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Systém tvorivých zmien 
     Základnými konkrétnymi entitami nie sú trvalé substancie, ale udalosti spojené svojimi 
priestoročasovými vzťahmi, ktoré vykazujú svoje kvalitatívne a matematické štruktúry. Svet je 
proces, v základoch ktorého je zmena, dianie, udalosti. Zmena neznamená vždy chaos, ale môže 
stelesňovať i poriadok, systém, organizáciu. Skutočnosť je ako tvorivý proces, ako organizmus, 
ktorý sa ustavične rozvíja, ktorý je v nepretržitej činnosti. Ani fyzikálnu prírodu, ani život nemožno 
pochopiť bez toho, aby sme ich nespojili dohromady ako podstatné faktory v skladbe “skutočne 
reálnych“ vecí, ktorých vzájomné súvislosti a individuálne povahy tvoria svet. Organizácia je 
možná len tam, kde sú uznávané trvalé hodnoty. Každý konečný zmysel existuje len ako smerovanie 
k hodnote, ako vnútorné dozrievanie hodnoty. Zachovanie poriadku v systéme zmien a  zachovanie 
zmien v podstate systému je večným princípom udržania dynamickej rovnováhy.   
 
Život filozofa 
     Anglický filozof, matematik a logik Alfred North Whitehead 
(15.2.1861–30.12.1947) pochopil filozofiu ako pokus vyjadriť nekonečnosť 
vesmíru ohraničenými prostriedkami jazyka. Rozpracoval filozofický systém 
na predstave organizmu. Za hybnú silu vývoja považoval kozmickú 
emocionálnu energiu, ktorá v sebe zahrňuje všetky formy energie zároveň 
s ich účelom a zmyslom pre neustály tvorivý vývoj. Pokúsil sa opísať 
metafyzický systém, kde chápal prírodné i duchovné zmeny ako proces 
organizácie. Jeho organizmická filozofia za základné pojmy, ktoré sa 
odhaľujú vo vedeckom výskume, považuje aktivitu a proces. Príroda je 
scénou pre vzájomné vzťahy aktivít. Svoje rôznorodé názory vyložil hlavne 
v dielach O matematickom ponímaní materiálneho sveta (1906), Pojem 
prírody (1920), Veda a moderný svet (1925), Proces a realita (1929), 
Dobrodružstvá ideí (1933), Modality myslenia (1938) a Príroda a život 
(1944). Odkázal nám: Umenie pokroku spočíva v zachovaní poriadku 
uprostred zmien a v zachovaní zmien uprostred poriadku... Každá schéma 
analýzy prírody sa musí vyrovnať s dvoma skutočnosťami: so zmenou 
a pretrvávaním. 

 
Dielo logika i matematika 

     Jeho prvou a poslednou láskou bola a  zostala symbolická logika. Po štúdiu 
v Trinity College (Cambridge) tam zostal aj prednášať. Vydal Rozpravu 
o univerzálnej algebre (1906), Axiómy projektívnej geometrie (1906), Úvod do 
matematiky (1911). S  Bertrandom Russellom (1872−1970) vydal trojzväzkové 
Principia Mathematica (1910–1913), základné dielo symbolickej logiky. 
Zámerom bolo naznačiť všeobecnú aplikáciu matematickej logiky na oblasť 
geometrie a fyziky. 

     Whitehead chápal matematiku ako najoriginálnejší výtvor ľudského ducha, ako vedu 
o najzložitejších abstrakciách, k akým môže ľudský um dospieť. Matematika je myslenie 
pohybujúce sa vo sfére úplného abstrahovania od každého jednotlivého prípadu toho, o čom práve 
vypovedá. Pokiaľ sa zaoberáme čistou matematikou, sme v ríši úplnej absolútnej abstrakcie... 
Najväčšie abstrakcie sú tými pravými nástrojmi, ktorými kontrolujeme svoje uvažovanie 
o konkrétnych faktoch... Originalita matematiky spočíva v tom, že v matematickej vede sú vyjadrené 
vzťahy medzi vecami, ktoré sa bez sprostredkovania ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť. 
Nebál sa pripustiť, že matematické bádanie je božské bláznovstvo ľudského ducha, únik od 



dotieravej nástojčivosti náhodných udalostí. Vedel, že intelektuálna mohutnosť matematiky závisí 
od jej úplnej abstraktnej všeobecnosti. Uznal aj to, že nemôžeme mať nijakú apriórnu istotu  
o pravdivosti svojho presvedčenia, že entity pozorované v reálnom svete sú 
zvláštnym prípadom toho, čo zahŕňa naše všeobecné uvažovanie. Napriek tomu, 
ako zásadne ocenil zmysel i význam matematických vied, Whitehead priznal: 
Vzhľadom k nesmiernosti svojej látky je matematika (i moderná matematika) 
vedou v plienkach. Ak sa civilizácia bude ďalej rozvíjať, potom v budúcich 
dvoch tisícročiach bude najväčšou novinkou v ľudskom myslení nadvláda 
matematického rozumu. 

 
Na hrane rozumu a viery 
     Boh je sila, ktorá z mnohých možností vyberá skutočnosť. Boh v jeho poňatí je princíp poriadku. 
Boh určuje vzťahy medzi večnými objektmi. Určuje, kedy ktorý večný objekt bude konkretizovaný. 
Vedie svet ako organizmus smerom k pravde, kráse a dobru.  

     Whitehead vytrvalo hľadal hlboké súvislosti medzi vedou, moderným svetom i náboženstvom. 
Veda je podnikanie, v ktorom sa rozum opiera o vieru. Napísal práce Náboženstvo vo vývoji (1926) 
a Funkcia rozumu (1929). Spoznal, že nové idey nemožno vyjadriť starými pojmami. Jeho 
prírodovedným presvedčením bolo: Hlásaj jednoduchosť, ale nedôveruj jej. Ale aj tak prehlásil: Vo 
veku rozumu nemôže existovať aktívny záujem, ktorý by odsunul nabok všetku nádej na víziu 
harmónie pravdy. Uspokojiť sa s rozporom znamená narušiť úprimnosť a morálnu čistotu. Patrí 
k sebaúcte intelektu, aby sledoval každé zauzlenie v myslení až do konečného rozuzlenia. 

     Uznával, že konflikt medzi náboženstvom a vedou existoval odjakživa 
a napriek tomu, či možno práve preto, sa jedno i druhé bez prerušenia rozvíjali 
– modifikovali. Podivné spolužitie vedeckého pokroku a náboženského 
myslenia ukázalo, že existujú obsiahlejšie pravdy a jemnejšie perspektívy, 
v rámci ktorých možno nájsť zmierenie hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy. 
Vedu možno chápať ako štúdium všeobecných podmienok, ktoré skúmame 
s cieľom riadiť fyzikálne javy. Náboženstvo je výrazom jedného typu základnej 
skúsenosti ľudstva, je reakciou ľudskej povahy na jej hľadanie Boha. 
Whitehead pozorne vysvetlil svoju predstavu o podstatnej vlastnosti 

náboženského ducha. Náboženstvo je víziou čohosi, čo sa nachádza mimo, za a  uprostred 
pominuteľného toku bezprostredných vecí: niečo, čo je reálne, no predsa čaká na svoje 
uskutočnenie, čosi, čo je vzdialenou možnosťou, a predsa je najvýznamnejším z prítomných faktov: 
je to niečo, čo dáva zmysel všetkému pominuteľnému, a predsa uniká uchopeniu, niečo, čoho 
vlastníctvo predstavuje najvyššie dobro, a predsa je mimo dosahu, niečo, čo je najvyšším ideálom, 
a zároveň beznádejným hľadaním. Sila rozumu i nádej lásky sú dobrodružstvom ducha túžiaceho po 
harmonickom usporiadaní zložitých detailov, po najvyššom ohraničení, po autorovi hry, ktorý 
oddeľuje dobré od zlého. Zrážka doktrín nie je katastrofou, je príležitosťou. Našou úlohou je hľadať 
pravdu v jej najhlbšej hĺbke. 

 

Hodnota mravnosti 
     Uvedomoval si dôležitosť pozadia zdravého rozumu, v ktorom je zahrnutý 
náš vzťah k nekonečnosti univerza. Nestrácal zo zreteľa svet hodnôt, vnímal 
život ako vnútorné dozrievanie hodnoty. Vedel, že ľudské bytosti potrebujú 
niečo, čo im pretvára dušu na trvalú realizáciu hodnôt. Každá ľudská bytosť je 
zložitejšia než akýkoľvek sociálny systém, ku ktorému patrí. Díval sa na ľudské 
snaženia aj priezorom mravným: Morálna stránka nazerania je neoddeliteľne 
spojená so všeobecnosťou nazerania. Protirečenie medzi všeobecným dobrom 
a individuálnym záujmom možno odstrániť iba vtedy, keď záujmom indivídua 
je všeobecné dobro. 

 



Vybrané odkazy 
     Aj dnes sú sympatické  postrehy, ktoré nám ponúkol A. N. Whitehead: 

• Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... Matematika je štúdiom 
vzorov... Matematika je veda o najzložitejších abstrakciách, k akým môže 
ľudský um dospieť. 

• Nič nie je pôsobivejšie ako fakt, že tou mierou, ako matematika postupne 
prechádzala do vyšších oblastí čoraz abstraktnejšieho myslenia, vracala 
sa späť na zem, nadobúdajúc čoraz väčší význam pre analýzu 
konkrétneho faktu. 

• Pytagoras objavil význam používania abstrakcií a osobitne zameral pozornosť na číslo ako to, 
čo charakterizuje periodicitu hudobných tónov. Význam abstraktnej idey periodicity bol teda 
prítomný už pri samých začiatkoch matematiky. 

• Všeobecnosť matematiky je najúplnejšou všeobecnosťou, zhodnou so spoločenstvom udalostí, 
ktoré konštituuje našu metafyzickú situáciu. 

• Aká je funkcia čistej matematiky v myslení? Je to rozhodný pokus prejsť celú cestu smerom 
k úplnej analýze, aby sa oddelili prvky samých vecí od číro abstraktných podmienok, ktoré 
spríkladňujú. 

 
Tvorivá aktivita ducha 

     Civilizácia postupuje tým, že rozširuje počet dôležitých operácií, ktoré 
môžeme vykonať bez toho, aby sme na ne museli myslieť. Whitehead, výrazná 
a originálna postava filozofie a matematickej logiky, pochopil svet ako 
skúsenosť Boha a  prírodu vnímal ako symbol transcendentných skutočností. 
Objavovať základy vedy je ťažšie ako ju 
rozvíjať. Hmotu stotožnil s energiou 
a energiu s čírou aktivitou. Prírodu 
vnímal ako scénu pre vzájomné vzťahy 
aktivít. Za charakteristické znaky života 
považoval úplné sebaprežívanie, tvorivú 

aktivitu a cieľ. V podstate života odhalil vnútorné dozrievanie 
hodnôt. Celá existencia je aktivita, večne sa vnárajúca do 
budúcnosti. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


