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Filozofia procesu a tak zwany horror metafizyczny
Philosophy of the process versus the so-called metaphisical horror

Szanowni Pañstwo, celem tego miniwyk³adu jest zwiêz³e zaprezentowanie
niektórych argumentów, polemizuj¹cych z g³ówn¹ tez¹ og³oszonej kilka lata temu
ksi¹¿ki Leszka Ko³akowskiego, nosz¹cej ³aciñski tytu³ Horror metaphysicus. W pracy tej, przypomnê, autor przypisuje metafizyce pewn¹ nieuniknion¹ antynomicznoæ, której psychologiczne skutki nazywa horrorem. Twierdzi ponadto, ¿e nie
daj¹ca siê w ¿aden sposób usun¹æ sprzecznoæ naczelnych twierdzeñ tej ze wszech
miar osobliwej nauki jest zarówno przyczyn¹ jej niepewnej pozycji w obrêbie
ukszta³towanego na Zachodzie wzorca racjonalnoci, jak te¿ ród³em wielu wci¹¿
na nowo podnoszonych sporów, usi³uj¹cych rozstrzygn¹æ ow¹ kwestiê (bez powodzenia jednak), co wspó³tworzy niejasn¹ naturê owego rodzaju dyskursu, rodz¹cego g³ównie samoumêczenie.
Polemizuj¹c z tym pogl¹dem, spróbujê wykazaæ, i¿ stanowisko Ko³akowskiego sw¹ pozorn¹ atrakcyjnoæ zawdziêcza pewnemu niedopowiedzeniu czy te¿ mo¿e
nadu¿yciu, polegaj¹cemu na nadaniu myleniu metafizycznemu cech przys³uguj¹cych niektórym tylko jego odmianom, w szczególnoci tym, które strukturê bytu
chc¹ opisaæ i wyjaniæ za pomoc¹ dwu roz³¹cznie traktowanych bytów substancjalnych, takich na przyk³ad, jak duch i materia albo natura i transcendentalnie pojmowana wiadomoæ. Mówi¹c inaczej, postaram siê przytoczyæ argumenty na poparcie tezy, ¿e kategoria horroru metafizycznego jest figur¹ mylow¹, która  gdyby
nawet przyj¹æ, i¿ jest do pewnego stopnia trafna  nie mo¿e byæ zasadnie odnoszona
do wszystkich daj¹cych siê pomyleæ koncepcji rzeczywistoci.
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Jedn¹ z takich koncepcji jest realistyczna odmiana filozofii procesu. Teoretyczne podstawy realistycznego procesualizmu na prze³omie lat dwudziestych
i trzydziestych opracowa³ angielski matematyk i fizyk Alfred North Whitehead.
Powo³ywanie siê w tym miejscu na dorobek intelektualny tego filozofa znajduje
swe uzasadnienie przede wszystkim w tym, ¿e procesualizm tradycyjny  w staro¿ytnoci wywodz¹cy siê od Plotyna, a w nowszych czasach od Hegla  przypisywa³ prawdziwe stawanie siê jedynie Duszy wiata (Absolutnemu Duchowi) lub
transcendentalnie rozumianej wiadomoci (ewentualnie materialistycznie pojêtym dziejom gatunku ludzkiego). I jakkolwiek stara³ siê unikn¹æ pos¹dzenia o dualizm, wielokrotnie by³ krytykowany, jak s¹dziæ mo¿na  s³usznie, za idealistyczno-racjonalistyczn¹ deformacjê rzeczywistego, okrelonego przez realn¹ historiê,
procesu stawania siê; zarzut ten, jak wiadomo, stawiano równie¿ naturalistycznym odmianom heglizmu. W tej samej przeto mierze, co doktryny otwarcie g³osz¹ce dualistyczne rozumienie wiata, procesualizm tradycyjny spotka³ siê z podobn¹ ocen¹, jak¹ Ko³akowski wystawia koncepcjom bytu zdradzaj¹cym sw¹ proweniencjê manichejsk¹. Ocenê tê trudno by³oby jednak odnieæ do tej odmiany
filozofii procesu, która wyrasta z uznawania innych ni¿ zaczerpniête od Plotyna
czy od Hegla tez wyjciowych i która fenomen stawania siê elementów dowiadczenia sytuuje nie tyle w dziedzinie tego, co idealne, ile raczej w szeroko rozumianym wiecie realnym. Na poparcie tej tezy chcia³bym przytoczyæ pewne przekonuj¹ce, jak sadzê, argumenty. W rozwa¿aniach ukazuj¹cych teoretyczne ród³a
opisywanego przez siebie horroru Ko³akowski w ogóle bowiem nie uwzglêdnia
realistycznego nurtu we wspó³czesnej filozofii procesu. Z góry wiêc zak³ada, ¿e
postawiona w jego pracy teza obejmuje wszystkie mo¿liwe typy problematyzowania zagadnieñ tradycyjnie zaliczanych do teorii bytu. Lecz to w³anie jest w jego wywodach najbardziej w¹tpliwe.
Nale¿a³oby jednak na wstêpie zapytaæ, na czym polega horror metafizyczny
i co wiadczy o tym, ¿e nie mo¿na go unikn¹æ? Odpowied Ko³akowskiego na to
pytanie jest, z grubsza bior¹c, nastêpuj¹ca:
Teoretycznym ród³em popadania ludzkiego mylenia o bycie w antynomie
jest niemo¿liwoæ usuniêcia z naszych systemów pojêciowych opozycji kategorialnej czas  aczasowoæ. Twierdzenie to jest oczywiste. Nietrudno wszak skonstatowaæ, ¿e bez odró¿niania bytów czasowych od aczasowych, na przyk³ad wiecznych form lub Platoñskich idei od rzeczy maj¹cych jedynie byt zjawiskowy, nie
mo¿na by³oby utworzyæ jakiejkolwiek teorii metafizycznej w tradycyjnym tego
s³owa znaczeniu. Ju¿ bowiem presokratycy pos³ugiwali siê tym rozró¿nieniem,
gdy szukali pojêciowego przedstawienia arche wiata fizycznego. Pitagorejskie
liczby, atomy Demokryta, niezmienny Byt-Jednia Parmenidesa by³y pierwszymi
w historii myli okreleniami tego, co wymyka siê w³adzy czasu. Potrzeba odró¿niania, na poziomie pojêciowym, tego, co czasowe, od tego, co aczasowe, jest
zatem równie stara, jak filozofia, a nietrudno pokazaæ, ¿e i w nowszej filozofii
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ci¹gle jest ona obecna. Tendencji do absolutyzowania tego, co aczasowe, nie powstrzyma³ nawet przewrót kartezjañski; w pewnym sensie nawet j¹ wzmóg³. Bardzo wczenie odkryto bowiem (ostr¹ wiadomoæ takiego stanu rzeczy mia³ ju¿
Augustyn), ¿e ludzkie ja, czy te¿ nasza jednostkowa wiadomoæ, równie szybko
zapada siê w nicoæ, jak wiat zewnêtrzny. Tak jak wszystko, co zewnêtrzne, podlega ona niszcz¹cej w³adzy czasu: posiada te same ujemne cechy, co zjawiskowoæ. Zag³êbiaj¹c siê w siebie, badaj¹c struktury naszego subiektywnego mylenia, dowiadczamy wszak nie tyle istnienia, ile raczej utraty istnienia.
Jak zatem widaæ, Ko³akowski utrzymuje, i¿ jestemy niejako zmuszeni, by
arche wiata poszukiwaæ w dziedzinie bytów transcendentnych. W wiecie takim,
jakim go ogl¹damy, nie ma bowiem niczego, co by ugruntowywa³o jego istnienie.
Zarazem jednak nietrudno pokazaæ, ¿e poszukiwana przez metafizyków rzeczywistoæ absolutna, maj¹ca dostarczyæ racji do wyt³umaczenia tego, co empirycznie mo¿liwe, jest dziedzin¹ niepoznawaln¹ dla rozumu. To, co aczasowe, choæ
posiada szereg cech dodatnich  na przyk³ad zupe³n¹ to¿samoæ z Prawd¹, niewzruszonoæ, nieograniczonoæ przez cokolwiek, co mia³oby byæ czym zewnêtrznym, samowystarczalnoæ, ca³kowit¹ autonomiê, niezmiennoæ, pe³niê (zupe³n¹
aktualnoæ)  nie jest w ¿aden zrozumia³y dla nas sposób odniesione do rzeczywistoci, w jakiej przebywamy na co dzieñ, do rzeczy, które tych absolutnych przymiotów s¹ pozbawione. Absolut wszak¿e wystarcza sam sobie i nie potrzebuje,
a nawet nie mo¿e wi¹zaæ siê z czymkolwiek niekoniecznym czy przygodnym. Co
wiêcej, dog³êbniejsza analiza pokazuje (w przekonuj¹cy sposób przeprowadzi³ j¹
Kant), ¿e przedmioty rozwa¿ane przez tradycyjn¹ myl metafizyczn¹ s¹ w rzeczywistoci jedynie postulatami praktycznego rozumu, koniecznymi przes³ankami
dzia³añ moralnych, a nie bytami, którym zasadnie mo¿na by³oby nadaæ jak¹kolwiek obiektywn¹ treæ.
Dlatego tradycyjna metafizyka przemienia siê w horror, w sytuacjê bez wyjcia, w logicznie wynikaj¹cy z siebie uk³ad stwierdzeñ, które wzajemnie sobie
przecz¹ lub prowadz¹ do absurdu. Bo oto z jednej strony, rozum stwierdza, ¿e aby
zrozumieæ rzeczywistoæ zjawiskow¹, trzeba zadekretowaæ istnienie rzeczywistoci pozazjawiskowej, aczasowej, absolutnej. Z drugiej jednak strony, nie jest w stanie dokonaæ ruchu powrotnego, czyli wyjaniæ, co ow¹ wy¿sz¹ rzeczywistoæ
naprawdê ³¹czy z podlegaj¹c¹ jej dziedzin¹ zwyk³ych rzeczy.
Mo¿na by jednak w tym miejscu zapytaæ, czy opisana tu sytuacja jest rzeczywicie, jak twierdzi Ko³akowski, zupe³nie beznadziejna? Czy nie ma ¿adnego sposobu jej unikniêcia? Gdybymy z pytaniem tym zwrócili siê do filozofa procesu,
który opowiada siê za realistyczn¹ interpretacj¹ kategorii stawania siê, odpowiedzia³by nam zapewne, ¿e nie ma powodu do dramatyzowania. Ci, którzy g³osz¹
streszczony przed chwil¹ pogl¹d, nie dostrzegaj¹ bowiem, ¿e w swych rozwa¿aniach wychodz¹ od pewnych dogmatycznych za³o¿eñ, dotycz¹cych nie tylko natury czasu, ale i natury przestrzeni. Przyjmuj¹ te za³o¿enia bez bli¿szego zbada-
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nia, czy s¹ one zasadne. Krótko mówi¹c, filozof procesu twierdzi³by, ¿e chc¹c
unikn¹æ horroru, nale¿y poddaæ ponownemu rozwa¿eniu pytanie, jakie znaczenie
powinnimy nadaæ nie tylko opozycji kategorialnej czasowoæ  aczasowoæ, ale
i opozycji przestrzennoæ  aprzestrzennoæ. Nietrudno bowiem zauwa¿yæ, ¿e ca³a
tradycyjna metafizyka nie tylko uwa¿a³a obydwie te pary przeciwieñstw za najwa¿niejsze, ale i mia³a na ich temat gotowe teorie t³umacz¹ce ich naturê.
Wedle tych teorii, zrozumienie rzeczywistoci w najszerszym tego s³owa znaczeniu wymaga dokonania jej podzia³u na dwie odrêbne sfery istnienia: na to, co
jest wzorem dla wszystkich istniej¹cych w obrêbie rzeczywistoci fenomenalnej
kszta³tów czy te¿ struktur, oraz na to, co pe³niæ winno rolê miejsca, w którym
owe kszta³ty lub struktury mog¹ uzyskiwaæ aktualne istnienie. Innymi s³owy,
tradycyjna metafizyka  niezale¿nie od tego, czy by³a idealistyczna czy naturalistyczna  g³osi³a dualizm nie tylko bytów czasowych i aczasowych, ale i bytów
przestrzennych i aprzestrzennych. Na przyk³ad u Platona by³ to dualizm Idei oraz
pustego miejsca, w którym Idee mog¹ siê odbijaæ; u Demokryta dualizm Formy
cielesnej (atomu) oraz pró¿ni oczekuj¹cej wype³nienia jej czym cielesnym; u pitagorejczyków  dualizm elementu okrelonego i nieokrelonego, nieparzystoci
i parzystoci. W nowszym materializmie, zwanym dialektycznym, dualizm ten
polega na przyjmowaniu odrêbnego istnienia materii rozumianej jako uniwersalne ród³o lub podstawa wszelkich prawid³owoci naturalnych oraz przestrzeni tzw.
stosunków spo³ecznych; na gruncie tej koncepcji materia fizyczna dost¹piæ mo¿e
swego rodzaju uwiêcenia tylko wtedy, gdy dziêki odpowiednio ukszta³towanym
stosunkom spo³ecznym bêdzie mog³a  w procesie pracy i poprzez pracê  wype³niæ swe prometejskie przes³anie polegaj¹ce na umo¿liwieniu cz³owiekowi pe³nego rozwiniêcia jego twórczych mocy. Wszystkie te teorie zak³ada³y zatem, ¿e przestrzennoæ i aprzestrzennoæ  podobnie jak czasowoæ i aczasowoæ  s¹ odrêbnymi rodzajami istnienia, niezbêdnymi do wyjanienia tego, czym jest wiat realny oraz dokonuj¹ce siê w jego obrêbie przemiany.
Uznawanie takiego dualizmu prowadzi jednak do sprzecznoci przeladuj¹cych ka¿d¹ utworzon¹ w ten sposób teoriê bytu, czyli do opisanego przez Ko³akowskiego horroru. Wagê tych sprzecznoci najlepiej obrazuj¹ paradoksy ruchu
Zenona z Elei. Wedle procesualisty, ich teoretycznym ród³em jest milcz¹co w nich
zak³adana koncepcja czasu jako czego ci¹g³ego oraz koncepcja przestrzeni jako
zbioru oddzielonych od siebie, niczym nie powi¹zanych miejsc, oczekuj¹cych jedynie na pojawienie siê w nich elementów z natury swej ruchomych. Koncepcja
ta stwierdza zatem, ¿e czas i przestrzeñ s¹ nie tylko ci¹g³e, czyli podzielne w nieskoñczonoæ, ale i to, ¿e sk³adaj¹ce siê na nie punkto-chwile oraz potencjalnie
puste miejsca s¹ bytami ca³kowicie autonomicznymi. Zachodz¹cych w takich miejscach zdarzeñ nie mo¿na wiêc po³¹czyæ ¿adnymi wewnêtrznymi relacjami. Relacje te mo¿na co najwy¿ej postulowaæ, jednak tylko w sposób konwencjonalny.
Ale to w³anie rodzi paradoksy ruchu. Mo¿emy na przyk³ad w taki sposób dzieliæ
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drogê, jak¹ ma przebyæ poruszaj¹ce siê po niej cia³o, ¿e nigdy nie dojdziemy do jej
pocz¹tku. Zmusza nas to do uznawania paradoksalnej tezy, i¿ pojêcie pocz¹tku
ruchu jest logicznie niemo¿liwe. Innymi s³owy, godz¹c siê na eleackie przedstawienie tego, czym jest czas i przestrzeñ, bêdziemy zmuszeni s¹dziæ, ¿e rozum
ca³kowicie sprzeciwia siê zmys³om i dowiadczeniu, przez co ma do wyboru tylko dwie drogi, obydwie rodz¹ce horror: albo musi ca³kowicie zanegowaæ zmys³y
i popaæ w subiektywny idealizm, albo zmuszony jest unicestwiæ sam siebie, co
jest jeszcze gorszym rozwi¹zaniem.
Chc¹c unikn¹æ horroru, nie mamy zatem innego wyjcia, jak odrzuciæ milcz¹co zak³adan¹ przez paradoksy Zenona interpretacjê czasu i przestrzeni. Nale¿y
wiêc przyj¹æ, ¿e czas z natury swej jest czym atomarnym, utworzonym z szeregu
nastêpuj¹cych po sobie i wzajemnie powi¹zanych (relacjami wewnêtrznymi), nierozci¹g³ych punkto-chwil. Jeli poczynimy takie za³o¿enie odnonie do natury
czasu, ka¿dy odcinek drogi przebytej przez cia³o oraz ka¿de zachodz¹ce w tym
czasie zdarzenie nie bêd¹ ju¿ podzielne w nieskoñczonoæ; bêd¹ mia³y swój naturalny pocz¹tek i kres. Krótko mówi¹c, id¹c za wskazaniem wspó³czesnej fizyki,
nale¿y czas poddaæ kwantyzacji oraz zrelatywizowaæ do rzeczywistoci bardziej
podstawowej, nie bêd¹cej stabiln¹ natur¹ czy tradycyjnie rozumian¹ substancj¹,
lecz procesem twórczym  ostateczn¹ realnoci¹, która ród³o swego istnienia ma
w samej sobie. Innymi s³owy, nale¿y zrezygnowaæ z wszelkich prób substancjalizacji czasu i przestrzeni. ród³em paradoksów ruchu Zenona oraz wywodz¹cej siê
z nich dualistycznej wizji wiata jest bowiem to, ¿e realne dzia³ania i zwi¹zany
z nimi ruch myli siê z przestrzenno-czasowymi atrybutami owych dzia³añ. Skutkuje to tym, ¿e czas i przestrzeñ s¹ ujmowane tak, jakby by³y konkretnymi rzeczami, a nie abstrakcyjnymi momentami zdarzeñ. W ocenie procesualisty, takie
ujêcie natury ruchu jest skutkiem pope³niania tzw. b³êdu le umiejscowionej konkretnoci, polegaj¹cego na myleniu jednostek lub konkretów z abstrakcjami, czyli
z formalnymi lub strukturalnymi w³asnociami naszego dowiadczenia wiata.
Drugim postulatem procesualnej koncepcji rzeczywistoci, wynikaj¹cym
z krytycznej analizy paradoksów ruchu Zenona, jest zalecenie, by najogólniejszy
podzia³ wszystkich istniej¹cych bytów przeprowadzaæ nie na podstawie kategorii
bytu jednostkowego, pojêtego jako przeciwieñstwo tego, co ogólne (tego rodzaju
rozró¿nienie jest czym znamiennym dla dualizmu), lecz przez odwo³anie siê do
opozycji kategorialnej odczucie  brak odczucia.
To, co bezporednio odczuwane, jest bowiem zawsze w jakim teraz. Mówi¹c inaczej, jest ono aktualnie dokonuj¹cym siê procesem  czym, co siê w³anie staje i tworzy samo siebie. Natomiast to, co nie jest ju¿ odczuwane, lecz jedynie pamiêtane, nale¿y do przesz³oci. Przesz³oæ nie jest jednak czym iluzorycznym czy drugorzêdnym. Przeciwnie, jest ona jedn¹ z kluczowych kategorii niezbêdn¹ do w³aciwego (zgodnego z dowiadczeniem) opisania i zrozumienia rzeczywistoci.

304

Janusz Jusiak

Dok³adniej rzecz ujmuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ pamiêtana przesz³oæ ma dla
procesualisty dwojakie znaczenie. Po pierwsze, jest ona najogólniej rozumianym
skutkiem procesu, nieusuwalnym wynikiem tego, co wywo³uj¹ aktualnie zachodz¹ce zdarzenia. Po drugie, ustanawia ona, jeli rzec tak mo¿na, materialn¹ podstawê procesów, jakie rozegraj¹ siê w przysz³oci. Tworzy konieczny dla ich zaistnienia materia³, z którego mog¹ siê wy³oniæ i ukonstytuowaæ sw¹ cielesn¹
zjawiskowoæ. Dla bytu istniej¹cego aktualnie, czyli staj¹cego siê w jakim teraz, przedmiot pamiêci  to, ku czemu zwraca siê podmiot dokonuj¹cy aktu percepcji czy mylenia  jest zatem czym, co by mo¿na nazwaæ jego potencjalnym
cia³em. Relacja miêdzy owym teraz, czyli bytem aktualnym, a bytem ju¿ nieaktualnym, czyli takim, który utraci³ ju¿ bezporednie odczuwanie siebie, jest wiêc
relacj¹ przypominania, a nastêpnie chwytania i w³¹czania przez byt aktualny w swe
w³asne istnienie danych, które istniej¹ ju¿ tylko w przesz³oci. Percepcja zmys³owa jest zatem swoistym wzorcem umo¿liwiaj¹cym poprawne zrozumienie natury
zachodz¹cych w wiecie relacji przyczynowo-skutkowych. By relacja ta mog³a
zaistnieæ, jej pierwszy cz³on (przyczyna) musi poprzedzaæ w czasie jej drugi cz³on
(skutek), czyli musi nale¿eæ do przesz³oci, jeli skutek percepcji czy chwytania
ma istnieæ, o czym wiemy z dowiadczenia, w momentalnie rozumianym teraz.
Tak wiêc pos³ugiwanie siê w metafizyce dystynkcj¹ pojêciow¹ odczucie 
brak odczucia jest niezbêdne z tego powodu, ¿e tylko na tej drodze mo¿emy odró¿niæ teraniejszoæ od przesz³oci. Zdaniem procesualistów, odrzucaj¹c taki
podzia³, nie moglibymy nic powiedzieæ ani o procesie, ani o jego mo¿liwych skutkach. Wyró¿nienie w dziedzinie bytu realnego teraniejszoci i przesz³oci jest
przeto czym koniecznym. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e dystynkcja pojêciowa
odczucie  brak odczucia pe³ni w filozofii procesu rolê rozró¿nienia alternatywnego wobec stosowanego w tradycyjnych teoriach bytu podzia³u wszystkiego, co
istnieje, na to, co jednostkowe i na to, co ogólne. To, co istnieje w teraniejszoci,
jako podmiot a zarazem przedmiot bezporednich odczuæuchwyceñ, mo¿e byæ
wszak¿e, z racji swego osobliwego charakteru, nazywane bytem w sobie i dla siebie; to, co ju¿ przeminê³o  bytem dla innych bytów. (By uwypukliæ znaczenie
tego faktu, Whitehead pos³ugiwa³ siê w tym miejscu kategori¹ nadprzedmiotu
[superobject]). Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e omawiany tu podzia³ jest alternatyw¹ dla rodz¹cego liczne paradoksy Kantowskiego odró¿nienia noumenów od
fenomenów lub dla nie mniej k³opotliwego odró¿nienia bytów w sobie od bytów
dla siebie, które spopularyzowa³ Sartre. Kategorie te  przy ca³ej swej specyfice 
s¹ pewnym wariantem Platoñskiego odró¿nienia Idei od rzeczy zmys³owych. Nic
te¿ dziwnego, ¿e prowadz¹ do podobnych antynomii. Na przyk³ad Kantowskie
noumeny musz¹ byæ pojmowane jako byty posiadaj¹ce przeciwstawne cechy. Jako
okrelenia rzeczy zewnêtrznych s¹ ca³kowicie niepoznawalne, choæ maj¹ byæ
jednoczenie, w pewnym szczególnym sensie, obiektywne. Natomiast jako okrelenie rzeczy wewnêtrznej (wolnej osoby), s¹ czym, co Kant uwa¿a³ za najbar-
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dziej znane, co jednak nie jest oczywiste i równie¿ rodzi liczne znaki zapytania.
Podobne paradoksy i trudnoci wynikaj¹, jak mo¿na wykazaæ, z Kantowskiego
pojmowania fenomenów.
Procesualne ujêcie tego zagadnienia unika tego rodzaju niepo¿¹danych konsekwencji. Byt w sobie i dla siebie jest bowiem zarówno subiektywny, jak
i obiektywny. Sw¹ subiektywnoæ zawdziêcza temu, ¿e ¿yje z siebie i dla siebie, z w³asnej, autentycznej twórczoci. Jako autentyczne stawanie siê jest czym,
co ród³o swego ¿ycia ma wy³¹cznie w sobie samym. Jego obiektywnoæ polega
natomiast na tym, ¿e kiedy ju¿ siê stanie i przeminie, bêdzie móg³ byæ uchwycony
 jako pewnego rodzaju materia³  przez inne byty, które po nim wy³oni¹ siê w postêpie twórczym. O tym, co jest subiektywne i obiektywne, decyduje wiêc
sam proces twórczy, sam czas, a nie to, jak¹ pozycjê poznawany przez nas przedmiot zajmuje wzglêdem wiadomoci.
Procesualne pojmowanie bytu ³¹czy siê cile z przekonaniem, ¿e w ka¿dym
momencie czasu mamy do czynienia z wszechwiatem czêciowo zdeterminowanym, okrelonym przez to, co ju¿ siê sta³o, czêciowo za pozbawionym determinacji, otwartym na realizacjê nowych mo¿liwoci. Twórcza wolnoæ jest zatem
w wiecie czym realnym. Jeli neguje siê prawdziwoæ tej tezy, czyni siê czym
niewyt³umaczalnym pojawianie siê rzeczy nowych, a w konsekwencji tak¿e sam
up³yw czasu. Czas te¿ ma bowiem strukturê otwart¹, podatn¹ na rozliczne rozwidlenia, których pojawianie siê nie jest okrelone ¿adnym wprzód ustanowionym
wzorem.
Wedle takiego ujêcia natury czasu, byty aktualne, przemijaj¹c, staj¹ siê elementami obiektywnej niemiertelnoci. To, co przemija, zostaje jakby automatycznie uwiecznione, wyjête spod w³adzy czasu w potocznym jego rozumieniu.
Przemijaj¹c, staje siê czym niezmiennym i nieodwo³alnym, a zarazem w pe³ni
obiektywnym, przedmiotowym. Poniewa¿ jednak przemijanie dokonuje siê w ka¿dej, najkrótszej nawet chwili czasu, procesualici przyjmuj¹ zwykle, ¿e teraniejszoæ pozbawiona jest jakiejkolwiek rozci¹g³oci czasowej, czyli ¿e to, co aktualnie istnieje, jest czym niepodzielnym, czym co w pewnym sensie przypomina
monadê Leibniza. To w³anie dlatego nie ma sensu mówiæ o czasie ci¹g³ym. Wszystko, co istnieje, istnieje jako pojawiaj¹ce siê na moment i odchodz¹ce w przesz³oæ
punktowe pulsowanie energii. Miêdzy wspó³czesnymi sobie bytami aktualnymi
nie mo¿e byæ wiêc ¿adnej interakcji  ani przyczynowo-skutkowej (na przyk³ad
fizycznej czy emotywnej), ani poznawczej. Ka¿dy byt aktualny pojawia siê na
krótki moment i przemija niezale¿nie od innych bytów aktualnych. By móg³ realnie zadzia³aæ, musi wpierw przemin¹æ, staæ siê elementem niemiertelnym. W krótkim momencie swego aktualnego istnienia mo¿e siê bezporednio odnosiæ tylko
do siebie samego oraz do tego, co ju¿ przeminê³o. Innymi s³owy, tradycyjny spór
epistemologiczny o to, czy istnieje poznanie bezporednie, na gruncie filozofii
procesu rozwi¹zuje siê, przyjmuj¹c, i¿ bezporednie poznanie przedmiotów trans-
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cendentnych jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy przedmioty te nie s¹ ju¿ bytami teraniejszymi.
Rozwi¹zanie to prowadzi do wniosku, ¿e oddzia³ywanie sprawcze mo¿e zachodziæ tylko miêdzy przesz³oci¹ a teraniejszoci¹, które s¹ tutaj rozumiane jako
dwa oddzielone od siebie, heterogeniczne elementy. Wykluczone jest wiêc zarówno bezporednie wp³ywanie jednej teraniejszoci na inn¹, a tak¿e  tym bardziej
 bezporednie oddzia³ywanie teraniejszoci lub przesz³oci na przysz³oæ. Przesz³oæ mo¿e co najwy¿ej zakrelaæ przysz³oci najogólniejsze ramy, lecz nie mo¿e
ram tych wype³niæ konkretn¹ treci¹. Podobny stosunek zachodzi miêdzy teraniejszoci¹ a przysz³oci¹, z t¹ ró¿nic¹, ¿e  paradoksalnie  wp³yw teraniejszoci na przysz³oæ jest w pewnym sensie mniejszy od wp³ywu, jaki na przysz³oæ
ma przesz³oæ. Jest on bowiem zaporedniczony przez to, co ju¿ minê³o. Ró¿ni siê
tak¿e od niego charakterem. Przesz³oæ okrela przysz³oæ na poziomie najbardziej ogólnie okrelonych dróg rozwoju, teraniejszoæ  na poziomie bardziej
konkretnym. Albowiem tylko w teraniejszoci zaistnieæ mo¿e konkret w cis³ym
sensie oraz wp³yn¹æ w pewien sposób na to, co staæ siê mo¿e w przysz³oci.
Podsumujmy na koniec tê krótk¹ prezentacjê przedstawionego tu w zarysie
toku rozumowania. Proponowane przez procesualistów podejcie ma co najmniej
dwie zalety. Ich niedostrzeganie lub lekcewa¿enie sprzyja szerzeniu zawê¿onego
pojmowania natury metafizycznego mylenia. Jednym z takich pojmowañ jest g³oszona przez Ko³akowskiego koncepcja metafizycznego horroru jako ród³a intelektualnego niespe³nienia filozofii.
Po pierwsze, procesualny pogl¹d na naturê czasu i przestrzeni koresponduje
z koncepcjami, które powsta³y poza obrêbem czystej spekulacji. Jest on zgodny
nie tylko z fizyczn¹ teori¹ kwantów, ale i ze szczególn¹ teori¹ wzglêdnoci. Jak
wiadomo, teoria wzglêdnoci implikuje tezê, ¿e nigdy nie postrzegamy tego, co
aktualnie dzieje siê na odleg³ych od nas gwiazdach lub planetach; mamy zawsze
przed oczyma jedynie martwy obraz obiektów znajduj¹cych siê na niebie  obraz,
który tylko dla nas jest czym ¿ywym. Whitehead twierdzeniu temu nada³ uniwersalny sens: odniós³ je do postrzegania wszelkich bytów. Nawet przedmioty znajduj¹ce siê w naszym najbli¿szym otoczeniu mo¿emy postrzegaæ tylko dlatego, ¿e
znalaz³y siê ju¿ w przesz³oci. ¯aden bowiem byt aktualny nie mo¿e postrzegaæ
bytu, którego stawanie siê przebiega w tym samym, teraniejszym czasie. Mo¿e
z nim co prawda wspó³istnieæ, ale nie jest zdolny uchwyciæ go w momencie, gdy
pozostaje jeszcze czym ¿yj¹cym, ciesz¹cym siê odczuwaniem samego siebie.
Dokonuj¹ce siê w aktualnoci postrzeganie zewnêtrznej wobec bytu aktualnego
rzeczywistoci by³oby sprzeczne nie tylko z metafizyk¹ procesu, ale i z prawami
fizyki, stwierdzaj¹cymi, ¿e przekaz ka¿dej informacji wymaga czasu.
Drug¹ zalet¹ procesualnego ujêcia natury czasu i przestrzeni jest to, ¿e jego
konsekwentne utrzymywanie pozwala unikn¹æ dualizmu psychofizycznego oraz
wiêkszoci wynikaj¹cych zeñ trudnoci, których przezwyciê¿enie okazuje siê nie-
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mo¿liwe na gruncie metafizyki typu kartezjañskiego. Skoro bowiem mamy prawo
twierdziæ, ¿e najogólniejszym kategorialnym podzia³em rzeczywistoci jest podzia³ na to, co w sobie i dla siebie oraz na to, co odniesione do czego innego,
problem tzw. mostu (pytanie, jak przejæ od subiektywnej wiadomoci do obiektywnego wiata) na gruncie procesualizmu nie istnieje. cilej za bior¹c, problem
taki nie mo¿e byæ nawet postawiony. Umys³, który chce dojæ do wiedzy obiektywnej, ma wszak¿e jeden tylko przedmiot do poznania. Jest nim wiat minionych
zdarzeñ, który dziêki sile pamiêci mo¿na wielokrotnie przywo³ywaæ, chwytaæ i analizowaæ z ró¿nych punktów widzenia. Przywo³ywanie to i chwytanie jest czym
jak najbardziej realnym. Ustanawia ono wszak¿e sam rdzeñ procesu; gdyby go nie
by³o, stawanie siê bytu by³oby z³udzeniem. Dlatego pos³ugiwanie siê w analizie
zagadnieñ filozoficznych antynomicznymi podzia³ami typu: duch  materia, materia  przestrzeñ, przestrzeñ  czas, czas  wiecznoæ, ruch  nieruchomoæ, cia³o
 samoistny umys³, wolnoæ  absolutna koniecznoæ itp., w filozofii procesu jest
i nieuzasadnione, i zbêdne.
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