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A EWOLUCJA KOSMICZNA 

Niesione przez rozwój nauk przyrodniczych zmiany w pojmowaniu Wszech-
�wiata pozwalaj� formułowa� w nowym tek�cie wielkie pytania klasycznej 
metafizyki. Nale�y do nich Plato�skie pytanie o ontyczn� pierwotno�� obiek-
tów uniwersalnych (abstraktów) w stosunku do konkretów. Pragn� je pod-
nie��, uwzgl�dniaj�c zarówno przemiany, jakie dokonały si� w fizyce teore-
tycznej i kosmologii relatywistycznej, jak i opracowania analityczne, które 
stanowi� istotn� cz��� dorobku dzisiejszego Jubilata, ks. prof. Zygmunta 
Hajduka.  

Spory wokół platonizmu nios� dzi� podstawowe pytanie, czy istotny dla 
ontycznej struktury �wiata poziom rzeczywisto�ci fizycznej stanowi� kon-
kretne obiekty fizyczne, czy te� raczej struktura formalna, któr� nale�y opi-
sywa� w j�zyku abstrakcyjnych współzale�no�ci. P. F. Strawson słusznie 
zauwa�ał, �e z natury skłonni jeste�my uznawa� obiekty konkretne za bar-
dziej realne od abstrakcyjnych1. Nasze naturalne predyspozycje nie stanowi�
jednak ostatecznego kryterium, które pozwalałoby definitywnie okre�li� on-
tyczn� struktur� �wiata. Psychologiczne odczucia nie mog� dominowa� nad 
istotnym dla filozofii do�wiadczeniem racjonalnej struktury �wiata. Struk-
tur� t�, okre�lan� w niektórych mych pracach mianem pola potencjalno�ci, 
w dalszej cz��ci tego artykułu b�d� nazywał polem racjonalno�ci. Obydwu 
tych terminów u�ywam synonimicznie. Odpowiadaj� one tym tre�ciom, któ-
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re ks. Michał Heller okre�la mianem pola formalnego, w klasycznej tradycji 
nazywano Logosem, u wielu za� współczesnych autorów u�ywa si� okre�-
lenia „umysł Boga” (The Mind of God)2

. 

ROZWÓJ NAUKI 

JAKO STUDIUM UNIWERSALNYCH RELACJI

Prace utrzymane w konwencji najnowszej rozprawy Penrose’a The Road 

to Reality
3 u�wiadamiaj� nam, �e w nauce współczesnej dokonało si� gł�-

bokie odej�cie od empiryzmu. Cały proces rozwoju nauki nowo�ytnej uka-
zuje odkrywanie fundamentalnej roli abstrakcyjnych struktur realizowanych 
w konkretnych procesach przyrody. Zarówno ewolucja nauki, jak i opisywana 
przez kosmologi� relatywistyczn� ewolucja przyrody doskonale ilustruj�
proces odchodzenia od zdroworozs�dkowych wyobra�e� i wprowadzania na 
ich miejsce wzorców naruszaj�cych nasze intuicyjne schematy. To, �e �wiat 
kamieni, krzeseł i komputerów jawi si� nam jako bardziej podstawowy ni�
�wiat pól fizycznych i teoretycznych mo�liwo�ci, �wiadczy przede wszystkim 
o mechanizmach biologicznej walki o byt, w której sprawne operowanie ka-
mieniami było bardziej przydatne ni� umiej�tne rozwi�zywanie równa� pola. 

Konkretne warunki filogenetycznego rozwoju naszego gatunku sprawiły, 
�e ludzkie oko reaguje na długo�� fali w pa�mie 8-4.10-5 cm, nasz za� słuch – 
na d	wi�ki o cz�stotliwo�ci nie przekraczaj�cej 20 000 Hz. Poza tym zakre-
sem rozci�ga si� jednak nie mniej realny �wiat podczerwieni i nadfioletu, fal 
radiowych i promieni Roentgena. Gdyby w rozwoju ewolucyjnym człowieka 
ukształtowana została wra�liwo�� organizmu w innych przedziałach tych para-
metrów, nie do�wiadczaliby�my poetyckiego zachwytu czerwieni� li�ci je-
siennych buków czy zieleni� ł�k. Mogliby�my natomiast zachwyca� si� wido-
kiem postaci ogl�danych w�ród mroku nocy czy reagowa� na informacje prze-
syłane za po�rednictwem ultrad	wi�ków o cz�stotliwo�ciach rz�du 109 Hz. 
Gdyby ewolucja ukształtowała w nas inne cechy biologiczne, mogliby�my 

2 Tego ostatniego okre�lenia staram si� unika�, gdy� w niektórych pracach, cho�by w zna-
nych bestsellerach Stephena Hawkinga, jest ono u�ywane w reklamowym stylu bez poczucia 
intelektualnej odpowiedzialno�ci, jakie konsekwencje niesie to okre�lenie dla pojmowania imma-
nencji Boga w przyrodzie. 

3 R. P e n r o s e, The Road to Reality. A Complete Guide to The Laws of the Universe, New 
York 2005, s. 1099. 
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reagowa� na blisko�� Boga w podobny sposób, jak w�ród ptaków jerzyki 
reaguj� na istnienie pola magnetycznego. 

W rozwoju fizyki nowo�ytnej łatwo zauwa�y� odej�cie od fascynacji kon-
kretem, której najpełniejszy wyraz stanowił reizm Tadeusza Kotarbi�skiego. 
Proces przej�cia od reizmu, w którym uznaje si� za realne jedynie konkretne 
obiekty, do praktyki badawczej, w której semantycznie bezsensowne okazuje 
si� poj�cie pojedynczego elektronu, dostarcza wa�nych argumentów na rzecz 
platonizmu w sporze dotycz�cym roli abstraktów w ontycznej strukturze 
�wiata. Przedstawiona argumentacja przemawia na rzecz platonizmu w onto-
logii, akcentuj�c rol� abstrakcyjnych wi�zi w ontycznej strukturze �wiata.  

  

PRZYRODNICZE SPORY O POJ
CIE POLA

Przełamywanie ogranicze� narzucanych przez zdroworozs�dkowy empi-
ryzm towarzyszyło XIX-wiecznym sporom o poj�cie pola w fizyce. Szcze-
gólnie wymowne pozostaj� ró�nice mi�dzy uj�ciem tej problematyki przez 
ceni�cego formalizm matematyczny Maxwella a ceni�cego modele mecha-
niczne Faradaya4. Inspirowany przez konkret wyobra�eniowych uj�� Faraday 
uwa�ał, �e pole elektromagnetyczne składa si� z linii sił „ł�cz�cych bieguny 
magnetyczne czy ładunki elektryczne. Ich realne istnienie w polu magnetycz-
nym czy elektrycznym mogłoby przybiera� posta� ła�cucha spolaryzowanych 
cz�stek”5. W koncepcji tej rozwijano idee głoszone w tym samym czasie przez 
szkockiego in�yniera W. J. Rankine’a, który wyra�eniu „fizyczna linia pola” 
nadawał sens literalny, my�l�c o konkretnych liniach fizycznego substratu. 

Uwikłana w wielorakie trudno�ci interpretacyjne próba intuicyjnej inter-
pretacji poj�cia pola stanowiła post�p w stosunku do wcze�niejszych opraco-
wa�, w których opisywano poszczególne efekty elektryczne, lecz – jak stwier-
dzał w 1709 r. Francis Hauksbee – „natura i prawa oddziaływa� elektrycz-
nych nie były jeszcze wystarczaj�co badane przez kogokolwiek”6. Dalszy 
rozwój fizyki elektromagnetyzmu prowadził jednak do odchodzenia od zdro-

4 Wprawdzie Maxwell twierdził, �e jego uj�cie zawdzi�cza wiele pracy Faradaya opubliko-
wanej w 1846 r. w „Philosophical Magazine”, ale wi�kszo�� recenzentów uwa�a jego o�wiadcze-
nie za przejaw kurtuazyjnej elegancji, pozbawionej merytorycznych podstaw. 

5 W. C. D. D a m p i e r - W h e t h a m, A History of Science, Cambridge 1930, s. 243. 
6 F. H a u k s b e e, Physico-Mechanical Experiment on Various Subjects, New York 1970 

(reedycja). 
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worozs�dkowej fascynacji konkretem i dowarto�ciowania �wiata abstraktów 
opisywanego przez formuły matematyki. 

Faradayowskie wyobra�enia o liniach sił odegrały rol� pozytywn� heury-
stycznie. Czterdzie�ci lat pó	niej mo�na było wypracowa� formalizm mate-
matyczny opisuj�cy natur� badanych pól. Modele wyobra�eniowe okazały 
si� wówczas jedynie reliktem z wst�pnego stadium rozwoju teorii pola 
elektromagnetycznego. Zanim jednak proces ten stał si� faktem, kontrower-
sje wokół propozycji Maxwella były niemniej burzliwe ni� wokół Newto-
nowskiego uj�cia grawitacji. Najwi�ksze opory budziła znowu obca zdrowo-
rozs�dkowym wyobra�eniom teza, �e pole sił mo�e mie� „niezale�ne istnie-
nie fizyczne”. Komentuj�c j�, Henry Poincaré twierdził, �e by� mo�e uj�cie 
takie bliskie jest Anglikom, ale u Francuzów musi ono wywoływa� gł�bokie 
opory. Podobnie w kr�gu autorów niemieckich s�dzono, �e badania Hertza 
przynios� nowe uj�cie, w którym uniknie si� gł�bokich trudno�ci koncep-
tualnych, charakteryzuj�cych propozycj� Maxwella7. Na przekór tym oczeki-
waniom wła�nie eksperymenty Hertza odegrały główn� rol� przy potwier-
dzeniu prognoz wyprowadzonych na podstawie równa� Maxwella. 

Rozwój fizyki w XX wieku przyniósł zdecydowane odej�cie od zdrowo-
rozs�dkowej fascynacji konkretem. Cz�stki fizyczne, od elektronów po 
kwarki, s� traktowane jako przejaw ró�nych typów pól. Jak komentuje Heinz 
R. Pagels, pola fizyczne „stanowi� podstawow� rzeczywisto��, w której 
kategoriach mo�emy wyja�ni� wszystko inne”8 po uwzgl�dnieniu ogólnych 
formuł matematycznych okre�laj�cych grupy symetrii charakteryzuj�cych 
dane pole czy charakter jego interakcji z innymi polami. W perspektywie 
współczesnej fizyki, podkre�la Pagels, „pola stanowi� nieredukowaln� naj-
prostsz� rzeczywisto��; [...] s� obiektami fizycznymi, które mo�emy prosto 
okre�li� za pomoc� równa� pola”9. 

Priorytet abstraktu nad konkretem jest widoczny w tak�e w nowatorskich 
propozycjach z zakresu kosmologii kwantowej. W uj�ciach nawi�zuj�cych 
do klasycznej ju� propozycji J. B. Hartle’a i S. W. Hawkinga10 jedynym 
„substratem wyj�ciowym”, pozwalaj�cym tłumaczy� kreacj� Wszech�wiata, 

7 Por. M. P i a n e k, Maxwell’s Influence in Germany, [w:] James Clerk Maxwell: A Com-

memoration Volume, Cambridge 1931, s. 45-65. 
8 H. R. P a g e l s, Perfect Symmetry, Toronto 1985, s. 187. 
9 Tam�e. 

10 Por. J. B. H a r t l e, S. W. H a w k i n g, Wave Function of the Universe, „Physical Review” 
D 28 (1983), s. 2960. 
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jest funkcja falowa Wszech�wiata, zasady kosmologii kwantowej i prawa 
logiki. Tak poj�ty „substrat” ró�ni si� od poj�tego klasycznie substratu u�y-
tecznego na poziomie bada� fizyki makro�wiata. Z t� zmian� podstawowych 
kategorii badawczych ł�cz� si� dalsze pytania: Jaki typ realno�ci mo�na 
przypisa� terminom teoretycznym kwantowej teorii pola? Czy funkcj� falo-
w� uwa�a� za obiekt fizyczny, czy te� tylko matematyczny? Ka�da odpo-
wied	 na te pytania suponuje wcze�niejsze rozgraniczenia filozoficzne, 
okre�laj�ce demarkacj� mi�dzy fizyk� a matematyk�. Jakiekolwiek przy-
j�liby�my konwencje, prawdopodobie�stwo zaistnienia okre�lonych zdarze�
fizycznych jawi si� jako poj�cie podstawowe. Przesuwa ono uwag� od ob-
serwowalnych bezpo�rednio bytów aktualnych do bytów mo�liwych, które 
dopiero mog� ulec zaktualizowaniu po spełnieniu pewnych warunków. Tym 
samym w centrum zainteresowa� ontologii znale	� powinny si� nie kon-
kretne obiekty przyci�gaj�ce uwag� badaczy w czasach Hume’a, lecz byty 
mo�liwe, stanowi�ce przedmiot dyskusji w teorii tzw. �wiatów mo�liwych 
(possible worlds). W ukazywanym kontek�cie badawczym pole racjonal-
no�ci, okre�laj�ce zbiór mo�liwych scenariuszy ewolucyjnego rozwoju �wia-
ta, jawi si� jako rzeczywisto�� bardziej podstawowa od zbioru bytów do-
st�pnych aktualnie do obserwacji. Zawarte w nim zwi�zki okre�laj� perspek-
tyw� i zasi�g przyszłej ewolucji kosmicznej Wszech�wiata.  

NOMICZNA STRUKTURA �WIATA

Wraz z rozwojem bada� poznajemy uniwersalne abstrakcyjne zwi�zki, 
których konkretne egzemplifikacje były istotne dla naukowego kontekstu od-
krycia, nie za� kontekstu uzasadnienia. Rozwój nauki prowadzi do potwierdze-
nia podstawowej roli abstrakcyjnych struktur w przyrodniczym opisie �wiata. 
Adekwatnie wyra�a to Roger Penrose, pisz�c w The Emperor’s New Mind: 

konkretne fizyczne uciele�nienie algorytmu pozostaje czynnikiem całkowicie nieistotnym. 
Dany algorytm posiada pewien typ odciele�nionego „istnienia” które okazuje si� całkowi-
cie niezale�ne od jakiejkolwiek fizycznej realizacji tego algorytmu. [...] Wchodzi tu w gr�
ogólniejsza kwestia Plato�skiej rzeczywisto�ci abstrakcyjnych obiektów matematyki

11. 

11 R. P e n r o s e, The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of 

Physics, New York 1989, s. 21. Penrose podziela opini� J. Searle’a, �e próba wyja�nienia statusu 
algorytmów podejmowana przez zwolenników mocnego stanowiska w sztucznej inteligencji 
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 Bez wzgl�du na to, czy tre�ci algorytmów wyrazimy w okre�lonym j�zyku 
programowania, w ci�gu bod	ców oddziałuj�cych na system nerwowy, 
w układzie kulek i rur – „algorytmy pozostaj� mieszka�cami Plato�skiego 
�wiata idei”12. Abstrakcyjna sie� relacji jawi si� jako bardziej podstawowa 
od konkretów, z którymi obcujemy na poziomie codziennego do�wiadczenia. 
Jako naturalne jawi si� pytanie, czy mo�na by mówi� o wyst�powaniu tych 
relacji i obowi�zywaniu okre�lonych praw, gdyby znikły konkrety, które przy-
ci�gaj� nasz� uwag� na poziomie zdroworozs�dkowych uj��.  

Ostatnie pytanie mo�na sformułowa� nast�puj�co: Czy na pocz�tku obec-
nego stadium ewolucji Wszech�wiata, kiedy nie istniały tak znane struktury, 
jak galaktyki czy planety, mo�na było mówi� o obowi�zywalno�ci prawa 
Ohma, praw Keplera czy wa�no�ci układu pierwiastków Mendelejewa? Istot-
ne dla podj�tej problematyki pozostaje to, �e badaj�c stany Wszech�wiata 
blisko osobliwo�ci, kiedy nie istniały jeszcze ani galaktyki, ani elektrony, 
mo�na byłoby okre�li� scenariusz przyszłej ewolucji Wszech�wiata, a mo�e 
nawet kilka scenariuszów, ukazuj�cych wzajemne korelacje mi�dzy prawami 
ewolucji a niestabilnymi warunkami fizycznymi. Keplerowskie prawa ruchu 
planet i układ pierwiastków Mendelejewa istniały wi�c w jaki� sposób 
w strukturach wczesnego Wszech�wiata nawet wówczas, gdy nie miały jesz-
cze egzemplifikacji �adne planety ani �adne pierwiastki chemiczne. Istniały 
w tym sensie, �e ich pó	niejsza emergencja nie wymagała dodatkowego aktu 
stwórczego, lecz stanowiła wynik zale�no�ci ukrytych w prawach przyrody, 
które obowi�zywały we wcze�niejszych etapach ewolucji kosmicznej.  

Relacje odkryte pó	niej przez Ohma, Keplera czy Mendelejewa istniały 
pocz�tkowo w „radykalnej separacji” od tych obiektów fizycznych wczes-
nego Wszech�wiata, które opisuje kosmologia kwantowa. Tworz� one zbiór 
wzajemnych relacji i abstrakcyjnych zale�no�ci, które mo�na okre�li� mia-
nem „nomicznej struktury �wiata”, gdy� to wła�nie w niej najpełniejszy wy-
raz znajduj� uniwersalne zale�no�ci opisywane przez prawa przyrody. Nazwa 
ta nawi�zuje do okre�lenia „prawo przyrody”, uwzgl�dniaj�c termin ����, 

prowadzi, wbrew intencjom nastawionych redukcjonistycznie autorów, do dualizmu. Pisze on: 
„the supporters of strong AI do indeed seem to be taking the reality at least of algorithms 
seriously, since they believe that algorithms form the ‘substance’ of their thoughts, their feelings, 
their understanding, their conscious perceptions. There is a remarkable irony in this fact that... the 
standpoint of strong AI seems to drive one into an extreme form of dualism, the very viewpoint 
with which the supporters of strong AI would least wish to be associated!” 

12 Tam�e, s. 429. 
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który w j�zyku greckim oznacza prawo. W tzw. konieczno�ciowej interpre-
tacji praw przyrody13 przez prawo przyrody rozumiemy zale�no�� wyra�an�
przez formuł� (x) (Fx → Gx). Operator implikacji „→” oznacza konieczn�
fizycznie zale�no�� mi�dzy Fx i Gx. Je�li �aden z istniej�cych aktualnie 
układów fizycznych nie spełnia warunków opisywanych jako Fx, wówczas 
formuła (x) (Fx → Gx) ma charakter kontrfaktyczny; uwa�amy j� jednak za 
prawdziw� na mocy ogólnych reguł dotycz�cych prawdziwo�ci implikacji. 
Prawo przyrody wyra�aj�ce „niezaktualizowane mo�liwo�ci” obowi�zuje 
wtedy na tej samej podstawie, która czyni prawomocnym prawo Ohma lub 
układ Mendelejewa w hadronowym stadium ewolucji Wszech�wiata. Prawa 
te mo�na wtedy uzna� za wa�ne, lecz pustospełnione, relacje bowiem za-
warte w polu racjonalno�ci okre�laj�, w jakich okoliczno�ciach zaczn� funk-
cjonowa� te prawa, gdy tylko zaistniej� warunki okre�lone w poprzedniku Fx

implikacyjnej formuły prawa. 
Akcentuj�c abstrakcyjny charakter wi�zi ukazywanych przez nomiczn�

struktur� �wiata, mówi si� o „radykalnej seperacji”14 plato�skich idei w sto-
sunku do konkretnych zaktualizowanych warunków. Zilustrowania tej sepa-
racji mo�na szuka� cho�by we współczesnej genetyce. Na przekór oczekiwa-
niom sympatyków preformacjonizmu, w strukturach DNA nie ma zaktuali-
zowanych barw oczu czy predyspozycji intelektualnych przyszłej istoty 
ludzkiej. Istnieje natomiast sie� abstrakcyjnych odniesie� i wzajemnych 
ogranicze�, okre�laj�ca mo�liwe do zaktualizowania pole racjonalno�ci. Nie-
w�tpliwie aktualizacja uzale�niona jest od zewn�trznych warunków fizycz-
nych. Z upływem czasu rozwój układu sprawi, �e „radykalna separacja” 
form i substratu zatraci swój radykalizm i konkretne cz�steczki białka stan�
si� odbiorcami instrukcji przekazywanych przez kod genetyczny. Istotne dla 
badanego problemu pozostaje jednak to, �e tre�ci zawarte w tym kodzie 
istniej� realnie jako abstrakcyjne instrukcje tak�e wtedy, gdy nie maj� kon-
kretnych egzemplifikacji na poziomie organizmów �ywych. W tym wła�nie 
ujawnia si� ich ontyczne oddzielenie od �wiata konkretów opisywane przez 
Platona cho�by w kontrowersyjnym fragmencie Fedrusa 247 C, który głosi: 
„Idee znajduj� si� w rejonie ponad niebiosami”. Tymczasem, zamiast poszu-

13 Por. J. � y c i � s k i, Laws of Nature and the Theological Meaning of Cosmic Evolution, 
[w:] S. M o r i g g i, E. S i n d o n i  (red.), Dio, la Natura e la Legge, Milano 2005, s. 15-26. 

14 Okre�lenie to pochodzi od K. M. Sayre’a z jego Plato’s Late Ontology: A Riddle Resolved, 
(Princeton 1983, s. 255), gdzie w nawi�zaniu do słów Platona pisał on o „radykalnej separacji 
mi�dzy rzeczywisto�ci� form a konkretnymi obiektami poznawanymi zmysłowo”.  
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kiwa� abstrakcyjnych niebios staro�ytnej kosmologii, mo�na mówi� o trans-
cendencji idei w stosunku do wszelkich konkretnych obiektów fizycznych. 
Dopiero radykalna separacja konkretu od zawartej w nim Plato�skiej formy 
pozwala zrozumie� istot� form, które bywaj� traktowane antropomorficznie 
wówczas, gdy separacji takiej braknie w fascynacji konkretem.  

Odej�cie od filozofii empiryzmu i konkretyzmu, jakie dokonało si� w nau-
ce po rewolucji Einsteina-Plancka, stworzyło podstawy do poszukiwania no-
wych zasad filozofii, w których przypisano by nale�yt� wag� poj�ciu bytu 
mo�liwego, potencjału czy struktur formalnych odpowiadaj�cych ideom Pla-
tona. Jednym z systemów spełniaj�cym te warunki pozostaje Whiteheadow-
ska metafizyka procesu. W uj�ciu, które Whitehead zaproponował na kartach 
Process and Reality, „by�” znaczy „by� potencjałem dla procesu stawania 
si�” (to be is to be a potential for becoming). Problematyka „Plato�skich 
form” czy ich Whiteheadowskich odpowiedników nazywanych przedmiota-
mi ponadczasowymi (eternal objects) omawiana jest w tym dziele w kon-
tek�cie rozwa�a� dotycz�cych „ogólnej potencjalno�ci Wszech�wiata, która 
musi gdzie� istnie�, gdy� zachowuje bezpo�redni� doniosło�� dla tych bytów 
aktualnych, w których nie została jeszcze zrealizowana”15. Jej rola ujawnia 
si� stopniowo w procesie ewolucyjnego rozwoju, który prowadzi do emer-
gencji nowych form, nieznanych uprzednio. 

Tłumacz�c proces kosmicznego rozwoju, Whitehead – podobnie jak Platon 
– wikłał si� w trudno�ci i stopniowo modyfikował proponowane interpretacje. 
Jego propozycje maj� jednak t� wy�szo�� nad propozycjami alternatywnych 
systemów, �e uwzgl�dnia si� w nich wyniki bada� prowadzonych zarówno we 
współczesnej fizyce, jak i w podstawach matematyki. Podkre�la si� w nich, �e 
współczesna fizyka jest bli�sza plato�skiej koncepcji hypodoche bardziej „ni�
była kiedykolwiek od czasu �mierci Platona”16. Prób� czasu znacznie trudniej 
znosz� wyobra�eniowe modele Arystotelesa, na pewnym za� etapie rozwoju 
sama logika arystotelesowska zacz�ła generowa� głównie bł�dy logiczne17. 
Plato�skie przekonanie o harmonii form odgrywa obecnie wa�ne funkcje heu-
rystyczne zarówno w naukach przyrodniczych, jak i formalnych. Opisywany 
w kategoriach przyrodniczych ewolucyjny proces „unisono stawania si�”18

15 A. N. W h i t e h e a d,  Process and Reality, New York 1957, s. 60. 
16 T e n � e, Adventures of Ideas, New York 1961, s. 150. 
17 Tam�e, s.153. 
18 Process and Reality, s. 401. 
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uzyskuje racjonalne wyja�nienie wtedy, gdy uwzgl�dnimy zarówno zasady 
ontologii Platona, jak i przypisy do nich napisane przez pó	niejsz� nauk�. 
Niektórzy z autorów współczesnych przypisów posuwaj� si� do radykalnych 
stwierdze�: Prawa przyrody „s� widoczne w ksi�dze Natury w taki sam spo-
sób, w jaki plan architekta wida� w konstrukcji budowy albo prawa społeczne 
wida� w dobrym funkcjonowaniu danej społeczno�ci”19. 

FORMY PLATONA A CIENIE KONKRETU

  

Ci, którzy nie podzielaj� Whiteheadowskiej fascynacji �wiatem abstraktów, 
staj� przed trudnym pytaniem: Jak wytłumaczy� przydatno�� j�zyka matema-
tyki w opisie skomplikowanych procesów fizycznych? W szczególno�ci za�: 
Czym tłumaczy� to, �e Werner Heisenberg mógł stosowa� do efektywnego 
opisu mikrozjawisk stworzon�, całkowicie niezale�nie, Cayleyowsk� teori�
macierzy, podczas gdy próby zastosowania do rozwoju społecze�stw Mar-
ksowskiej kategorii konieczno�ci historycznej prowadz� do całkowicie sur-
realistycznych prognoz? Dlaczego przyroda pozwala stosowa� w mechanice 
falowej Hilbertowskie obliczanie funkcji własnych operatorów całkowych 
i ró�niczkowych, natomiast filozoficzne próby uzasadnienia jednolitej aksjo-
logii i etyki grz�zn� w dowolno�ciach? Nie mo�na argumentowa�, �e w filo-
genetycznym rozwoju człowieka istotne miały okaza� si� prawdy matematyki, 
natomiast nieistotne oceny etyki i aksjologii. Obserwowana matematyczno��
przyrody ma gł�boki sens metafizyczny. Podstawowym problemem wymaga-
j�cym wyja�nienia w filogenetycznej interpretacji pozostaje wi�c pytanie: 
Dlaczego uwarunkowane przez natur� mechanizmy wyró�niaj� poznanie 
matematyczne, daj�c w nim wiedz� pewn�, natomiast w innych dziedzinach 
poznania prowadz� jedynie do przypuszcze� i prawdopodobnych domysłów? 

Usiłuj�c wytłumaczy� sformułowanie z Fedrusa 247 C, które głosi, �e 
„idee znajduj� si� w rejonie ponad niebiosami”, G. M. A. Grube twierdzi, �e 
zarówno tekst ten, jak i zbie�ne z nim tre�ciowo wypowiedzi Platona nale�y 
pojmowa� wył�cznie metaforycznie20. W interpretacji, któr� proponuj�, ist-
nie� „ponad niebiosami” znaczy transcendowa�, wykracza� poza istniej�cy 

19 N. C a r t w r i g h t, No God, no Laws. W: God and the Laws of Nature, Milano 2005, s. 185. 
20 Por. J. B. S. H a l d a n e, Everything has a History, London 1951, s. 240; por. E. C. T i t s c h -

m a r h, Obituary of G. H. Hardy, „Journal of London Mathematical Society” April 1950, s. 81-88. 
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w przestrzeni i czasie aktualny zbiór obiektów nazywanych fizycznymi. 
Transcendowanie takie dokonuje si� m.in. w przypadku bytów mo�liwych, 
które nie uległy jeszcze zaktualizowaniu w �adnym z istniej�cych bytów 
konkretnych, lecz stanowi� ju� wa�ny składnik ontycznej struktury �wiata, 
wyznaczaj�c potencjalny zasi�g daj�cych si� zaktualizowa� procesów. W pro-
ponowanej przeze mnie interpretacji „idee” konstytuuj� swoiste „pole poten-
cjalno�ci” przyrody. Ujawnia ono sw� realno�� w prawidłowo�ciach okre�-
lonych w sformułowaniu praw przyrody21. Wła�nie na poziomie tych praw 
wyraziste okazuje si� rozró�nienie mi�dzy ogóln� postaci� prawa a jego 
konkretn� egzemplifikacj�, zale�n� od okre�lonych warunków fizycznych.  

Rol� „pola racjonalno�ci” wymownie ilustruje proces rozwoju nauki, 
w którym odkrycia dotycz�ce oddziaływa� grawitacyjnych, pól fizycznych, 
kodu genetycznego czy bada� nad sztuczn� inteligencj� ukazuj� konieczno��
odej�cia od sugestywnej psychologicznie oraz bliskiej zdroworozs�dkowym 
intuicjom ontologii reizmu. Zafascynowanie rzeczywisto�ci� aktu w ontologii 
sprawiało, �e ignorowano rol� potencjalnych mo�liwo�ci, natomiast byt czysto 
mo�liwy – mere possibile – okre�lano jako „quod non existit, sed potest 
existere”22. Nieostre poj�cie „mo�liwo�ci istnienia” albo aptitudinis ad exis-

tendum wywoływało ju� sprzeciwy współczesnych Henryka z Gandawy i kon-
tynuatorów Dunsa Szkota. Własno�ci przypisywane bytom mo�liwym w kr�gu 
wpływów my�li pierwszego z wymienionych autorów wykazuj� du�e podo-
bie�stwo do własno�ci przypisywanych przez Platona formom. Byty mo�liwe 
to „realitas extra Deum posita et in se aeterna, immutabilis, incorruptibilis, 
praesupposita creationi et permanens post destructionem, independens a Deo 
tamquam a causa efficiente, quamvis a Deo dependens ut causa exemplari”23. 

Niewystarczalno�� wypracowanej w kr�gu wpływów Arystotelesa teorii 
bytów mo�liwych dostrzegali tak�e skoty�ci, proponuj�c esse diminutum

jako typ bytu po�redni mi�dzy bytem realnym a bytem poj�ciowym (ens 

logicum). Stanowiska takiego trudno byłoby broni� współcze�nie, gdy zwo-
lennicy aktualizmu modalnego podkre�laj�, �e „obiekty abstrakcyjne istniej�
realnie, nawet je�li nie posiadaj� konkretnych egzemplifikacji”24. Stwarzało 

21 De motu. 66, IV, p. 28; 17, IV, p. 15. 
22 P. D e z z a, Metaphysica generalis, Roma 1959, s. 161. 
23 Cytat z charakterystyki ich pogl�dów przytaczanej przez Dezz�. Ze wzgl�du na reguły 

składni zast�piłem u�yte w oryginale „dependeat” przez „dependens”. 
24 M. J. L o u x, The Possible and the Actual: Readings in the Metaphysics of Modality, Lon-

don 1979, s. 48 n. 
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ono jednak perspektyw� umo�liwiaj�c� przezwyci��enie fascynacji �wiatem 
aktualnych konkretów oraz dowarto�ciowanie roli tych czynników, które – 
cho� nie uległy jeszcze zaktualizowaniu – to jednak maj� decyduj�cy wpływ 
na ontyczn� struktur� naszego �wiata. 

W swym wykładzie teorii form W. D. Ross utrzymuje, �e „istota teorii idei 
wyra�a si� [...] w uznaniu faktu, i� realnie istnieje klasa obiektów, które praw-
dopodobnie mo�emy najstosowniej okre�la� mianem uniwersaliów i które s�
całkowicie ró�ne od obiektów poznawalnych empirycznie”25. Aby unikn��
psychologicznych skojarze� ł�czonych zazwyczaj z terminem „idea”, wielu 
autorów woli mówi� o formach. R. C. Cross i A. D. Woozley usprawiedliwiaj�
podobn� terminologi�, przedstawiaj�c ontologi� Platona jako teori� form26. 

FORMY PLATONA 
A IMMANENCJA BOGA W PRZYRODZIE

W ró�nych pismach Platona znajdujemy ró�norodne wersje teorii form. 
Osobi�cie chc� uwzgl�dni� uj�cie Parmenidesa 132 D, gdzie formy s� przed-
stawione jako „hipotetyczne wzorce utrwalone w naturze rzeczy”. Podobne 
rozumienie form przynosi Filebus. W jego uj�ciu formy stanowi� paradyg-
maty i wzorce, przez które s� identyfikowane wszystkie konkretne obiekty do 
tego stopnia, w jakim konkrety partycypuj� w tych wła�nie formach27. 

W fizycznym �wiecie zmiennych parametrów i ustawicznej gry pozorów 
wyst�puje element stabilno�ci, okre�laj�cy natur� poszczególnych obiektów. 
Jan Łukasiewicz, twórca polskiej szkoły logicznej, twierdził, �e sie� abstrak-
cyjnych relacji pierwotn� wzgl�dem wszelkich konkretów mo�na traktowa�
jako przejaw Bo�ej obecno�ci w �wiecie. Pisał on w 1937 r.: 

mam wra�enie, �e znajduj� si� wobec jakiej� pot��nej, niesłychanie zwartej i niezmiernie 
odpornej konstrukcji. Konstrukcja ta działa na mnie jak jaki� konkretny, dotykalny przed-
miot. [...] Nic w niej zmieni� nie mog�, nic sam dowolnie nie tworz�, lecz w wyt��onej 
pracy odkrywam w niej coraz to nowe szczegóły, zdobywaj�c prawdy niewzruszone i wiecz-
ne. Gdzie jest i czym jest ta idealna konstrukcja? Filozof wierz�cy powiedziałby, �e jest 
w Bogu i jest my�l� Jego

28. 

25 W. D. R o s s, Plato’s Theory of Ideas, Oxford 1951, s. 225. 
26 R. C. C r o s s, A. D. W o o z l e y, Knowledge, Belief and the Forms, [w:] G. V l a s t o s  

(red.), Plato I. Metaphysics and epistemology, Notre Dame 1978 s. 82. 
27 Por. S a y r e, Plato’s Ontology. A Riddle Resolved. 
28 J. Ł u k a s i e w i c z, W obronie logistyki, „Studia Gnesnensia” 15 (1937), s. 219. 
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T� sam� rzeczywisto�� abstrakcyjnych struktur Platon okre�lał mianem w peł-
ni rzeczywistej lub prawdziwie istniej�cej. W j�zyku proponowanej ontologii 
nazywam j� polem racjonalno�ci lub polem potencjalno�ci, traktuj�c obydwa 
wymienione typy pól jako oznak� immanencji Boga w przyrodzie29. 

Krytycy takiego uj�cia wyra�aj� zazwyczaj sprzeciw, �e: 
1. Hipoteza pola racjonalno�ci nie mówi nic o tym, �e Bóg jest Osob�

kochaj�c� człowieka; tym samym ignoruje wi�c najbardziej istotn� prawd�
paradygmatu teistycznego. 

2. Pod wzgl�dem metodologicznym odwołania do nowych form Bo�ej im-
manencji w przyrodzie mog� kojarzy� si� z postaw� Boga jako hipotezy do 
wypełniania luk przyrodniczej niewiedzy, która to procedura zdobyła jedno-
znacznie negatywn� ocen� w historii nauki.  

Przy ocenie stawianych zarzutów nale�y podkre�li�, �e: 
1. Niew�tpliwie byłoby bardziej satysfakcjonuj�ce intelektualnie, gdyby 

na podstawie analiz dotycz�cych przebiegu ewolucji kosmicznej dało si�
uzasadni� mocniejsze tezy o naturze Boga i Jego udziale w procesie ewolu-
cji. Skoro jednak jest metodologiczn� niemo�liwo�ci� wykazanie takich tez, 
nie wolno bagatelizowa� prawdy o racjonalnym charakterze ewolucji, uza-
sadniaj�cym tez� o podstawowej roli pola racjonalno�ci w ontycznej struk-
turze Wszech�wiata. 

2. Teza o istnieniu pola racjonalno�ci nie jest wprowadzana jako deus ex 

machina. Nie wypełnia ona �adnych luk w przyrodniczym tłumaczeniu ewo-
lucji kosmicznej. Pozwala tylko na dodatkowe podj�cie pyta� filozoficz-
nych, które bez jej wprowadzenia były uprzednio ignorowane.  

EWOLUCJA KOSMOSU I NAUKI

 W dyskusjach o wielkich kwestiach metafizyki nale�y pami�ta� o nie-
typowej w skali kosmologicznej obecnej pozycji człowieka. Podczas gdy 
�rednia g�sto�� Wszech�wiata jest rz�du 10-29 g/cm3, w naszym najbli�szym 
s�siedztwie typowa g�sto�ci� jest ró�na o 29 rz�dów g�sto�� wody 100 g/cm3. 
Wiele nietypowych pod wzgl�dem fizycznym parametrów było niezb�dne, 
aby mogły rozwin�� si� białkowe formy �ycia. Znamienna pozostaje dys-

29 Obszernie pisz� na ten temat w pracy Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu 

chrze�cija�skiego, Lublin 2002, s. 117-144.
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proporcja mi�dzy wiekiem Wszech�wiata a wiekiem człowieka. Pocz�tki 
obecnego stadium kosmicznej ewolucji s� umieszczane 13,7·109 lat temu, 
podczas gdy pocz�tki gatunku Homo sapiens sapiens zaledwie 105 lat temu. 
Znaczy to, �e egzystencja człowieka stanowi zaledwie 0,00073% wieku 
obecnej formy Wszech�wiata. Ponad 99,99% swej historii Wszech�wiat roz-
wijał si� wi�c bez ludzkiego obserwatora. Co wi�cej, obserwuj�c wcze�-
niejsze etapy kosmicznej ewolucji, hipotetyczny obserwator nie mógł wi-
dzie� ani tych konkretnych obiektów, które wyznaczaj� nasz horyzont dzia-
łania, ani te� galaktyk czy planet, które nie istniały w okresie, gdy przestrze�
kosmiczn� wypełniało promieniowanie.  

Oczywi�cie nie nale�y absolutyzowa� ani odkry� obecnej kosmologii 
relatywistycznej, ani samego poj�cia pola. Gł�bokie zmiany mog� nadej��
wraz z przyszłymi odkryciami w nauce. Trzeba jednak przyzna�, �e w roz-
woju nauki nowo�ytnej widoczne jest przej�cie od empirycznej presji kon-
kretów do abstrakcyjnych struktur. Zarówno poszukiwanie nowej unitarnej 
teorii, jak i prowadzone prace nad koncepcj� superstrun stanowi� potwier-
dzenie wcze�niejszej w�drówki w stron� abstraktów konstytuuj�cych ontycz-
ne pole racjonalno�ci �wiata. Przebieg ewolucji kosmicznej stanowi aktuali-
zacj� mo�liwo�ci okre�lanych przez to wła�nie pole.  
 Gdyby w indywidualnym rozwoju osoby ludzkiej podstawowe 	ródło ko-
munikacji stanowiły abstrakcyjne formuły matematyki, prawdopodobnie py-
tanie o funkcj� falow� i o potencjał układu miałoby w �yciu człowieka cha-
rakter równie doniosły, jak wła�ciwe dla naszych kr�gów kulturowych pyta-
nia o dom czy rodziców. W filogenezie człowieka te ostatnie pytania okazały 
si� jednak znacznie bardziej przydatne, by ułatwi� zwyci�stwo w walce o byt. 
To, co przydatne militarnie w mi�dzygatunkowej rywalizacji, nie musi by�
jednak podnoszone do rangi najwa�niejszych rozstrzygni�� w ontologii. Za-
równo autorytet Platona, jak i praktyka badawcza dyscyplin przyrodniczych, 
ukazuj�cych ewolucyjny rozwój Wszech�wiata, ukazuj� wa�ne funkcje po-
znawcze poj�cia potencjalno�ci. Jego uwzgl�dnienie w filozoficznej hipo-
tezie pola racjonalno�ci pozwala w dialogu z naukami przyrodniczymi wy-
pracowa� nowy wariant koncepcji kosmicznego logosu, który w perspek-
tywie filozofii nie pozwala traktowa� ewolucji kosmicznej jako procesu 
stanowi�cego nast�pstwo przypadkowych uwarunkowa�. 
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PLATO’S ONTOLOGY AND COSMIC EVOLUTION 

S u m m a r y 

Abstract mathematical formulae are our “mother tongue”, thanks to which we are able to 
develop a creative dialogue with our physical environment. The application of the language of 
mathematics gives us access to valuable information about events which occurred billions years 
ago and so allows us to reconstruct the history of the universe. This amazing property of nature 
inspires a non-trivial philosophical question: Why are there the mathematically described 
universal laws of physics at all, when nature could have been only an uncoordinated disorder?  

The existence of the universal laws of nature seems to constitute the essence of the 
ontological structure of the world. Various authors call this basic field of formal structures – the 
matrix of the universe, the field of rationality, the formal field, the Logos, the Absolute, etc. Jan 
Łukasiewicz, the well-known representative of the Polish School of Logic, argued that the 
reality of ideal mathematical structures independent of human experience could be regarded as 
an expression of God’s presence in nature. Regardless of our terminological preferences, this 
structure can be regarded as a basic level of physical reality where the necessitarian inter-
pretation of the laws of nature is confirmed and the astonishing effectiveness of mathematics 
could be explained. 
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