukowa względem swoich wła-
snych podstaw jest związana z jej rozwojem i sukcesami. Po wyjaśnieniu  
większości naturalnych przyczyn porządku i harmonii w świecie doczesnym, 
zewnętrzna racja uniesprzeczniająca nie jest już potrzebna dla zachowania 
inteligibilności fenomenów. W ten sposób nauka odkrywa, że pytanie o pod-
stawę własnej racjonalności jest nienaukowe (to znaczy niemożliwe do roz-
strzygnięcia za pomocą procedur nauk przyrodniczych). Wraz z wygaśnięciem 

                                                
11  A . N .  W h i t e h e a d , Nauka…, dz. cyt., s. 25. 
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zainteresowania własnymi podstawami, wygasa też zainteresowanie transcen-
dentnym bytem, gwarantującym ich stabilność i poznawalność. Immanentne 
siły przyrody wyrażone w jej prawach stają się wystarczającą odpowiedzią  
na problemy filozofii nauki. Bóg – w najlepszym przypadku uważany za bezna-
miętnego matematyka, który tworzy prawa przyrody – jest obecny w samowy-
starczalnym świecie już tylko pośrednio. Takie rozumowanie prowadzi do no-
wego typu racjonalności Boga: jest On tym, który nadaje światu prawa,  
aby dalej świat mógł rozwijać się sam. Deistyczne i ateistyczne konsekwencje 
tego typu racjonalności Boga są dobrze znane, a zostały najpełniej wyrażone  
w epoce Oświecenia. 

Wraz z odmówieniem Bogu możliwości bezpośredniego oddziaływania  
na stworzenie, wzrosła rola świata doczesnego, rządzącego się własnymi,  
koniecznymi i wiecznymi prawami, które są sukcesywnie odkrywane przez 
rozwijającą się naukę. Samowystarczalny Wszechświat staje się doskonałym 
mechanizmem, który – raz puszczony w ruch – będzie trwał wiecznie. Na po-
mniejszenie roli Boskiego czynnika w świecie wskazuje Heller: „Mówiąc obra-
zowo, Bóg przestał działać przez natury rzeczy (które były podstawą dawnych 
klasyfikacji bytów); zaczął działać poprzez prawa przyrody”12. Tym samym  
Bóg przestaje realnie działać w przyrodzie, a Jego aktywność ogranicza się  
do jednorazowego aktu kreacji niezmiennych praw i dalszej kontemplacji  
własnego dzieła. Może On interweniować jedynie okazjonalnie (przez „korektę” 
praw przyrody lub przez cuda), w przypadku drobnych zaburzeń pierwotnego 
ładu. Poznanie naukowe jest poznaniem sposobu funkcjonowania świata,  
natomiast ewentualne przekonanie o istnieniu zarządzającego wszystkim Boga 
pozostaje domeną prywatnej i irracjonalnej wiary.  

Interesujące jest to, że badając konsekwencje nowożytnego typu racjonal-
ności Boga, dochodzimy do pewnej formy teologii apofatycznej. Bóg, który 
faktycznie nie działa w świecie, pozostaje niepoznawalny. To, co jest w świecie, 
niczego nie mówi o Bogu (w każdym razie nie bezpośrednio). Jeżeli nie można 
orzekać o Nim językiem naturalnym, to nie można tego robić za pomocą żadne-
go języka. Również Heller w nawiązaniu do Pseudo-Dionizego Areopagity pod-
kreśla ponadlogiczność, nieosiągalność i skrytość Boga w scjentystycznym 
ujęciu jego relacji do stworzenia13. Nowożytna racjonalność, kierując się takimi 
przesłankami, doprowadziła do przekształcenia wielowarstwowej relacji  
                                                

12  M .  H e l l e r , Teologia…, dz. cyt., s. 181. 
13  Tenże, Sens życia i sens Wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Biblos, Tarnów 2008,  

s. 237–242. 
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między nauką a wiarą w jednopoziomowy spór między oświeconą postawą 
naukową a religijnym obskurantyzmem. 

2 . 3 .  R A C J O N A L N O Ś Ć  P R O C E S U A L N A  wyrasta ze sprzeciwu wobec 
marginalizacji znaczenia Boga w naturalnej historii Wszechświata, jednocze-
śnie pozostaje krytyczna wobec niektórych twierdzeń klasycznego teizmu.  
Jej inspirację stanowi ewolucjonistyczny paradygmat w postrzeganiu fenome-
nów przyrody oraz związana z nim krytyczna refleksja nad pozycją samej  
nauki, której twierdzenia okazują się posiadać status bardziej hipotez niż  
niezmiennych i koniecznych praw. Wraz z uświadomieniem sobie powszechnej 
zmienności procesów naturalnych – wyrażonej najpierw w Darwinowskiej 
teorii powstawania i ginięcia gatunków, a później w ekstrapolacji tych proce-
sów na świat tego, co nieożywione14 – zostało dostrzeżone, że nie byłoby  
możliwe stworzenie świata raz na zawsze w niezmiennej postaci. Wbrew nie-
którym przekonaniom, ciągła ewolucja nie wyklucza udziału Boga w przemia-
nach przyrody, lecz przeciwnie: otwiera nowe pole możliwości dla Jego 
sprawczego działania. 

Koncepcja Boga w teologii procesu pozwala uniknąć skrajności wypracowa-
nych wcześniej ujęć. Z jednej strony, przezwyciężony zostaje nowożytny deizm, 
gdyż nie neguje się tutaj realnego, boskiego działania w świecie. Boska obec-
ność nie zostaje zredukowana do jednorazowego aktu stwórczego, nadającego 
światu arbitralnie przyjęte praw przyrody, lecz polega na współ-uczestniczeniu 
wraz z pozostałymi bytami w procesie ich powstawania. W ten sposób Bóg jest 
zawsze obecny jako niezbędny element konstytutywny w każdym powstającym 
bycie aktualnym15. Z drugiej strony, unika się niektórych uproszczeń klasycz-
nego teizmu, w ramach którego przygodny świat pozostaje w całkowitej zależ-
ności od wszechpotężnego Stwórcy. Mohammad Valady stwierdza: „Boska moc 
nie polega na stanowieniu o wszystkich decyzjach i aktach bytów stworzo-
nych”16. Tym samym byty doczesne posiadają większą możliwość decydowania 

                                                
14  Mowa tu zarówno o poziomie makro, o którym traktuje kosmologia, jak i o poziomie 

mikro, badającym świat cząstek elementarnych. Zmienność, kreacja i przemijanie są podsta-
wowymi atrybutami bytów opisywanych na tych poziomach. 

15  W filozofii Whiteheada Bóg dostarcza każdemu bytowi aktualnemu: a) celu inicjalnego 
(initial aim) na początku procesu jego zrostu (concrescence); b) czuć konceptualnych (conceptual 
feelings), w których dane stanowią byty wieczne (eternal entities), będące czystymi potencjal-
nościami bądź formami określania. 

16  M .  V a l a d y , Introduction, [w:]  C .  H a r t s h o r n e  (ed.), The Zero Fallacy and Other 
Essays in Neoclassical Philosophy, Open Court, Chicago and La Salle 1997, s. xvii. 
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o własnych uwarunkowaniach, a przepaść pomiędzy bytem przygodnym  
a bytem koniecznym, akcentowana w ujęciach klasycznych, zostaje częściowo 
zasypana przez immanentny aspekt bytu Bożego. 

Procesualna idea Boga zmienia Jego metaforyczne ujęcia jako średniowiecz-
nego wszechmocnego tyrana17 lub nowożytnego beznamiętnego matematyka. 
Znane jest Whiteheadowskie określenie Boga jako „poety świata, z czułą cier-
pliwością prowadzącym go przez swoją wizję prawdy, piękna i dobra”18. Stwór-
ca nie narzuca swoich ideałów z apodyktyczną pewnością, jakoby one miały 
stanowić konieczną ścieżkę ewolucji pojedynczych zaistnień oraz przyrody jako 
całości. Przeciwnie, Jego aktywność przejawia się w delikatnym wabieniu (lure) 
i zachęcaniu stworzenia do swobodnego podążania za Jego wizją. W antropolo-
gicznym wymiarze, który w procesualnym pan-experientalizmie19 zostaje  
wyekstrapolowany na całość bytu, Bóg jawi się jako „współ-odczuwający towa-
rzysz, który rozumie”20. Konceptualne zaplecze dla doktryny Boga bliskiego 
światu i człowiekowi stanowi podstawę, na której teologowie procesu rozwijają 
swoją wersję chrystologii21. 

 
 

                                                
17  Oczywiście, z perspektywy historii średniowiecznej filozofii i teologii sformułowanie 

„wszechmocny tyran” wydaje się zbyt mocne. Cała tradycja teologii augustyńsko-
tomistycznej ujmuje Boga nie tylko w kategoriach sprawiedliwego sędziego, ale też wprost 
nazywa Go nieskończonym Dobrem. Natomiast św. Tomasz podkreślał, że Boska wszechmoc 
nie jest zdolnością do robienia absolutnie wszystkiego, lecz jedynie tego, co jest możliwe 
(niesprzeczne) – zob. F .  C o p l e s t o n , Historia filozofii. Tom 2. Od Augustyna do Szkota,  
przeł. S. Zalewski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, s. 335. Użycie powyższego sfor-
mułowania nawiązuje jedynie do krytyki Hartshorne’a, którego celem było zwrócenie uwagi 
na potrzebę przypisywania większej mocy sprawczej bytom doczesnym. 

18  A . N .  W h i t e h e a d , Process and Reality. An Essay in Cosmology, The Free Press, New 
York 1978, s. 346. 

19  D.R. Griffin proponuje zastąpienie terminu „panpsychizm” terminem „paneksperien-
talizm”. Rezultatem takiego zabiegu staje się możliwość uprawomocnionego używania termi-
nów, które wcześniej były zarezerwowane dla poziomu psychicznego, w hierarchicznie  
niższych obszarach bytu. Zob.  D . R .  G r i f f i n , Unsnarling the World-Knot: Consciousness, 
Freedom, and the Mind-Body Problem, University of California Press, Berkeley 1998.  

20  A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 351. 
21  Przykładowo Hartshorne pisze: „To say that Jesus was God, then, ought to mean  

that God himself is one with us in our suffering, that divine love is not essentially bene-
volence – external well-wishing – but sympathy, taking into itself our every grief”  
( C .  H a r t s h o r n e , Reality as Social Process, The Free Press, Glencoe, Illinois 1953, s. 147). 
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W powyższej perspektywie byty doczesne, będące częściowo nośnikami 
własnych przyczyn sprawczych, biorą udział w procesie współ-tworzenia  
świata. Boska racjonalność nie sprowadza się już do zdolności stwarzania 
wszystkich rzeczy, lecz ukazuje swoją subtelność w stworzeniu rzeczy,  
które potrafią tworzyć same siebie22. Wolny akt twórczy oraz niezbędna dla 
niego moc sprawcza są tym, w czym ukazuje się podobieństwo bytów  
niedoskonałego świata doczesnego do ich Stwórcy (doskonałego, choć częścio-
wo zmiennego). 

Świat aktualny nie jest ani absolutnie zależny od bytu transcendentnego, 
ani absolutnie samowystarczalny w swoich prawach. Jego fundamentalną  
charakterystyką jest kreatywność23, prowadząca do wyłaniania się coraz  
to nowych struktur w procesie powszechnej zmienności. Jednak sama kreatyw-
ność, pozbawiona zasady ją ograniczającej, prowadziłaby do chaotycznej  
gry pozbawionych stabilności wzorców (patterns). Każdy byt aktualny posiada 
zdolność ograniczenia kreatywności, stabilizacji i zachowywania jej tworów. 
Prowadzi to do wyłonienia się ewolucyjnych i przygodnych praw, które  
wyrażają powtarzalność w przyrodzie24. Pomimo to, pojedyncza perspektywa 
jest zawsze ograniczona, a zatem podjęte decyzje mogą również prowadzić  
do chaosu. Stąd rodzi się potrzeba Boga ujętego jako ostateczne ograniczenie25 
kreatywności wszechświata i pojedynczych bytów aktualnych26. Zależność 
świata od Boga polega na tym, że świat potrzebuje Boskiej wizji rzeczywistości, 

                                                
22  Oryginalna wypowiedź pochodzi od Charlesa Kingley’a cytowanego przez A . C .  

M c G r a t h a , A Fine-Tuned Universe. The Quest for God in Science and Theology, Westminster 
John Knox Press, Louisville, Kentucky, 2010, s. 218: „We knew of old that God was so wise  
that He could make all things: but behold, He is so much wiser than even that, that He can 
make all things make themselves”. 

23  W systemie Whiteheada podstawową charakterystykę stanowi tzw. Kategoria Osta-
teczna (Category of the Ultimate), tworzona przez trzy fundamentalne kategorie: jedna, wielości  
i właśnie kreatywności. Zob.: A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 21–22. 

24  W podobnym stylu wypowiada się Laughlin: „The laws of nature that we care about,  
in other words, emerge through collective self-organization and really do not require know-
ledge of their component parts to be comprehended and exploited” (R . B .  L a u g h l i n ,  
A Different Universe. Reinventing Physics from the Bottom Down, Basic Books, New York 2005, s. xi).  

25  A . N .  W h i t e h e a d , Nauka…, dz. cyt., s 187.  
26  „In this sense God is the principle of concretion; namely, he is that actual entity from 

which each temporal concrescence receives that initial aim from which its self-causation 
starts”: tenże, Process…, dz. cyt., s. 244. 
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prowadzącej do ograniczenia chaosu i wyłonienia się porządku. Na tym polega 
także Boska wszechmoc w odniesieniu do świata27. 

Dotychczasowe rozważania na temat typów racjonalności Boga można 
przedstawić w tabeli: 

 
Typ  

racjonalności 
średniowieczna nowożytna procesualna 

Bóg 
wszechmocny 

tyran 
beznamiętny  
matematyk czuły poeta świata 

świat 
nietrwały, zależny 

i stworzony 
samowystarczalny 

potrzebny  
i kreatywny 

prawa  
przyrody 

przygodne  
prawidłowości 

wieczne  
i konieczne 

przygodne  
i ewolucyjne 

nauka 
poznawanie  

zamysłu Boga 
poznawanie świata 

poznawanie  
świata i Boga 

3. PANENTEIZM I ATRYBUTY BOGA 

Teologia procesu dostarcza krytyki i nowego rozumienia tradycyjnie 
przypisywanych Bogu atrybutów: wszechmocy, wszechwiedzy, niezmienności  
i doskonałości. Podstawą tego ujęcia jest antysubstancjalistyczna28 oraz 
panenteistyczna koncepcja bytu Bożego. Radykalna transcendencja – pod-
kreślana na różne sposoby zarówno w racjonalności średniowiecznej, jak  
i w nowożytnej29 – zostaje zarzucona na rzecz Boga częściowo immanentnego  

                                                
27  „God’s supreme power, then, ensures an optimal order (via the laws of nature)  

in a world that consists of innumerable agents enjoying some degree of power”:  
M .  V a l a d y , dz. cyt., s. xvii. 

28  Na temat krytyki substancjalizmu na gruncie filozofii procesu zob.:  J .  Ż y c i ń s k i , 
Problem substancji w whiteheadowskiej filozofii procesu, „Analecta Cracoviensia” 1989/1990,  
t. XXI–XXII. 

29  Błędem byłoby zrównanie w tym miejscu ujęcia Boskiej transcendencji w obydwu  
typach racjonalności. Wyważone stanowisko średniowieczne niejednokrotnie stało w opozy-
cji do uproszczeń nowożytnych deistów. Nie zmienia to jednak faktu, że absolutny Bóg  
klasycznego teizmu, w którym istnienie i istota stanowią jedno, stoi w radykalnej opozycji 
egzystencjalnej do przygodnego stworzenia. Szczególnie jest to widoczne w doktrynie  
św. Tomasza, o której Gilson pisze: „Jakże bardzo w tomizmie oddala się Bóg od świata i czło-
wieka!” ( E .  G i l s o n , Duch filozofii średniowiecznej, przeł. J. Rybałt, Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 1958 , s. 147).  
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i zależnego od świata. W tym kontekście zostaną omówione poszczególne 
atrybuty Boga.  

3 . 1 .  P A N E N T E I Z M  głosi, że wszystkie rzeczy istnieją w Bogu, lecz Bóg 
nie jest jedynie całością wszystkich rzeczy. Hartshorne ukazuje następujący 
sposób rozumienia tej koncepcji: 

‘Panenteizm’ jest właściwym terminem dla stanowiska, według którego 
bóstwo jest w pewnym realnym aspekcie odróżnialne i niezależne od każdej 
spośród rzeczy względnych, lecz rozumiane jako aktualna całość zawiera 
wszystkie rzeczy względne30. 

Na gruncie systemu Whiteheada podstawą możliwość panenteistycznej  
interpretacji jest  t e o r i a  d w ó c h  n a t u r  B o g a  – pierwotnej (primordial)  
i wtórnej (consequent): „Analogicznie do wszystkich bytów aktualnych, natura 
Boga jest dwubiegunowa. Posiada on naturę pierwotną i naturę wtórną”31.  
W odniesieniu do tej pierwszej Bóg jest rozumiany jako „nieuwarunkowana 
aktualność czuć konceptualnych u podłoża rzeczy”32. Innymi słowy, jest niczym 
nieuwarunkowanym, ostatecznym ograniczeniem kreatywności świata lub 
zasadą konkretyzacji33. Ten aspekt pozostaje analogiczny do tradycyjnej kon-
cepcji racjonalności Boga, w której stanowi On niezmienną podstawę racjonal-
ności rzeczy przez dostarczanie im platońskich idei bądź arystotelesowskich 
form. W odniesieniu do wtórnej natury jest On „realizacją świata aktualnego  
w jedności jego natury i przez transformację jego wiedzy”34. Pozostając w rela-
cji do każdego bytu aktualnego, Bóg stanowi odbicie świata, ujmujące każdą 
jego zmianę. W tej perspektywie racjonalność Boga przejawia się nie w kreacji 
jego elementów, lecz w Boskim osądzie nad światem, w zbawianiu świata: 
„Wtórna natura Boga jest jego osądem nad światem. Zbawia on świat, gdy ten 
wchodzi w bezpośredniość własnego życia”35. 

                                                
30  C .  H a r t s h o r n e , The Divine Relativity: A Social Conception of God, Yale University 

Press, New Heaven 1948, s. 89. 
31  A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 345. 
32  Tamże, s. 345.  
33  Tamże, s. 244, 345; tenże, Nauka…, dz. cyt., s. 182.  
34  Tenże, Process…, dz. cyt., s. 345.  
35  Tamże, s. 346.  
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Powyższe ustalenia teologii procesu stanowią przesłanki dla twierdzenia  
o  d w u b i e g u n o w e j  r a c j o n a l n o ś c i  B o g a 36.  

Z jednej strony procesualne pojęcie Boga wypełnia klasyczne ujęcie Stwórcy 
jako niezmiennej podstawy racjonalności rzeczy w aspekcie ich współ-kreacji. 
Bóg stanowi źródło stabilności i inteligibilności świata, ponieważ dostarcza mu 
ujęć bytów wiecznych oraz zapoczątkowuje proces samo-przyczynowania  
bytów aktualnych. Niezmienne, choć relacyjnie wyznaczone, formy określono-
ści są gwarantem strukturalnej stabilności i poznawalności fenomenów.  
Bóg jest obecny  n a  p o c z ą t k u .  

Z drugiej strony obecność Boga w świecie jest uzupełniona przez Jego  
odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość, którą dzieli z każdym nowym 
bytem aktualnym. Bóg, który podąża za kreatywnym postępem świata, kierując 
się własną czułością i mądrością, „nie traci niczego, co może zostać zbawio-
ne”37. Boska wizja – dostarczana pierwotnie w postaci czuć konceptualnych – 
zostaje wypełniona przez włączanie w swoją wtórną naturę fizycznych ujęć 
wszystkich zrośniętych bytów aktualnych. Boska racjonalność wyraża się  
w wysiłku zharmonizowania świata z Jego wizją prawdy, piękna i dobra: 

Rola Boga [...] polega na cierpliwym działaniu przemożną racjonalnością jego 
konceptualnego zharmonizowania. Nie stwarza on świata, on zbawia go:  
lub, bardziej precyzyjnie, jest on poetą świata, z czułą cierpliwością pro-
wadzącym go przez swoją wizję prawdy, piękna i dobra38. 

W tym aspekcie Bóg jest również obecny  n a  k o ń c u . Dlatego też zasad-
nie można stwierdzić, że w odniesieniu do swoich dwóch natur „jest on począt-
kiem i końcem”39. W zależności od badanego aspektu ukazuje nam się odmien-
na strona natury Boga, który w ten sposób, pozostając fundamentalnie od-
mienny od świata, jest częściowo w nim zawarty i pozostaje mu bliski. Jest  
to procesualna wersja panenteizmu. Podczas gdy pierwotna natura Boga pozo-
staje „wolna, kompletna, pierwotna, wieczna, aktualnie niepełna i nieświado-

                                                
36  Twierdzenie to jest analogiczne do tezy Hartshorne’a o dualnej transcendencji  

( C .  H a r t s h o r n e , Omnipotence and other theological mistakes, State University of New 
York Press, Albany 1984, s. 44–50) oraz do koncepcji Whiteheada o dwubiegunowej relacji 
Boga do świata ( A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 348). 

37  A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 346.  
38  Tamże. 
39  Tamże, s. 345.  
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ma”, Jego wtórna natura jest „zdeterminowana, niekompletna, wtórna, 
«wiecznotrwała», całkowicie aktualna i świadoma”40. Zestaw tych wzajemnie 
wykluczających się cech bytu Bożego stanowi podstawę dla nowego ujęcia  
tradycyjnie przypisywanych Mu atrybutów. 

3 . 2 .  W S Z E C H M O C .  Klasyczny teizm wyjaśnia zagadnienie Boskiej 
wszechmocy głównie poprzez analogię do relacji ojcostwa. Władza ta polega  
na dowolnym stanowieniu o losach umiłowanego przez Boga świata doczes-
nego. Katechizm Kościoła Katolickiego, odwołując się głównie do fragmentów 
Starego Testamentu, naucza: 

[...] Bóg jest wszechmogący ‘na niebie i na ziemi’ (Ps 135, 6), ponieważ On sam 
je stworzył. Dla Niego nic nie jest niemożliwe i rozporządza On swoim 
dziełem zgodnie ze swoją wolą. Bóg jest Panem wszechświata, którego 
porządek sam ustalił i który jest Mu całkowicie poddany i uległy. Jest  
On Władcą Historii; rządzi sercami i wydarzeniami według własnego 
upodobania41. 

Św. Tomasz naucza jednak, że nie jest to wszechmoc samowolna, gdyż wła-
dza Boga nie może stać w sprzeczności z jego sprawiedliwością i mądrością42. 
Niestety, dalsze objaśnienia sposobu rozumienia Boskiej wszechmocy, szcze-
gólnie w osobie cierpiącego Chrystusa, sprowadzają się u tego autora do kon-
statacji „tajemnicy pozornej niemocy Boga”43. 

Ostrej krytyce teorię Bożej wszechmocy poddaje Hartshorne, stwierdzając, 
że: „Nigdy nie dopuszczono się gorszego fałszu ponad tradycyjne pojęcie 
wszechmocy”44. Uważa on, że klasyczny teizm, przedstawiając „tyraniczną” 
koncepcję mocy Boga (tyrant conception of power), sprowadził całe zagadnienie 
do jednostronnej i absolutnej zależności świata od Stwórcy. Tym samym wszel-
ka możliwość sprawczego działania bytów doczesnych (a zatem i wolna wola) 
została przekreślona45. 

                                                
40  Tamże. 
41  Katechizm Kościoła Katolickiego, dalej: KKK, Pallottinum, Poznań 1994, 269. 
42  Zob. KKK 271. 
43  Zob. KKK 272–274. 
44  C .  H a r t s h o r n e , Omnipotence…, dz. cyt., s. 18.  
45  Wniosek Hartshorne’a jest zbyt mocny i niezgodny ze średniowiecznym ujęciem.  

Podkreślając fundamentalne znaczenie wolnej woli dla klasycznego teizmu, Gilson stwierdza: 
„Człowiek jest obdarzony wolnością – oto twierdzenie tak stare, jak sama myśl chrześcijań-
ska” ( E .  G i l s o n , dz. cyt., s. 277).  
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Procesualny panenteizm dostarcza alternatywnego ujęcia wszechmocy  
Boga, która nie jest już prostą zdolnością robienia wszystkiego, co możliwe. 
Zmieniający się wszechświat posiada własne moce sprawcze wyrażone w zdol-
ności częściowego samo-przyczynowania, co prowadzi do konkluzji, że w struk-
turze rzeczywistości „istnieją inne moce niż boska”46. Stwórcza funkcja Boga 
sprowadza się do dostarczania światu form określoności oraz wabienia w kie-
runku Jego ideałów. „Bóg nie może absolutnie zdeterminować tego, co robią 
jego stworzenia”47, ponieważ nie na tym polega Jego miłość do świata. Jego 
czuła perswazja ma na celu subtelne ukazywanie ideałów, których pragnie  
On dla świata. Bóg współ-uczestniczy w próbach osiągania tych ideałów przez 
byty aktualne, lecz nie realizuje ich za nie.  

Na temat roli Boga w świecie John B. Cobb pisze: 

Bóg nie kontroluje tego, co się dzieje. Istnieje wiele ‘przyczyn’ tego, co się 
dzieje w każdym zdarzeniu, z których Bóg jest zawsze tylko jedną; to znaczy, 
Bóg nigdy nie determinuje jednostronnie tego, co się dzieje. Wciąż jednak 
Bóg jest jedną z przyczyn, tą, która wzywa do realizacji optymalnej wartości  
i stwarza tę realizację możliwą48. 

W tej perspektywie wszechmoc Boga polega na tym, że jest On tą przyczyną 
obecną w świecie, która kieruje byty aktualne w stronę wartości i sensu. Wyra-
ża się ona również w poszanowaniu przez Boga wolności bytów doczesnych 
oraz w wywyższeniu ich do funkcji  s t w o r z o n y c h  w s p ó ł - t w ó r c ó w  
(created co-creators)49 świata aktualnego. To właśnie kwestia wolności oraz  
odpowiedzialności Boga za zło stały się głównymi przyczynami tak ostre- 
go wystąpienia Hartshorne’a przeciwko tradycyjnej koncepcji wszechmocy  
                                                

46  C .  H a r t s h o r n e , The Zero Fallacy and Other Essays in Neoclassical Philosophy,  
Open Court, Chicago and La Salle 1997, s. xviii.  

47  Tamże. 
48  J . B .  C o b b , Whitehead Word Book. A Glossary with Alphabetical Index to Technical Terms 

in Process and Reality, P&F Press, Claremont 2008, s. 68. 
49  Wyrażenie to pochodzi od P. Hefnera, który pisze: „Human beings are God’s created  

co-creators whose purpose is to be the agency, acting in freedom, to birth the future that  
is most wholesome for the nature that has birthed us – the nature that is not only our own 
genetic heritage, but also the entire human community and the evolutionary and ecological 
reality in which and to which we belong. Exercising this agency is said to be God’s will  
for humans” ( P .  H e f n e r , The Human Factor: Evolution, Culture and Religion, Fortress Press, 
Minneapolis 1993, s. 27). Koresponduje to z Hartshorne’a określeniem stworzeń jako „humble 
cocreators with God and for God” ( C .  H a r t s h o r n e , The Zero…, dz. cyt., s. xviii). 
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Bożej50. Zdaniem Valady’ego: „To, co […] Hartshorne zrobił w swojej teologii, 
polega na ograniczeniu bożej wszechmocy i wszechwiedzy, aby zrobić miejsce 
dla wolności stworzenia”51. Dzięki temu zabiegowi przyroda posiada swoje 
własne przyczyny sprawcze, które mogą bądź zbliżać przemijające byty do 
Bożych ideałów, bądź powodować narastanie zła w świecie52. Manifestacją  
naturalnej wolności jest wybór pomiędzy tymi możliwościami. Co ważne,  
immanentne przyczyny mogą być badane przez naukę oraz ujmowane w posta-
ci praw i zależności. Jednocześnie ich stopniowe poznawanie ujawnia te aspek-
ty bytu Bożego, dzięki którym przyroda jawi się zarazem jako trwała i matema-
tyczna, a także sensowna i celowa. 

3 . 3 .  W S Z E C H W I E D Z A .  Tradycyjnie rozumiany boski atrybut wszech-
wiedzy oznacza znajomości wszystkiego, co jest i może być znane. Bóg  
obdarzony tym atrybutem jest w posiadaniu kompletnej wiedzy na temat  
wszystkich zdarzeń, procesów i rzeczy. Nie jest w tym ograniczony ani 
przestrzennie (nie ma takich obszarów wszechświata, o których nie mógłby 
wiedzieć), ani czasowo (zna On wszystkie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe byty). 
Klasyczny teizm, łącząc wszechwiedzę z wszechmocą i doskonałością Boga, 
staje w obliczu dobrze znanych trudności w wyjaśnieniu znaczenia wolnej woli 
w świecie: 

Jeżeli Bóg jest niezmiennie doskonały, wówczas to, co się wydarza musi być 
odwiecznie znane Bogu. Nasze jutrzejsze uczynki, o których jeszcze nie 
zdecydowaliśmy, są zawsze lub odwiecznie obecne dla Boga, dla którego nie 
istnieje otwarta przyszłość. W przeciwnym razie (zgodnie z argumentacją) 
Bóg byłby ‘nieświadomy’, niedoskonały w wiedzy, czekający, aby obserwować 
to, co możemy uczynić53. 

                                                
50  Podobnie Whitehead podkreśla, że gdyby Bóg był tym, co ostateczne (ultimate),  

to wówczas byłby odpowiedzialny za zło obecne w świecie: A . N .  W h i t e h e a d , Nauka…, 
dz. cyt., s. 187; tenże, Religia w tworzeniu, przeł. A. Szostkiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1997, s. 124. 

51  M .  V a l a d y , dz. cyt., s. xxiv.  
52  Bardziej umiarkowane stanowisko w kwestii atrybutu wszechmocy zajmuje Życiński, 

który stwierdza: „Z przedstawionego ujęcia relacji między wolnością i łaską wynika, iż odno-
śnie do Bożej wszechmocy nie wprowadza się w filozofii procesu żadnych twierdzeń, które 
byłyby niemożliwe do pogodzenia z klasycznym teizmem” ( J .  Ż y c i ń s k i , Teizm i filozofia 
analityczna, t. II, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988, s. 163). 

53  C .  H a r t s h o r n e , Omnipotence…, dz. cyt., s. 3. 
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W obliczu Boskiej wszechwiedzy wolność wyboru nie oznacza zdolności  
do podejmowania autonomicznych, niezdeterminowanych decyzji, lecz spro-
wadza się do przeświadczenia o posiadaniu takiej zdolności. Jeżeli wszystkie 
przyszłe zdarzenia są znane Bogu, to znaczy, że już w jakiś sposób istnieją. Ilu-
zoryczność wolności polega tu na wewnętrznym przekonaniu o możliwości 
wyboru, podczas gdy faktycznie został on już podjęty, a rola decydującego bytu 
sprowadza się w istocie do biernego podążania zgodnie ze spisaną już historią. 

Teologia procesu proponuje rozwiązanie tej niewygodnej sytuacji przez 
przedefiniowanie atrybutu wszechwiedzy w terminach znajomości wszystkich 
rzeczy przez Boga, lecz nie z Boskiej, a z doczesnej perspektywy. Boska znajo-
mość wszystkich bytów wymaga Jego obecności w świecie. Jest to funkcja 
wtórnej natury Boga, który stając się jednym z elementów świata aktualnego, 
uzyskuje odniesienie do wszystkich przeszłych zdarzeń. W ten sposób doskona-
ła wiedza staje się czasowa i przestrzenna; nie jest już odwieczna, lecz – używa-
jąc terminologii Whiteheada – staje się wieczno-trwała (everlasting). Boska 
świadomość świata aktualnego wzrasta przez włączanie we wtórną naturę co-
raz to nowych wydarzeń emergentnego i ewolucyjnego wszechświata. Wyja-
śniając rozumienie wszechwiedzy w teologii procesu, Bruce G. Epperly pisze: 
„Doskonała wiedza pociąga za sobą nieustanną transformację bardziej niż  
statyczną kompletność”54. 

W tej perspektywie atrybut wszechwiedzy jest bezpośrednio związany  
z procesualną  t e o r i ą  u j ę ć  (prehensions), a w szczególności z Boskim do-
świadczeniem świata. W filozofii procesu „doświadczać” znaczy: być formowa-
nym przez to, co doświadczane. Cobb stwierdza, że ujęcie „jest wewnętrzne dla 
bytu ujmującego, jednocześnie będąc zewnętrzne dla bytu ujmowanego”55.  
Tym samym, jeżeli Bóg ujmuje świat aktualny, to doświadczenie to powoduje 
zmianę w Bogu, a nie w świecie. Co więcej, zmiana ta nie polega na dodaniu, 
bądź odjęciu czegoś względem Boga zewnętrznego, lecz powoduje przekształ-
cenie samej Jego wewnętrznej struktury. W istocie Boska wtórna natura jest  
w całości ukonstytuowana przez wieczno-trwałe ujęcia wszystkich przeszłych 
bytów aktualnych. Jako wszechwiedzący, Bóg jest formowany przez wszystkie 
byty doczesne. 

Takie rozumienie wszechwiedzy wyklucza możliwość poznania (doświad-
czania) tego, co przyszłe, gdyż nie zostało ono jeszcze zaktualizowane. Epperly 
                                                

54  B . G .  E p p e r l y , Process Theology and Lived Omnipresence: An Essay in Practical  
Theology, „Encounter” 2008, nr 68 (3), s. 22. 

55  J . B .  C o b b , dz. cyt., s. 31.  
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komentuje to następująco: „Wiedza Boga nie stwarza przyszłości, ani też Bóg 
nie zna przyszłości z wyprzedzeniem. Bóg zna wszystkie możliwości jako 
możliwe oraz wszystkie aktualności jako aktualne”56. W ten sposób Bóg, jako 
jedyny byt aktualny, posiada znajomość wszystkiego, co może być znane,  
a jednocześnie pozostaje maksymalnie otwarty na wszechogarniające 
doświadczenie tego, co dopiero zaistnieje. Przyszłość bytów doczesnych 
pozostaje niezdeterminowana i w dużej mierze zależy od ich własnych decyzji. 

3 . 4 .  D O S K O N A Ł O Ś Ć  I  ( N I E ) Z M I E N N O Ś Ć .  Wiele z tego, co już zosta-
ło powiedziane na temat wszechmocy i wszechwiedzy Boga, stosuje się również 
do Jego doskonałości, która powiązana jest z zagadnieniem Boskiej 
(nie)zmienności. Klasyczna teologia, zajmując stanowisko w tej kwestii, powo-
ływała się na starożytne twierdzenie, iż być doskonałym oznacza nie podlegać 
zmianom. Zarówno platoński świat niezmiennych idei i pryncypiów bytowych, 
jak i arystotelesowski nieporuszony Pierwszy Poruszyciel, stały się podstawą 
dla chrześcijańskiej afirmacji atrybutu niezmienności jako najlepszego wyrazu 
Boskiej doskonałości. Jednakże, jak zauważa Hartshorne, autorzy biblijni nie 
podejmowali polemiki z filozoficznymi twierdzeniami na temat istoty doskona-
łości, a więc utożsamienie jej z cechą niezmienności jest rezultatem później-
szych interpretacji teologicznych57. Wydaje się zatem, że autorytet Platona, 
identyfikującego świat niezmiennych bytów z etycznymi i religijnymi warto-
ściami, był wówczas ceniony wyżej, niż możliwość konceptualnego ugruntowa-
nia zdolności Boga do aktywnego odpowiadania zmieniającemu się światu. Jako 
późniejsza konsekwencja takiej postawy wyłoniły się zniekształcenia deizmu  
i nowożytna koncepcja racjonalności Boga. 

Wiemy już, że teologia procesu idzie w innym kierunku. Podobnie jak  
w przypadku innych tradycyjnie przyjmowanych atrybutów Boskich, nie negu-
je ona ich obowiązywania, lecz doprecyzowuje sposób ich rozumienia. Dosko-
nałość bytu Bożego nie może być dłużej ujmowana w terminach Jego niezmien-
ności, gdyż przeakcentowując radykalną transcendencję Boga względem stwo-
rzenia, wyklucza się możliwość reakcji na zmiany w świecie doczesnym58.  
Prawdziwa doskonałość polega na zdolności do ujmowania wszystkiego, co się 

                                                
56  B . G .  E p p e r l y , Process Theology. For Every Day People, s. 8, [w:] http://processand 

faith.org/resources/curricula/Process%20Theology-Study%20Guide.pdf (dostęp: 6 XII 2010). 
57  C .  H a r t s h o r n e , Omnipotence…, dz. cyt., s. 2.  
58  Jedną z poważnych konsekwencji takiej doktryny jest negacja możliwości Boskiej  

odpowiedzi na modlitwę. O znaczeniu modlitwy w teologii procesu:  J.  Ż y c i ń s k i , Teizm…, 
dz. cyt., s. 158–168. 
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w świecie wydarza, reagowania na zaistniałą w ten sposób nowość oraz na do-
starczaniu światu wzorców zgodnie z aktualną potrzebą. 

Poprzez subtelną perswazję i wabienie, Bóg zawsze znajduje się w centrum 
aktualnych wydarzeń, ukazując bytom najlepsze ścieżki kreatywnego rozwoju. 
Jest to funkcja jego  p i e r w o t n e j  n a t u r y , dostarczającej bytom czuć kon-
ceptualnych (ujęć bytów wiecznych). Jakkolwiek ten aspekt bytu Bożego pozo-
staje w przybliżeniu zgodny z klasyczną wizją niezmiennego Boga, to jednak 
pełni on istotną, choć bierną, rolę we współ-kreacji świata aktualnego. W tym 
wyraża się Jego wszechmoc. Z kolei cecha zmienności, wypływająca ze sposobu 
powstawania  w t ó r n e j  n a t u r y  Boga, jest gwarantem Jego doskonałości  
w nieustannej odpowiedzi na działania bytów doczesnych. W tym wyraża się 
jego wszechwiedza. Zmienny i „zanurzony” w świecie aspekt Boga dookreśla 
całość Jego istoty, pozwalając na pełniejsze ujęcie Bożej doskonałości. 

Wydaje się, że taka perspektywa filozoficzna posiada zalety, dzięki którym 
można podjąć próbę lepszego zrozumienia miłującego i żyjącego Boga Ewan-
gelii. Będąc wszechmocny i wszechwiedzący, staje się On elementem świata 
aktualnego, w którym współ-odczuwa, doświadcza trosk i radości bytów docze-
snych. Paradoksalnie, w tym wyraża się jego doskonałość. Epperly podkreśla 
znaczenie doktryny częściowo zmiennego Boga, pisząc: 

Teologia procesu twierdzi, że zmieniający się Bóg, który okazjonalnie jest 
‘zaskakiwany’ przez świat, jest prawdziwie żyjącym Bogiem, który inicjuje 
nowe możliwości kształtowania zmieniającego się świata. Bóg doświadcza 
zarówno bólu, jak i radości wszechświata. Nasz ból naprawdę ma znaczenie 
dla Boga, nasze modlitwy kształtują boskie doświadczenie. Jak twierdzi 
Whitehead, Bóg jest ‘współ-odczuwającym towarzyszem, który rozumie’59. 

Jakie jest znaczenie ukazanego powyżej przedefiniowania tradycyjnych 
atrybutów dla problemu racjonalności Boga? Otóż, zgodnie z naszą główną 
przesłanką, zagadnienie racjonalności Boga wymaga wyjaśnienia zagadnie- 
nia Boskiego działania w świecie. Nowy sposób rozumienia boskich atry- 
butów dokładniej tłumaczy rolę Boga w przebiegu procesów naturalnych. 
Teologia procesu podkreśla, że odpowiednio ujęte wszechmoc i wszechwiedza 
raczej zwiększają, a nie zmniejszają, wolność i kreatywność stworzenia60. Tak 
wyrażone stanowisko panenteistyczne stanowi podstawę dla prób pełniejszego 
ujęcia relacji, w jakich pozostają względem siebie nauka i wiara. 
                                                

59  B . G .  E p p e r l y , Process Theology. For Every Day…, dz. cyt., s. 9. 
60  Tenże, Process Theology and Lived…, dz. cyt., s. 4.  
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4. RELACJA NAUKA-WIARA 

Teologia procesu wzbogaca argumentację na rzecz tezy o wzajemnych 
relacjach między nauką a wiarą. Przede wszystkim wprowadza ona odmienne 
od arystotelesowsko-tomistycznego zaangażowanie filozoficzne, dające większe 
możliwości dialogu z naukami przyrodniczymi. Następnie, odwołując się 
wprost do systemu Whiteheada, wydaje się stanowić konceptualne zaplecze dla 
programu „nowej teologii” Hellera. Wreszcie: implikuje ona głęboką afirmację 
racjonalności Boga, która wyrażona jest w Tajemnicy pozaracjonalnego 
uzasadnienia racjonalności świata. 

4 . 1 .  O D M I E N N E  Z A A N G A Ż O W A N I E  F I L O Z O F I C Z N E .  Podobnie jak 
potrzeba poznawania rzeczywistości może się wyrażać w konstruowaniu roz-
maitych teorii wyjaśniających świat zjawisk, tak też potrzeba wiary w Boga 
może przyjmować różne odcienie zaangażowania filozoficznego. We współcze-
snej filozofii nauki podkreśla się, że na dobór i podejmowanie danego typu 
teorii naukowych, paradygmatów, programów badawczych etc., wpływają nie 
tylko „wewnętrzne” racje merytoryczne i formalne, ale również czynniki  
„zewnętrzne”, uwarunkowane aksjologicznie, kulturowo, a nawet ekonomicz-
nie61. Nauki, rozumianej jako wytwór szeroko pojętej kultury ludzkiej, nie spo-
sób już traktować jako wyizolowanej enklawy uczonych, uprawiających swoje 
„poletko” w oderwaniu od zawirowań świata codziennego. Wprost przeciwnie, 
stanowi ona integralny element tego świata, a jej problemy i metody badań  
są pewnym odbiciem kondycji współczesności. 

Nie inaczej rzecz ma się z teologią, próbującą zracjonalizować obszar wie-
rzeń religijnych. Postulat, jakoby pozostawała ona niezależna od przemian 
społecznych i światopoglądowych, jest mrzonką, która w pasywnej wersji  
prowadzi do konceptualnej marginalizacji, a w agresywnej do fanatyzmu.  
O ile można by się zgodzić – po pewnej dyskusji i doprecyzowaniu terminów –  
że podstawowe prawdy wiary pozostają niezależne od kontekstu środowis-
kowego, w których się je wyznaje; o tyle nie sposób dłużej utrzymywać,  
że na interpretację owych prawd nie wpływa sytuacja interpretatora.  

W tym kontekście Heller zauważa: „Od czasów kardynała Newmana wiado-
mo, że nawet dogmaty wiary, w swojej warstwie interpretacyjnej, podlega- 
ją ewolucji”62. Należy pamiętać, że sytuacja ta nie jest spowodowana jakimś  
                                                

61  Z .  H a j d u k , Metodologia nauk przyrodniczych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 
2002, s. 17–18. 

62  M .  H e l l e r , Teologia…, dz. cyt., s. 76.  
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dekretem, bądź celowym wyborem danej grupy osób, lecz bezpośrednio wynika  
z obiektywnych przemian społeczno-kulturowych, powodujących tak zmianę 
mentalności jednostek, jak i sensów pojęć akceptowanych przez społeczności. 

Heller stawia hipotezę, że główną przyczyną rozdzielenia nauki i wiary  
w okresie nowożytnym było „nadmierne zinstytucjonalizowanie myśli kościel-
nej”63. Oznacza to nie tylko zdecydowane przyjęcie filozoficznego zaplecza 
tomizmu, lecz także wyrobienie na jego podstawie opatrzonych tradycją nawy-
ków myślowych i paradygmatów w ujmowaniu sytuacji teologicznych. Tak 
wyrażona teologia popadła w konflikt z rodzącymi się naukami, doprowadzając 
między innymi do rozwiązanej już „sprawy Galileusza”, a także wciąż dyskuto-
wanej „sprawy Darwina”64.  

Powołując się na tezy Olafa Pedersena, Heller tak diagnozuje przyczynę 
owego konfliktu: 

Kłopoty teologii katolickiej z naukami wynikają stąd, że teologia ta zbyt 
mocno związała się z filozoficzną tradycją, nawiązującą do Arystotelesa, 
podczas gdy nauki wywodzą się z obcej arystotelizmowi tradycji archime-
dejskiej65. 

Konkurencyjność owych tradycji, sięgających starożytności, zaważyła na 
pogłębianiu się przepaści pomiędzy nauką a wiarą oraz przyczyniła się do  
wypracowania nowożytnego ujęcia racjonalności Boga, w którym przestaje 
mieć On „łączność” ze stworzeniem. Ujęcie to było preferowane przez wielu 
wierzących naukowców, podczas gdy niewzruszone stanowisko kościelne bro-
niło racjonalności średniowiecznej. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, można zadać pytanie: na ile  
średniowieczne ujęcie racjonalności Boga, na którym spoczywają podstawowe 
przesłanki klasycznej, arystotelesowsko-tomistycznej teologii, jest w stanie 
dostarczyć satysfakcjonującej odpowiedzi na problemy współczesności? Ponad-
to, w jaki sposób teologia, utworzona w radykalnie odmiennym kontekście 
kulturowym, może zostać uzgodniona z aktualnym obrazem świata, którego 
szczególnym elementem jest nauka? Kategoryczne odmawianie teologii zdol-
ności do trafnego ujęcia relacji współczesnego człowieka do bytu Bożego było-
by zbytnim uproszczeniem. Nie chodzi o to, aby negować zasadność uprawiania 

                                                
63  Tamże, s. 28. 
64  Tamże, s. 65, 76.  
65  Tamże, s. 68.  
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teologii w ogóle, lecz aby wskazać kierunki, w których znalazłaby ona nowe, 
obiecujące ścieżki rozwoju. Jednocześnie postulowanie oparcia owego rozwoju 
na prostym zaprzeczeniu tego, co zostało już wypracowane, jest strategią zbyt 
radykalną i błędną. Zmiany w ujęciach teologicznych muszą iść w kierunku 
oczyszczenia podstawowych twierdzeń z domieszki nieaktualnych już dzisiaj 
elementów filozoficzno-światopoglądowych, przy równoczesnym zachowaniu 
treści, wyrażających fundamentalny akt wiary. 

Realizacją tego planu jest postulat poszukiwania  o d m i e n n e g o  z a a n -
g a ż o w a n i a  f i l o z o f i c z n e g o  dla teologii. Celem takiego zwrotu jest 
zarówno znalezienie płaszczyzny, na której stosunki pomiędzy nauką a wiarą 
przestałyby być rozumiane w kategoriach konfliktu, jak i dostarczenie odświe-
żonego schematu pojęciowego, w ramach którego wierzący człowiek mógłby 
pełniej wyrazić i ująć swój stosunek do Boga. Potrzeba ta była już akcentowana 
przez Jana Pawła II, cytowanego przez Hellera: 

Sprawa jest paląca. Współczesny rozwój nauki rzuca teologii wyzwanie 
sięgające o wiele dalej, niż uczyniła to recepcja Arystotelesa w trzynasto-
wiecznej Europie zachodniej. Równocześnie jednak rozwój ten oferuje 
teologii potencjalne ważne środki. Jak przez posługę takich wielkich 
scholastyków, jak św. Tomasz z Akwinu, filozofia arystotelesowska otrzymała 
postać głębokiego wyrazu doktryny teologicznej, tak czy nie możemy mieć 
nadziei, że nauki dnia dzisiejszego, wraz z wszystkimi formami ludzkiego 
poznania, mogą umacniać i dostarczać informacji tym sektorom działalności 
teologicznej, które dotyczą relacji zachodzących między przyrodą, ludzkością 
i Bogiem?66. 

W papieskich słowach widać jednoczesną aprobatę dla tradycyjnej formy 
teologii oraz zasygnalizowaną nadzieję na zmianę perspektywy w kontekście 
współczesnych badań naukowych. Warto podkreślić, że postulowany wzajemny 
wpływ obu dyscyplin na siebie nie zakłada żadnej formy redukcjonizmu, lecz 
ma odnosić się do dookreślania wybranych obszarów związanych z relacjami 
pomiędzy Bogiem a przyrodą oraz Bogiem a ludzkością. 

Filozofia procesu, wprowadzając nowy, procesualny typ racjonalności Boga, 
dostarcza propozycji innego zaangażowania filozoficznego dla tradycyjnej 
teologii. Jej znaczenie polega nie tylko na możliwości wyrażenia tych samych 
prawd wiary w nowym schemacie pojęciowym, lecz jednocześnie przygoto-
wuje ona odpowiednią płaszczyznę dialogu między badaniami naukowymi  

                                                
66  Tamże, s. 81.  
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a zagadnieniami wiary. Oczywiście możliwość takiego dialogu jest ufundowana 
na dwojakim przejściu, które należy dokładnie zbadać w aspekcie metodolo-
gicznym. Pierwszy krok polega na interpretacji tak zwanych „faktów nauko-
wych” w języku filozofii procesu. W drugim bada się znaczenie owych faktów,  
„przetłumaczonych” na język filozoficznie uprawomocniony, dla problemów 
teologicznych. Procedury te nie są jeszcze należycie wypracowane, pomimo  
iż wydają się fundamentalne dla rzetelnego ugruntowania relacji nauka-wiara. 

4 . 2 .  „ N O W A  T E O L O G I A ”  P R O C E S U . Realizując swój program uzgad-
niania rezultatów badań naukowych z ujmowanymi teologicznie prawdami 
wiary, Heller wprowadza wyrażanie „ n o w a  t e o l o g i a ” . Ma ono określać 
taki styl uprawiania teologii, w którym pozostaje ona w pewnego rodzaju 
sprzężeniu z naukami przyrodniczymi, symbolizowanymi przez tak zwaną 
„nową fizykę”. Przez tą ostatnią rozumie Heller fizykę XX wieku, która powsta-
ła po rewolucji kwantowej i relatywistycznej. Czasami „nowa teologia” nazy-
wana jest „teologią nauki” w analogii do filozofii nauki. W tym znaczeniu ma 
ona tropić teologiczne treści w wynikach nauk szczegółowych. Świadom ogro-
mu postawionego przez siebie zadania, Heller stwierdza, że jest ono „zadaniem 
pilnym, ale i niezmiernie doniosłym, i dlatego nie powinno ono być podejmo-
wane zbyt porywczo”, gdyż „jeśli nie ma okazać się jeszcze jednym złudzeniem, 
musi wyrastać z przemyśleń całych szkół teologicznych, a nie z niecierpliwości 
jednostek, które mogą co najwyżej przecierać pierwsze szlaki”67. 

Zamierzamy wykazać, że filozofia i teologia procesu stanowią konceptualne 
zaplecze dla programu „nowej teologii”. Sam Heller powołuje się na wypowie-
dzi Whiteheada tylko w niektórych komentarzach dotyczących relacji pomię-
dzy nauką a religią, lecz są one zwykle natury ogólnej68. Wydaje się jednak,  
że twierdzenia filozofii procesu są implicite obecne w argumentacji Hellera. 

Podstawowym założeniem „nowej teologii” są tezy o matematyczności i ma-
tematyzowalności świata, przy czym ta druga jest konsekwencją pierwszej. 
M a t e m a t y c z n o ś ć  ś w i a t a  jest tezą ontologiczną, która stwierdza,  
że podstawowymi strukturami bytowymi są struktury matematyczne – jest to 
Hellerowska wersja platonizmu. Natomiast matematyzowalność świata jest tezą 
epistemologiczną, głoszącą, iż przyroda daje się poznawać za pośrednictwem 
języka matematyki. Obydwie tezy są gwarantem racjonalności świata w jej 
aspekcie ontycznym i epistemicznym. Tym samym, stanowią one podstawowe 

                                                
67  Tamże, s. 19–20.  
68  Tamże, s. 214, 246.  
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przedzałożenie badań naukowych, bez którego świat fenomenów jawiłby się 
jako chaotyczny i z gruntu niepoznawalny. 

Teza Hellera o matematyczności przyrody jest bezpośrednio związana  
z  h i p o t e z ą  p o l a  r a c j o n a l n o ś c i  Józefa Życińskiego69. Ów autor, ana-
lizując sieć transformacji formalnych i struktur matematycznych, pisze nastę-
pująco: „Sieć tę określam dalej mianem  p o l a  racjon alności  [...], przyroda 
jest matematyczna, gdyż podstawowym poziomem w jej ontycznej strukturze 
jest poziom pola racjonalności”70. Skoro pole racjonalności jest powodem, dla 
którego przyroda wykazuje cechę matematyczności, to rodzi się pytanie o isto-
tę tego pola. Na czym Życiński opiera swoją hipotezę, która uzasadnia twier-
dzenie Hellera, a zarazem daje podstawy dla programu „nowej teologii”? 

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w następującej wypowiedzi Józefa  
Życińskiego: 

Tłumacząc fakt matematyczności przyrody Whitehead nie używa wprawdzie 
wyrażenia ‘pole racjonalności’, niemniej zasadnicze tezy jego interpretacji 
pozostają równoważne treściowo z proponowaną przeze mnie hipotezą pola. 
Interpretacja zawarta w ‘Process and Reality’ stanowi rozwinięcie Platońskiej 
teorii idei. [...] Whitehead rozwija własną teorię idei odwołującą się do 
pojęcia potencjalności i obiektów ponadczasowych (eternal objects). [...] 
Uniwersum tych obiektów o wzajemnie określonych relacjach między sobą 
stanowi odpowiednik pola racjonalności71. 

W pierwszej kolejności fragment ów zwraca uwagę na powiązanie hipotezy 
pola racjonalności z platońskim elementem filozofii Whiteheada. Element ten 
dotyczy utożsamienia niezmiennych, pozaczasowych, choć relacyjnych (pozo-
stających względem siebie w relacjach)  b y t ó w  w i e c z n y c h  z platońskimi 
formami bądź ideami72. Istotne jest to, że jednocześnie ujęta wielość bytów 
wiecznych konstytuuje pierwotną naturę Boga: „Pierwotnie stworzonym  
                                                

69  Więcej na temat tej hipotezy zob.: J .  J a w o r s k i , Józefa Życińskiego hipoteza pola  
racjonalności, [w:] Studia Whiteheadiana 4, red. B. Ogrodnik, K. Gródek, Wydawnictwo Naukowe 
UPJPII, Kraków 2010, s. 65–75 oraz  M .  H e l l e r , Filozoficzny program Józefa Życińskiego,  
„Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2011, XLVIII, s. 5–22. 

70  J .  Ż y c i ń s k i , Filozoficzne aspekty matematyczności przyrody, [w:] Filozofować w kontek-
ście nauki, red. M. Heller, A. Michalik, J. Życiński, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków,  
s. 176. 

71  Tamże, s. 182–183.  
72  Podobna, relacyjna teoria idei, jest rezultatem tzw. późnej nauki Platona. Zob.  

B .  D e m b i ń s k i , Późna nauka Platona, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003. 
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faktem jest nieuwarunkowane, konceptualne wartościowanie całej różnorod-
ności bytów wiecznych. Jest to «pierwotna natura» Boga”73. Byty wieczne nie 
tworzą jednak pierwotnego aspektu Boga na zasadzie prostej sumy mereolo-
gicznej. Whitehead używa terminu „subsystencja” na określenie tego, w jaki 
sposób stają się one komponentami bytu Bożego74. Tym samym pole racjonal-
ności, uważane za podstawowy poziom w ontycznej strukturze przyrody, jest 
utożsamione z pierwotnym i konceptualnych aspektem Boga. Przerzucony 
zostaje pomost pomiędzy racjonalnością świata a racjonalnością Boga. 

Następnie interpretacji domaga się pojęcie  p o t e n c j a l n o ś c i , które 
wraz z bytami wiecznymi ujmowane jest przez Życińskiego jako pole racjonal-
ności. Wyłaniają się dwie możliwości: albo jest tutaj mowa o czystej potencjal-
ności, albo o realnej potencjalności75. Na gruncie systemu Whiteheada tak zwa-
ną czystą potencjalność stanowią byty wieczne, czyli formy określoności76. 
Wówczas struktura pola racjonalności wciąż byłaby ukonstytuowana wyłącznie 
przez byty wieczne. Inaczej rzecz się ma w przypadku tak zwanej realnej  
potencjalności, którą jest „uwarunkowana indeterminacja” realnego zrostu  
w ramach stowarzyszonego świata77, gdzie indziej nazywana po prostu „fizycz-
nym polem” bytu aktualnego78. Pole to jest ukonstytuowane przez fizyczne 
ujęcia n i e k t ó r y c h  przeszłych bytów aktualnych w procesie zrostu.  
Bóg, jako byt aktualny, również posiada pole fizyczne, które w jego struk- 
turze jest wtórne, a konstytuowane jest przez ujęcia  w s z y s t k i c h  bytów 
przeszłych. 

Gdyby przyjąć, że Życiński odwołuje się do pojęcia potencjalności w jego 
drugim znaczeniu, to hipoteza pola racjonalności zostałaby dopełniona przez 
cały wtórny aspekt natury Boga. Wówczas zasadne byłoby utożsamienie –  
w duchu panenteizmu – podstawowej struktury ontycznej przyrody z pełnią 
bytu Bożego w jego obydwu aspektach. Przyjęcie przeciwnego stanowiska  
redukuje pole racjonalności do pierwotnej natury Boga. Pojawia się tutaj trud-

                                                
73  A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 31.  
74  „The notion of «subsistence» is merely the notion of how eternal objects can be com-

ponents of the priomordial nature of God. (…) But eternal objects, as in God’s priomordial 
nature, constitute the Platonic world of ideas”: tamże, s. 46. 

75  Na temat dwóch znaczeń pojęcia „potencjalność” zob.: tamże, s. 65. 
76  Tamże, s. 22.  
77  Tamże. 
78  Tamże, s. 80.  
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ność pogodzenia transcendentnej i niezmiennej natury pierwotnej z imma-
nentną i wyłaniającą z siebie świat „materialny” matrycą bytu. 

Ostatecznie, pomimo tej trudności i niezależnie od wyboru określonego 
znaczenia pojęcia potencjalności, hipoteza pola racjonalności, a za nią teza  
o matematyczności przyrody, znajdują swoje zaplecze pojęciowe w filozofii  
i teologii procesu. Co więcej, program „nowej teologii” zyskuje filozoficzne 
ugruntowanie oraz faktyczną otwartość na dane dostarczane przez badania 
przyrodnicze. Jeżeli Bóg, jako pole racjonalności, stanowi ontyczną podstawę 
stabilności i kreatywności przyrody, to dociekania naukowe są w takim samym 
sensie odkrywaniem struktur świata, co badaniem immanentnego aspektu bytu 
Bożego. Wówczas wszelkie znaczące fakty przyrodnicze należy poddawać  
solidnej analizie teologicznej, pytając, czy nie wyjaśniają one pełniej boskiego 
działania w świecie i relacji Stwórca-stworzenie79. Przykładowo, w procesual-
nym ujęciu ewolucjonizmu, pełniejszego znaczenia nabierają słowa Hellera: 
„Teologowi łatwiej dziś zrozumieć, że ewolucja i kreacja mogą być pojmowane 
jako dwa aspekty tego samego”80. 

Boska racjonalność, przejawiająca się w świecie, polega na obecności Boga 
„u podłoża rzeczy”, na nieustannym inicjowaniu procesu kreacji przez dostar-
czanie bytom aktualnym swoich ideałów. Whitehead tak opisuje tę sytuację: 

Jest on nieuwarunkowaną aktualnością czuć konceptualnych u podłoża 
rzeczy; a zatem, za przyczyną tej pierwotnej aktualności, istnieje porządek  
w odniesieniu bytów wiecznych do procesu kreacji81. 

Bóg, jako źródło porządku w przyrodzie, nie działa przez zawieszenie bądź 
negację naturalnych praw przyrody, lecz właśnie w nich wyraża swoją stwórczą 
aktywność82. Jednocześnie należy pamiętać, że „w tym aspekcie, nie jest on 
przed całym stworzeniem, lecz wraz z całym stworzeniem”83. Bóg stwarza przez 

                                                
79  Zarówno  Z .  H a j d u k  (Filozofia przyrody, filozofia przyrodoznawstwa, Metakosmologia, 

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 314), jak i  M .  H e l l e r  (Teologia…, dz. cyt.,  
s. 271) uważają, że pośrednikiem w takiej analizie powinna być filozofia przyrody. 

80  M .  H e l l e r , Teologia…, dz. cyt., s. 83.  
81  A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 344.  
82  Podobnej tezy broni obecnie Życiński w swojej koncepcji ewolucjonizmu emergentne-

go: „Bóg stwarza poprzez prawa przyrody i przez kreatywność, która prowadzi do emergencji 
nowych struktur” ( J .  Ż y c i ń s k i , Wszechświat emergentny. Bóg w ewolucji przyrody,  
Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 71). 

83  A . N .  W h i t e h e a d , Process…, dz. cyt., s. 343. 
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prawa przyrody nie w sensie racjonalności nowożytnej, gdzie był transcen-
dentnym fundatorem praw w jednym akcie stwórczym. Racjonalność Boga  
w teologii procesu podkreśla nieustanną obecność Jego stwórczego zamysłu, 
który jest odkrywany również przez badania przyrodnicze. 

4 . 3 .  T A J E M N I C A .  Akcentując doniosłe znaczenie immanentnego aspek-
tu Boga w tłumaczeniu jego obecności w świecie, nie należy zapominać o Jego 
transcendentnym aspekcie. Zgodnie ze stanowiskiem panenteistycznym, Bóg – 
pomimo iż „ujmuje” wszystkie byty i współdziała z nimi – „jest w pewnym 
realnym aspekcie odróżnialny i niezależny od każdej spośród rzeczy względ-
nych”84. Dla problemu racjonalności oznacza to, że odkrywane w świecie struk-
tury racjonalne z jednej strony, jako ufundowane przez Niego, wskazują  
na doczesne przejawy Boskiej racjonalności; natomiast z drugiej strony  
nie wyczerpują tego, czym jest ona w swej istocie. Stanowi to warunek  
konieczny każdej wersji teizmu, która chce zachować ontyczną odrębność  
Boga od świata doczesnego. Interesującym wszak okazuje się fakt, iż niektóre 
wnioski z badań nad rezultatami nauk przyrodniczych sprzyjają podob- 
nym interpretacjom, wskazując na miejsca, w których przejawia się Boża  
transcendencja. 

Dyskutując kolejne modele kosmologiczne, zasady antropiczne i hipotezę 
wielości wszechświatów, Heller dochodzi do wniosku, że rezultatem tych badań 
jest „otwarcie na dalsze próby”85, które nie przynosi ostatecznych rozstrzy-
gnięć w kwestii wyjaśnienia podstaw racjonalności świata. Autor ów odrzuca 
wniosek o „brutalnym fakcie” istnienia, a także nie podąża w stronę eksplikacji 
semantycznych. Według niego, podstawą racjonalności świata jest  T a j e m -
n i c a  B o ż e j  n i e s k o ń c z o n o ś c i : 

Pytanie o ostateczne wyjaśnienie wszechświata uzyskało odpowiedź,  
ale kosztem zatopienia go w Nieskończoność Boga. I tak oto stanęliśmy 
wobec Tajemnicy, lub lepiej – ponieważ sami jesteśmy cząstką wszechświata 
– daliśmy się ogarnąć Tajemnicy86. 

Postawa „zanurzenia” w Boskiej Tajemnicy, przyzwolenia na ogarnięcie 
przez nią, ukazuje znaczenie pokory i cierpliwości w prowadzeniu dociekań nad 

                                                
84  C .  H a r t s h o r n e , Omnipotence…, dz. cyt., s. 89.  
85  M .  H e l l e r , Ostateczne…, dz. cyt., s. 238.  
86  Tamże. 
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doczesną racjonalnością87. Nie jest ona wyłącznie wyrazem sentymentalizmu 
obecnego na przecięciu się filozofii nauki i filozofii Boga, lecz otrzymuje solidne 
przesłanki natury ontologicznej. Jeżeli Bóg, w swym transcendentnym aspek-
cie, jest realnie odróżnialny i niezależny od stworzenia, to należy przypuszczać, 
że może On stanowić ostateczną rację dla racjonalności świata88 – podstawę, 
która pozostaje niewyjaśnialna. 

Filozofia procesu wspiera tego rodzaju argumentację. Ujęcie Boga jako  
zasady konkretyzacji jest tożsame z przypisaniem mu funkcji  o s t a t e c z n e -
g o  o g r a n i c z e n i a  dla bytów aktualnych. Zaistnienie tych ostatnich  
jest rezultatem całego szeregu ograniczeń: od własnych celów podmiotowych, 
przez ujęcia przeszłych bytów aktualnych, do wewnętrznej dynamiki procesu 
zrastania. Tym, co zarazem inicjuje, jak i wieńczy ten proces, jest ostateczne 
ograniczenie pochodzące od Boga. Rodzi się pytanie o uzasadnienie tego ogra-
niczenia. Odpowiedź Whiteheada jest następująca: 

Bóg jest ostatecznym ograniczeniem, a Jego istnienie to coś ostatecznie 
irracjonalnego. Nie da się bowiem podać uzasadnienia ograniczeń, które  
z natury swej jest On w stanie narzucić. Bóg nie jest konkretny, ale jest 
podstawą konkretnej aktualności. Nie sposób podać racji natury Boga, 
ponieważ natura ta jest podstawą racjonalności. 
W powyższej argumentacji należy podkreślić ten moment, że to, co jest 
metafizycznie nieokreślone, musi być jednak określone kategorialnie. 
Dotarliśmy do granic racjonalności. Istnieje ograniczenie kategorialne, które 
nie wypływa z żadnej metafizycznej racji. Istnieje metafizyczna potrzeba 
zasady determinacji, ale nie może istnieć metafizyczna racja tego, co jest 
determinowane89. 

W powyższym fragmencie mamy do czynienia z inną próbą wyrażenia tej 
samej Tajemnicy, o której pisze Heller. Racjonalność świata jest zakorzeniona  
w racjonalności Boga, lecz uzasadnienie tej drugiej pozostaje już irracjo- 
nalne. Wcale nie dlatego, że obecność Boga w filozofii Whiteheada jest jakimś  

                                                
87  „Jeżeli bowiem przyjąć, że Bóg jest najwyższą Racjonalnością, to racjonalność, która  

jest naszym udziałem, jest niejako zanurzona w Bożej Racjonalności i z niej czerpie to,  
że w ogóle jest racjonalnością, ma w niej niejako ontologiczną podstawę”: M .  H e l l e r , 
Sens…, dz. cyt., s. 108. 

88  W podobnym stylu wypowiada się Życiński, pisząc: „W tym kontekście naturalna wy-
daje się analogia, iż odkrycie ostatecznego sensu świata możliwe jest dopiero po uwzględnie-
niu czynnika Bożej transcendencji” ( J .  Ż y c i ń s k i , Teizm…, dz. cyt., s. 191). 

89  A . N .  W h i t e h e a d , Nauka…, dz. cyt., s. 187.  
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pierwotnym postulatem bądź hipotezą ad hoc, lecz dlatego, że do takiego wnio-
sku prowadzą konsekwencje systemowe, wyrażone przez „metafizyczną  
potrzebę zasady determinacji”. Wyznaczenie granicy racjonalności nie oznacza, 
że za jej obrębem mieści się obszar czystej irracjonalności, a tym samym  
ów transcendentny aspekt Boga pozostaje irracjonalny. Gdyby tak było,  
to racjonalność i poznawalność świata również zostałyby utracone. Istnienie 
granicy akcentuje jedynie apofatyczny element teologii procesu, sięgający 
tradycji Pseudo-Dionizego, Eriugeny i Mikołaja z Kuzy. Perspektywa ta, ukazu-
jąc racjonalną ponad-logiczność bytu Bożego, podkreśla niezbędność transcen-
dentnego wymiaru Boga, którego ujęcie wymyka się wszelkim kategoriom  
poznawczym. 

W tym kontekście jasne staje się, że teologia procesu nie stanowi negacji, 
lecz raczej uzupełnienie i rozwinięcie klasycznej teologii. Pomimo iż teza  
o treściowej identyczności tych dwóch typów teologii wydaje się zbyt mocna, 
to jednak wiele tradycyjnie przyjmowanych prawd wiary zyskuje w teologii 
procesu nowe sformułowanie. Dookreślenie immanentnego aspektu bytu Boże-
go, dające fundamenty pod rzetelny dialog na linii nauka-wiara, nie odbywa się 
kosztem rezygnacji z aspektu transcendentnego. Tajemnica, która w religiach 
konfesyjnych odgrywa istotną rolę, zostaje tutaj zachowana nie przez arbi-
tralny dekret, lecz w wyniku dociekań przyrodniczych i filozoficznych.  
Jej ugruntowanie zyskuje status ontologiczny, który sięga samych podstaw 
racjonalności Boga. 

 

5. WNIOSKI 

Przeprowadzone analizy ukazują możliwość takiego ujęcia problemu  
racjonalności Boga, które dookreślając rozumienie boskiej obecności w świecie, 
nie rezygnuje z podstawowych twierdzeń klasycznego teizmu. Teologia  
procesu nie unika podejmowania trudnych kwestii relacji wszechmoc- 
nego Boga do wolnego stworzenia, pogodzenia Jego wszechwiedzy z nie-
zdeterminowaniem przyszłości lub doskonałości otwartej na częściową  
zmianę. Dyskusja tych zagadnień ma znaczenie nie tylko teologiczne i doktry-
nalne, lecz bezpośrednio wpływa na możliwość pogodzenia tak zwanego  
światopoglądu naukowego z przejawami głębokiej wiary w sprawczą obec- 
ność Boga. Ujęcie procesualne dostarcza dodatkowej argumentacji na rzecz 
tezy, iż nauka i wiara są w istocie częściowo przenikającymi się dziedzinami 
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(POMA)90, lecz tylko w warunkach znalezienia wspólnej płaszczyzny filozoficz-
nej dla wzajemnej interpretacji swoich twierdzeń. 

Szczegółowy zestaw wniosków jest następujący: 
1. Teologia procesu wprowadza  p r o c e s u a l n y  t y p  r a c j o n a l n o -

ś c i  B o g a , który uwzględnia ewolucjonistyczną perspektywę dla boskiego 
działania w świecie. Podkreślony zostaje immanentny aspektu Boga, który 
współ-uczestniczy w powstawaniu bytów doczesnych, posiadających własne 
zdolności częściowej auto-kreacji. Metafora wszechmocnego Stwórcy zostaje 
zastąpiona metaforą  c z u ł e g o  p o e t y  ś w i a t a , przejawiającego swoją 
racjonalność przez proponowanie światu własnej wizji prawdy, piękna i dobra. 
Bóg jest potrzebny światu jako podstawa jego racjonalności, ale też świat jest  
w pewnym sensie potrzebny Bogu, którego wtórna natura ujmuje wszystko,  
co doczesne. 

2. Rozróżnienie na pierwotną i wtórną naturę Boga w teologii procesu jest 
podstawą dla stanowiska  p a n e n t e i s t y c z n e g o . Zgodnie z nim wszystkie 
rzeczy istnieją w Bogu, który nie wyczerpuje swojego istnienia we wszystkich 
rzeczach. Oparta na panenteizmie teza o dwubiegunowej racjonalności Boga 
mówi, że jest On obecny zarówno na początku, jak i na końcu procesu kreacji 
każdego nowego zaistnienia. Pierwszy aspekt koresponduje ze średniowieczną 
wersja racjonalności transcendentnego Boga, podczas gdy drugi ukazuje  
immanencję akcentowaną w racjonalności procesualnej. 

3. Tradycyjnie przyjmowane  a t r y b u t y  B o g a  – wszechmoc, wszech-
wiedza, doskonałość i niezmienność – zostają przedefiniowane i dookreślone  
w ujęciu procesualnym. Przez uwzględnienie mocy sprawczych bytów przy-
godnych oraz ich wolności, Boska  w s z e c h m o c  zostaje wyrażona w funkcji 
dostarczania bytom form określoności, oddziaływania czułą perswazją oraz 
wywyższania ich do roli stworzonych współ-twórców świata. Jest to przejaw 
pierwotnej natury Boga. Z kolei wszechwiedza i doskonałość Boga wyrażają się 
w nieustannej transformacji (zmienności).  W s z e c h w i e d z a  polega na 
ujmowaniu wszystkiego, co przemijające. Jest to przejaw wtórnej natury Boga.  
D o s k o n a ł o ś ć  wyraża się w zdolności do dynamicznej reakcji na owo prze-
mijanie. Jest to przejaw sprzężenia pomiędzy pierwotną i wtórną naturą Boga. 
 

                                                
90  Program POMA (z ang.: partially-overlapping magisteria) został wprowadzony przez  

F .  C o l l i n s a  (The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief, Simon and Schus-
ter, New York 2007) jako odpowiedź na ujęcie  S .  G o u l d a  (Nonoverlapping Magisteria, 
„Natural History” 1997, nr 106) wyrażone w skrócie NOMA (z ang.: non-overlapping magisteria). 
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4. Hellera program  „ n o w e j  t e o l o g i i ”  znajduje konceptualne zaple-
cze w filozofii procesu, która proponuje odmienne zaangażowanie filozoficzne 
dla tradycyjnej problematyki teologicznej. Fundamentalne dla „nowej teologii” 
teza o matematyczności przyrody oraz hipoteza pola racjonalności okazują się 
wypływać z interpretacji niektórych twierdzeń systemu Whiteheada, dotyczą-
cych natury bytu Bożego i pojęcia potencjalności. Racjonalność Boga, która 
konstytuuje podstawowy poziom ontycznej struktury przyrody, może być  
w równym stopniu, choć z innej perspektywy, odkrywana w dociekaniach  
teologicznych oraz w badaniach przyrodniczych. 

5. Teologia procesu rzuca nowe światło na zagadnienie  r e l a c j i  n a u -
k a - w i a r a . Otwartość „nowej teologii” na rezultaty badań przyrodniczych 
zostaje uzupełniona przez wypływającą tak z krytyki podstaw nauki, jak  
i z duchowego niepokoju samych naukowców, potrzebę ostatecznego ugrunto-
wania możliwości racjonalnego dyskursu. Przejawy Bożego działania w świecie 
stanowią miejsce wzajemnej współpracy pomiędzy przedstawicielami teologii  
i nauk szczegółowych. Procesualne ujęcie Boga dostarcza pojęciowej podstawy 
dla takiej współpracy, podkreślając, że stanowi On ostateczne ograniczenie 
świata. Whitehead i Heller zgadzają się, że uzasadnieniem tego ograniczenia 
jest pozaracjonalna Tajemnica. 
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GOD’S RATIONALITY IN THE PROCESS THEOLOGY.  
INTRODUCTION TO THE SCIENCE-FAITH RELATION 

SUMMARY 

The article deals with the problem of God’s rationality in the perspective 
of process philosophy and theology of A.N. Whitehead and Ch. Hartshorne.  
The main premise is that the issue of God’s rationality requires an explanation 
of the question of God’s action in the World. By a comparison of the processual 
position with the classic (medieval) and the modern ones a new interpretation 
of traditional God’s attributes (omnipotence, omniscience and perfection)  
is revealed. Their instantiation forms a ground for a panentheistic explanation 
of God’s role in the course of natural phenomena and, therefore, it creates  
a possibility for a better formulation of the science-faith relation. 
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