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Alfred Nort Whitehead – metazyka i lozoa cywilizacji

Alfred North Whitehead (1861–1947) byá najpierw matematykiem i logikiem, póĨniej fizykiem, historykiem i filozofem
nauki, aby w dojrzaáej fazie Īycia zostaü w peáni filozofem.
NajwaĪniejsze filozoficzne dzieáa, które opublikowaá w trzeciej fazie twórczoĞci, to Science and the Modern World (1926),
Process and Reality (1929) oraz Adventures of Ideas (1933)1.
Pierwsze z nich jest dostĊpne po polsku w dwóch róĪnych táumaczeniach pod odmiennymi tytuáami: Nauka i Ğwiat nowoĪytny oraz Nauka i Ğwiat wspóáczesny2. Drugie dzieáo, uznawane
powszechnie za fundamentalny wykáad Whiteheadowskiej metafizyki, nie doczekaáo siĊ jeszcze polskiego przekáadu, choü
– jak siĊ wydawaáo – istniaáy realne szanse na jego ukoĔczenie przez zespóá, który podjąá siĊ tego zadania wiele lat temu3.
1
Tak rzecz ujmuje sam Whitehead. W przedmowie do Przygód idei pisze:
„W trzech ksiąĪkach […] staram siĊ wyraziü mój sposób rozumienia natury rzeczy i wskazaü przykáady ilustrujące to rozumienie; przykáady odkryte na drodze
analizy odmian ludzkiego doĞwiadczenia. KsiąĪki te moĪna czytaü oddzielnie, niemniej kaĪda uzupeánia to, co pozostaáe pomijają albo traktują w sposób
skrótowy” (s. 1).
2
A.N. Whitehead, Nauka i Ğwiat nowoĪytny, przeá. M. Kozáowski,
M. PieĔkowski, Spoáeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1987; tenĪe, Nauka i Ğwiat wspóáczesny, przeá. S. Magala, Instytut Wydawniczy Pax,
Warszawa 1988).
3
Opublikowano przekáady fragmentów tego dzieáa przygotowane przez
osoby niezwiązane ze wspomnianym zespoáem: tenĪe, Bóg i Ğwiat, przeá.
J. ĩyciĔski, „Znak–Idee” 1992, nr 5, s. 31–43; tenĪe, Proces, Schemat kategorialny, przeá. M. Piwowarczyk, „Studia Whiteheadiana” 2006, t. 2, s. 189–206
i 219–226; tenĪe, àad przyrody, przeá. M. Rychter, „Kronos” 2017, t. 40,
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Aby wiĊc niepotrzebnie nie marnowaü energii táumaczy na
podwójny przekáad tej samej pozycji ksiąĪkowej, jak staáo
siĊ w przypadku Science and the Modern World, zdecydowano siĊ na przeáoĪenie Adventures of Ideas, ostatniej pozycji wspomnianej trylogii. TĊ wáaĞnie ksiąĪkĊ otrzymuje
polski czytelnik w táumaczeniu Marka Piwowarczyka. Whitehead syntetycznie streszcza w niej swoją filozofiĊ przyrody, filozofiĊ nauki i metafizykĊ (czĊĞü II i III) i aplikuje ją
do wyjaĞnienia czynników, które umoĪliwiają powstawanie i rozwój cywilizacji (czĊĞci I i IV). MoĪna teĪ czytaü to
dzieáo inaczej, w sposób bardziej zgodny z jego ukáadem:
jako filozofiĊ cywilizacji, która pozawala dostrzec wszystko
to, co w zaląĪkowej postaci musi siĊ znaleĨü w metafizycznej koncepcji podstawowych skáadników rzeczywistoĞci4.
nr 1, s. 5–26. Wskazane numery „Znaku-Idei” i „Kronosa” oraz caáe „Studia
Whiteheadiana” poĞwiĊcone są filozofii Whiteheada. Dla zapoznania siĊ z doĞü
skomplikowaną terminologią Process and Reality polski czytelnik moĪe siĊgnąü po ksiąĪkĊ Johna B. Cobba Sáownik pojĊü Whiteheada (przeá. à. LamĪa,
Copernicus Center, Kraków 2016).
4
Istnieje obszerna polska literatura na temat filozofii Whiteheada lub filozofii procesu, której jest on twórcą. Warto wspomnieü nastĊpujące pozycje:
P. Gutowski, Filozofia procesu i jej metafilozofia, Redakcja Wydawnictw KUL,
Lublin 1995; tenĪe, Metafizyka w filozofii procesu, w: Metafizyka. Koncepcje
metafizyki, red. S. Janeczek, A. StaroĞcic, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017,
s. 317–334; A. Jurek, Indywiduum w procesie. Studium metafizyki A.N. Whiteheada, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013; J. Jusiak, Filozofia
nauki i teoria poznania Alfreda Northa Whiteheada, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1992; J. Mączka, Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda
Northa Whiteheada, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 1998;
J. Metallman, Filozofia przyrody i teoria poznania A.N. Whiteheada, „Kwartalnik Filozoficzny” 1924, t. 2, s. 420–488; tenĪe, Filozofia przyrody i teoria
poznania A.N. Whiteheada, „Kwartalnik Filozoficzny” 1925, t. 3, s. 29–61,
129–164; M. Piwowarczyk, Bóg i stawanie siĊ. Problem relacji Ğwiat–Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008;
M. Rosiak, Spór o substancjalizm. Studia z ontologii Ingardena i metafizyki
Whiteheada, Wydawnictwo Uniwersytetu àódzkiego, àódĨ 2003; J. ĩyciĔski,
Bóg Abrahama i Whiteheada, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tar-
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Zacznijmy jednak od przedstawienia sylwetki autora i zarysu
jego filozofii.
Alfred North Whitehead urodziá siĊ w 1861 roku w Anglii
w portowym miasteczku Ramsgate w hrabstwie Kent, poáoĪonym okoáo trzydzieĞci kilometrów na wschód od Canterbury i okoáo sto piĊüdziesiąt kilometrów od Londynu. Pochodziá
z typowo wiktoriaĔskiej rodziny o mocnych, ale raczej liberalnych korzeniach chrzeĞcijaĔskich: jego ojciec byá anglikaĔskim
pastorem, a najstarszy brat nawet biskupem5. Dziadek Alfreda i jego ojciec – zanim zostaá pastorem – byli nauczycielami w prywatnej szkole w Ramsgate i jej dyrektorami, a caáa
rodzina znana byáa z zaangaĪowania w lokalną administracjĊ
i sprawy spoáeczne. W swojej krótkiej autobiografii Whitehead podkreĞlaá wartoĞü zakorzenienia w sprawach lokalnych,
na którym – jak twierdziá – opieraáa siĊ wielkoĞü Anglii. Początkowo edukacją Alfreda zajmowaá siĊ ojciec, a w 1875
roku wysáano go do mĊskiej szkoáy Ğredniej w miejscowoĞci
Sherborne, w której tradycyjnie ksztaácili siĊ Whiteheadowie.
Tam doĞü szybko ujawniá talent matematyczny, który wyznaczyá jego karierĊ zawodową do czasu przejĞcia na emeryturĊ.
W tej szkole Whitehead nauczyá siĊ teĪ caákiem solidnie áaciny
i greki, literatury oraz dziejów Grecji i Rzymu – wykáadanych
nów 1992. Inspiracje whiteheadowskie odnaleĨü moĪna w licznych ksiąĪkach
Michaáa Hellera. W 2013 r. w dniach 9–12 sierpnia w Krakowie odbyáa siĊ
9th International Whitehead Conference pod tytuáem „Society and Process –
from Theory to Practice”, zorganizowana przez Towarzystwo Metafizyczne
im. A.N. Whiteheada przy wspóáudziale Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawáa II, Copernicus Center oraz Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci. WziĊáo w niej
udziaá ponad sto osób z dwudziestu krajów.
5
NajwaĪniejsze Ĩródáa informacji o Īyciu Whiteheada to Autobiographical Notes, zamieszczone w poĞwiĊconym jego filozofii trzecim tomie serii „Library of Living Philosophers” zatytuáowanym The Philosophy of
Alfred North Whitehead (red. P.A. Schilpp, Northwestern University, Evanston–
Chicago 1941, s. 3–14) oraz dwutomowa ksiąĪka Victora Lowe’a Alfred North
Whitehead: The Man and His Work (t. 1–2, Johns Hopkins University Press,
Baltimore 1985–1990).
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w taki sposób, Īe splataáy siĊ one z aktualnymi wydarzeniami
politycznymi. Ponadtysiącletnia tradycja szkoáy w Sherborne
sprzyjaáa ugruntowaniu zainteresowania historią, rozbudzonego
u Whiteheada juĪ wczeĞniej w Ramsgate, miĊdzy innymi dziĊki obecnym w okolicy pozostaáoĞciom architektury z czasów
rzymskich i z początków chrzeĞcijaĔstwa w Anglii.
Mimo raczej introwertycznej natury i skromnych warunków
fizycznych Whitehead nabyá w tej szkole cennych doĞwiadczeĔ
przewodzenia róĪnym grupom, poczynając od zespoáów sportowych, a koĔcząc na caáej spoáecznoĞci liceum, gdy jako gospodarz szkoáy musiaá dbaü o dyscyplinĊ poza lekcjami. ChociaĪ
jego osiągniĊcia w przedmiotach humanistycznych byáy mniej
spektakularne niĪ w matematyce, to daáy mu solidną podstawĊ do póĨniejszego poszerzania kompetencji w tym zakresie.
W pracy akademickiej w Anglii, która koncentrowaáa siĊ na
matematyce, miaáo to raczej hobbystyczny charakter. Niemniej
w póĨniejszym okresie, gdy Whitehead zająá siĊ filozofią, zainteresowania humanistyką przyczyniáy siĊ miĊdzy innymi do
uzupeánienia jego systemu metafizycznego o oryginalną filozofiĊ cywilizacji, sformuáowaną wáaĞnie w Przygodach idei.
W 1880 roku Whitehead zostaá przyjĊty jako student do Trinity College – najbardziej prestiĪowego kolegium Cambridge
University, które kontynuowaáo tradycjĊ Isaaca Newtona (jednego z najwiĊkszych swoich profesorów) i wyróĪniaáo siĊ wysoką
jakoĞcią badaĔ w zakresie nauk Ğcisáych. Whitehead studiowaá
matematykĊ, którą w tamtym czasie rozumiano w Cambridge gáównie jako matematykĊ stosowaną (fizykĊ matematyczną), a nie – jak w niektórych uniwersytetach niemieckich, na
przykáad w Getyndze – jako tak zwaną matematykĊ czystą. Po
ukoĔczeniu studiów w 1884 roku wygraá prestiĪowy konkurs na
czáonka (fellow) Trinity College – jego fellowship work dotyczyáa wybranych aspektów Traktatu o elektrycznoĞci i magnetyzmie
Clerka Maxwella, takĪe czáonka tego kolegium, zmaráego rok
przed rozpoczĊciem studiów przez Whiteheada. JednoczeĞnie
zaoferowano mu stanowisko wykáadowcy matematyki, które
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formalnie moĪna byáo piastowaü przez dwadzieĞcia piĊü lat, ale
czĊsto ten okres przedáuĪano. W ten sposób rozpoczĊáa siĊ jego
dáuga kariera naukowa, której pierwsza faza, trwająca do roku
1910, związana byáa z macierzystą uczelnią.
Jako student, póĨniej zaĞ jako wykáadowca Whitehead zajmowaá siĊ naukowo wyáącznie matematyką. JednakĪe w Cambridge waĪny element edukacyjny stanowiáy bardziej lub mniej
formalne dyskusje z kolegami studentami (kobiety nie miaáy
wówczas wstĊpu w progi tej uczelni) i pracownikami o literaturze, polityce, religii czy filozofii. Odbywaáy siĊ one gáównie
w krĊgu osób z tego samego college’u i byáy niemal codziennym rytuaáem, który zaczynaá siĊ po wspólnej kolacji i trwaá
kilka godzin. PoniewaĪ Trinity byá – i do dziĞ jest – jednym
z najlepszych college’ów nie tylko w naukach Ğcisáych (jego
dawni czáonkowie to miĊdzy innymi Francis Bacon, Lord
Byron i Alfred Tennyson), dyskusje studenckie miaáy wysoki
poziom. Whitehead porównywaá je do PlatoĔskich dialogów.
Oprócz odbywających siĊ od poniedziaáku do piątku spotkaĔ
dostĊpnych dla wszystkich studentów Trinity miaáy teĪ miejsce
inne, bardziej elitarne zebrania. Dziaáaáo wówczas nie do koĔca jawne miĊdzykolegialne stowarzyszenie studentów Apostles,
którego nazwa pochodziáa od liczby jego zaáoĪycieli w 1820
roku. Byá to w istocie klub konwersacyjny záoĪony z wąskiej
grupy starannie dobranych, najwybitniejszych osób z máodszych lat studiów. Whitehead ze szczególnym sentymentem
wspominaá debaty w gronie okoáo oĞmiu–dziesiĊciu osób, które
zaczynaáy siĊ w soboty o 10 wieczorem i trwaáy niekiedy do
rana. Czáonkowie klubu przygotowywali prezentacje, a kaĪde
spotkanie koĔczyáo siĊ pisemnym gáosowaniem nad zagadnieniem związanym z tematem posiedzenia, które czĊsto przyjmowaáo formĊ dowcipnego pytania. W spotkaniach brali niekiedy
udziaá starsi czáonkowie lub zaproszeni goĞcie, reprezentujący
róĪne profesje i róĪne poglądy. Warto nadmieniü, Īe do tego
klubu naleĪeli póĨniej najwybitniejsi przedstawiciele filozofii
z Cambridge, tacy jak George Edward Moore, Bertrand Russell,
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Frank Ramsey, Ludwig Wittgenstein, a w czasach Whiteheada
takĪe John M.E. McTaggart i Henry Sidgwick6.
W przypadku Whiteheada te spotkania odgrywaáy waĪną rolĊ
w jego edukacji spoáecznej, a jednoczeĞnie zaspokajaáy apetyt
na szeroko pojĊtą refleksjĊ humanistyczną, równie mocny jak
gáód wiedzy w zakresie nauk Ğcisáych. Jego póĨniejsza filozofia
w interesujący sposób áączyáa te trzy z pozoru nieprzystające
do siebie wymiary Ğwiata, symbolizowane z jednej strony przez
matematykĊ i fizykĊ, z drugiej przez poezjĊ, z trzeciej zaĞ przez
historiĊ i nauki spoáeczne. Whitehead wspominaá, Īe pod koniec
swoich studiów w 1884 roku miĊdzy innymi dziĊki tekstom,
jakie czytaá, aby przygotowaü siĊ do cotygodniowych dyskusji
w gronie Apostoáów, znaá na pamiĊü spore partie Kantowskiej
Krytyki czystego rozumu i miaá za sobą lekturĊ fragmentów
dzieá Hegla. Twierdziá, Īe ze wzglĊdu na wygáaszane przez
Hegla absurdalne tezy o matematyce straciá zainteresowanie
jego filozofią. W jego wáasnych pracach, gáównie tych z okresu
pobytu w USA, moĪna jednak dopatrzyü siĊ pewnych wątków
zbieĪnych z Heglowskimi.
Whitehead ceniá sobie wyksztaácenie, jakie otrzymaá
w Cambridge, ale z biegiem czasu staá siĊ wobec niego krytyczny: dostrzegá, Īe brakowaáo w nim związku z Īyciem wiĊkszej czĊĞci spoáeczeĔstwa. Byáo to, jak pisaá, wąskie angielskie
6

Stowarzyszenie dziaáa do dziĞ, a szerszej publicznoĞci staáo siĊ znane
w związku z tak zwaną piątką z Cambridge, sáynną siatką szpiegowską dziaáającą dla NKWD, która ukonstytuowaáa siĊ w latach trzydziestych XX wieku.
Jej czáonków dekonspirowano stopniowo od koĔca lat piĊüdziesiątych do lat
dziewiĊüdziesiątych. Trzy osoby spoĞród tej piątki naleĪaáy w trakcie studiów
do klubu Apostoáów, zdominowanego w tym czasie przez marksistów. Wywiad
sowiecki sáusznie zakáadaá, Īe czáonkowie elity studenckiej jednego z najlepszych brytyjskich uniwersytetów mogą zająü w przyszáoĞci eksponowane stanowiska rządowe w Wielkiej Brytanii. Por. np. A. Sinclair, The Red and the Blue.
Intelligence, Treason and the Universities, Coronet Books, Sevenoaks 1987;
R. Philipps, A Spy Named Orphan: The Enigma of Donald Maclean, Vintage,
London 2019.
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wyksztaácenie dla specjalistów, w wiĊkszoĞci wywodzących siĊ
z rodzin arystokratycznych, którzy mieli przewodziü niĪszym
warstwom spoáecznym. W tym rozwarstwieniu upatrywaá Ĩródeá zarówno tego, co dobre, jak i záe w XIX-wiecznej Anglii.
Jego sposób myĞlenia o odpowiednim ksztaáceniu uniwersyteckim zmieniá diametralnie pobyt w Harvardzie w ostatniej fazie
Īycia, jednak ograniczenia edukacji brytyjskich elit dostrzegá
wczeĞniej. Byáo to w duĪej mierze zasáugą Evelyn Willoughby Wade, z którą Whitehead oĪeniá siĊ w 1890 roku i przeĪyá
caáe Īycie, wychowując wspólnie troje dzieci: córkĊ i dwóch
synów. W jej rodzinie przewaĪali wojskowi i dyplomaci, ona
sama byáa zaĞ osobą niezaleĪną, praktyczną, pewną siebie,
towarzyską i wyĪej ceniącą piĊkno niĪ naukową wiedzĊ. Pod
wieloma wzglĊdami stanowiáa przeciwieĔstwo mĊĪa: uczonego nie tyle báyskotliwego, co pracowitego, systematycznego
i powoli dojrzewającego w mądroĞci; áagodnego w usposobieniu, unikającego polemik; czáowieka o niezwykle szerokich
zainteresowaniach i nadzwyczajnej wiedzy historycznej, mającego tendencjĊ do wyáączania siĊ ze zwykáych czynnoĞci
i gáĊbokiego zatapiania siĊ w abstrakcyjnych rozmyĞlaniach
naukowych7; Ğwietnego nauczyciela i matematyka o poetyckiej
duszy, który gáĊboko przeĪywaá dylematy Ğwiatopoglądowe, ale
wszystkie sprawy prywatne zachowywaá wyáącznie dla siebie.
Evelyn wniosáa do jego Īycia powiew ĞwieĪoĞci, wyposaĪyáa
7
SzerokoĞü zainteresowaĔ Whiteheada, jego wiedzĊ historyczną, zaangaĪowanie dydaktyczne i niezwykáą zdolnoĞü koncentracji podkreĞlaá miĊdzy
innymi Betrand Russell. Wspominaá epizod z czasu, gdy mieszkaá w domu
Whiteheadów w Granchester (niedaleko Cambridge) i wraz z przyjacielem
Cromptonem Daviesem, który przyjechaá do niego w odwiedziny, wybrali
siĊ do gospodarza: „Whitehead siedziaá i pracowaá nad jakimiĞ zagadnieniami matematycznymi. Davies i ja staliĞmy naprzeciw niego w odlegáoĞci nie
wiĊkszej niĪ metr i patrzyliĞmy, jak wypeánia kolejne strony symbolami. Nie
dostrzegá nas, a my, peáni podziwu, po pewnym czasie odeszliĞmy” (B. Russell,
Portraits from Memory, and Other Essays, George Allen and Unwin, London
1956, s. 98).
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w wiĊkszą dozĊ pewnoĞci siebie, otworzyáa oczy na estetyczny wymiar rzeczywistoĞci i na sprawy spoáeczne, widziane
dotąd z wysokoĞci abstrakcyjnych sporów. UĞwiadomiáa mu,
Īe Īycie – to prawdziwe Īycie – w pewnym stopniu wymyka
siĊ porządkowi odkrywanemu przez matematykĊ, logikĊ i nauki przyrodnicze. Wszystko to wraz z przejĊciem przez nią nuĪących obowiązków praktycznych daáo Whiteheadowi nowy
impuls do pracy i chyba istotnie zmieniáo, lub przynajmniej
uzupeániáo, jego dotychczasowy, doĞü ograniczony sposób
widzenia Ğwiata.
TuĪ przed spotkaniem przyszáej Īony miaá miejsce interesujący, ale owiany tajemnicą krótki epizod w Īyciu duchowym
Whiteheada. OtóĪ przede wszystkim pod wpáywem niezadowolenia z kierunku, w jakim zmierzaá gáówny nurt anglikanizmu,
rozwaĪaá on przejĞcie na katolicyzm. Niezadowolenie to podzielaá jego brat biskup, jak i wiele osób reprezentujących elitĊ
tego odáamu chrzeĞcijaĔstwa. Wzorem byli dla nich John Henry
Newman, który kosztem utraty wysokiej pozycji w brytyjskich
krĊgach akademickich i koĞcielnych dokonaá takiej wáaĞnie
konwersji, oraz wpáywowy poprzez swoje prace z obszaru historii i filozofii polityki katolik Lord Acton. Choü o tych dylematach nie ma mowy w autobiograficznej nocie Whiteheada, to
na podstawie badaĔ jego biografa Victora Lowe’a oraz wzmianek Bertranda Russella moĪna powiedzieü, Īe w pierwszej poáowie roku 1890 spotkaá siĊ na chwilĊ z dobiegającym kresu
Īycia kardynaáem Newmanem (zmará on w sierpniu tegoĪ roku
w wieku osiemdziesiĊciu dziewiĊciu lat). Spotkanie to zrobiáo
z pewnoĞcią wraĪenie na dwudziestodziewiĊcioletnim Whiteheadzie, który do ostatnich dni zachowaá do Newmana ogromny
szacunek, a lekturĊ jego dzieá gorąco polecaá swoim amerykaĔskim studentom. Szczególnie imponowaáy mu prace Newmana
z zakresu historii chrzeĞcijaĔstwa, którą sam interesowaá siĊ od
dawna. Nieprzypadkowo w Przygodach idei Whitehead wplótá
wáasne ujĊcie fragmentów tej historii w szerszą wizjĊ dziejów
cywilizacji.
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Co ciekawe, wkrótce po spotkaniu z Newmanem i po Ğlubie z Evelyn, Whitehead, dotąd raczej religijny i targany wątpliwoĞciami, czy zostaü w Canterbury czy wróciü do Rzymu,
wybraá trzecią drogĊ: zacząá powoli skáaniaü siĊ w stronĊ agnostycyzmu – stanowiska, które wczeĞniej kontestowaá w trakcie
spotkaĔ Apostoáów. Zdecydowanym agnostykiem staá siĊ okoáo
1897 roku, kiedy to zwolniá swoje dzieci z obowiązku odmawiania modlitw. Ze wzglĊdu na brak osobistych wspomnieĔ
Whiteheada na ten temat trudno powiedzieü, co spowodowaáo
jego powrót do teizmu üwierü wieku póĨniej. àatwiej to zrozumieü, gdy uĞwiadomimy sobie, Īe ów przyszáy teizm bĊdzie
zupeánie inny niĪ ortodoksyjny teizm katolicki lub anglikaĔski
oraz Īe stając siĊ agnostykiem, Whitehead nie odrzuciá chrzeĞcijaĔskiej moralnoĞci. Zapewne pozostaáa w nim równieĪ
tĊsknota za choüby minimalną formą nieĞmiertelnoĞci, zaszczepiona przez dawną religijnoĞü, i za pociechą, jaką daje religia
w sytuacjach najtrudniejszych.
W Īyciu Whiteheadów taką sytuacją byáa tragiczna Ğmierü
najmáodszego – zaledwie dziewiĊtnastoletniego – syna Erica
w 1918 roku na froncie I wojny Ğwiatowej. Byü moĪe wáaĞnie to
wydarzenie daáo impuls do opracowania wáasnej, tym razem juĪ
nie religijnej, ale filozoficznej wiary Alfreda Northa Whiteheada. Jej zaczątki zostaáy przedstawione w 1926 roku w ksiąĪce
Religia w tworzeniu8, napisanej w oparciu o Lowell Lectures na
temat religii. Tam wáaĞnie pojawia siĊ czĊsto przytaczane (i krytykowane) stwierdzenie, Īe religia jest tym, co czáowiek czyni
ze swoją samotnoĞcią. Sama koncepcja Boga zostaáa wówczas
ledwie naszkicowana, doczekaáa siĊ natomiast uszczegóáowienia w póĨniejszym dziele Process and Reality. W Przygodach
idei Bóg, ukrywający siĊ najczĊĞciej pod nazwą „Eros” lub „boski Eros”, jest gáównie immanentnym Ğwiatu Ĩródáem ideaáów,
wĞród których na pierwszy plan wysuwają siĊ ideaáy estetyczne.
8
A.N. Whitehead, Religia w tworzeniu, przeá. A. Szostkiewicz, Spoáeczny
Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.
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Warto zwróciü uwagĊ na to, Īe najwaĪniejsze sáowa z tytuáów wymienionych ksiąĪek (proces, przygoda, tworzenie) podkreĞlają pierwszorzĊdny aspekt dynamizmu: rzeczywistoĞci
jako takiej (proces), ludzkiej cywilizacji (przygoda) i religii
(tworzenie). Sygnalizują tym samym kluczową myĞl filozofii
Whiteheada: Īe na kaĪdy wymiar Ğwiata naleĪy spojrzeü z perspektywy jego ewolucji, pojĊtej w taki sposób, Īe kolejne etapy
wnoszą coĞ autentycznie nowego. Choü ów proces nie jest tak
racjonalny, jak wyobraĪaá sobie Hegel, to nie jest teĪ caákowicie przypadkowy, jak wynikaáoby z teorii Darwina. Whiteheadowska metafizyka – nieuchronnie hipotetyczna – uwzglĊdnia
zarówno nowoĞü, jak i ograniczające struktury, wzajemne powiązanie wszystkich rzeczy i ideaáy, które w pewnym sensie
wyznaczają kierunek zmian. Ideaáy te wyrastają czĊĞciowo z samej ewolucji wszechĞwiata, a czĊĞciowo pochodzą od Boga,
w duĪej mierze immanentnego Ğwiatu i ograniczonego w swojej
wiedzy oraz mocy naturalną kreatywnoĞcią rzeczywistoĞci.
Patrząc z perspektywy biograficznej, poglądy te moĪna potraktowaü jako wypadkową máodzieĔczej, doĞü tradycyjnej
religijnoĞci, która zostaáa poddana testowi w trakcie studiów
w Cambridge przez caákiem juĪ wtedy liczne grono liberaáów:
agnostyków i wolnomyĞlicieli, starających siĊ wyciągaü radykalne wnioski z utraty wiary wpajanej im w elitarnych, prywatnych szkoáach Ğrednich, do których uczĊszczali9. W tym
9
Zresztą oni równieĪ, jak zauwaĪyá biograf Whiteheada, rekompensowali sobie niekiedy tĊ utratĊ w doĞü nieoczekiwany sposób, na przykáad wiarą w telepatiĊ. Victor Lowe przebadaá sprawozdania z posiedzeĔ Apostoáów
i zauwaĪyá miĊdzy innymi, Īe byáa on rozpowszechniona wĞród tych, którzy
– jak McTaggart i Sidgwick – otwarcie okreĞlali siĊ jako ateiĞci lub agnostycy
(por. V. Lowe, Alfred North Whitehead, t. 1, dz. cyt., s. 143). Jest jednak moĪliwe, co zauwaĪa sam Lowe, Īe z ich perspektywy ta wiara byáa caákiem konsekwentną próbą odciĊcia religii tych przyczóáków, które pod koniec wieku
XIX utrzymywaáy jeszcze jej atrakcyjnoĞü wĞród uczonych: jeĞli telepatia jest
czymĞ realnym, wówczas spora czĊĞü zjawisk parapsychologicznych, bĊdących
wówczas przedmiotem powszechnego zainteresowania, da siĊ wyjaĞniü bez
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kontekĞcie interesujące są odpowiedzi Whiteheada na pytania
zadawane podczas spotkaĔ konwersacyjnego klubu przyjacióá,
poruszających otwarcie i z peánym wzajemnym zaufaniem nawet najbardziej kontrowersyjne tematy Ğwiatopoglądowe, moralne, polityczne i filozoficzne. Jak bowiem stwierdza Victor
Lowe, te odpowiedzi są jedynymi Ğladami jego wczesnych, niedojrzaáych jeszcze poglądów filozoficznych. Referaty Whiteheada wygáaszane na spotkaniach nie zachowaáy siĊ, a w listach
prywatnych i w nielicznych wspomnieniach nie wracaá on do
swoich dawniejszych przekonaĔ, które nie dotyczyáy matematyki i logiki.
Jedno z takich pytaĔ, sformuáowane na posiedzeniu w 1886
roku, brzmiaáo: „Czy czáowiek KoĞcioáa [anglikaĔskiego] powinien iĞü do Rzymu?”. OdpowiedĨ Whiteheada byáa nastĊpująca:
„Tak – lub w inną stronĊ”. Widaü, Īe dla jego póĨniejszych wyborów byáa ona prorocza: początkowo rzeczywiĞcie kierowaá
siĊ ku Rzymowi, póĨniej zaĞ „w inną stronĊ” – najpierw próbowaá tej odmiany agnostycyzmu, którą zalecaá William Clifford
(teĪ zresztą aktywny w stowarzyszeniu Apostoáów, ale dwadzieĞcia lat wczeĞniej niĪ Whitehead), a póĨniej sformuáowaá
filozofiĊ, w której Bóg odgrywaá wprawdzie pewną rolĊ, ale nie
taką, jaką przypisywaá mu w latach máodzieĔczych.
Z punktu widzenia tematyki Przygód idei znaczące są
inne odpowiedzi. Na przykáad na pytanie: „Heraklit czy Demokryt?” (1885) Whitehead odpowiedziaá – jak wiĊkszoĞü
gáosujących – „Heraklit”. JuĪ wtedy obcy byá mu mechanistyczny i redukcjonistyczny obraz Ğwiata, preferowaá wizjĊ
rzeczywistoĞci páynnej, w której zachodzą realne procesy destrukcji i rodzenia siĊ tego, co nowe, a nie jedynie rekonfiguracje atomów. Takiej odpowiedzi moĪna siĊ byáo spodziewaü od
odwoáywania siĊ do Boga czy do diabáa. Whitehead zdecydowanie odrzucaá telepatiĊ, ale nie tyle ze wzglĊdów religijnych, ile naukowych, uwaĪaá bowiem,
Īe w Newtonowskim obrazie kosmosu, który w tamtym czasie wciąĪ obowiązywaá, jest ona niemoĪliwa.
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osób zaznajomionych z teorią ewolucji i jej uogólnieniami, na
przykáad w formie zaproponowanej przez Herberta Spencera.
Dojrzaáa metafizyka Whiteheada, podobnie jak sformuáowana
wczeĞniej metafizyka Bergsona i wiele innych koncepcji metafizycznych w tamtym czasie, braáa to pod uwagĊ.
Inna interesująca odpowiedĨ Whiteheada (teĪ na posiedzeniu w 1885 roku) odnosiáa siĊ do pytania: „Czy diabeá
istnieje czy jest jedynie przeraĪający?”, a wiĊc czy jest wyáącznie tworem naszych uczuü. Whitehead, jako jedna z zaledwie
dwóch osób, odpowiedziaá, Īe diabeá istnieje, ale dodaá: „Jest
tym, co Jednorodne (the Homogenous)”. Wedáug interpretacji
Lowe’a chodziáo o to, Īe diabelska jest jednostajnoĞü, jednolitoĞü, toĪsamoĞü, bezruch. PrzeciwieĔstwem tego stanu
byáoby Īycie, z jego radoĞciami i tragediami, z tym co nowe
i nieoczekiwane. Idąc tym tropem, moĪna by dopowiedzieü,
Īe upersonifikowany diabeá byáby nie tyle kimĞ odpowiadającym za ludzkie grzechy i tragedie (te są czymĞ naturalnym),
ale kosmicznym leniem, który zachĊca do tego, aby Ğwiat,
kultura, cywilizacja pozostaáy takie, jakie są – aby nic siĊ nie
zmieniaáo. InterpretacjĊ tĊ potwierdza pozytywna odpowiedĨ
Whiteheada na jeszcze inne pytanie: „Czy naleĪy przyzwalaü
na eksperymenty spoáeczne?”. Z tej perspektywy moĪna lepiej
zrozumieü, dlaczego Bóg w póĨnych pismach Whiteheada to
(wziĊty od Platona) Eros, symbolizujący Īycie, zmianĊ i przygodĊ. Widaü teĪ, jak bardzo ten Bóg róĪni siĊ od klasycznej
koncepcji wszechmocnego, wszechwiedzącego i niezmiennego
Stwórcy, który niepodzielnie panuje nad kaĪdym szczegóáem
w historii Ğwiata.
Znamienna jest takĪe odpowiedĨ Whiteheada na pytanie:
„Czy powinniĞmy odciąü nasze ogony?”, które dotyczyáo relacji naszej rozumnoĞci do sfery zwierzĊcej. Byáa ona negatywna, z dopiskiem: „Operacja byáaby zbyt niebezpieczna”.
Dualizm (jakoĞciowy, nie numeryczny) byá zawsze obcy
Whiteheadowi, podobnie jak redukcyjny monizm, co wyraĨnie widaü w jego metafizyce. Jak wiĊkszoĞü nieredukcyjnych
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monistów, takĪe i on upatrywaá podstawowy skáadnik rzeczywistoĞci w zjawiskach, które wydają siĊ sytuowaü pomiĊdzy
rzekomo odrĊbnymi typami bytów, na przykáad umysáu i ciaáa,
rozumu i sfery irracjonalnej, ĞwiadomoĞci i tego, co nieĞwiadome. W odpowiedzi na pytanie: „Fakty czy uczucia?”, które
moĪe siĊ odnosiü z jednej strony do relacji miĊdzy uczuciami
a szeroko pojĊtym rozumem (wraz z doĞwiadczeniem zmysáowym), odpowiadającym za ustalanie, co jest faktem, a z drugiej
strony do relacji miĊdzy sferą fizyczną a sferą emocjonalną,
Whitehead zdecydowanie staje po stronie uczuü. Uczucia
stanowią w pewnym sensie pomost miĊdzy tym, co rozumne, i tym, co materialne, zwáaszcza gdy siĊ je ulokuje jeszcze
w sferze fizycznej, ale juĪ wyposaĪy w zaczątkowy wymiar
kognitywny. MoĪna tutaj dostrzec rysy charakterystycznego
dla jego póĨniejszej metafizyki panpsychizmu i podstawy podejrzliwoĞci wobec wąsko rozumianego racjonalizmu (który
przeciwstawia siĊ irracjonalizmowi, ale áączy siĊ z równie wąsko pojĊtym empiryzmem).
W trakcie pobytu w Cambridge poglądy spoáeczne i polityczne Whiteheada, w nieco mniejszym stopniu moralne, ewoluowaáy w stronĊ liberalizmu. Jako wykáadowca mieszkaá wraz
z rodziną w Granchester, odlegáej o trzy mile od Cambridge
wiosce, gdzie angaĪowaá siĊ miĊdzy innymi w wybory, popierając polityków liberalnych. Aktywnie wspieraá teĪ ruch sufraĪystek i zdecydowanie – wbrew na ogóá konserwatywnym
profesorom Trinity College – zabiegaá o moĪliwoĞü przyjmowania kobiet na studia. Niejasne są powody odejĞcia Whiteheada
z Cambridge, ale mają pewien związek z jego coraz bardziej liberalnym nastawieniem w sprawach spoáecznych. W 1910 roku
koĔczyá siĊ jego dwudziestopiĊcioletni okres zatrudnienia na
stanowisku wykáadowcy, wiĊc rozglądaá siĊ za inną pracą, choü
istniaáa teĪ duĪa szansa na przedáuĪenie kontraktu. TuĪ przed
terminem podjĊcia decyzji zdarzyáa siĊ jednak sytuacja, która
zniechĊciáa do pozostania i jego, i przynajmniej czĊĞü jego kolegów z Trinity. OtóĪ jeden z matematyków, takĪe wykáadowców
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w tym college’u, záoĪyá zwyczajowe pismo oznajmiające o rezygnacji z pracy w związku z tym, Īe rozwiódá siĊ z Īoną. W takich sprawach najczĊĞciej gremium czáonków college’u prosiáo
wnioskodawcĊ o ponowne rozwaĪenie decyzji i gdy zostawaáa
ona zmieniona, wnioskodawcy przedáuĪano zatrudnienie. Jednak w tym przypadku od razu wyraĪono zgodĊ na rezygnacjĊ.
Ta decyzja bardzo zniesmaczyáa Whiteheada, który gáosowaá
przeciwko. PóĨniej – jak ustaliá Lowe – jeden z czáonków
gremium publicznie wypytywaá, kiedy Whiteheadowi koĔczy
siĊ okres zatrudnienia na stanowisku wykáadowcy. Wszystko to
wraz z narastającym poczuciem, Īe dáuĪszy pobyt w Cambridge i prowadzenie tych samych zajĊü dla kolejnych roczników
studentów nie bĊdą korzystne dla dalszego rozwoju, spowodowaáo, Īe Whitehead sam záoĪyá rezygnacjĊ z posady i przeniósá
siĊ do Londynu.
Naukowe osiągniĊcia Whiteheada w trakcie pobytu w Cambridge dotyczyáy gáównie matematyki i logiki. NajwaĪniejsze
jego ksiąĪki z tamtego okresu (wszystkie wydane w Cambridge University Press) to: A Treatise on Universal Algebra with
Applications z 1898 roku (to dzieáo, wraz z artykuáami na temat
logiki formalnej i podstaw matematyki, zadecydowaáo o przyjĊciu go w 1903 roku do grona czáonków Royal Society), The
Axioms of Projective Geometry (1906) i The Axioms of Descriptive Geometry (1907). Oprócz tego opublikowaá kilka artykuáów, w tym On Cardinal Numbers (1902), On Mathematical
Concepts of the Material World (1906) czy The Philosophy of
Mathematics (1910). Wreszcie rezultatem zapoczątkowanej
w Cambridge wspóápracy z Bertrandem Russellem byáo monumentalne dzieáo Principia mathematica, którego kolejne tomy
wyszáy w 1910, 1912 i 1913 roku, a wiĊc gdy Whitehead byá
juĪ w Londynie.
Whitehead spotkaá máodszego od siebie o jedenaĞcie lat Russella w 1890 roku, kiedy ten, bĊdąc pierwszorocznym studentem, wybraá jeden z jego wykáadów. JuĪ wczeĞniej dostrzegá
jego matematyczny talent, gdy pod koniec 1889 roku oceniaá
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pracĊ máodego arystokraty przedstawioną w konkursie na stypendium dla dobrze zapowiadających siĊ studentów pierwszego
roku Trinity College. Russell początkowo zamierzaá studiowaü
matematykĊ, ale zniechĊciáy go zajĊcia z innymi wykáadowcami tej dziedziny. Ponadto poszukiwaá czegoĞ, co zaspokoiáoby
jego szerokie zainteresowania, wiĊc w kolejnych latach zająá siĊ
filozofią, wspóápracując miĊdzy innymi z Johnem McTaggartem i George’em E. Moore’em. W ksiąĪce Principles of Mathematics z 1903 roku zasygnalizowaá pomysá, aby wyprowadziü
arytmetykĊ i geometriĊ z podstaw logiki i w ten sposób sprowadziü matematykĊ ze sfery idealnej na ziemiĊ. Idea ta miaáa
u swych podstaw charakter filozoficzny, ale jej realizacja wymagaáa sprawnoĞci matematycznych, których mu brakowaáo.
Zwróciá siĊ wiĊc o pomoc do Whiteheada, konsultanta swojej
ksiąĪki, który z kolei w tamtym czasie filozofiĊ znaá jeszcze
doĞü pobieĪnie. W ten sposób rozpoczĊáa siĊ trwająca dekadĊ
intensywna wspóápraca obu uczonych, zwieĔczona wspólnym
monumentalnym, trzytomowym dzieáem Principia mathematica. W jej trakcie Russell uzupeániaá swoje braki w matematyce,
a Whitehead w filozofii. Dodajmy, Īe zaĪyáoĞü ich wzajemnych relacji byáa wówczas bardzo gáĊboka – przez pewien okres
Russell mieszkaá w domu Whiteheadów w Granchester. Dobrze
sytuowany goĞü niekiedy wspomagaá ich finansowo w tajemnicy przed Alfredem, ale za wiedzą jego Īony, sądząc – báĊdnie,
jak twierdzi Victor Lowe – Īe to Whitehead byá odpowiedzialny
za káopoty finansowe, w jakie popadali. W istocie za ten stan
rzeczy odpowiadaáa nie tyle niezdolnoĞü Alfreda do odmówienia sobie kupna ksiąĪek, które go zainteresowaáy, ile wysokie
i kosztowne wymagania estetyczne Evelyn Whitehead odnoĞnie
do wnĊtrza i otoczenia domów, w których mieszkali10.
Whitehead ceniá sobie to, Īe jego Īona potrafiáa nawet z brzydkich domów wydobyü zachwycające piĊkno. W Autobiographical Notes pisaá:
„Gdziekolwiek siĊ przemieĞciliĞmy, estetyczny smak mojej Īony nadawaá,
czasem w sposób doprawdy cudowny, niezwykáy powab naszym domom.
10
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Obydwaj uczeni wraz z rodzinami pozostawali w dobrych relacjach do koĔca Īycia Whiteheada. W kwestii logicznych podstaw matematyki ich poglądy byáy raczej zbieĪne, ale wzajemne
stosunki ocháodziáy siĊ w związku z radykalnym pacyfizmem
Russella w trakcie I wojny Ğwiatowej, którego jego nauczyciel
nie akceptowaá. Z biegiem czasu – gdy Whitehead w koĔcu wyartykuáowaá podstawy swojej filozofii – ich drogi intelektualne
siĊ rozeszáy, choü w przeciwieĔstwie do sprawy pacyfizmu nie
miaáo to wiĊkszego wpáywu na ich osobiste relacje. Whitehead
zwyká komentowaü róĪnice miĊdzy swoim a Russella podejĞciem do filozofii w sposób Īartobliwy, chcąc byü moĪe w ten
sposób przebiü balon dogmatyzmu, do którego ten drugi miaá
pewną skáonnoĞü. Warto przyjrzeü siĊ nieco dokáadniej tej rozbieĪnoĞci, bo dotyczy ona miĊdzy innymi róĪnicy miĊdzy filozofią analityczną a filozofią spekulatywną.
Whitehead z biegiem czasu uĞwiadamiaá sobie, Īe nie podziela zasadniczo atomistycznej idei swojego ucznia, zgodnie
z którą rzeczy są od siebie ostro oddzielone i moĪna je precyzyjnie opisaü przy uĪyciu odpowiednio Ğcisáej aparatury pojĊciowej. We wspomnieniach Russell przywoáuje entuzjazm,
z jakim przyjąá tĊ ideĊ, wyzwalającą go z Heglowskiego metafizycznego holizmu i z mĊtnego jĊzyka, w którym ów pogląd
byá wyraĪany. Przytacza teĪ nastĊpujące stwierdzenie Whiteheada, które go zmroziáo, ale i zastanowiáo: „«Ty twierdzisz,
Īe Ğwiat jest taki, jakim przedstawia siĊ w poáudnie sáonecznego dnia; ja sądzĊ, Īe jest taki, jakim wydaje siĊ wczesnym
rankiem po obudzeniu siĊ z gáĊbokiego snu»”. Ta uwaga trafnie wyraĪaáa róĪnicĊ miĊdzy oboma myĞlicielami. Co prawda
Russelowi siĊ nie spodobaáa, ale – jak przyznaje – nie potrafiá wykazaü, Īe jego zaáoĪenie byáo lepsze11. Choü w swoich
Dotyczy to zwáaszcza naszych londyĔskich rezydencji, które [początkowo]
wydawaáy siĊ pozbawione piĊkna” (The Philosophy of Alfred North Whitehead, dz. cyt., s. 11).
11
B. Russell, Portraits…, dz. cyt., s. 39.
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filozoficznych pracach Whitehead zachowaá pewne elementy
atomizmu, zwáaszcza w tezie o fundamentalnym charakterze
mikrokosmicznych i momentalnych bytów aktualnych, to jednak traktowaá je jako swego rodzaju mikroorganizmy konstytuujące wiĊksze organiczne caáoĞci, wáącznie z wszechĞwiatem.
Dlatego teĪ swoją metafizykĊ okreĞliá jako „filozofiĊ organizmu”, w czym moĪna siĊ dopatrzyü dalekich reminiscencji
Heglowskiego holizmu.
RóĪnica, na którą zwróciá uwagĊ Whitehead dotyczy nie
tylko natury rzeczywistoĞci, ale takĪe natury poznania filozoficznego i jego relacji do jĊzyka. W przekonaniu Whiteheada nauki odsáaniają jedynie pewne aspekty peánej i zmiennej
rzeczywistoĞci, a ich ustalenia ulegają zmianie, dlatego – jak
pisaá w eseju Immortality – „pewnoĞü siebie uczonych stanowi komiczną tragediĊ cywilizacji”12. Tym bardziej dotyczy to
filozofii: „Finalny ksztaát myĞli filozoficznej nie moĪe opieraü
siĊ na Ğcisáych zdaniach, które są podstawą nauki. ĝcisáoĞü jest
záudzeniem”13. MoĪna dopatrywaü siĊ psychologicznych podstaw takiego poglądu Whiteheada, który – w przeciwieĔstwie
do Russella, niedoĞwiadczającego problemów z wyraĪeniem
swoich myĞli (nie bez przyczyny przyznano mu Literacką NagrodĊ Nobla) – borykaá siĊ z jĊzykową artykulacją wáasnych
pomysáów.
Whitehead, dla Russella wzór precyzji w matematyce, jako
filozof bĊdzie znacznie bardziej sceptyczny – nie tylko wobec atomizmu przejawiającego siĊ w róĪnych obszarach filozofii analitycznej (w metafizyce czy w filozofii jĊzyka),
ale takĪe wobec fetyszu jasnoĞci i precyzji w rozwaĪaniach
12
A.N. Whitehead, Immortality, w: The Philosophy of Alfred North Whitehead, dz. cyt., s. 699.
13
TamĪe, s. 700. Co wiĊcej, poniewaĪ zadaniem filozofii jest ukazanie
związku miĊdzy porządkiem odkrywanym przez nauki a dynamiczną i bogatą jakoĞciowo rzeczywistoĞcią aktualną, „[w]ynika stąd, Īe filozofia nie jest nauką” (tenĪe, Mathematics and the Good, w: The Philosophy of Alfred North
Whitehead, dz. cyt., s. 681).
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filozoficznych. Gdy w 1940 roku Uniwersytet Harvarda nominowaá Bertranda Russella, wówczas juĪ sáawnego filozofa,
do wygáoszenia prestiĪowych William James Lectures, poproszono Whiteheada o prezentacjĊ wykáadowcy. Podobno
przedstawiając swojego dawnego ucznia i wspóápracownika,
Whitehead, wówczas juĪ na emeryturze, miaá wypowiedzieü
zdanie, które celnie oddaje róĪnicĊ miĊdzy nim a Russellem. Ze
wzglĊdu na grĊ sáów w jĊzyku angielskim trudno je oddaü po
polsku: „To jest mój przyjaciel Bertrand Russell. Berti uwaĪa,
Īe moje myĞlenie jest skáĊbione [pogmatwane] [I am muddleheaded], a ja sądzĊ, Īe jego jest prostolinijne [trochĊ naiwne]
[he is simpleminded]”.
Whitehead byá przekonany o trudnej do przekroczenia granicy miĊdzy sferą bezpoĞredniego, intuicyjnego poznania a jĊzykiem. W Proces and Reality pisaá: „ĩaden jĊzyk nie moĪe byü
inny, jak tylko eliptyczny […]. Nie moĪna zrozumieü pozycji
metafizyki w kulturze, o ile nie bĊdzie siĊ pamiĊtaü o tym, Īe
Īadne werbalne stwierdzenie nie wyraĪa adekwatnie myĞli”14.
W Modes of Thought dodawaá natomiast:
Istnieje […] uporczywe zaáoĪenie, ciągle sterylizujące myĞlenie
filozoficzne. Jest to przekonanie, bardzo naturalne zresztą, Īe
ludzkoĞü Ğwiadomie Īywiáa wszystkie fundamentalne idee, które mogą byü stosowane do jej doĞwiadczenia. Dalej uwaĪa siĊ,
Īe jĊzyk ludzki, zarówno gdy chodzi o pojedyncze sáowa, jak i o
zdania, jasno wyraĪa te idee. BĊdĊ nazywaá to zaáoĪenie sofizmatem doskonaáego sáownika [the fallacy of the perfect dictionary] […]. Sofizmat doskonaáego sáownika dzieli filozofów na
dwie szkoáy: szkoáĊ krytyczną, która wyzbywa siĊ filozofii spekulatywnej, i szkoáĊ spekulatywną, która ją akceptuje. Szkoáa
krytyczna ogranicza siĊ do werbalnych analiz w zakresie sáownika. Szkoáa spekulatywna zaĞ apeluje do bezpoĞredniej intuicji
i usiáuje wskazywaü na jej znaczenie poprzez dalsze odniesienia
14

TenĪe, Process and Reality, The Free Press, New York 1978, s. 13.
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do sytuacji, które przyczyniają siĊ do takich specyficznych intuicji. RóĪnica miĊdzy tymi szkoáami sprowadza siĊ do róĪnicy pomiĊdzy bezpieczeĔstwem a przygodą15.

Whitehead uwaĪaá filozofiĊ analityczną (a przynajmniej te
jej odmiany, które pociągaáy Bertranda Russella) za dogmatyczną. Byü moĪe ze znanych mu prac Williama Whewella
(1794–1866), wybitnego historyka i filozofa nauki, czáonka
i rektora Trinity College, Whitehead przejąá myĞl, Īe nie odkryliĞmy jeszcze wszystkich waĪnych zaáoĪeĔ nauki i ludzkiego myĞlenia, a to one wáaĞnie w pewnym stopniu decydują
o tym, co uznajemy za Ğwiadectwa empiryczne. Dlatego nauce
potrzebna jest filozofia spekulatywna, a wiĊc Ğwiadoma hipotetycznego charakteru swoich ustaleĔ, dbająca o wewnĊtrzną
spójnoĞü twierdzeĔ i odwaĪna w spoglądaniu na rzeczywistoĞü
z perspektywy róĪnych moĪliwych zaáoĪeĔ16. Ich zmiana (dziĞ
powiedzielibyĞmy, naduĪywając nieco terminologii Thomasa Kuhna: zmiana paradygmatu) prowadzi do prawdziwego
postĊpu w nauce i w filozofii. Milczące uznanie niepodwaĪalnoĞci danego zbioru zaáoĪeĔ jest szkodliwe, bo wówczas
„[d]opuszcza siĊ rozwój w szczegóáach: zasadnicza nowoĞü
jest zabroniona”17.
15
TenĪe, Modes of Thought, The Free Press, New York 1968 [1938],
s. 174. Przytoczony fragment w przekáadzie Tadeusza M. Sierotowicza pochodzi z koĔcowego rozdziaáu tej ksiąĪki – przedostatniej, jaka zostaáa opublikowana za jego Īycia, piĊü lat po Przygodach idei. Polski przekáad tego rozdziaáu,
zatytuáowanego Cel filozofii, zostaá opublikowany w „Zagadnieniach Filozoficznych w Nauce” 1989, nr 11, s. 41–43.
16
O pojĊciu filozofii spekulatywnej zob. C.D. Broad, Scientific Thought,
Kegan Paul, London 1927; o opozycji filozofia analityczna–filozofia spekulatywna zob. T. Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocáawskiego, Wrocáaw 2009. Whiteheadowskie
pojĊcie filozofii spekulatywnej jest zbliĪone do tradycyjnego rozumienia metafizyki, ale pozbawionej dogmatyzmu, z jakim zwykle gáoszono róĪne jej wersje.
17
A.N. Whitehead, Science and Philosophy, Philosophical Library, New
York 1974, s. 129.

