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Wstęp

Zastosowany tu zwrot tytułowy za
czerpnąłem  od G. Realego, który 
„szybkie zatracenie wyczucia dla w y
miaru m etafizycznego” źarzuca Teo- 
frastow i, poniew aż ten, zachow ując 
w swej Metafizyce kategorie Stragiry- 
ty, redukuje ich pierw otne znaczenie, 
czym kom prom ituje Arystotelesowski 
pierwow zór m etafizyki1. To „kom pro
m itujące podejrzenie” m ożem y teraz 
hipotetycznie -  ale tylko hipotetycznie 
-  przenieść chwilowo na form ułą przć- 
przążenia transcendentalnego a recen- 
tori.

Istotnie, jes t w  tym przeprzężeniu 
zawarta pewna -  nader jednak względ
na -  prawda, poniew aż wym iana mo
dus essendi naszego recenś między re- 
cencjałem  niem ow lęcym  i rów nole
głym stanowi faktycznie -  jak  później 
zobaczymy -  ważny punkt w  systemie 
recentyw izm u transcendentalnego.
W szak ten ostatni stawia Sobie za cel 
w łaśnie zunifikow aną m anipulacją, 
w której ideałem  zawładnięcia obu re- 
cencjałami przez Recens Trańscenden- 
tale m iałoby być ich totalne podporządkow anie m echanizm om  zwrotnym  
przeprzężenia transcendentalnego.

Tak na to patrząc, m ożem y sform ułować trzy fundam entalne pytania:
1. W jak i sposób recens antropiczne recencjału niem owlęcego przecho

dzi (transcenduje) do recencjału równoległego i zyskuje cechę aseiczności? 
Innymi słowy, jak  dochodzi do przeprzężenia transcendentalnego m iędzy 
nagłością bycia a byciem  wiecznym  i jak  funkcjonuje Raźnia -  uposażony 
w nagłość obiekt postulow any bycia? 1

1 G. R e a 1 e: Historia filozofii starożytnej. Przeł. E.I. Z i e 1 i ń s к i. T. 3. Lublin 1999, s. 146.

J Ô Z Ê F  BAŃKA

Recentywizm 
i zatracenie wyczucia 

wymiaru metafizycznego



14 Józef Bańka

2. W jak i sposób dochodzi do redukcji recentyw istycznej aseicznego 
recens recencjału rów noległego, zwanego N adm onadą, do antropicznego 
recens recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią? Inaczej mówiąc, w jaki 
sposób Nadm onada, jeśli traktować ją  jako  strukturę transcendentalną recen
cjału równoległego, w arunkuje nagłą erupcję poszczególnych Raźni recen
cjału niem owlęcego, opartych na wybuchu m ojego „teraz”?

3. Dlaczego recens, które znajdzie się w sytuacji zwrotnej przeprzęże- 
nia transcendentalnego, cechuje nagłość i szybkie zatracenie wym iaru m e
tafizycznego?

Na pozór najw iększe z m ożliwych przeciw ieństw  recentyw izm u polega 
na tym, że z jednej strony w przeprzężeniu transcendentalnym  nagłość by
cia stanowi cechę recens, a z drugiej -  to recens, w ędrując z recencjału do 
recencjału, zostaje pozbawione sam odzielności i (z punktu w idzenia obser
watora) staje się obiektem  transcendentalnej manipulacji. Oto recencjał nie
m owlęcy przyjm uje w siebie nagłość Raźni, wydarzającej się z aseicznego 
„przedtem” bycia recens recencjału równoległego, by natychm iast przyjąć 
nawiązkę zjawisk w postaci wczesnej i późnej loży trwania, tj. utracić pod 
ich obecność sw oją zarówno nagłość, jak  i aseiczność. Sytuacja przedstaw ia 
się tak, że nagle i niespodzianie, w akcie transdescendencji, Nadm onada urze
czywistnia się w antropicznej Raźni recencjału niemowlęcego, ale w tych no
wych dla siebie warunkach -  w realiach Raźni wychylającej się wahadłowo 
od wczesnej do późnej loży trw ania -  ulega rozproszeniu i popada w szyb
kie zatracenie w ym iaru m etafizycznego swej pierwotnej form y bycia. Wy
daje się, że tu recens antropiczne i recens aseiczne w tłoczone są  w niekon- 
systemowe przeprzężenie transcendentalne. Próby przerzucenia m iędzy nimi 
pomostu, podejm owane w innych system ach filozoficznych nie naruszyły tej 
fundam entalnej przeciw staw ności2. Stało się tak dlatego, że antropiczne re
cens transcenduje do aseicznego recens ze swoich sprzecznych światów brze
gowych wczesnej i późnej loży trwania, gdy tymczasem  nie może zostać zre
alizowany pojedynczy, wew nętrznie sprzeczny stan rzeczy.

Jak zatem możliwe jest creatio a recentiori samego bytu aktualnej Raź
ni, wydarzającej się nagle w łonie recencjału niem owlęcego, bez zatracenia 
recentyw istycznego charakteru m omentu bytu Raźni? I jak  je s t możliwe, że 
ów m oment recentyw istyczny uczestniczy w budowaniu złożonej kategorii 
bytu realnego? A by na to pytanie odpowiedzieć, trzeba wpierw  uświadomić 
sobie, iż tylko w akcie narracji utrzym uje się poczucie upływu czasu. Żadne 
zdarzenie nie może być czymś więcej niż jednym  zdarzeniem , tj. nie może 
wystąpić jako elem ent złożonej narracji. Toteż jeśli punktem  wyjścia budo
wy recencjału egzystencjalnego czynimy epoché, czyli powstrzym anie się od

2 Por. N. Resche r ,  R. Brandom:  The Logic o f Inconsistency. A Study o f Non-Stan
dard Possible-Word Semantics and Ontology. Oxford 1980, s. 9-14.
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przyjęcia zdarzenia kreującego brzegi recencjału, to powiązanie ich na nowo 
daje się przedstaw ić w  postaci rzeczyw istości pow iązanych przyczynow o 
i skutkowo, w znacznym  już  stopniu uniezależnionych od m omentu recens. 
M oment ów należy, z powodu tego wyosobnienia, określić m ianem  najogól
niejszej, a zarazem  zupełnie pustej treściowo kategorii, a więc nanokatego- 
rii, gdyż powstaje ona w wyniku refleksji nad brzegowym i w ielkościam i re
cencjału egzystencjalnego, których zawartość pozostaje całkow icie dow ol
na, czyli w pew ien sposób mieści w sobie w szelkie treści.

Czy wszystkie momenty mają a limine charakter początku?

W  teorii recentyw istycznej nie występuje w yraźnie w yróżniony pierw 
szy moment, poniew aż wszystkie m omenty m ają a limine charakter począt
ku. Na taką  tendencję  natykam y się w  badaniach daw nych cyklicznych 
koncepcji św iata. „R achuba czasu w Chinach rozpoczynała się od nowa 
z nastaniem  każdej kolejnej dynastii, co św iadczy o tym , że Chińczycy 
pojm owali czas na sposób cykliczny, a nie linearny. Faktycznie, w szelkie 
w ydarzenia z dziedziny po lkyk i i kultury układały  się w  ich m niem aniu 
w swego rodzaju cykle, będące odbiciem  ścierania się dwóch podstawowych 
sił wszechświata, Yin i Yang.”3 Chińczycy nie byli zainteresowani postępem  
historii, k tórą zastępowało im przeprzężenie transcendentalne m iędzy Yin 
i Yang jako  m om entam i recentyw istycznym i w szechśw iata. Rzecz jasna, 
moment recentyw istyczny pozostaw ał niedefiniowalny, poniew aż zdefinio
wać można tylko to, co jes t złożone. Gdy docieram y do pojęć ostatecznych 
(do nanokategorii), kończy się w szelkie definiowanie. Zgodnie z uznanymi 
wynikami Tarskiego, relacje semantyczne nie m ogą być wyrażone w języku 
tego samego rzędu. N ikt nie potrafi precyzyjnie zdefiniować pojęć takich, 
jak  „teraz” , „m om ent aktualny” , „zdarzenie” . Jedyne, co m ożna tutaj zrobić, 
to pokazać konkretne następstw a „przed” i „po”, z których pojęcia te są w y
abstrahowane, i rozjaśnić typ tego procesu abstrakcji, analizując strukturę 
m odelu recencjału egzystencjalnego.

W  tym artykule m ożem y tylko w skrócie zasygnalizow ać pew ne typy 
analiz poznawczych. Tak więc np. wspom niane brzegi „przed” i „po” m u
szą współpracować, aby spełniona została aktualność momentu recens. M ożna 
przy tym wtedy, kiedy okaże się to konieczne, ostro rozgraniczyć odnośne 
pojęcia, stosując różne opisy. W  ten sposób unikniem y pom ieszania ich 
z pojęciami pokrewnymi. Korzystam y w tym wypadku z pewnej w ieloznacz
ności term inu „recencjał egzystencjalny” , który przede w szystkim  oznacza

3 S. Jaki:  The History o f Science and the Idea o f an Oscillating Universe. In: Cosmo
logy, History and Theology. Eds. W. Yourgr au ,  A.D. Breck.  New York-London 1977.
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całość albo system m yślowy rozm yty na brzegach, a następnie im plikujący 
ustalenie, że w sam ym  istn ieniu  i określoności recencjału  k ry ją  się dwa 
wprawdzie różne, ale pod względem  ontologicznym  ostatecznie sprzężone 
określenia: „recencjał niem ow lęcy”, zwany Raźnią, którego centrum  sta
nowi kwant czasu -  recens antropiczne, oraz „recencjał równoległy” , zwany 
Nadm onadą, będący miejscem  zakodowania recens aseicznego.

Zrozumiem y to lepiej, gdy nieco bliżej przyjrzym y się kategorii Raźni, 
czyli -  jak  powiedzieliśm y -  „dacie w rażeniow ej” recencjału niem owlęce
go. Raźnia jes t tym , co „w yrazow uje” byt i nadaje mu charakter recens 
aktualnego, słowem -  m iejscem, gdzie wszystko zakwita tylko raz i stanowi 
świat na jeden  raz stworzony, a w ięc m iejscem , w którym  byt zdarza się 
doraźnie, tzn. raz po raz resetuje sw oją aktualną obecność. Chcemy przez 
to powiedzieć, że Raźnia znajduje się w jakim ś m iejscu m iędzy przeszłością 
a przyszłością, m iędzy którym i wisi niczym  skrzat na tarczy w ahadła prze
suwającego się od wczesnej do późnej loży trwania. Wahadło Raźni odchyla 
się od przeszłości gramatycznej do gramatycznej przyszłości, ale nie zatrzy
muje się nigdy w ontologicznym  punkcie czasu teraźniejszego, ono go tylko 
wskazuje. „Fakt, że możliwa jest ta chwila kwitnącej m łodości, niepomnej 
ześlizgiwania się w przeszłość i nie troszczącej się o rzutowanie się w przy
szłość (oderwanie konieczne do tego, by Ja cogito m ogło znaleźć punkt za
czepienia w absolucie), podobnie jak  fakt, że istnieje konieczność, czyli sam 
dystans czasowy -  wyraża ontologiczną separację m etafizyka od m etafizycz
nej rzeczywistości.” 4 W tym ruchu wahadłowym  od wczesnej do późnej loży 
trwania recencjału niem owlęcego Raźnia zmierza zawsze do natychm iasto
wej ontologiczności, nie dającej się na trwałe rozłożyć na czas wczesny i czas 
późny, tzn. przestaw ia wskazówki zegara na zero i zaczyna coś zupełnie no
wego. Oznacza to, że nigdy nie znajdujem y się w przestrzeni, lecz zawsze 
tkwimy realiter w teraźniejszości loży istnienia Natury, w  centrum recencjału 
niem owlęcego, a tylko virtualiter na jego  kresach, które kontynuując w cze
sną i późną lożę trwania, decydują o chwilowości ludzkiego istnienia. W tym 
sensie Raźnia jes t ścisłą w łasnością ważnych klas układów dynamicznych, 
do których zalicza się recencjał niemowlęcy.

W róćmy więc do antropicznej Raźni, opatrzonej dwom a lożami trwania, 
w czesną i późną, które pow stały w wyniku ruchu w ahadła Raźni. W ychyle
nie w ahadła Raźni stanowi kom binację dwóch m ożliwości (recens quo ante 
i recens ad quem), a jednak na poziomie podstawowym (recens) wahadło stoi 
w obliczu wyboru jednej z nich. Oprócz dwóch m ożliw ości potrzebujem y 
również Raźni, która w prowadza do opisu recencjału niem owlęcego strzał
kę czasu. Raźnia je s t w ięc m iarą  zdolności recencjału niem ow lęcego do 
zmian. Bez niej nie m ielibyśm y żadnych wskazówek, który kierunek upły

4 E. Lev i nas :  Całość i nieskończoność. Tłum. M. Ko wa l s k a .  Warszawa 1998, s. 47.
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wu czasu odpow iada przeszłości, a który  przyszłości. M usim y w iedzieć, 
w którym  kierunku został puszczony film. W  pewnym  sensie Raźnia -  re- 
centywistyczna strzałka czasu -  ma związek z warunkami początkowym i re- 
cencjału niem ow lęcego i nie m ożna je j określić, operując sam ym i tylko 
prawami fizyki. W yjaśnienie strzałki czasu recentywizm  odnajduje w  w arun
kach początkow ych, jak ie  panu ją  w  m om encie recentyw istycznym , czyli 
w momencie narodzin recencjału niem owlęcego. M om enty recentyw istycz- 
ne -  wykazujące zerow ą rozciągłość w czasie -  nie m ogą się „kom uniko
wać”, m ogą jedynie sw oją nagłością stale „wybuchać” w  całym  ciągu krót
kich przedziałów  czasowych.

A oto stw ierdzenie najważniejsze: według interpretacji recentyw istycz- 
nej wahadło Raźni nie wybiera sobie loży wczesnej lub późnej, lecz czyni 
to sam recencjał egzystencjalny (w tym wypadku niem owlęcy). W  m om en
cie w yboru kierunku ruchu przez w ahadło Raźni recencjał niem ow lęcy 
znajduje się w punkcie, w  którym  dalsza jego  ewolucja może przebiegać na 
dwa sposoby i nagle rozszczepiać się na dwie oddzielne loże trwania zjaw i
skowego świata. W jednej z nich wahadło przebiega przez czas wczesny, 
w drugiej -  przez późny. Po oddzieleniu się od siebie oba czasy są już w pełni 
niezależne, przy czym czas wczesny traci kontakt z wahadłem  Raźni i ginie 
(anihiluje), natom iast czas późny zm ierza w obecności obserw atora antro- 
picznego do punktu krytycznego, tj. do osobliwości późnej loży trwania, którą 
traktuje jako  szczelinę ontologiczną i „przem yka” do aseicznego recens 
recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą. W ten sposób odzyskujem y 
wprawdzie strzałkę czasu, ale nasze działania m ogą mieć wpływ tylko na 
przyszłość, a nie na przeszłość. Co więcej, ciąg kolejnych ruchów wahadła 
Raźni składa się na czas, który wyrażam y cykliczną m iarą w ynoszącą 12 
godzin lub 24 godziny. N adm onada jes t sum ą po historiach recencjału nie
mowlęcego. Tu historia zaczyna się od nowa. Nigdy przeto nie następuje re
dukcja funkcji katastroficznej nagłości bytu, a zamiast tego z Nadmonady nie
ustannie w ypływ ają nowe recencjały niem owlęce.

Recentywizm , jako  teoria traktująca o własnościach niestabilnych ukła
dów egzystencjalnych, toruje wyobraźni ludzkiej -  jak  w idać -  drogę do 
odkrycia najbardziej zdumiewającego zdarzenia: Raźni, której własnością jest 
nagłość m etafizyczna. Zaw sze dośw iadczam y tylko jednej chw ili czasu, 
dzięki czemu każda chw ila nabiera charakteru wyjątkowego. M usim y przy
jąć  do w iadom ości, że żyjem y w dualnym  w szechśw iecie, którego opis 
wym aga przyjęcia Raźni i Nadmonady, nagłości i równowagi. Przedpredy- 
katywne istnienie, dane w  aseicznym  recens recencjału równoległego, zwa
nego Nadm onadą, w  której wszystko dane jest „raz na zawsze” , ulega za
wieszeniu na mocy epoché, a następnie podlega degradacji i zostaje włączone 
jako recens antropiczne w „datę wrażeniow ą” wczesnej i późnej loży trw a
nia recencjału n emowlęcego, zwanego Raźnią. Strzałka czasu zatem odwra

2 „Folia Philosophica”
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całaby się nagle w momencie m aksymalnej ekspansji w  późnej loży trwania. 
Brzegi recencjału niem owlęcego układają się w jak ieś loże czasu „przed” 
i „po” , które spływają do loży bytu -  do jego recens. Poeta tak oddaje intuicję 
tej konstatacji:

Tu jest miejsce nieposzanowania,
Czas przed i czas po
W przyćmionym świetle: ani światło dzienne,
Które nadaje formie jej promienny spokój 
I przyobleka cienie w kruche piękno 
Powolnym swoim tokiem umacniając trwałość,
Ani ciemność, aby oczyściła duszę,
Treść odjęła zmysłowym naszym pojmowaniom 
I z doczesnej zmazy obmyła uczucie.
Ani pełnia, ani brak. Tylko poblask drżący.5

A oto kanał, którym loże czasu spływają do loży bytu. Recencjał niem ow
lęcy, zwany Raźnią, kroczy od recens antropicznego do recens aseicznego 
przez w artości brzegow e w czesnej i późnej loży trw ania zjaw iskow ego 
świata. Gdy znajdzie się u swego kresu, w osobliwości późnej loży trwania, 
wówczas „przetunelowuje” (opuszcza osobliwość) do recencjału równoległe
go, zwanego Nadm onadą. W  ten sposób zam yka się cykl wirtualnych obro
tów światów -  antropicznego świata Raźni i aseicznego świata Nadmonady. 
Świat antropicznej Raźni jes t terenem  uprzyw ilejow anym  dla recentywizm u, 
natom iast św iat aseicznej N adm onady pasuje bardziej do kreacjonizm u. 
Kom promis obu tych koncepcji polega na tym, że recens antropiczne recen
cjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, gdzie wszystko jes t dane „na jeden  
raz” , podlega znicestw ieniu, przem yka się do recens aseicznego recencjału 
równoległego, zwanego Nadm onadą, gdzie wszystko dane jes t „raz na za
w sze” , dzięki czem u unika pojm ania w  sieć końców ek nicości (wczesnej 
i późnej loży trwania). Jeśli więc zdefiniujem y recencjał równoległy, zwany 
Nadm onadą, jako  m iejsce ponownej przem iany aseicznego recens w  antro
piczne recens recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, to de facto  obda
rzymy jego recens antropiczne nieśm iertelnością, przeryw ając tylko narra
cyjną ciągłość jego  świadomości.

5 Th. E l i o t  Jałowa ziemia. Kraków 1989.
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Czy wszechświat nasz jest tylko jednym 
z innych możliwych światów?

Gdybyśm y teraz potrafili posunąć się dalej, by zająć napraw dę radykal
ne i konsekwentne stanowisko, zdołalibyśm y rozwikłać zajm ujący um ysły od 
tysiącleci problem , czy w szechśw iat nasz jes t tylko jednym  z innych m oż
liwych światów, a także określić, w  jaki sposób każdorazowej eksplozji Raźni 
naszego świata -  w  który wm ontowani jesteśm y jako  obserw ator antropicz- 
ny -  odpowiada ta niebyw ała dokładność, z jak ą  zostały ustalone warunki 
początkowe i stałe fizyczne w obrębie recencjału rów noległego, zwanego 
Nadm onadą. W edług doktryny Augustyńskiej, świat został stworzony z n i
czego, a sam akt stw órczy był realizacją wolnej woli Boga. Święty Augu
styn pisze o tym  tak: „ [...]  uczyniłeś coś z niczego. U czyniłeś niebo nad 
niebiosami i ziem ię, lecz nie z siebie. Gdybyś je  uczynił z siebie, byłyby one 
równe jednorodzonem u Synowi Twemu, a więc i Tobie.”6 W  podobnym  tonie 
wypowiada się o Stwórcy, różnym  od świata, Ireneusz: „Albowiem  On sam 
nie jest bytem  stworzonym , nie ma początku ani końca i posiada pełnię bytu. 
On sam istnieje z konieczności, lecz każda z rzeczy, które uczynił, m iała swój 
początek.”7 Są zatem  dwa porządki: konieczności Stwórcy (Nadm onady) 
i przygodności stw orzenia, przy  czym  jedno  z tych stw orzeń -  człow iek 
(Raźnia) -  obdarzony został boskością, czyli świadom ością. N ie m a więc 
wyboru: m iejscem  przeprzężenia transcendentalnego m iędzy R aźnią i N ad
m onadą jes t tylko nasza świadomość.

O cóż tedy idzie? W szelki rozwój m ożem y określić:
a) bądź jako  przejście od stanów cechujących się najw yższym  w skaźni

kiem  prostom yślności do stanów wykazujących najniższy wskaźnik prosto- 
myślności,

b) bądź jako  przejście od stanów, które m ają najniższy w skaźnik prosto
m yślności, do stanów  charakteryzujących się  najw yższym  w skaźnikiem  
prostom yślności.

Stosownie do tych definicji, otrzym ujem y trzy rodzaje mechanizmów:
1. M echanizm  rozw oju w ew nętrznego, którem u podlega sam  w sobie 

recencjał niemowlęcy, zwany Raźnią. Reprezentuje on rozwój przebiegają
cy od stanów cechujących się najwyższym  wskaźnikiem  prostom yślności we 
wczesnej loży trw ania do stanów m ających najniższy wskaźnik prostom yśl
ności (osobliwości) w późnej loży trw ania zjaw iskowego świata, w której 
chaos zw iększa się i dochodzi do kresu (przestrzelm y do recencjału rów no
ległego, zwanego Nadm onadą).

2. M echanizm  rozw oju zewnętrznego (I), którem u podlega przejście od 
recencjału niem ow lęcego, zwanego R aźnią (albo „datą w rażeniow ą”), do

6 Św. Augus t yn :  Wyznania. Kraków 1994, ks. 12, r. 7.
7 Św. I r e n e u  ,z z Lyonu: Przeciw herezjom, ks. III, X, 3.
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recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą. Reprezentuje on rozwój od 
stanów  w ykazujących najniższy w skaźnik prostom yślności (osobliw ości) 
późnej loży trwania zjawiskowego świata (stanu śmierci) recencjału niem ow
lęcego, zw anego Raźnią, do stanów  charakteryzujących się najw yższym  
wskaźnikiem  prostom yślności recencjału równoległego, zwanego N adm ona
dą. Późna loża trw ania zaw iera przestrzelinę w  postaci osobliwości, k tórą 
m ożna uważać za coś w  rodzaju brzegu czasoprzestrzeni. Ów brzeg przem ie
nia się w  rodzaj przestrzeliny (tunelu), hubu przełączającego wszechświat an- 
tropicznej Raźni na wszechśw iat aseicznej Nadmonady.

3. M echanizm  rozw oju zewnętrznego (II), którem u podlega przeprzęże- 
nie transcendentalne recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą, w re- 
cencjał niemowlęcy, zwany Raźnią. Reprezentuje on rozwój stanów w yka
zujących najw yższy wskaźnik prostom yślności aseicznego recens recencja
łu  rów noległego, zw anego N adm onadą, do stanów, które m ają  najniższy 
wskaźnik prostom yślności antropicznego recens recencjału niem owlęcego, 
zwanego Raźnią.

W szystkie wyniki szczegółowe, do których będziem y dochodzili nieraz 
dopiero w  efekcie nader subtelnych dystynkcji pojęciowych, służą tu, koniec 
końców, do poznania, czym jes t samo w sobie recens aseiczne recencjału 
równoległego i w  jak im  sensie je s t byciem  innym, „ojcem ” antropicznego 
recens nowego recencjału niem owlęcego. Pokażemy, że recencjał niem ow 
lęcy je s t um ow nym  m iejscem  śm ierci (przerw ania narracji św iadom ości) 
antropicznego recens, natom iast recencjał równoległy, w  którym  trw a ono 
nadal pod postacią recens aseicznego -  um ownym  m iejscem  naszego prze
m ienienia, pow tórnych narodzin recencjału niem owlęcego, i w jak im  sensie 
jest bycie innym, „ojcem ” antropicznego recens nowego recencjału niem ow 
lęcego. Tak więc antropiczne recens recencjału  niem ow lęcego obejm uje 
poziom  charakterystyki zawartości świata (wczesnej i późnej loży trwania), 
podczas gdy aseiczne recens recencjału równoległego ogarnia poziom  cha
rakterystyki zawartości zaśw iata (loży istnienia Natury, czyli Recens Trans
cendental).

Te dwa um owne m iejsca dostarczają nam swego rodzaju m odelu, które
go nie ożywia -  jak  by pow iedział K. Popper8 -  zasada racjonalności, ade
kwatności obu recencjałów, lecz przeciw nie -  zasada ich nieadekwatności. 
Aby bowiem  zrozum ieć (mniej lub bardziej adekwatnie) przem knięcie przez 
ścieżkę osobliwości, a w ięc „przetunelow ania” antropicznej Raźni recencja
łu niem ow lęcego, traktow anego jak o  „św iat” (z „datą  w rażeniow ą”), do 
aseicznej Nadm onady recencjału równoległego, traktowanego jako „bezświat” 
(bez „daty wrażeniow ej”), m usim y odtworzyć szerszy obraz recens niż ten,

8 K. Popper :  Mit schematu pojęciowego. Przeł. B. C h w e d e ń c z u k .  Warszawa 1997, 
s. 202-203.
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którym  dotąd dysponowaliśm y. I m usim y to zrobić w taki sposób, byśmy 
mogli zrozumieć, jak  i dlaczego taka sytuacja antropicznego recens, jaką  spo
strzegamy w m iejscu Raźni recencjalu niem owlęcego (z jego historią, a więc 
z brzegam i „przed” i „po”), zm usza nas do działania adekwatnego do nie
adekwatnej sytuacji aseicznego recens recencjału rów noległego, zwanego 
N adm onadą (tj. pozbawionego wczesnej i późnej loży trwania). Bo popatrz
my, byt aseiczny recencjału równoległego żyje tam tą stroną czasu, wchodząc 
w ludzką jego  stronę -  w recencjał niem ow lęcy -- jako  Raźnia. Zw iązany 
zostaje z w czesną i późną lożą trwania zjawiskowego świata, nie przestaje 
być tym samym bytem  (ważnym  we wszystkich światach), ale zarazem  inną 
rzeczyw istością (w ażną w świecie „na jeden  raz stw orzonym ”).

Chodzi tu o nadinterpretacyjny w ątek m etafizyki kwantowej, o praw do
podobieństwo przejścia recencjału egzystencjalnego z jednego stanu (przed 
przeprzężeniem  transcendentalnym ) do drugiego (po przeprzężeniu transcen
dentalnym), czyli przejścia od recencjału niem owlęcego do równoległego. 
Rzecz klasyczna, ze swoimi brzegam i „przed” i „po” , zawarta byłaby w re- 
cencjale niem owlęcym , a więc w świecie „na jeden  raz stw orzonym ”, nato
miast rzecz kwantowa, korzystająca z różnych dopuszczalnych ścieżek roz
w ojow ych, zaw ierałaby się w recencjale rów noległym , czyli w św iecie, 
w którym  w szystko je s t w ażne raz na zawsze. Rzecz klasyczna i rzecz 
kwantowa podlegałyby procesowi przeprzężenia transcendentalnego, obję
tego przedm iotem  rozw ażań m echaniki kw antow ej. A dekw atne działanie 
Raźni do nieadekw atnej sytuacji N adm onady przejaw ia się  w tym , że 
w pierwszej fazie przeprzężenia transcendentalnego, tzn. w fazie ekspansji 
antropicznego recens recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, czas p ły
nie do przodu (spływa do późnej loży trwania), a w drugiej fazie przeprzę
żenia transcendentalnego, tzn. w fazie kontrakcji aseicznego recens recen
cjału równoległego, zwanego Nadm onadą, upływa do tyłu (spływa do w cze
snej loży trwania). W  rezultacie tego procesu następuje utożsam ienie „daty 
w rażeniow ej” m om entu początkow ego antropicznej Raźni recencjału n ie
m owlęcego z końcowym  momentem aseicznej N adm onady recencjału rów 
noległego, w czego rezultacie czas zwija się w pętlę. W yjaśniam y wówczas 
zachowanie się antropicznego recens w term inach naszej w iedzy o sytuacji 
problemowej recencjału niem owlęcego (Raźni), która obejm uje nasz własny, 
węższy obraz świata, sugerowany nam ciągle obsesjami naszych narodzin. 
Dla recentyw isty jes t to obraz świata, w którym  „małe wybuchy” zachodzą 
nieustannie, a „wielki w ybuch” staje się hipotezą um ysłu obserw atora an
tropicznego. Stałe, a nawet praw a zm ieniają się w tym obrazie od jednego 
do drugiego w ychylenia w ahadła antropicznej Raźni recencjału niem ow lę
cego. Co więcej, aby w tym obrazie świata antropiczne „ja” zawsze rów 
nało się swemu „ja”, wahadło Raźni musi, odchylając się w przeszłość i przy
szłość, naznaczyć je  w łasnym  piętnem  -  pozostawić na nich swój „naślad” ,
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czyli autorski plan bytu. Jest to ze strony obserw atora antropicznego próba 
narzucenia własnej struktury świata na to, czego nie ma, oraz ochrona śladu 
w łasnego bytu, który jest, lecz bardzo krótko.

Nasze poglądy -  jako  obserw atorów świata -  są o tyle adekwatne do nie
adekw atnej sytuacji, że pokryw ają  się z chw ilow ym i stanam i w obrębie 
antropicznego recens recencjału  niem ow lęcego, zw anego Raźnią, ale są 
nieadekw atne do aseicznego recens recencjału  rów noległego, zwanego 
N adm onadą gdzie nie obowiązuje zasada przyczynowości, oparta na prze
chodzeniu od wczesnej do późnej loży trw ania zjaw iskowego świata.

Przybliżenie obrazu antropicznego recens do logiki sytuacji recencjału nie
m owlęcego, zwanego Raźnią, stanowi zarazem  odstępstwo od „nie-logiki” 
aseicznego recens recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą. Logika 
sytuacji antropicznego recens recencjału niem ow lęcego, zwanego R aźn ią  
wytwarza nienapraw ialny obraz naszego świata, którego antropiczne recens 
staje się mortuum i podlega -  po przem knięciu („przetunelow aniu”) do ase
icznego recens recencjału równoległego, zwanego N adm onadą -  naprawie, 
tzn. staje się renatum, odrodzone. W ynika stąd, że nasze drżące istnienie pod
dane jest sytuacji ustaw icznego przem ienienia:

punkt tylko
w całce sensu
kropla
niepokoju
wstawianie palców
w przezroczysty strumień
niepojętej materii
która wszystko
umie na początku
która potrafi być
falującą wodą
aby dać jeden z przypadków
swej deklinacji:
mnie.9

Jeśli m ateria m a stanowić uzasadnienie świata fizycznego, nie może to 
być uzasadnienie w kategoriach przyczyny i skutku, a także strzałki czasu, 
do czego jesteśm y przyzw yczajeni. Posłużm y się ulubionym  przez kosm o
logów przykładem . Jeśli sfilm ujem y roczny obrót Ziem i wokół Słońca, to 
m usim y oglądającym  film powiedzieć, czy puszczam y go od początku czy 
na odwrót, tj. czy puszczam y go od wczesnej do późnej loży trw ania zja
wiskowego obrotu Ziem i czy też przeciw nie. W  zastrzeżeniu tego rodzaju

9 G. Bi a ł k o ws k i :  Przemienienie. Warszawa 1973.
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zawiera się myśl, iż ruch Ziemi jes t odwracalny, poniew aż strzałka czasu nie 
została w  ten ruch wpisana. Po prostu, w szystkie w ydarzenia odwracalne 
łączy jedna w spólna cecha: przysługująca im przeszłość lub przyszłość są 
wzajem nie zamienne, co oznacza, że nie tw orzą niczego nowego. M ożem y 
więc w  naszym  rozum owaniu o sekwencji recens antropicznej Raźni i recens 
aseicznej Nadm onady słowo mortuum zamienić na salvum, poniew aż antro- 
piczne recens w  górnej loży trw ania recencjału  niem ow lęcego, zw anego 
Raźnią, nie ginie, lecz tylko „ratuje się” przem knięciem  do aseicznego re
cens recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą. Jest to -  wedle t ir a 
bala -  „skok głow ą w dół do bezpowrotnej teraźniejszości” , skok do krainy 
prawdziwej nieśm iertelności.

O tym, że centralną rolę odgrywa w koncepcji przeprzężenia transcen
dentalnego w ew nętrznie sprzeczne nastaw ienie recens antropicznego do 
recens aseicznego, św iadczy i to, że w  skali aseicznego recens recencjału 
równoległego, zwanego Nadm onadą, w  której antropiczna Raźnia podm iotu 
to znika, to się pojaw ia w  ciągłym  kołowym  ruchu, rozm ywa się konkretna 
(dana w świadom ości potocznej) realność świata. Okazuje się, że vis iner
tiae centrum  recencjału niem owlęcego do tego stopnia przew aża nad siłami 
zjaw isk wczesnej (quo ante) i późnej {od quem) loży trwania, iż antropiczna 
Raźnia zostaje ściśnięta niem al do punktu zero. W tym  znaczeniu „człowiek 
je s t m aleńkim  i bezsilnym  fragm entem  świata, istniejącym  tylko w ciągu 
ułam ka kosmicznej sekundy, ale ten ułam ek to wszystko, czym rozporządza-

Tożsamość sub utraque parte

Audiatur et altera pars! W  kontekście dotychczasow ych rozw ażań staje 
się oczywiste, że w  rzeczywistej ontologii (tj. substancjalnej) brak m iejsca 
dla n ieśm iertelności. Toteż w  tej spraw ie recentyw izm  m a ja sn ą  in tu icję 
ontologii w irtualnej (asubstancjalnej), której właściwe jes t przeniknięcie się 
podm iotu z przedm iotem  i dawkow anie zjaw isk niezależnie od substancji. 
Ontologia w irtualna recentyw izm u powołuje się na to, że recens aseiczne 
recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą, im plikuje recens antropicz- 
ne recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, tak iż m yśl o ich identycz
ności m usi tu pow racać z nawiązką, czyli wraz z m yślą o nieśm iertelności 
sprowadzonego do swej tożsam ości w obu postaciach {sub utraque parte) 
Recens Transcendentale. W  ten sposób recens aseiczne w yraża porządek 
świata w  formule nieśm iertelności, antropiczne recens zaś -  jego  porządek 
w form ule czasowej skończoności (nagłości), czyli harm onię w yłaniania się 10

10 J.M. Bocheńs k i :  Podręcznik mądrości tego świata. Kraków 1995, s. 225.
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i powrotu rzeczy do ogarniającej wszystko zasady Recens Transcendentale. 
Ilekroć zatem Recens Transcendentale ma do wyboru jed n ą  z dwóch m oż
liwości przeprzężenia transcendentalnego rozszczepia się na dwa: antropiczne 
recens recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, i aseiczne recens recen- 
cjału równoległego, zwanego Nadm onadą.

Jeśli zadam y sobie teraz pytanie, jak  mogło dojść do takiego rozszcze
pienia Recens Transcendentale i deform acji Plotyńskiego Jedna, staniemy 
przed kom pleksem  problem ow ym , który John Barrow  badał historycznie, 
analizując kształtow anie się pojęcia praw a przyrody, by w rezultacie prze
ciwstawić jedynego Boga w ładcę w judaizm ie panteonow i bogów greckich. 
Pisze on: „Kiedy przyjrzym y się bliżej religii starożytnych Greków z jej dość 
rozbudowanym  system em  bogów, widzimy, że nie w ystępuje w  niej pojęcie 
w szechm ocnego kosm icznego Prawodawcy. Bieg w ydarzeń w świecie usta
lany je s t w  drodze negocjacji, w zajem nych oszustw  czy dyskusji m iędzy 
bogami, a nie przez zrządzenie nadprzyrodzonej istoty.” 11 Kosm iczne Recens 
Transcendentale i antropiczne recens recencjału niem owlęcego, rozszczepial
ne dalej na w czesną i późną lożę trw ania zjaw iskowego świata, są katego
riami nieśm iertelności i w irtualności mieszczącymi się w tym samym wym ia
rze m yślenia. Zasada kosm icznego Prawodawcy, jako fundam ent wszelkich 
prawd religii, przyjętych na poziomie recencjału równoległego zarówno przez 
chrześcijaństw o, jak  i przez islam, była wszakże sam a w sobie pełna w e
w nętrznych sprzeczności; tow arzyszyła jej niew yprow adzalność (brak prze
przężenia transcendentalnego) fenom enów antropicznego recens z aseiczne- 
go Recens Transcendentale. Po prostu nieśm iertelność i substancjalność to 
kategorie należące do różnych w ym iarów  i dlatego nie m ogą one -  nie 
utożsam iając się z sobą -  im plikować się wzajem nie.

Te rafy om ija recentywizm . Naw et jeśli, zupełnie słusznie z praktyczne
go punktu widzenia, przypisuje antropicznem u recens recencjału niem ow 
lęcego, zwanego Raźnią, w yższość nad aseicznym  recens recencjału rów no
ległego, zwanego Nadm onadą, to z ich wzajem nego przeprzężenia transcen
dentalnego nie da się nigdy usunąć tożsamości, która uzasadnia użycie pojęcia 
nieśm iertelności także w stosunku do naszego recens antropicznego. Po 
śmierci starego podm iotu (antropicznego recens recencjału niem owlęcego) 
powstaje w  aseicznym recens recencjału równoległego now a przestrzelina, 
z której w yłaniają się zarysy ens renatum, tj. odrodzonej niem owlęcej du
chowości. Tylko owo antropiczne recens recencjału niem owlęcego utożsa
m ia się -  jako Raźnia -  z obserwatorem, dla którego istnieje świat, tzn. wcze
sna i późna loża trw ania zjawisk. W yższość antropicznej Raźni recencjału 
niem owlęcego nad aseicznym  recens recencjału rów noległego w yraża się 11

n J. Barrow:  Theories o f Everything: The Quest for Ultimate Explanations. Oxford 1991,s. 6.
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w tym, że obie loże trw ania zjawiskowego świata m ogą mieć sens i znacze
nie jedynie wew nątrz tego obszaru bytu. Tymczasem recens aseiczne recen- 
cjału równoległego, zwanego Nadm onadą, należy do loży istnienia Natury, 
w której obrębie chroniące się przed końcówkam i nicości antropiczne recens 
niejako m agnetyzuje pole, w  którym  urzeczyw istnia się przestrzeń subiek
tywności rozpięta od wczesnej do późnej loży trwania, tj. w którym  nasze 
„ja” wybucha a recentiori i niczym  poczwarka odbudowuje swoje kokony 
trwania, obierając stanowisko w centrum antropicznej Raźni recencjalu nie
m owlęcego.

Dopiero w  tym m iejscu naszych dociekań możemy, posługując się sło
wam i Levinasa, zapytać: „Czy pojedyncze byty pokładają sw oją praw dę 
w Całości, w której znika ich zewnętrzność? Czy też przeciw nie, najw yższe 
W ydarzenie Bytu rozgryw a się  w  pełnym  blasku tej zew nętrzności?” 12 
W spaniałe pytanie! M ożna z niego w sposób -  mutatis mutandis -  wręcz 
form alny wyprowadzić w zajem ną relację m iędzy recens aseicznym  i recens 
antropicznym  obu naszych recencjałów  egzystencjalnych. Owocem tej rela
cji jes t nasza indywidualna nieśm iertelność, tj. obrona subiektywności w  jej 
czysto antropicznym  sprzeciw ie wobec śmierci. Tyle tylko, że recens antro
piczne pozbawione je s t wówczas świadomości (przytom ności) bytu, jako  że 
jego przem knięcie („przetunelow anie”) z Raźni recencjału niem owlęcego do 
N adm onady recencjału równoległego pozbawia antropiczne recens natural
nych brzegów  istnienia, z którym i w iąże się  św iadom ość (przytom ność). 
Św iadom ość subiektyw na (przytom ność) jes t najgorszą postacią  rozum u, 
toteż nigdy nie dorównam y obiektywnem u Rozumowi (Logosowi) przyro
dy. Jako byty przytom ne, jesteśm y w sytuacji podobnej do pilota kosm icz
nego, który po przekroczeniu prędkości krytycznej traci chwilowo przytom 
ność (przestaje być obserw atorem  horyzontów). Jednak wraz z odbudowa
niem  brzegów  istnienia w Raźni nowego recencjału niem ow lęcego nasze 
antropiczne recens odzyskuje świadomość (przytomność), chociaż z poprzed
nim swoim stanem przytom ności nawiązuje tylko łączność narracyjną, któ
rej toku nie m ożna skonsum ow ać. H istoria je s t  w ięc nie skonsum ow aną 
św iadom ością pamięci.

Tak oto cała pracow icie i kunsztownie zbudowana konstrukcja św iado
mości rozpada się, gdy tylko nasze antropiczne recens próbuje do swej nowej 
(przywróconej a recentiori) przytom ności w łączyć kopie porzuconej loży 
trw ania. W  ten sposób recentyw izm  -  zgodnie z koncepcją przeprzężenia 
transcendentalnego z Raźni do Nadm onady i z Nadm onady do Raźni -  ocala 
stabilność graw itacyjną w szechśw iata i ratuje przed N ew tonow ską koncep
cją nieustannego cudu ingerencji Stwórcy. Leibniz słusznie pisał: „Pan 
Newton i jego zwolennicy żywią wyjątkowo niedorzeczne mniemanie o dziele

12 E. Lev inas ,  Całość i nieskończoność..., s. 9.
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Bożym. Według nich Bóg musi od czasu do czasu nakręcać mechanizm swego 
zegara, aby nie stanął, gdyż nie okazał się w ystarczająco przezorny przy 
stworzeniu, aby obdarzyć go ruchem wiecznym [...]. W edług mnie, świat w y
kazuje zawsze tę  sam ą energię i siły żyw otne.” 13 To prawda, nieśm iertelne 
aseiczne recens recencjału  rów noległego, zw anego N adm onadą, nie m a 
świadomości swej nieśm iertelności (swego intuitus sui esse recens), św ie
żego w glądu w siebie (fresh insight), ale uzyskuje ten wgląd natychm iast po 
przeprzężeniu Nadm onady do antropicznej Raźni recencjału niem owlęcego. 
Nadm onada recencjału równoległego staje się jakby ontologicznym  tłem, na 
którym  poszczególne m om enty trw ania antropicznej Raźni zanikają jako  
takie, a odbija się już  tylko ich esencja.

Od razu istotna w tym m iejscu uwaga. Sposób, w jak i religia przedsta
wia przejaw ianie się nieśm iertelności w  postaci życia pozagrobow ego, nie 
należy -  jako  problem  czysto m itologiczny -  do zakresu naszych rozważań. 
Z punktu w idzenia celów, jak ie  sobie postawiliśmy, trzeba jedynie stw ier
dzić: zdarzenie, będąc najw yższym  w yrazem  św iadom ości antropicznej 
Raźni, uderza o granice istnienia, którego klatką je s t zjawisko. Jeśli zdarze
nie jes t pom yśleniem  Dem iurga, owego aseicznego recens recencjału rów 
noległego, zwanego Nadm onadą, to jes t ono „na jeden  raz” pomyślane. Jest 
tak doskonałe, że nawet zaistnieć do końca nie może, puszcza przodem  zja
w iska i przem yka poza granice ich trw ania (causa cessante non cessat ef
fectus). Pom ijając już  to, że -  jak  zobaczym y później -  zdarzenie antropicz- 
nego recens je s t jakby  obram owane końcówkam i nicości, które fizycy na
zyw ają „niczym , czyli kosm iczną pustką” , w czesna i późna loża trw ania 
recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, świadczy, że zdarzenie czerpie 
energię z obw iedni recencjału  egzystencjalnego, z końców ek nicości (ze 
swego quo ante i ad quem). K iedy bowiem  Raźnia antropicznego recens 
recencjału niemowlęcego dogania w  późnej loży trwania zjawiskowego świa
ta swoje ad quem, na bardzo krótko pojaw ia się nasze nieśm iertelne aseicz
ne recens, i to na tak krótko, iż o świadomości (tej związanej z pam ięcią an
tropicznej Raźni) m owy być nie może. W idmowe odpowiedniki końcówek 
nicości pojaw iają się dopiero wraz z antropiczną Raźnią nowego recencjału 
niem owlęcego, w którym  świadome zdarzenie doznaje efektu przem ienienia, 
tj. odzyskania statusu Heideggerowskiego „bytu przytom nego”.

Zasada przeprzężenia transcendentalnego pokazuje wyjście z tej jałowej 
antynom iczności śm iertelności i n ieśm iertelności, tertium datur. W  tym  
bow iem  przypadku odw rócenie przeprzężenia transcendentalnego (biegu 
czasu) następuje podobnie ja k  przejście przepływ u w odpływ, natom iast 
aseiczne recens recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą, przybiera

13 G.W. Lei bni z :  Rozprawa o metafizyce. W: Idem:  Pisma z metafizyki natuiy. War
szawa 1999.
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w yrafinow aną postać szyfru kosm icznego, który usiłu ją  „złam ać” uczeni. 
O ich usiłow aniach Heinz Pagels tak pisze: „O dkryw ają oni, że świat jest 
w istocie rzeczy zbudowany w edług niew idocznych bezpośrednio, uniw er
salnych zasad; nazwałbym  to kosm icznym  szyfrem, którym  posłużył się De
miurg, stwarzając św iat.” 14 Chodzi jednak  -  jak  stw ierdza W. M ayerstein -  
o znalezienie teorii wiążącej nasze doznania zm ysłowe z zasadami, na któ
rych opiera się wszechśw iat, dostarczając nam  tego, co nazyw a się zrozu
m ieniem 15. Twierdzę, iż tego zrozum ienia dostarcza zasada przeprzężenia 
transcendentalnego m iędzy an tropiczną R aźnią  i aseiczną N adm onadą. 
W  m yśl działania tej zasady aseiczne recens recencjału równoległego przy
biera charakter recens w irtualnego, czyli niezupełnie rzeczywistego. W  tej 
sytuacji, zaprzeczając klasycznej zasadzie, że energii nie może przybywać 
z niczego, przez zdarzenie aseicznego recens recencjału  rów noległego, 
zwanego Nadm onadą, które w łaśnie tworzy się z niczego, rozum ieć zaczy
nam y istnienie pozbawione trwania, natom iast przez zjawiska, które rozdwa- 
ja ją  się wokół Raźni antropicznego recens recencjału niem owlęcego -  ist
nienie obdarzone trwaniem.

W  gruncie rzeczy chodzi o to, że aseiczne recens recencjału rów noległe
go, zwanego Nadm onadą, które właśnie tworzy się ex nihilo, zachodzi tak 
szybko, iż chwilowe „manko” w bilansie energetycznym loży istnienia Natury 
nie zostaje przez Raźnię antropicznego recens (obserwatora) naw et zauw a
żone. M am y w ów czas do czynienia ze sferą, w  której -  ja k  się  w yraził 
L. W ittgenstein -  „nie ma różnicy m iędzy »jest« a »wydaje się«” . Przy czym 
to „wydaje się” zależy we w szechśw iecie od wzrostu lub spadku entropii. 
Aktualnie jest bowiem tak, iż wzrost entropii wszechświata zwykliśmy wiązać 
z faktem, że się on rozszerza, tj. że jego rozwój przebiega od wczesnej (limes 
inferior) do późnej loży trw ania (limes superior). A le gdyby wszechśw iat 
zaczął się kurczyć, wszystkie procesy zaczęłyby przebiegać w odwrotnym 
kierunku -  od późnej do wczesnej loży trw ania, natom iast czas zacząłby 
płynąć do tyłu. Odwrócenie przeprzężenia transcendentalnego objęłoby nie 
tyle aseiczne recens recencjału  rów noległego, zw anego N adm onadą, ile 
również wszystkie układy fizyczne, w tym  także m ózg i pamięć człowieka, 
a więc Raźnię antropicznego recens recencjału niemowlęcego. Psychologicz
na strzałka czasu uległaby przeprzężeniu transcendentalnem u: pam iętaliby
śmy przyszłość, a nie przeszłość. W szechświat stałby się doskonale sym e
tryczny względem  czasu: jego  stan końcowy byłby tym samym, co stan po
czątkowy, czas bowiem  zam knąłby się w pętlę.

14 H. Pagel s :  The Cosmic Code. New York 1983, s. 156.
15 F. W. May e r s t e i n :  Plato's „Timaeus” and Contemporary Cosmology: A Critical Ana

lysis. In: Fundations o f Bing Bang Cosmology. Ed. F.W. Ma y e r s t e i n .  Singapur 1989, 
s. 193.
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Tak przedstaw iony wszechśw iat należałoby uznać za cykliczny w szech
św iat przem ienienia, a w szelki akt stw orzenia -  za creatio a recentiori. 
W irtualne końcówki nicości, otaczające Raźnię antropicznego recens recen- 
cjału niem ow lęcego, choć m ogłyby być w tym  w szechśw iecie uznane za 
niezupełnie rzeczyw iste, to przecież m ogłyby przejaw iać sw oją obecność 
w konkretny sposób, popychając zjawisko od wczesnej do późnej loży trw a
nia, będącej przestrzeliną, przez k tórą Raźnia antropicznego recens recen- 
cjału niemowlęcego przemyka („przetunelowuje”) z recencjału niemowlęcego 
do równoległego. W momencie przem knięcia Raźnia antropicznego recens 
przestaje funkcjonować w dłuższej skali czasu, kiedy to zdarzenia kontak
tu ją  się z sobą wytwarzanym i przez siebie zjawiskam i i gdzie panuje dobra 
stara zasada fizyki klasycznej, iż energia (zdarzenie) nie pow staje z nicze
go. Jednakże recentywiści, zakładając istnienie aseicznego recens recencja
łu równoległego zwanego Nadm onadą, uważają, że prawo to w  odstępach 
małych chwil typu: recens -  recens, ulega zawieszeniu. Dlatego w  m iejscu 
aktywności aseicznego recens recencjału równoległego, zwanego N adm ona
dą, świat doznaje przeprzężenia transcendentalnego, zdarzenie wybucha nagle 
bez żadnej widocznej przyczyny, tak iż w sytuacji obwarowanego końców 
kami nicości kolejnego recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, pojaw ia 
się już  więcej energii, niż było chwilę wcześniej, tj. przed jego powstaniem . 
M ożna by to ująć w  paradoksalną konkluzję: Z nicości płynie najw iększa 
energia!

N icość -  to w ielkie m etafizyczne słowo! W  średniow ieczu m ów iono 
przede wszystkim  o nicości materialnej (pustce), k tórą pojm ow ano jako brak 
czegoś m aterialnego. To w łaśnie z niej Bóg stw orzyć m iał św iat, w edle 
zasady creatio ex nihilo. Fakt, że nicość rozum iano w tedy jako  pustkę 
m aterialną, jako  brak obecności św iata, m aterii prow adził do spiętrzenia 
trudności, wyrażającej się w  pytaniu: Czy Bóg przed stw orzeniem  świata 
stw orzył nicość? To w łaśnie św. A ugustyn utrzym yw ał, że Bóg stw orzył 
wszystko nie z tego, co już  było, ale z tego, czego w ogóle nie było, czyli 
ex nihilo. W  ten to sposób przeprzężenie transcendentalne nabrało w  koncep
cji św. Augustyna specjalnego charakteru: pozytywny byt stworzył pozytywny 
świat z bytu negatyw nego (creatio ex nihilo nihili). Zostaw iając spory teo
logiczne na boku, interesujem y się tu tylko nicością m etafizyczną, o której 
m ówili Platon, Kant, Heidegger. W  swych koncepcjach na tem at niebytu 
filozofowie ci używają dopełniających się wzajemnie sprzeczności, bytu i nie
bytu, różnie je  nazyw ając. K ażdy z tych m yślicieli w ykorzystuje w ięc 
m ożliw ość przeprzężenia transcendentalnego pojęć, tak iż dopiero łączne 
rozum ienie bytu  i niebytu stanow i podstaw ę poglądów  danego filozofa.
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Przeprzężenie transcendentalne Raźni 
do niebytu aseicznej Nadmonady

M amy więc dany punkt wyjścia: przeprzężenie transcendentalne bytu an- 
tropicznej Raźni do niebytu Aseicznej Nadmonady! Po fakcie takiego prze- 
przężenia m ożem y stw ierdzić szczególnie nas interesujący rodzaj nicości, 
brak świadomości, czyli nicość epistem ologiczną (pustkę epistemologiczną), 
w którą popada Raźnia. Nicość epistem ologiczną to brak wrażeń, skojarzeń, 
myśli itp. Raźnia, która -  po przem knięciu do N adm onady -  nie istnieje już  
w brzegach recencjału niem owlęcego, nie odczuwa ju ż  wrażeń, nie ma już 
„daty w rażeniow ej” , która ujawni się dopiero w fazie transdescendencji, tj. 
wybuchu nowej Raźni z niebytu Nadmonady. Ten rodzaj przeprzężenia trans
cendentalnego, jako  wynurzania się z nicości epistemologicznej i pozyskiw a
nia „daty w rażeniow ej” (świadom ości), omawiał w swym Traktacie o wra
żeniach E. Condillac na przykładzie stopniowo ożywającego posągu. Nas 
interesuje w  tej chwili sam  fakt przeprzężenia transcendentalnego, który 
polega na tym, że z aseicznego recens recencjału rów noległego, zwanego 
N adm onadą, m ogą pow staw ać poszczególne Raźnie antropicznego recens 
recencjału niem owlęcego. Także to jes t dla nas w ażne, że w końcówkach 
nicości tegoż recencjału każdorazowo w ybuchają owe recens -  Raźnie na 
tak krótko, iż nie m ożna ujm ować ich przem ienienia w nowe Raźnie, nawet 
jako  dane intelig ib ilne (nicość epistem ologiczną), a tym  bardziej realne 
(nicość m aterialna). M ożem y o nich powiedzieć to, że m ają charakter w ir
tualny (nicość m etafizyczna).

Ten wirtualny charakter Raźni chcielibyśmy szczególnie podkreślić. W  ob
rębie aseicznego recens recencjału  rów noległego, zw anego N adm onadą, 
istnieje więc pew na przestrzeń, w której nie ma nic, jes t tylko kom pletna 
ciemność i pustka. Rezyduje w niej nieśw iadom ie (nicość epistem ologiczną) 
Raźnia antropicznego recens, które po śmierci otaczających je  zjawisk, a więc 
m aterii i światła, przem knęło do aseicznego recens recencjału rów noległe
go. M ożna powiedzieć, że w  obszarze nadm onadycznym  aseicznego recens 
recencjału równoległego świat doznaje nagłego przem ienienia: rozbłyskują 
w nim zdarzenia, które tworzą układy przeprzężenia transcendentalnego typu: 
zdarzenie -  zdarzenie, niczym  układy typu: kwark -  antykwark. A poniew aż 
zdarzenia są pozbawione trwania, przeto zdarzają się i nikną. Po prostu -  z im 
w iększą siłą  się zdarzają, tym krócej trw ają i tym  trudniej są  dostępne dla 
obserwatora. N icość ontologiczna doznaje tu przeprzężenia w nicość episte
mologiczną. Teoretycznie -  ale tylko teoretycznie -  nasze „ja” (ze świado
m ością Raźni antropicznego recens) m ogłoby tam zaistnieć na niew yobra
żalnie krótką chwilę, o której Cz. M iłosz napisał: „Rodzaj mgły zgęszcza się 
w kształt ludzki, trwa chw ilę i zaraz rozwiewa się.” Niestety, świadome „ja” 
(dysponujące „datą wrażeniową”) -  jako  recens antropiczne recencjału nie
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m owlęcego, zwanego R aźnią -  potrzebuje do przeprzężenia transcendental
nego, tj. zgęszczenia się w „byt przytom ny”, dłuższej skali czasu, rozciągnię
tej od wczesnej do późnej loży trw ania zjaw iskowego świata. Świadomość, 
czyli „byt przytom ny”, bierze się stąd, że Raźnia otrzym uje „wiadom ość” 
ze swego otoczenia, „przegląda” groteskowe kopie swojej wczesnej i póź
nej loży trwania, i potw ierdza swoistym  „Enter” ow ą wiadomość, czyli un i
katow ą „datę wrażeniową” .

Jeszcze bardziej groteskowe wrażenie sprawia nieskończona perspekty
wa tej resetującej m anipulacji, gdy przedm iotem  badania staje się trwanie 
życia ludzkiego, ludzkie pragnienie nieśm iertelności. Tu ju ż  -  przy lekce
ważeniu realiów biegu rzeczywistości, przede wszystkim  praw fizyki -  droga 
prowadzi nie w kierunku przeinaczania czy niedopuszczalnego upraszczania 
rzeczyw istych m etod i w yników naukowych, lecz raczej w  kierunku bezpo
średniego przyłączenia się do współcześnie kursujących mitologii. Pytanie 
bowiem , które trzeba sobie w tym  w ypadku postaw ić, brzmi: Czy Raźnia 
może kopiować się wstecz i w przód w nieskończonej liczbie kopii, tj. czy 
mamy nieskończoną ilość obrazów przeszłości, a zwłaszcza przyszłości, skoro 
to w niej w łaśnie lokujem y nasze pragnienie w ieczności?

Otóż przed takim  „nie autoryzow anym ” przez naszą  św iadom ość ko
piow aniem  Raźni z przeszłości w przyszłość zabezpiecza się nasz recen- 
cjał niem ow lęcy w ten sposób, że urucham ia antypiracki m echanizm  recen- 
sujący (resp. resetujący), tak iż w rezultacie działania tego m echanizm u 
żadna z następnych kopii (a im dalsza kopia, tym  jest słabsza) nie jes t ideal
ną, cyfrow ą podobizną swego pierw ow zoru. M ożem y raczej pow iedzieć, 
iż każda ze skopiow anych podobizn Raźni daje się  porów nać do kopii na
grania, zrobionej z p łyty kom paktowej na taśm ie m agnetofonow ej. A  taśm y 
- j a k  w iadom o -  kopiow ać w nieskończoność nie sposób, bo dźw ięk nie 
będzie się  nadaw ał do słuchania. K ażdorazow e a recentiori w ychylenie 
w ahadła Raźni w  stronę wczesnej i późnej loży trw ania pozostaw ia w  prze
strzeni w ychylen ia  stosow ny „ ś lad ” -  zak łócen ie , k tó re  m oże narastać 
z kopii na kopię.

To wzajem ne przenikanie się kopii w pozostaw ionym  przez Raźnię „śla
dzie” uwidacznia się głęboko w samym m echanizm ie przeprzężenia trascen- 
dentalnego N adm onady do Raźni: antropiczną Raźnię recencjału niem ow
lęcego otrzym ujem y w skutek przeprzężenia transcendentalnego, przenosząc 
zdarzenie z aseicznego recens recencjału równoległego, zwanego Nadm ona- 
dą, do antropicznego recens recencjału  niem ow lęcego, zw anego Raźnią. 
Oznacza to, że loża istnienia Natury może z aseicznego recens Nadm onady 
„przegrać” i ponow nie „odtw orzyć” skom plikow aną instrukcję budow y 
recencjału niemowlęcego, którego centralną częścią staje się zdarzenie, zwane 
Raźnią. K iedy przyjrzym y się lepiej konstrukcji antropicznej Raźni recen
cjału niem owlęcego, odkryjemy, że „ślady” w ychylenia Raźni do wczesnej
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lub późnej loży trw ania są znacznie „starsze” od antropicznej Raźni. D la
czego? O dpow iedź je s t jedna: poniew aż starszy je s t pierw ow zór kw antu 
Raźni -  zdarzenie aseicznego recens recencjału równoległego.

Kolejne ważne pytanie, które należy tu zadać, brzmi: Skąd się to bierze? 
Tu m usim y przyw ołać pewne analogie do nauk biologicznych. W ydaje się 
bowiem, że recencjał niem ow lęcy -  niczym  chrom osom  -  obdarzony jes t 
końców kam i nicości, czyli w czesną i późną lożą  trw ania zjaw iskow ego 
świata. Końcówki te są podobne do telomerów, które chronią końce chro
mosom ów -  nośników  informacji genetycznej w kom órce. I w tym sensie 
recencjał niem owlęcy jes t nośnikiem  wychyleń wahadła Raźni. Końcówki 
nicości są -  niczym  telom ery -  jak  m etalow e skuwki na końcach sznurow a
deł: bez nich wczesna i późna loża trw ania zjawiskowego świata rozpadły
by się i uciekły w nicość. Z każdym  słabnącym  uderzeniem  w ahadła Raźni 
w czesna i późna loża trw ania stają  się coraz krótsze. Powyżej określonej 
liczby uderzeń Raźni dochodzi do ustania ruchu w ahadła i utknięcia Raźni 
w  osobliwości późnej loży trw ania (do śmierci). I wówczas konieczne oka
zuje się nowe przeprzężenie transcendentalne -  „przetunelowanie” antropicz- 
nego recens Raźni do aseicznego recens Nadmonady. Odtąd wszystko toczy 
się a recentiori -  nasz świat, k tóry raz już  istniał, pow staje od nowa, tj. 
wybudza się do nowej świadomości!

Rzecz jasna, że tak ukształtow ana świadomość antropicznej Raźni recen
cjału niem owlęcego nie m ogła utrwalić „wiadomości” o swoim istnieniu, nie 
poszukując także „wiadom ości” (przeprzężenia transcendentalnego) na temat 
układu równoległego, z którego wywodzi swoje zaistnienie. Ta „wiadom ość” 
jednak objęta je s t nicością epistem ologiczną i stanowi tylko przedm iot do
ciekań filozoficznych. W  sukurs filozofii przychodzi w  tym  wypadku sama 
nauka, poniew aż praw a przyrody stanow ią sposób zakodowania jakiejś prze
znaczonej dla nas „w iadom ości”, przekazyw anej nam  za pośrednictw em  
kanału przeprzężenia transcendentalnego, który nazywam y teorią  naukową. 
M ayerstein tw ierdzi nawet, że ta „wiadom ość” ułożona je s t praw dopodob
nie w  gigantyczny ciąg zer i jedynek, że więc na zewnątrz naszej Raźni roz
pościera się raczej kosmos niż chaos. „Jest całkiem  oczywiste -  pisze on -  
iż jeśli zakładamy, że m am y do czynienia z zakodow aną wiadom ością, m u
simy przyjąć, że w  sposobie ułożenia zer i jedynek w tym ciągu w ystępują 
pewne regularności czy też struktury; całkow icie przypadkowy, chaotyczny 
ciąg z natury rzeczy byłby niem ożliwy do rozkodow ania.” 16

Chodzi przy tym o taką naturę przeprzężenia transcendentalnego, że ko
dowanie biegnie zgodnie ze strzałką czasu, tj. od Raźni do Nadmonady, na
tomiast rozkodowanie -  przeciwnie: od Nadmonady do Raźni. Rzecz w  tym,

16 F.W. May e r s t e i n :  Rationality and Irrationality in Science: From Plato to Chaitin. 
Barcelona 1989.
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że kodowanie każdego recens na ścieżce antropicznej Raźni recencjału nie
mowlęcego zmienia z chwili na chwilę „datę wrażeniową”, tak iż kolejne recens 
oznacza zerwanie z recencjałem niemowlęcym, w którym się zadomowiło, tzn. 
ujawnia przestrzelinę nieciągłości, wiodącą do recencjału równoległego. Przej
ście Raźni antropicznego recens recencjału niemowlęcego w aseiczne recens 
recencjału równoległego, zwanego Nadmonadą, może być w takim razie na
znaczone innym początkiem istnienia, po którym -  w sposób nieciągły w ła
śnie -  wybucha nowy recencjał niemowlęcy, tj. pierwszy początek istnienia 
Raźni, który „mówi nam, że jesteśm y nieśmiertelni, że ziarno nieśmiertelno
ści zapłodniło czas” 17. Kierunki wyznaczone przez oba te początki sąprzeciw - 
zwrotne i tworzą swego rodzaju kołowy bieg świata. Przerwanie ciągłości tego 
biegu zaznacza się przerwaniem świadomości (nicość epistemologiczna), po
nieważ „krótki pobyt” Raźni antropicznego recens recencjału niemowlęcego 
w obszarze aseicznego recens recencjału równoległego, zwanego Nadm ona
dą, nie oznacza wprawdzie nicości ontologicznej, ale dokonuje się w  nicości 
epistemologicznej, a więc poza świadomością. Raźnia antropicznego recens re
cencjału niem owlęcego potrzebuje czasu, gdy robi krok wstecz (ku swojej 
wczesnej loży trwania) i krok naprzód (ku swojej późnej loży trwania). Tym
czasem na ułożenie się w odpowiednim porządku wszystkich chwil, którymi 
operuje Raźnia antropicznego recens recencjału niemowlęcego (gdzie wszyst
ko dane jest „na jeden raz”), w obszarze działania aseicznego recens recen
cjału równoległego, zwanego N adm onadą (gdzie wszystko jest dane „raz na 
zawsze”), nie starczyłoby chyba wieku wszechświata.

To, co stwierdziliśm y, służyć m iało jedynie do zwięzłego przedstaw ienia 
pewnych filozoficznych aspektów przekonania recentywisty -  nim  wszak jest 
autor -  o konwergencji chwilowej teraźniejszości, osiągniętej przez recens 
antropiczne w ram ach recencjału niem owlęcego, z bezpowrotną teraźniejszo
ścią w ram ach aseicznego recens recencjału równoległego. Krótkie trwanie 
aseicznego recens recencjału równoległego nastawione jes t na wyw oływ a
nie zdarzeń ex nihilo nihili, czyli z nicości epistem ologicznej: z końcówek 
nicości, które oskrzydlają Raźnię antropicznego recens recencjału niem ow 
lęcego i stanow ią treść inscenizacji epistemologicznej przytom nej Raźni. To 
właśnie te końcówki nicości przeszczepiają aseiczne recens N adm onady do 
recencjału niem owlęcego, zwanego Raźnią, a będącego ucieleśnieniem  loży 
istnienia Natury w dłuższej skali czasu, czyli w zjawiskach obdarzonych trwa
niem. M ożem y zatem mówić o zm artw ychw staniu Raźni z nieświadom ości 
(z nicości epistem ologicznej) aseicznego recens recencjału równoległego, 
zwanego Nadm onadą. Być m oże na tym polega m echanizm  nieustannego 
odradzania się w szechśw iata recentyw istycznego: na upakow aniu energii 
w  uchwyt teraźniejszości, ponieważ energia uwolniona od ciśnienia teraźniej-

17 W. S t i n i s  sen: Wieczność pośrodku czasu. Poznań 1997, s. 169.
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szóści (od ciśnienia Raźni) staje się nieproduktywna. Dzięki tego rodzaju od
radzaniu się, Recens Transcendentale wszechśw iata recentyw istycznego jest 
w stanie istnieć w  w iecznym  ruchu.

Zgodnie z przyjętym  założeniem , w szechśw iat recentyw istyczny nie m iał 
jednorazow ego początku w rodzaju W ielkiego W ybuchu, w  którym  m iałaby 
powstać cała zawarta w aseicznym  recens recencjału równoległego, zw ane
go N adm onadą, energia. To właśnie w m iarę przeistaczania się aseicznego 
recens Nadm onady w recens antropiczne recencjału niem owlęcego, zw ane
go Raźnią, rodzą się na jego obrzeżach, we wczesnej i w  późnej loży trw a
nia zjaw iskow ego św iata, now e cząstki, w skutek czego średnia gęstość 
m aterii nie ulega zmianie. Każdy recencjał niem owlęcy przechodzi swój cykl 
ew olucyjny od wczesnej do późnej loży trwania, „um ierając” (przechodząc 
do nicości epistem ologicznej) po całkow itym  spłynięciu loży czasu do loży 
bytu, lecz z wybuchającego a recentiori aseicznego recens recencjału rów
noległego, zwanego Nadm onadą, pow stają następne „przytom ne” recencja- 
ły niem ow lęce, w  których w szechśw iat recentyw istyczny odradza się  na 
nowo. Raźnia antropicznego recens nie poprzedza aseicznego recens N ad
m onady, lecz z niego w ynika. W szechśw iat recentyw istyczny nie je s t  -  
jak  widać -  tworem  statycznym  (sine die), lecz cechuje go niesłychana nad- 
płynność bytu (superfluentia entis)·, na kształt heraklitejskiej rzeki, która w y
gląda tak samo, m im o iż fale nadpływ ają (undae seperveniunt) za każdym 
razem  inne.

Czy widać w  tym koniec filozofii spekulatywnej? Koniec polegający na 
w iecznym  pow rocie do H eraklita? Jam es H artle zauw aża, iż „naukow cy 
w naukach przyrodniczych, podobnie ja k  m atem atycy, postępu ją  tak, jak  
gdyby praw dy w dziedzinach, którym i się zajm ują, m iały byt niezależny” 18, 
zdeponowane gdzieś „poza spekulacją” , w nicości epistem ologicznej. Tym
czasem  nie unikniem y antropicznego obserwatora, jego  Raźni „wybudzonej 
z nicości epistem ologicznej” . Raźnia antropicznego recens recencjału n ie
m owlęcego m a sw oją w czesną i późną lożę trw ania zjaw iskowego, dzięki 
czemu przysługuje jej narracja pam ięciowa w dłuższej skali czasu, a nie tylko 
w punkcie recens. Pulsująca w  centrum  recencjału niem ow lęcego Raźnia 
przylega do przyszłości, zmierzając do tego, aby kurczyć tzw. wczesne trw a
nie (przestrzeń quo ante) i rozszerzać późne trwanie zjaw iskowego świata 
(przestrzeń ad quem). Kurcząca się przestrzeń takiego salto mortale otwiera 
się a recentiori w chwili przem knięcia Raźni w obszar aseicznego recens 
recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą. U w ięziona w końcówkach 
nicości recencjału niemowlęcego Raźnia zmierza do wykorzystania zniekształ
ceń wczesnej i późnej loży trw ania zjawiskowego świata w celu uzyskania

18 J. H art le :  Excess Baggage. In: Particle Physics and the Universe: Essays in Honour 
of Gell-Mann. Ed. J. S ch w artz .  Cambridge 1991.
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napędu potrzebnego jej do „przem knięcia” w  obszar nowego w ybuchu ase- 
icznego recens recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą.

W  ten sposób powracamy do naszego punktu wyjścia: przeprzężenie trans
cendentalne Raźni do N adm onady oznacza, że antropiczne recens recencja
łu niem ow lęcego w ypada z czasu, tj. wpada w recens aseiczne recencjału 
równoległego. I w łaśnie ta cecha pozwala Raźni antropicznego recens, obec
nego w recencjale niem ow lęcym , dokonyw ać zw ijania czasoprzestrzeni, 
wahadło Raźni bowiem , pozostając w obszarze końcówek nicości „przed” 
i „po” , rozciąga i odkształca przestrzeń m etodą warp-drive, nie tyle poko
nując „kosm iczną” przestrzeń między recens antropicznym  Raźni a recens 
aseicznym  Nadm onady, ile zw ijając przestrzeń w łasnych lóż trwania. Jak 
widać, Raźnia antropicznego recens recencjału niem owlęcego przybiera po
stać istoty tak przenikliwej, iż nie natrafia na żadne przeszkody w przedo
staniu się („przetunelowaniu”) do obszaru działania aseicznego recens recen
cjału równoległego, zwanego Nadm onadą. Nasze antropiczne recens odnosi 
zwycięstwo, uzyskując z jednej strony w kontakcie z aseicznym  recens re
cencjału rów noległego onto logiczną nieśm iertelność (niestety, obarczoną 
nicością epistem ologiczną, tj. pozbaw ioną świadom ości), odzyskując z dru
giej strony w akcie wcielenia Raźni w  końcówki nicości recencjału niem ow 
lęcego sw oją „przytom ność” (niestety, obarczoną nicością ontologiczną, tj. 
skazaną na śmierć). Celnie ujm uje tę myśl Levinas, gdy pisze: „To zw ycię
stwo nie jest now ą możliwością, która pojaw ia się u kresu wszelkiej m oż
liwości -  lecz zm artw ychw staniem  w synu, który pozw ala w ypełnić lukę 
śmierci. Śmierć -  duszenie się w niem ożliwości m ożliw ego -  toruje drogę 
do potom stw a.” 19

Jeśli przy sposobności zarzuciliśm y tak w ażną dla H eideggera ideę Sein 
zum Tode cechę „taniej epistem ologiczności” , to niestety nasze rozw ażania 
na tem at teorii m ałych chwil (tzw. małych śmierci) m ogą ten zarzut jedynie 
potwierdzić. Aby móc jednak  przynajmniej naświetlić stanowisko recenty- 
wizmu, trzeba by podsumować pewne wyniki rozważań dotyczących różnych 
aspektów rozw oju wszechśw iata recentyw istycznego, ujm ow anego z punk
tu w idzenia niestandardowej teorii m ałych chwil (resp. „m ałych zgonów” 
i „małych zm artw ychw stań”), która opisuje m iędzy innymi w irtualne istnie
nie aseicznego recens recencjału równoległego, zwanego Nadm onadą, i pow 
staw anie Raźni antropicznego recens z pustki, czyli z końców ek nicości 
recencjału niem owlęcego, tak iż zawsze m ożem y iść od początku do począt
ku, przez w ciąż nowe początki, których -  w łańcuchu przeprzężenia trans
cendentalnego -  nie ma końca.

Niestety, jeśli teoria chce być tania epistem ologicznie, to m usi być kosz
tow na ontologicznie i tw orzyć byty „ponad potrzebę” . R ecencjał rów no

19 E. Levinas :  Całość i nieskończoność..., s. 49-50.
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legły jes t takim  bytem  „ponad potrzebę” , ale bytem  pożytecznym . N ie po
dejm iem y się tutaj bilansu kosztów takiej filozoficznej gry. M ożem y tylko 
mieć nadzieję, że z biegiem  czasu -  jeśli w bijem y zęby w „kość języka” , 
z którym w obu tych aspektach przychodzi nam się zmagać -  to ten dziwacz
ny na pierwszy rzut oka ogląd, który tu przybrał im ię „Raźni” albo „dotyku 
chw ili” , dowiedzie swej filozoficznej wartości.
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RECENTIVISM AND THE LOSS 
OF THE METAPHYSICAL SENSE

S u mm a r y

The subject of the present article is an attempt to outline the theory of transcendental 
recentivism. Transcendentalism is described here as a passage of the recens moment of being 
from the inchoative recensial to the parallel recensial which receives the name of the Super
monad. The recens moment of being is characterised by the suddenness of the explosion of 
the phenomena which later become situated on both sides of that recens. The suddenness 
of that explosion contributes to the loss, by the existential recensial, of the metaphysical sense.
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REZENTIVISMUS UND VERLUST DES SINNS 
FÜR METAPHYSISCHE DIMENSION

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Thema des Artikels ist die Darstellung von der Theorie des transzendentalen 
Rezentivismus. Transzendentalismus bedeutet hier den Übergang des Dasein-Moments recens 
vom Säuglingsrezenzial zum parallelen Rezenzial, der Übermonade genannt wird. Der Da
sein-Moment recens wird gekennzeichnet durch Plötzlichkeit von Ausbrüchen der Phäno
mene, die sich dann an den beiden Seiten dieses recens aufstellen. Die Plötzlichkeit des 
Ausbruchs trägt zum Verlust der metaphysischen Dimension von dem existenziellen Rezen
zial bei.
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