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Książka omawia koncepcję podmiotowości Stanisława 

Ignacego Witkiewicza i jej znaczenie dla jego twórczości 

malarskiej. Zawiera eksplikację pojęcia jedności osobo-

wości znanego z pism estetycznych Witkiewicza, omawia-

nego również szczegółowo w jego rozprawach ontologicz-

nych. Analiza zawartości znaczeniowej pojęcia jedności 

osobowości jest dokonywana metodą ukazywania napięć 

i miejsc zaburzenia spójności między tezami dojrzałej onto-

logii Witkiewicza, jego estetyki i wczesnej metafizyki. Wie-

lostronność oglądu prowadzi do ujawnienia tych znaczeń 

pojęcia jedności osobowości, które były zapoznawane 

w dotychczasowych ujęciach. Co więcej, pozwala ona 

na rozpoznanie wątków ontologicznych w twórczości ar-

tystycznej Witkiewicza. Monografia dowodzi aktualności 

myśli filozoficznej Witkiewicza, osadzając ją na tle filozo-

fii dwudziestowiecznej – poglądów Henriego Bergsona, 

Maurice’a Merleau-Ponty’ego, Jacques’a Derridy i Gilles’a 

Deleuze’a.
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Wstęp

Ontologia Stanisława Ignacego Witkiewicza – widziana na tle filozofii 
polskiej dwudziestolecia międzywojennego – sytuuje się między refleksją 
epistemologiczną wyrosłą z założeń empiriokrytycyzmu a zorientowaną 
biologistycznie filozofią przyrody . Może ona być zarazem rozpatrywana 
jako interesujący przykład twórczej interpretacji i przeniesienia w wymiar 
wczesnej filozofii dwudziestowiecznej niektórych wątków metafizyki  
Arthura Schopenhauera . W rozważaniach ontologicznych Witkiewicza 
manifestuje się dogłębna znajomość współczesnych mu teorii filozoficz-
nych – od fenomenologii przez psychologizm do pozytywizmu logicznego . 
Rola, którą przypisywał on składnikowi cielesnemu w wewnętrznej konsty-
tucji doświadczającego podmiotu, pozwala na rozpoznanie w niektórych 
jego tezach ontologicznych zapowiedzi teorii cielesności, formułowanych 
w latach powojennych między innymi przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego 
i Gilles’a Deleuze’a . Nowoczesny wymiar systemu ontologicznego Witkie-
wicza przekłada się na radykalizm jego malarstwa z okresu międzywojen-
nego, zgodnego ze sformułowanymi przez niego zasadami formalistycz-
nej estetyki .

Tym, co wyróżnia system „ontologii ogólnej” Witkiewicza na tle filo-
zofii dwudziestowiecznej, jest manifestujące się w nim konsekwentne dą-
żenie do ugruntowania pojęcia osobowości . W pismach ontologicznych 
autor ten eksplikował sens pojęcia osobowości w kategoriach jedności 
w wielości – ciągłości i tożsamości strumienia przeżyć, który objęty jest 
jakością postaciową formalną własnego trwania . Koncepcja ta stanowiła 
odpowiedź na współczesne Witkiewiczowi próby redukowania osobowo-
ści do poziomu przedmiotowego, które kojarzył on z przejawami fizykali-
zmu, i eliminowania problematyki dualizmu psychofizycznego w teoriach 
przedstawicieli psychologizmu . W szczególnej relacji ontologia Witkiewi-



cza pozostawała z tym ostatnim kierunkiem – formułując swoje tezy on-
tologiczne za pomocą terminologii, której zręby wypracowali przedstawi-
ciele psychologizmu tacy jak Ernst Mach i Richard Avenarius, Witkiewicz 
zmierzał do ożywienia opisywanej przez nich dziedziny bezosobowych 
wrażeń, dowodząc konieczności uznania komponentu podmiotowego 
w zawartości doświadczenia – przeżycia jedności osobowości . Posiłko-
wał się w tym dążeniu rozstrzygnięciami zaproponowanymi przez innego 
jeszcze psychologisty – Hansa Corneliusa .

Książka niniejsza jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę, którą poję-
cie jedności osobowości odgrywa w twórczości teoretycznej i malarskiej 
Witkiewicza . Pytanie to dotyczy w równej mierze zawartości znaczenio-
wej rozważanego pojęcia – mnogości jego określeń odnajdywanych w pi-
smach Witkiewicza – co funkcji, którą pojęcie to pełni w ustanawianiu 
relacji między uprawianymi przez niego dyscyplinami ontologii i estety-
ki oraz między ogólnie pojętą twórczością teoretyczną Witkiewicza a jego 
praktyką artystyczną .

Impulsem do zbadania relacji aktywności teoretycznej Witkiewicza 
z jego praktyką artystyczną była dla mnie rozbieżność między wykład-
nią podmiotowej jedności wypowiedzianą w jego pismach młodzieńczych 
– rozprawkach filozoficznych O dualizmie i Marzenia improduktywa. Dy-
wagacja metafizyczna oraz powieści 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna 
kobieta – a koncepcją jedności osobowości eksplikowaną w jego dojrza-
łych pismach ontologicznych, opublikowanych lub powstałych w latach 
trzydziestych XX wieku . Zgodnie z pierwszym zbiorem tekstów zażeg-
nanie kryzysu rozbicia jaźni może się dokonać tylko przez zajęcie po-
stawy estetycznej wobec rzeczywistości – w syntetycznym akcie zdy-
stansowanego oglądu doświadczeń życia i dzięki nadaniu im jakości 
formalnej w jednolitej strukturze kompozycji malarskiej . Tezy dojrza-
łej ontologii Witkiewicza kojarzą zaś stan jedności podmiotu z dziedziną 
przeżyć cielesnych i pozostają względnie neutralne wobec problematyki 
twórczości artystycznej . W rozwoju filozoficznym Witkiewicza proble-
matyka ta przesuwa się stopniowo na margines jego rozważań ontolo-
gicznych, znajdując kontynuację w pismach estetycznych z okresu między- 
wojennego .

Celem prezentowanej pracy jest eksploracja zawartości znaczeniowej 
pojęcia jedności osobowości . Badanie to dokonuje się przez ukazywanie 
napięć i miejsc zaburzenia spójności między sposobami określania zna-
czenia tego pojęcia w tezach dojrzałej ontologii Witkiewicza, jego estetyki 
i wczesnej metafizyki . Relacje te omawiane są w wymiarze zarówno dia-
chronicznym – w znaczeniu stopniowego kształtowania się systemu onto-
logicznego Witkiewicza, jak i synchronicznym – w kategoriach złożoności 
relacji między wymienionymi dziedzinami jego refleksji . Taka wielostron-
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ność oglądu ma prowadzić do ujawnienia tych odcieni znaczeniowych po-
jęcia jedności osobowości, które zazwyczaj zapoznawane są w interpreta-
cjach odnoszących je jedynie do tez dojrzałej ontologii Witkiewicza .

Przestrzenią teoretyczną zamierzonej przeze mnie operacji poróżnie-
nia znaczeń pojęcia jedności osobowości jest obszar wzajemnych oddzia-
ływań między sferami teorii i sztuki opisany przez amerykańskiego teo-
retyka literatury Davida Carrolla . Autor ten charakteryzował nowy typ 
praktyki dyskursywnej – manifestujący się w filozofii francuskiej z kręgu 
poststrukturalizmu – polegający na poddawaniu dziedziny teorii aktom 
krytyki przy użyciu środków pokrewnym tym, które stosowane są w dzie-
dzinie twórczości artystycznej . Zabiegi te umożliwiają, zdaniem Carrol-
la, wzajemną transgresję granic i obustronną transformację teorii i sztuki 
– z jednej strony ukazywanie ograniczeń dyskursu teoretycznego i kon-
frontowanie go z tym, co wobec niego zewnętrzne, z drugiej zaś podważa-
nie autonomii dziedziny tego, co estetyczne, i otwieranie jej na problema-
tykę filozoficzną, polityczną i historyczną1 .

Opisany przez Carrolla typ operacji dyskursywnych jest ważnym 
punktem odniesienia dla zamierzonego celu niniejszej pracy, umożli-
wia bowiem opis rodzaju dwubiegunowości utrzymującej się w rozwoju 
filozoficznym Witkiewicza między zorientowanym idealistycznie este-
tyzmem jego wczesnej filozofii a realistycznym i materialistycznym wy-
miarem jego dojrzałej ontologii . Prowadzi również do wyróżnienia swo-
istej ikonografii filozoficznej manifestującej się w pracach malarskich  
Witkiewicza .

W miejsce dotychczasowych ujęć ontologii Witkiewicza, omawiają-
cych ją najczęściej w separacji z pozostałymi dziedzinami jego twórczości, 
proponuję interpretację wielowymiarową – rodzaj archeologii zoriento-
wanej na rozwarstwienie znaczeń pojęć i twierdzeń jego systemu „ontolo-
gii ogólnej” oraz na dotarcie do ich pokładów znaczeniowych, które wiążą 
je z jego wczesną metafizyką . Temu swoistemu uprzestrzennieniu ontolo-
gii ogólnej ma służyć skojarzenie jej z malarstwem Witkiewicza spod zna-
ku „czystej formy” . Moim zamierzeniem jest wskazanie zasady ustanawia-
jącej analogię między linearnym porządkiem pojęć i twierdzeń ontologii 
Witkiewicza a porządkiem przestrzennym konstruowanym w jego kom-
pozycjach malarskich . Innymi słowy, chodzi mi o ustanowienie analogii 
między porządkami prawdy i formy – jak rozumiał je Witkiewicz – zgod-
nie jednak z określonymi zasadami .

1 Por . D . Carroll, Paraesthetics: Foucault, Lyotard, Derrida, Nowy Jork–Londyn 
1987, s . XI–XVIII . Na temat „paraestetyki” Carrolla pisała obszernie Ewa Bobrowska 
(Parateoria. Kalifornijska Szkoła z Irvine, Warszawa 2013, s . 197–237) .

 Wstęp 11



Ontologia Witkiewicza doczekała się kilku całościowych omówień, 
z których jedno – napisana przez Tadeusza Kotarbińskiego recenzja jego 
głównej pracy z tej dziedziny, zatytułowanej Pojęcia i twierdzenia impliko-
wane przez pojęcie Istnienia – opublikowane było za jego życia2 . Spośród 
prac powojennych prezentujących syntetycznie poglądy ontologiczne Wit-
kiewicza należy wymienić, w porządku chronologicznym ich ukazywania 
się, teksty Jana Leszczyńskiego3, Krzysztofa Pomiana i Bohdana Michal-
skiego . Ten ostatni, poza wczesnym esejem omawiającym główne tezy sys-
temu ontologii Witkiewicza, eksponującym biologistyczny wymiar jego 
ontologii i skupiającym się na sposobie rozwiązania przez niego proble-
mu sposobu istnienia materii martwej – „zagadnienia psychofizycznego”4 
– jest również autorem rozbudowanej pracy Polemiki filozoficzne Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza, eksponującej swoistość proponowanego przez 
Witkiewicza opisu istnienia przez omówienie jego poszczególnych wąt-
ków w ramach dyskusji prowadzonych przez Witkiewicza z przedstawicie-
lami współczesnej mu filozofii nauki, psychologizmu i filozofii analitycz-
nej5 . Bohdan Michalski zwrócił również uwagę, między innymi w książce 
Metafizycy polskiej filozofii. Ingarden, Witkiewicz, Leszczyński, na odręb-
ność wątków wyłaniających się w późnej refleksji ontologicznej Witkiewi-
cza – dotykowego wymiaru istnienia ożywionego indywiduum stanowią-
cego o jego odrębności wobec otoczenia – obecnych w pracach powstałych 
w latach trzydziestych XX wieku, sytuujących ontologię Witkiewicza tak-
że w relacji polemicznej wobec filozofii fenomenologicznej ufundowanej 
na pojęciu intencjonalności przeżyć6 .

Wśród całościowych opracowań dotyczących ontologii Witkiewicza 
należy ponadto zwrócić uwagę na monografię Macieja Soina Filozofia Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza . Praca ta zorientowana jest na ukazanie wie-

2 T . Kotarbiński, [recenzja:] Witkiewicz Stanisław Ignacy „Pojęcia i twierdzenia 
implikowane przez pojęcie Istnienia”, „Przegląd Filozoficzny” 1936, nr 2 . Przedruk 
w: tenże, Szkice z historii filozofii i logiki, Warszawa 1979 .

3 Por . J . Leszczyński, Filozof metafizycznego niepokoju, [w:] Stanisław Ignacy 
Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa, red . T . Kotarbiński, J .E . Płomień-
ski, Warszawa 1957 .

4 Por . B . Michalski, System „Ontologii Ogólnej”, czyli „Ogólnej Nauki o Istnieniu” 
Stanisława Ignacego Witkiewicza (Studium biologicznej wersji monadyzmu), [w:] Stu-
dia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red . M . Głowiński, J . Sławiński, Wrocław 1972 .

5 Por . tenże, Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa 1979 .
6 Por .: tenże, Metafizycy polskiej filozofii. Ingarden, Witkacy, Leszczyński, War-

szawa 2002; tenże, Spór o istnienie świata realnego w nieznanych listach Witkacego 
i Ingardena, [w:] S .I . Witkiewicz, R . Ingarden, Korespondencja filozoficzna, oprac . 
B . Michalski, Warszawa 2002; tenże, Dialog realisty z idealistą, [w:] S .I . Witkiewicz, 
Spór o monadyzm. Dwugłos polemiczny z Janem Leszczyńskim, oprac . B . Michalski, 
Warszawa 2002 .
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lowymiarowości myśli Witkiewicza przez ustalenie sieci powiązań poję-
ciowych między rozpatrywanymi dotychczas jako odrębne dziedzinami 
jego refleksji: historiozofii, estetyki i ontologii . Ukazuje ona wewnętrz-
ną różnorodność czy wręcz skonfliktowanie punktów widzenia zajmowa-
nych przez Witkiewicza w obrębie każdej z nich, na przykład manifestu-
jące się w jego ontologii poróżnienie między dążeniem do rekonstrukcji 
zagrożonego filozoficznymi monizmami dualistycznego obrazu świata 
a ambicją stworzenia spójnej, monadystycznej metafizyki ufundowanej na 
pojęciu jedności istnienia . 

Rozważając układ pojęć w obrębie estetyki Witkiewicza, Soin przywo-
łał diagnozowany przez Stefana Morawskiego rozdźwięk między „ogólną 
teorią estetyczną, bliską raczej ontologii, a »doktryną artystyczną«, bezpo-
średnio związaną z praktyką twórczą Witkiewicza”7 . Podkreślał dwoistość 
stosowania pojęcia formy dzieła sztuki przez Witkiewicza: raz w odnie-
sieniu do ontologii, w którym dzieło sztuki nabiera znaczenia metafizycz-
nego, po wtóre zaś w odniesieniu do teorii malarskiego formizmu, nurtu 
współtworzonego przez Witkiewicza, w której pojęcie formy ogranicza się 
do znaczenia ściśle artystycznego . Zdaniem Soina, opozycja ta – oraz inne 
antynomie manifestujące się w myśli Witkiewicza – ulegają osłabieniu lub 
neutralizacji w proponowanej przez niego całościowej rekonstrukcji filo-
zofii Witkiewicza, która nie dałaby się „ująć w dychotomicznej formule”8 . 
Biegnąc w poprzek podziału jego filozofii na historiozofię, estetykę i on-
tologię, prowadziłaby ona do nowego uporządkowania filozofii Witkiewi-
cza, oddzielającego jego doktrynę artystyczną od ogólnej teorii estetycznej 
i łączącą tę ostatnią z teorią kultury i ontologią9 .

Mimo stosunkowo dużej liczby opracowań omawiających rozważania 
ontologiczne Witkiewicza niewiele podejmowano dotychczas prób powią-
zania ich z jego praktyką malarską10 . Najczęściej starania te ogranicza-
ły się do uwzględnienia tych aspektów ontologicznych malarstwa Witkie-
wicza, które on sam wskazuje w swoich pismach estetycznych . Dotyczy to 

7 M . Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1995, s . 124 . Na 
temat rozróżnienia wprowadzonego przez Stefana Morawskiego – por . tenże, Na wit-
kacodromie jaśniej… i ciemniej, „Twórczość” 1977, nr 5 .

8 Tenże, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza…, s . 25 .
9 Por . tamże, s . 165–168 .
10 Po ukończeniu niniejszej pracy ukazała się monografia Macieja Dombrow-

skiego Monadyzm biologiczny a problem psychofizyczny. Studium filozofii Stanisława 
Ignacego Witkiewicza (Toruń 2018) . Autor kojarzy „ontologię ogólną” Witkiewicza 
z wybranymi wątkami tradycji filozoficznej, przede wszystkim psychologizmu i fe-
nomenologii . Obszernie omawia koncepcje Witkiewicza dotyczące sfer psychiczno-
ści, cielesności i stosunku materii martwej do ożywionej – proponowane przez niego 
rozwiązanie „zagadnienia psychofizycznego” . Dombrowski nie odnosi się do kwestii 
relacji ontologii Witkiewicza z jego malarstwem .
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między innymi rozprawy doktorskiej Piotra Piotrowskiego opatrzonej ty-
tułem Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława 
Ignacego Witkiewicza . Zawierając wnikliwą analizę teorii obrazu Witkie-
wicza, praca ta osadzała jego malarstwo w wymiarze współczesnych mu 
dokonań sztuki awangardowej . Nie czyniła ona odniesień do szczegóło-
wych rozstrzygnięć ontologii Witkiewicza, lecz kojarzyła filozoficzny wy-
miar jego kompozycji malarskich z idealistycznymi metafizykami obra-
zu wypracowanymi przez Kazimierza Malewicza i Pieta Mondriana . Tym, 
co – zdaniem Piotrowskiego – łączy teorię i praktykę malarską wymie-
nionych twórców, jest wyznawana przez nich idea „transcendencji formy 
malarskiej”11 . Wszyscy trzej byli bowiem zainteresowani wypracowaniem 
zasad konstrukcji formalnej dzieła na tyle autonomicznej wobec porząd-
ku potoczności, że zdolnej wyrazić „abstrakcyjną istotę wszechświata”12, 
określaną również jako „ponadczasowa zasada organizacji kosmosu”13 .

Podobny charakter miała podjęta przez Artura Pastuszka w książce 
Metafizyczne grymasy. Czysta forma Witkacego jako kategoria metafizyki 
próba ukazania filozoficznego charakteru wypracowanego w obrębie es-
tetyki Witkiewicza pojęcia czystej formy . Autor przywołanej pracy reali-
zował swój zamysł, abstrahując treści filozoficzne, głównie o charakterze 
refleksji historiozoficznej, z dzieł literackich Witkiewicza, w tym również 
z jego powieści (niespełniających wyróżnionych przez Witkiewicza norm 
budowy formalnej dzieła), wiążąc w jej końcowej części pojęcie czystej for-
my z Witkiewiczowską metafizyką czy – ściślej – z ontologią . Pastuszek 
nie wyszedł w analizach poza ogólną konstatację, formułowaną zresztą 
przez samego Witkiewicza, zgodnie z którą funkcjonowanie dzieł sztuki 
„sprowadza się do bezpośredniego wpływu na odbiorcę na drodze odbicia 
w konstrukcji artystycznej elementów dzieła sztuki struktury formalnej 
świata”14 . Konstrukcję dzieła i strukturę świata określa bowiem ta sama 
zasada: jedność w wielości – autor omawia tę odpowiedniość, przywołując 
ugruntowanie przez Witkiewicza koncepcji jedności istnienia w sposobie 
rozwiązania przez niego zagadnienia psychofizycznego .

Wymiar filozoficzny dostrzegł w malarstwie Witkiewicza – znacznie 
wcześniej niż inni – Krzysztof Pomian . Zastanawiając się w eseju Powieść 
jako wypowiedź filozoficzna. Próba strukturalnej analizy „Nienasycenia” 
nad możliwością stworzenia „języka wyższego rzędu”, który mieściłby 

11 Por . P . Piotrowski, Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej 
Stanisława Ignacego Witkiewicza, Poznań 1985, s . 58–89 .

12 Tamże, s . 62 .
13 Tamże, s . 64 .
14 A . Pastuszek, Metafizyczne grymasy. Czysta forma Witkacego jako kategoria 

metafizyki, Toruń 2000, s 146 .
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w sobie wszystkie używane przez Witkiewicza „języki cząstkowe”15, wska-
zał język filozoficzny jako na tyle „ogólny, by można nań było przetłu-
maczyć” nie tylko jego powieści, ale „również dzieła malarskie i sztuki 
teatralne oraz publicystyczne i ściśle filozoficzne utwory”16 . Język tego ro-
dzaju wyprowadzał on z narracji powieści Nienasycenie Witkiewicza przez 
ustalenie „siatki relacji czy kategorii, która by korespondowała z rzeczywi-
stością przedstawianą, takich więzi logicznych, które by korespondowa-
ły z zależnościami przyczynowymi, i takiego systemu, który by korespon-
dował z fabułą”17 . Zgodnie z jego optyką interpretacja powieści wymagała 
zastąpienia perspektywy partykularnej, wyznaczanej fabułą utworu, per-
spektywą uniwersalną, wiążącą ze sobą wypracowanie „systemu opozycji 
i korelacji” między wyprowadzonymi z narracji powieściowej pojęciami . 
Autor podkreślał zarazem swoistą bezzałożeniowość swojej metody inter-
pretacji – zastrzegał, że zastosowana przez niego metoda pozwala „wy-
dobyć na jaw tę i tylko tę filozofię, która zawiera się implicite w badanej  
powieści”18 . 

Za podstawową opozycję pojęciową wyznaczającą parametry narracji 
Nienasycenia Pomian uznaje konflikt cielesności i świadomości . Przy tym 
„cielesność najlepiej streszcza się i wyraża w popędzie płciowym i agre-
sywności”, z kolei świadomość „rozumiana jest w sposób, który radykal-
nie przeciwstawia ją cielesności . Utożsamia się ją z przeżyciem metafizycz-
nym, z dostrzeżeniem dziwności istnienia oraz bezpośrednim ujęciem 
jedności własnej osobowości”19 . Zgodnie z innym określeniem świado-
mość w zawartości filozoficznej Nienasycenia to „drugi biegun, usytuowa-
ny na antypodach cielesności”20 . Wynik to o tyle dyskusyjny, że nie cał-
kiem zgodny z tymi rozstrzygnięciami ontologicznymi Witkiewicza, które 
opisują funkcjonowanie indywiduum ożywionego w kategoriach ścisłego 
związku komponentów psychicznego i cielesnego oraz kojarzącymi prze-
życie jedności osobowości z doświadczeniami cielesnymi właśnie . Wy-
nik ten bliższy jest refleksji historiozoficznej Witkiewicza, ustanawiającej 
wyraźną opozycję między zdolnością indywiduum przeżywania jedności 
osobowości – stanu maksymalnej i pozaświatowej niejako integracji psy-
chicznej – oraz stanem jego degradacji w procesie postępującej mechani-
zacji społecznej . W analizach Pomian posługuje się zamiennie pojęciami 

15 Por . K . Pomian, Powieść jako wypowiedź filozoficzna. Próba strukturalnej ana-
lizy „Nienasycenia”, [w:] tegoż, Człowiek pośród rzeczy. Szkice historycznofilozoficzne, 
Warszawa 1973, s . 146 .

16 Tamże, s . 147 .
17 Tamże, s 151 .
18 Tamże .
19 Tamże, s . 155 .
20 Tamże, s 156 .
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cielesności i erotyzmu – to drugie wiąże z dziedziną prawidłowości biolo-
gicznych i z nią właśnie łączy w krótkim fragmencie swojego eseju rysunki 
i obrazy Witkiewicza . Pisze, że w „tych niekontrolowanych wizjach docho-
dzi do głosu przekonanie o ścisłym związku między erotyzmem a animal-
nym pierwiastkiem w człowieku, które wyraża się na obrazach w sposób 
tłumiony przez wewnętrzną cenzurę”21 . Wyróżniona przez niego opozycja 
dotyczy w ostatecznej instancji „rozdarcia […] między pierwiastkiem swo-
iście ludzkim, a pierwiastkiem animalnym”22 .

Zdaniem Pomiana, w powieści Nienasycenie dochodzi do utożsamienia 
partykularnej perspektywy narratora z uniwersalną perspektywą samego 
Witkiewicza – miałoby to stanowić dodatkowy argument za uznaniem jej 
za wypowiedź filozoficzną . Zważywszy na niepełny charakter interpreta-
cji Pomiana, rozpoznającej w utworach literackich i obrazach Witkiewicza 
jedynie te znaczenia, które zgodne są z brzmieniem jego diagnoz historio-
zoficznych, w niniejszej pracy proponuję ostrożniejsze podejście do przed-
miotu badań . Nie można, moim zdaniem, odczytać w utworach literackich 
i obrazach Witkiewicza stwierdzeń o charakterze filozoficznym komuni-
kowalnych w wyprowadzonym z nich języku wyższego rzędu . Mimo że 
do swoich utworów literackich często włączał on wypowiedzi filozoficzne 
jako elementy konstrukcji formy, to jednak w tekstach teoretycznych pod-
kreślał przecież odmienność porządków „Prawdy Absolutnej” wiążącej się 
z filozofią i „Tożsamości Faktycznej Poszczególnej” dotyczącej dziedzin 
sztuki i literatury . Kierując się tym rozróżnieniem, w prezentowanej książ-
ce zmierzam zaledwie do ukazania pewnego ontologicznego wymiaru prac 
malarskich i literackich Witkiewicza, posługując się metodą konfronto-
wania ich aspektów formalnych, wybranych motywów ikonograficznych 
z jego obrazów i fragmentów jego utworów literackich, z brzmieniem tez 
ontologicznych formułowanych przez niego w pracach teoretycznych . Ten 
sposób podejścia pozwala na uniknięcie traktowania prac malarskich i ry-
sunkowych Witkiewicza jako ilustracyjnych wobec jego filozofii i utrzy-
manie ich integralności artystycznej . 

Zamierzenie moje traktuję jako pokrewne sformułowanemu przez Ma-
cieja Soina programowi odkrywania wielowymiarowości filozofii Witkie-
wicza . Wbrew jednak przywołanemu powyżej postulatowi Soina w swoich 
analizach nie oddzielam ściśle doktryny artystycznej Witkiewicza od jego 
teorii estetycznej . Celem moim jest ukazanie właśnie tego, co nie mieści 
się w obrębie rozrysowanej przez Soina struktury pojęciowej: ontologicz-

21 Tamże, s . 174 . Możliwość tego rodzaju „ikonografii potworności” rozważał 
również Wojciech Sztaba (Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza, Kraków 1982, s . 129–145) .

22 Tamże, s . 162 .
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nego aspektu praktyki malarskiej utrzymanej w czystej formie . Tym, co 
wiąże w moich analizach dziedziny ontologii i sztuki, jest założenie czę-
ściowego nakładania się znaczeń pojęcia dwoistej czasowo-przestrzennej 
formy istnienia, znanego z rozważań ontologicznych Witkiewicza, i poję-
cia czystej formy dzieła sztuki – centralnej kategorii jego estetyki .

Prezentowana praca stanowi przegląd i opis rozważanych przez Wit-
kiewicza zagadnień ontologicznych . Jej pierwszy rozdział kojarzy kon-
cepcję jedności jaźni – sformułowaną przez Witkiewicza w jego pismach 
młodzieńczych – z filozofią Arthura Schopenhauera, opisującego stan 
jedności podmiotowej w kategoriach „lepszej świadomości”, wyzwolonej 
z porządku przyczynowo-skutkowego świata zjawiskowego i postrzega-
jącej go z perspektywy „wiecznej teraźniejszości” . Pojęcie jedności jaźni, 
opatrzonej również przez młodego Witkiewicza mianem „uczucia meta-
fizycznego”, wiąże ze sobą koncepcję dzieła malarskiego – wypowiedzia-
ną na kartach powieści 622 upadki Bunga – jako ornamentalnego układu 
form na płaszczyźnie ograniczonej prostokątem ramy, pojmowanego jako 
odbicie jedności istnienia . Koncepcja ta wypowiada formułę symbolizmu 
malarskiego Witkiewicza . Rozdział pierwszy niniejszej książki konfrontu-
je jego młodzieńczą koncepcję dzieła malarskiego z poglądami teoretyków 
francuskiego symbolizmu, komentujących dzieła malarskie z kręgu syn-
tetyzmu w kategoriach odkrywania metafizycznej prawdy w zmiennych 
widokach rzeczy . Końcowy fragment pierwszego rozdziału opisuje rodzaj 
oscylacji między powierzchnią i optyczną głębią obrazów młodego Wit-
kiewicza, określającej kolisty proces percepcji dzieła malarskiego – proces 
analitycznego ruchu wnikania w wewnętrzną przestrzeń obrazu i powro-
tu na jego powierzchnię w syntetycznym oglądzie jego całościowej struk-
tury formalnej .

Drugi rozdział pracy obejmuje eksplikację znaczenia pojęcia jedno-
ści osobowości zgodnie ze sposobem, w jaki pojęcie to definiowane jest 
w pismach ontologicznych i estetycznych Witkiewicza z okresu między-
wojennego . Konfrontuję w nim teologiczny aspekt koncepcji podmioto-
wej jedności z młodzieńczej fazy rozwoju filozoficznego Witkiewicza z jej 
wykładnią psychologistyczną sformułowaną w jego dojrzałych pismach 
ontologicznych . Wraz z pojęciem jedności osobowości omawiam zna-
czenia innych podstawowych pojęć Witkiewiczowskiej ontologii: istnie-
nia poszczególnego, jego trwania i rozciągłości, istnienia w całości pojmo-
wanego w nierozdzielnym związku z nieskończoną dwoistą jego formą . 
Eksponuję ten aspekt pojęcia jedności osobowości, który odróżnia je od 
koncepcji Hansa Corneliusa – bezpośredniość jej przeżywania jako jako-
ści postaciowej całości trwania istnienia poszczególnego . Dokonuję roz-
różnienia między traktowanymi często jako synonimy pojęciami jedności 
osobowości, uczucia metafizycznego i niepokoju metafizycznego . Rozwa-

 Wstęp 17



żam znaczenie pojęcia dwoistej czasowo-przestrzennej formy istnienia dla 
sposobu konstruowania systemu ontologii Witkiewicza i projektowanego 
przez niego systemu estetyki . Diagnozuję względną niezależność dojrza-
łej ontologii i estetyki Witkiewicza oraz eksponuję funkcję pojęcia jedno-
ści osobowości jako rodzaju zwornika między nimi .

W drugim rozdziale pracy omawiam również ontologiczne pojęcie 
ograniczonej przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego, czyli przy-
pisanego ożywionemu indywiduum pola jego percepcji, jako odpowiednik 
optycznej głębi dzieła malarskiego . Opisuję postulowany w pismach es-
tetycznych Witkiewicza sposób konstruowania wewnętrznej przestrzeni 
obrazu w zgodzie z zawartością leżącą u podłoża twórczego pierwotnej 
wizji artystycznej . Przywołuję zarysowaną w powieści Witkiewicza Jedy-
ne wyjście z lat 1931–1933 koncepcję artystycznego epoché – wyobrażenio-
wej anihilacji danego w potocznym doświadczeniu świata umożliwiającej 
odsłonięcie tej pulsującej życiem pierwotnej wizji . Komentuję bezpośred-
ni i źródłowy charakter przeżycia jedności osobowości, konfrontując po-
stulowaną przez Witkiewicza bezinteresowność postawy artystycznej, 
wynikającą z przesłanek o charakterze estetycznym i ontologicznym, z ar-
tystycznym aktywizmem Umberta Boccioniego, motywowanym założe-
niami przejętymi z intuicjonizmu Henriego Bergsona .

Zgodnie z teorią Witkiewicza kompozycja malarska jest symbolem jed-
ności wewnętrznej jej twórcy – obejmuje wiązki przeżyć podmiotu twór-
czego wyprojektowane w niepowtarzalnej konfiguracji na powierzchnię 
obrazu siłą pierwotnego impulsu twórczego . Wyraża przy tym zasadę ist-
nienia w całości – jedność w wielości jego elementów . Na tym polega for-
muła „symbolizmu bezpośredniego” Witkiewicza, odróżniającą go od 
symbolizmów cząstkowych z kręgu malarskiego syntetyzmu, skupiających 
się na wyrażaniu istoty wybranych fragmentów rzeczywistości . Poszuku-
jąc ontologicznego wymiaru obrazów Witkiewicza, w trzecim rozdzia-
le niniejszej pracy omawiam sformułowane przez niego zasady konstru-
owania kompozycji malarskiej w kategoriach ustanawiania wewnętrznej 
przestrzeni obrazu . Podejmuję przy tym próbę wyodrębnienia swoistej 
ontologicznej ikonografii obrazów Witkiewicza artykułowanej strukturą 
linearną jego prac . Dynamiczne przebiegi linii w rysunkach i kompozy-
cjach malarskich Witkiewicza ewokują czucia dotykowe i motoryczne wi-
docznych na nich indywiduów . Ikonografia ontologiczna obrazów Wit-
kiewicza – w zgodzie z tezami jego ontologii – jest ikonografią dotyku, co 
tłumaczy częste w jego pracach efekty anamorfozy .

Odpowiednio rozłożone napięcia kierunkowe sugerują w obrazach 
Witkiewicza efekty ruchu – był to dla mnie impuls do zestawienia w trze-
cim rozdziale pracy dokonań malarskich Witkiewicza z programem ku-
bizmu, a także ukazania podstawowych różnic między przesłankami 
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twórczości malarskiej Witkiewicza a założeniami praktyki artystycznej 
Boccioniego . W rozdziale trzecim zwracam również uwagę na pojęciowy 
wymiar obrazów Witkiewicza – napięcia kierunkowe jego rysunków są 
często wzmacniane przez towarzyszące im opisy . Wykorzystując wybra-
ne tezy ontologii Witkiewicza jako środki wzmacniające napięcia kierun-
kowe jego obrazów, omawiam dwojakiego rodzaju – subiektywne i obiek-
tywne – znaczenia efektów ruchu w jego obrazach . Linearna struktura 
prac Witkiewicza – napięcia wewnętrzne, kompresje i przesunięcia form 
przedmiotowych – wiązałaby ze sobą pojęcie ruchu w znaczeniu zarówno 
subiektywnym (jako zmiany lokalizacji kompleksu danych wrażeniowych 
w przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego), jak i obiektywnym 
(jako zmiany lokalizacji układu oddziałujących na siebie ożywionych in-
dywiduów w przestrzeni rzeczywistej całości istnienia) .

Kluczową rolę w Witkiewiczowskiej koncepcji procesu twórczego od-
grywa, jak się wydaje, ontologiczne pojęcie podświadomego tła dla prze-
żyć pojawiających się w centrum uwagi doświadczającego indywiduum . 
Tło to ma stanowić rezerwuar elementów składowych dzieła malarskiego 
lub literackiego utrzymanego w czystej formie . W rozdziale trzecim pracy 
omawiam swoistość tej koncepcji podświadomości, wyprowadzonej z filo-
zofii Corneliusa, konfrontując ją z teorią pamięci Bergsona . W rozdziale 
trzecim i czwartym analizuję również przeprowadzoną przez Witkiewicza 
krytykę znanego z filozofii fenomenologicznej pojęcia aktu intencjonalne-
go, sprowadzalnego – jego zdaniem – do pojęcia splotu przeżyć elementar-
nych, w tym cielesnych, o charakterze oczekiwania . Pojęcie oczekiwania 
prowadzi mnie do ukazania – z punktu widzenia rozstrzygnięć estetycz-
nych Witkiewicza – cielesnych aspektów zarówno procesu tworzenia, jak 
i odbioru dzieła sztuki .

Założone przeze mnie jako hipoteza pokrewieństwo znaczeń pojęcia 
dwoistej czasowo-przestrzennej formy istnienia i pojęcia czystej formy 
dzieła sztuki prowadzi mnie do określenia w trzecim rozdziale niniejszej 
książki wypracowanego przez Witkiewicza modelu kompozycji malarskiej 
jako diagramu przecinania się przestrzeni rzeczywistych istnień poszcze-
gólnych . Kompozycja tego rodzaju przedstawiałaby wycinek całościowej 
architektury istnienia, określanej przez Witkiewicza jako „związek funk-
cjonalny Wszystkiego ze Wszystkim”, której poszczególne segmenty wy-
pełnione są wiązkami przeżyć przynależnych trwaniom wielu istnień po-
szczególnych . W rozdziale trzecim pracy formułuję również tezę, zgodnie 
z którą subiektywne znaczenie przestrzeni rzeczywistej istnienia poszcze-
gólnego wyraża się w obrazach Witkiewicza za pomocą środków optycz-
nych, z kolei obiektywne znaczenie nieskończonej przestrzeni rzeczywi-
stej całości istnienia wyraża się w nich za pomocą środków pojęciowych 
ewokowanych idiomatyczną pracą linii .
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Możliwość przekroczenia porządku optycznego w malarstwie Witkie-
wicza przedstawiam w rozdziale czwartym pracy . Zmierzam w nim do 
skonfrontowania sposobu „myślenia malarstwa” przez Witkiewicza z teo-
riami obrazu Jacques’a Derridy, Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Gilles’a 
Deleuze’a . Konfrontacja ta wydobywa wątek cielesny rozważań ontolo-
gicznych Witkiewicza i umożliwia pogłębioną analizę związku procesów 
tworzenia i recepcji obrazu z przeżyciami dotykowymi . Wydobywa ona 
cielesny wymiar samego pojęcia jedności osobowości . Przeżycia dotyko-
we, wewnętrzne i zewnętrzne, stanowią w rozwoju psychicznym istnie-
nia poszczególnego – zgodnie z pismami Witkiewicza powstałymi w la-
tach trzydziestych XX wieku – substrat wszystkich innych przeżyć, łącznie 
z procesami myślenia pojęciowego . 

Ponadto w rozdziale czwartym sytuuję sformułowaną przez Witkie-
wicza diagnozę całkowitej adekwatności prezentowania się osobowo-
ści, danej „samej w sobie i dla siebie” w przeżyciach dotykowych, mię-
dzy – z jednej strony – opisanym przez Merleau-Ponty’ego rozpoznaniem 
niepełnej przejrzystości prezentowania się ucieleśnionego podmiotu per-
cepcji w procesie różnicowania się kształtów rzeczy, a – z drugiej strony 
– dokonanym przez Deleuze’a opisem „ciała bez organów”, przekraczają-
cego, na poziomie wrażeniowym, własne granice w procesie immanentne-
go stawania się . Konfrontuję również ikonografię cielesną malarstwa same-
go Witkiewicza z ikonografią ciała intensywnego odczytaną przez Deleuze’a  
w obrazach Francisa Bacona . Zestawiam rozpoznaną przez Deleuze’a w obra-
zach Bacona strukturę diagramu sił z Witkiewiczowskim modelem kom-
pozycji malarskiej jako układu napięć kierunkowych, zastanawiając się 
nad związkiem koncepcji immanentnego stawania się z pojęciem jedno-
ści osobowości .

Dokonujące się w niniejszej pracy swoiste uprzestrzennienie ontologii 
Witkiewicza – ze względu na zastosowane w niej zabiegi konfrontowania 
linearnej struktury jego prac z brzmieniem sformułowanych przez niego 
tez ontologicznych – nie prowadzi, i właściwie nie może doprowadzić, do 
odkrycia w jego obrazach takich treści ontologicznych, których nie wy-
powiedział on w swoich tekstach . Wyróżnia ono jednak pewne zagadnie-
nia ontologiczne jako te, które częściej niż inne ewokowane są układami 
form w kompozycjach Witkiewicza, takie jak sposób manifestowania się 
ruchu w strumieniu przeżyć czy dotykowy charakter relacji między indy-
widuami . Przede wszystkim jednak uprzestrzennienie to zwraca uwagę na 
najważniejszy bodaj aspekt projektu malarstwa spod znaku czystej formy 
– to, że projekt ten ma unaocznić i umożliwić, w przeżyciu jedności oso-
bowości, doświadczenie nieskończonej złożoności istnienia . Innymi sło-
wy, w doświadczeniu tym, opisanym zarówno w ontologii, jak i w este-
tyce Witkiewicza, ma zamanifestować się „nieskończoność istnieniowa” 
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w swojej nieustannej zmienności, niemożliwa do klarownego opisania za 
pomocą jasno zdefiniowanych pojęć, jednak możliwa do odczucia w pro-
cesie percepcji różnie zorientowanych i przenikających się form, przebie-
gów linii, zestawień kolorystycznych i w wieloznaczności towarzyszących 
niekiedy obrazom Witkiewicza komentarzy słownych . W swojej ontologii 
Witkiewicz uznał pojęcie istnienia za pierwotne i niedefiniowalne . Roz-
ważania pomieszczone w niniejszej pracy prowadzą do wniosku, że za 
treść tego pojęcia należałoby uznać odczuwaną w przeżyciu estetycznym, 
za każdym razem inaczej, kosmiczną złożoność i zmienność istnienia .

Niniejsza publikacja jest nieznacznie zmienioną wersją rozprawy doktor-
skiej napisanej pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Jacka 
Migasińskiego . Rozprawa ta była przedmiotem publicznej obrony, która 
odbyła się 11 października 2016 roku w Instytucie Filozofii Uniwersyte-
tu Warszawskiego .

 Wstęp 21





Rozdział 1

Doświadczenie estetyczne 
a problem dualizmu

Zmysłowe postacie idei

Koniec XIX wieku przyniósł istotną zmianę sposobu pojmowania zarów-
no natury wglądu filozoficznego, jak i funkcji dzieła sztuki . Zarzucenie 
modelu filozofii spekulatywnej, wpisującej podmiot refleksji w ogólniej-
szy schemat teleologii rozumu, sprzężone z antynaturalistyczną tenden-
cją nasilającą się w praktykach artystycznych epoki wczesnego moderni-
zmu, doprowadziło w tym okresie do uzgodnienia dążeń filozofii i sztuki 
– nadania im charakteru krytyki bezpośredniego doświadczenia, prze-
jawiającej się w podejmowaniu refleksji na temat warunków jego czysto-
ści i prawomocności . Ten szczególny sojusz wysiłków poznawczych i arty-
stycznych – manifestujące się w nich dążenie do skojarzenia porządków 
prawdy i formy – wyznacza, jak się wydaje, dyskursywne parametry mo-
dernizmu jako formacji kulturowej . Sojusz ten prowadził w dziedzinie 
rozważań filozoficznych do wyposażenia doświadczenia o charakterze es-
tetycznym w zdolność odkrywania nieznanych aspektów rzeczywistości 
oraz nadawał poszukiwaniom artystycznym charakter filozoficzny .

Zmierzając do teoretycznego ugruntowania najbardziej radykalnych 
praktyk artystycznych swojego czasu, francuski krytyk Albert Aurier pod-
kreślał konieczność odświeżenia sposobów artystycznego widzenia przez 
odrzucenie schematów przedstawienia typowych dla malarstwa realistycz-
nego . W tekście programowym Symboliści, opublikowanym w 1892 roku, 
pisał on, że

malarze nie są stworzeni do filozofowania; byłoby jednak chyba niesprawiedliwe 
wyrzucać im zbytnio skłonności do teoretycznych rozważań . W istocie nie należy 



zapominać, że wystąpili oni jako głosiciele zapomnianych formuł w epoce scepty-
cyzmu, pedantycznego nieuctwa lub, co gorsze, fałszywej wiedzy, w epoce całko-
wicie zmaterializowanej, przemysłowej, utylitarnej1 .

Zgodnie z optyką Auriera wyposażenie malarstwa w wymiar filozo-
ficzny miało stanowić remedium na nowotwór materializmu przeżerający 
tkankę ówczesnej kultury, z manifestującymi się w dziedzinie sztuki „po-
żądaniami realizmu i iluzjonizmu”2 . Proklamowany przez Auriera prze-
łom miał się dokonać przez pozytywne usankcjonowanie sfery wewnętrz-
nej artysty – wyobraźni – jako właściwego źródła inspiracji, stanowiącej 
rezerwuar idei obleczonych w formy zmysłowe . Należało, zdaniem fran-
cuskiego krytyka, „przyznać artyście możliwość i zasadność zajmowania 
się w dziele podłożem ideowym, które istnieje wszędzie we wszechświecie 
i które, według Platona, jest jedyną prawdziwą rzeczywistością – reszta jest 
bowiem tylko pozorem, cieniem”3 .

Symbolizm w malarstwie, określany przez Auriera również jako syn-
tetyzm i ideizm, przenosił punkt nacisku ze sfery przedmiotowej na pod-
miotową: odtwarzanie przedmiotu w dziele malarskim miało – w myśl 
jego założeń – charakter wtórny i pomocniczy wobec podstawowej peł-
nionej przez nie funkcji symbolizowania „jedności ideowej i zmysłowej 
wykonawcy”4 . Innymi słowy, założenia teorii symbolizmu postulowały 
tego rodzaju wizualną transpozycję postrzeganej zmysłowo rzeczywisto-
ści, aby odzwierciedlała ona jednoczącą moc postrzegającego podmiotu, 
zaświadczała o jego zdolność do syntetycznego wglądu w sferę idei mani-
festujących się w naturze . Zdolność ta, według Auriera, nadaje postaci ar-
tysty charakter wyjątkowy – pisał on, że tylko „umysły obdarzone dosko-
nałością wizji” można uznać za „najwyższe umysły naszej biednej i ślepej  
ludzkości”5 .

Praktyka artystyczna zgodna z założeniami teorii symbolizmu mia-
ła konfrontować odbiorcę bezpośrednio ze sferą niezafałszowanej wizji, 
traktując elementy postrzeganego świata jako znaki „bytów absolutnych 
i podstawowych – Idei”6, których zestawienie w obrębie kompozycji ma-
larskiej podporządkowane jest swoistej zasadzie ekonomii: ma prowadzić 
widza możliwie najbardziej skutecznie do rozpoznania abstrakcyjnego 

1 A . Aurier, Symboliści, [w:] Moderniści o sztuce, wybrała, opracowała i wstę-
pem opatrzyła E . Grabska, Warszawa 1971, s . 354 .

2 Por . tamże, s . 362 .
3 Tamże, s . 359 .
4 Por . tamże, s . 356 .
5 Tamże, s . 359 .
6 A . Aurier, Symbolizm w malarstwie – Paul Gauguin, [w:] Moderniści o sztu-

ce…, s . 269 .
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znaczenia wpisanego w dzieło . Tak rozumiane dzieło dopuszcza możli-
wość uproszczeń i deformacji . Jak pisał Aurier: 

wszystkie elementy języka malarskiego: linie, plany, cienie, światła, kolory, sta-
ją się […] elementami abstrakcyjnymi, które można ograniczać, wyolbrzymiać, 
przekształcać zgodnie z charakterem ich własnego wyrazu, aby osiągnąć ogólny 
cel dzieła: wyraz pewnej idei, pewnego marzenia, pewnej myśli7 .

Zgodnie z tą koncepcją punktem odniesienia praktyk symbolistów sta-
ją się dzieła sztuki prymitywnej, które według Auriera – ze względu na 
syntetyczny charakter ich formy – „często wskazują na intymny kontakt 
z myślą tkwiącą w przyrodzie, z duszą rzeczy”8 .

Francuscy teoretycy symbolizmu zgodnie uznawali sztukę Paula Gau-
guina za najbardziej wyrazistą manifestację idei syntetyzmu . Stosowane 
przez niego uproszczenia formy, świadomie nawiązujące do rozwiązań, 
po które sięgali twórcy z kręgów kultur archaicznych, częste przywoły-
wanie przez niego symboli zaczerpniętych z różnych – europejskich i po-
zaeuropejskich – tradycji kulturowych, a także intensywność używanych 
przez niego kolorów i śmiałość wykraczających poza wszelkie dotychcza-
sowe konwencje zestawień barwnych uznawano za manifestację prawa ar-
tysty do „realizacji własnej wolności”9 i do „zajmowania się tym co du-
chowe, niedotykalne”10 . Twórczość Gauguina miała być, zdaniem Auriera, 
„przeniknięta głęboką idealistyczną filozofią, wyrażoną prostymi środka-
mi […] . Można by powiedzieć, że jest to filozofia Platona zinterpretowa-
na w plastyce przez genialnego dzikusa”11 . Spontaniczna i bezpośrednia 
w swoim wyrazie, sztuka tego rodzaju mogła sprostać – w myśl założeń 
tych autorów – wyzwaniu zwrócenia się ku źródłom przedstawienia: fun-
dującej istotny sens rzeczy sferze podmiotowej .

Wielokrotnie wskazywano na pokrewieństwo czy wręcz zakorzenie-
nie teorii symbolizmu w poglądach estetycznych Arthura Schopenhauera, 
wypowiedzianych w jego fundamentalnej pracy Świat jako wola i przed-
stawienie (Die Welt als Wille und Vorstellung, t . I: 1819, t . II: 1844) . Poglądy 
te wynikają bezpośrednio z rozstrzygnięć metafizycznych zaproponowa-
nych przez tego filozofa, określających aktywność podmiotową jako ro-
dzaj epifenomenu przenikającej świat zmysłowo postrzegalnych zjawisk 
woli życia . Metafizyka Schopenhauera narusza podstawy gmachu racjona-
lizmu wznoszonego przez klasyczny idealizm niemiecki – wyciągając ra-

7 Tenże, Symboliści…, s . 360 .
8 Tamże, s . 359 .
9 Por . Ch . Morice, Paul Gauguin, [w:] Moderniści o sztuce…, s . 380 .
10 Por . A . Aurier, Symboliści…, s . 362 .
11 Tamże .

 Zmysłowe postacie idei 25



dykalne konsekwencje z krytyki podstaw wiedzy przeprowadzonej przez 
Immanuela Kanta, nadaje ona czynnościom poznawczym charakter in-
strumentalny wobec pozbawionych celu, ślepych impulsów woli odkrywa-
nej jako podstawa zjawisk – Kantowska rzecz sama w sobie – w doświad-
czeniu wewnętrznym . Metafizyka ta ma wymiar biologistyczny: w myśl 
jej założeń wola, pojmowana jako wymykające się wszelkim pozytyw-
nym kwalifikacjom pojęciowym spontaniczne dążenie ekspansji, doznaje 
ujednostkowienia w świecie zmysłowo postrzeganych zjawisk – wchodzi 
w konflikt sama ze sobą, wyłaniając wielość żywych organizmów zmierza-
jących do zachowania własnego istnienia, na planie zarówno indywidual-
nym, jak i gatunkowym .

Ekspansywny charakter woli ujawnianej przez Schopenhauera tłuma-
czy powstawanie coraz bardziej zaawansowanych form życia organicz-
nego, różnicowanie się ich postaci, złożoność ich budowy i specjalizację 
funkcji ich organów . Wyodrębnienie się centralnego układu nerwowego 
jako ośrodka interakcji ożywionego indywiduum ze światem zewnętrz-
nym wpisuje procesy poznawcze w obieg impulsów nerwowych przeka-
zywanych przez narządy zmysłów . Mózg zostaje wyposażony we władzę 
intelektu, która organizuje dane doświadczenia w postrzeżenia za pomo-
cą apriorycznych form poznawczych: czasu, przestrzeni i przyczynowości . 
Rozwój kory mózgowej umożliwia abstrahowanie postrzeżeń do poziomu 
pojęć . W ramach tej naturalistycznej genealogii poznania dostępny zmy-
słowo świat przedstawia się według Schopenhauera jako konstrukcja in-
telektu – dziedzina względnie trwałych rzeczy rozmieszczonych w czasie 
i przestrzeni, oddziałujących wzajemnie na siebie .

Schopenhauer podkreśla adaptacyjną funkcję mózgu i jego wytworów, 
dokonuje wręcz utożsamienia mózgu z intelektem, a ciała z ujednostko-
wioną wolą – decyzja będąca przedmiotem późniejszej krytyki przeprowa-
dzonej przez Richarda Avenariusa . Wszelkie postacie dostępnego zmysłom 
świata uznaje on za ekspresje woli życia – dziedzinę pozoru domagającego 
się metafizycznego ugruntowania . Rüdigier Safranski sugerował, że roz-
ważania filozoficzne Schopenhauera można uznać za rodzaj „hermeneu-
tyki istnienia” opierającej się na metodzie „rozumienia świata z perspek-
tywy woli”12 . Metoda ta prowadzi filozofa do uznania ruchów ludzkiego 
ciała za ekspresje woli i skojarzenia jego części z odmianami woli: mózgu 
z „wolą poznania”, nogi z „wolą chodzenia”, ręki z „wolą chwytania”, żo-
łądka z „wolą trawienia”, genitaliów z „wolą płodzenia”13 . Również wytwa-

12 Por . R . Safranski, Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii. Biografia, tłum . M . Fal-
kowski, Warszawa 2008, s . 239 .

13 Por . A . Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t . II, tłum . J . Gare-
wicz, Warszawa 2013, s . 368 .
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rzane przez intelekt pojęcia pełnią według niego jedynie funkcję narzędzi 
służących zaspokajaniu nieświadomych pragnień – przejawów ujednost-
kowionej w ciele woli . Ich pretensja do obiektywności traci tym samym 
uzasadnienie, ufundowane bowiem na spostrzeżeniach, stanowią one je-
dynie „przedstawienia przedstawień” .

Schopenhauer przeciwstawia porządek zorientowanego praktycznie 
poznania pojęciowego porządkowi idei dostępnemu w aktach kontem-
placji estetycznej . Konstatacja jedności świata zjawisk, stanowiąca punkt 
dojścia przeprowadzonej przez niego systematycznej dedukcji pojęć, sta-
je się według niego przedmiotem natychmiastowego rozpoznania będące-
go udziałem odmiennego typu świadomości – „czystego podmiotu wie-
dzy”, uwolnionego od przymusu osiągania celów narzucanych jej przez 
wolę . Zamiast pojęciowej abstrakcji, dokonywanej przez intelekt zgodnie 
wyróżnioną przez Schopenhauera zasadą racji dostatecznej, „czysty pod-
miot wiedzy” zdolny jest tworzyć reprezentację niezmiennych idei w ak-
tach naoczności . Tego rodzaju bezpośredni wgląd może się dokonać tyl-
ko w następstwie wyłączenia podmiotu postrzeżenia z porządku celów 
narzucanych przez wolę: „świat ujęty zostaje czysto obiektywnie – pisze 
Schopenhauer – wtedy tylko, kiedy nie wie się już, że samemu się do nie-
go należy”14 .

Utrata poczucia własnej przynależności do świata zjawisk jest tożsa-
ma, zdaniem Schopenhauera, z osiągnięciem stanu „lepszej świadomości” 
– dokonuje się ona w ostatecznym wysiłku woli, polegającym na zneutrali-
zowaniu pragnień manifestujących się w dziedzinie własnego ciała . W ak-
cie tym wola życia zwraca się niejako przeciwko samej sobie, umożliwiając 
pełne wykorzystanie zdolności obiektywnego pojmowania przez intelekt 
sensu rzeczy . Ujednostkowiony w ciele podmiot woli przekształca się w ten 
sposób w podmiot wiedzy – rodzaj bezcielesnego oka – myślący i postrze-
gający świat zjawisk, a w nim własne ciało, niejako spoza jego granicy, sam 
niebędący jednak przedmiotem postrzeżenia . Podmiot taki nie pozostaje 
z rzeczami w relacjach przyczynowo skutkowych, jest jednak wyposażony 
w zdolność utożsamienia się z nimi . Jak pisze Schopenhauer:

Jeśli mocą ducha wznosząc się w górę porzucić zwykły sposób patrzenia na rze-
czy, […] jeśli nie pozwalać […] by świadomością władało myślenie abstrakcyjne, 
rozumowe pojęcia, lecz zamiast tego całą mocą ducha zwrócić się ku naoczno-
ści, pogrążyć w nią całkowicie i pozwolić, by całą świadomość wypełniła spo-
kojna kontemplacja obecnego właśnie, naturalnego przedmiotu, czy to jest jakiś 
widok, jakieś drzewo, skała, budynek, czy jeszcze coś innego; kiedy człowiek cał-
kiem się w tym przedmiocie zagubi, tj . zapomina o sobie właśnie jako o indywidu-
um, o swojej woli i istnieje już tylko jako czysty podmiot, niezmącone zwierciadło 

14 Tamże, s . 523 .
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przedmiotu, tak jakby przedmiot istniał zupełnie sam, bez kogoś, kto go postrze-
ga, i nie można było w ogóle odróżnić tego, kto ogląda, od naoczności, ponieważ 
stali się tym samym, skoro cała świadomość wypełniona jest całkiem i opano-
wana przez ten jeden jedyny naoczny obraz; […] i przez to właśnie człowiek po-
grążony w naoczności nie jest już jednostką, gdyż właśnie indywiduum zagubiło 
się w takiej naoczności, lecz jest czystym, nie posiadającym woli, nie doznającym 
cierpienia, pozaczasowym podmiotem poznania15 .

Stan estetycznej kontemplacji umożliwia, zdaniem Schopenhauera, po-
strzeganie jednostkowych rzeczy jako ucieleśniających idee ich gatunków 
– prezentują się one wtedy jako uwolnione od percepcyjnych schematów 
czasu i przestrzeni, poza siecią zależności przyczynowo-skutkowych, bez 
związku z ustalanym przez podmiot woli porządkiem celów . Te bezcza-
sowe idee wciąż zachowują status przedstawienia – nie konfrontują czy-
stego podmiotu wiedzy z rzeczą samą w sobie, lecz prezentują podmio-
towi formalny sens rzeczy: sens bycia przedmiotem dla podmiotu . Jako 
uniwersalne formy rzeczy sytuują się one na różnych poziomach „przed-
miotowości woli” – przedstawiają określone postacie jej obiektywizacji: od 
bezwładu materii martwej przez spontaniczną ekspansję życia manifestu-
jącą się w świecie roślinnym i zwierzęcym do narastającej złożoności ma-
nifestacji woli w afektywnych doznaniach będących udziałem istot ludz-
kich . Schopenhauer pisze:

Przedmiotowość ta obejmuje jednakowo tak przedmiot, jak podmiot, ponieważ 
są one jej jedyną formą; ale w tej formie zachowują pełną równowagę; i tak jak 
przedmiot nie jest tu też niczym innym niż przedstawieniem dla podmiotu, tak 
też podmiot, rozpływając się zupełnie w oglądanym przedmiocie, staje się sam 
tym przedmiotem, jako że cała świadomość jest tylko jego najwyraźniejszym ob-
razem . Ta właśnie świadomość, kiedy pomyśleć sobie wszystkie idee lub szcze-
ble przedmiotowości woli, przechodząc przez nie po kolei, składa się właściwie na 
cały świat jako przedstawienie16 .

Postrzegana z tej perspektywy sztuka nie może jedynie pełnić funkcji 
odtwórczej wobec rzeczywistości – jest ona wyposażona w zdolność usta-
nawiania ciągłości między wolą własną postrzegającego podmiotu a wolą 
życia manifestującą się w rzeczach . Skojarzona zostaje w ten sposób z dzie-
dziną poznania – ma służyć wyłuskiwaniu metafizycznej prawdy z wielo-
ści postrzeganych zmysłowo rzeczy . Podobnie funkcję sztuki pojmowa-
li francuscy teoretycy symbolizmu . Jean Moréas pisał: „W sztuce tej […] 
obrazy przyrody, działania ludzkie, wszelkie zjawiska konkretne nie mogą 

15 Tenże, Świat jako wola i przedstawienie, t . I, tłum . J . Garewicz, Warszawa 
1994, s . 284 .

16 Tamże, s . 286 .
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ukazywać samych siebie; są to jedynie postacie zmysłowe mające przedsta-
wiać swoje powinowactwa ezoteryczne z pierwotnymi Ideami”17 . Z kolei 
Gustave Kahn łączył postulat zdejmowania z idei zasłony pozoru z progra-
mem eksploracji sfery subiektywnej: 

[…] te teorie ugruntowane są na czysto idealistycznej zasadzie filozoficznej, która 
każe nam odrzucić realność materii i przyjąć istnienie świata jako przedstawienie 
[…] . Należy zatem analizę mego „ja” przeprowadzić do końca, wielość i współza-
leżność rytmów uzgadniać z rozmiarami Idei18 .

Wypowiedziana przez Moréasa koncepcja artysty, który będzie „ubie-
rać rzeczy w rzadką subiektywność, nieznaną”19, pozostaje w ścisłej analo-
gii z zaproponowaną przez Schopenhauera koncepcją twórczego geniuszu, 
uwolnionego od przymusu realizowania dążeń woli i zdolnego do pojmo-
wania bezczasowych idei w aktach wyobraźniowego uzmienniania statycz-
nych widoków rzeczy . Wyróżniony w ten sposób stan estetycznej reflek-
syjności – czystej receptywności podmiotu wiedzy – umożliwia, zdaniem 
Schopenhauera, odkrywanie bogactwa i zmienności form, w których wola 
życia manifestuje się w świecie zjawisk . Uwalniana przez geniusza swo-
bodna gra wyobraźni, pojmowana jako źródło twórczości artystycznej, 
ustanawia ponadto ciągłość między wolą manifestującą się w doświadcze-
niu wewnętrznym w formie afektów a wolą przenikającą świat zmysłowo 
postrzegalnych rzeczy, prowadząc do rozpoznania jego jedności .

Poglądy estetyczne Schopenhauera, szczególnie jego koncepcja pod-
miotu wiedzy jako „niezmąconego zwierciadła” idei manifestujących się 
w dziedzinie natury, upoważniają, jak się wydaje, teoretyków symbolizmu 
do traktowania dzieła malarskiego jako symbolu osobowości artysty . Ce-
chujące malarstwo impresjonistów zorientowanie na przedmiot, a zatem 
hołdujące wciąż modelowi sztuki imitatywnej, proponują oni zastąpić for-
mułą „sztuki prostej, spontanicznej i pierwotnej”20, umiejącej „w obliczu 
natury odczytać w każdym przedmiocie jego abstrakcyjne znaczenie, ideę 
pierwotną”21 . Zdaniem Kahna, celem sztuki staje się „obiektywizowanie 
subiektywnego (eksterioryzacja idei), zamiast subiektywizowania obiek-
tywnego (natura widziana przez temperament)”22 . Aurier przypisuje arty-
ście umiejętność pobudzania wzruszenia, kojarzącego się z opisywanym 
przez Schopenhauera stanem identyfikacji podmiotu z przedmiotem – pi-

17 J . Moréas, Symbolizm, [w:] Moderniści o sztuce…, s . 256 .
18 Za: E . Grabska, Wstęp [do rozdziału Symboliści], [w:] tamże, s . 210 .
19 Za: tamże, s . 208 .
20 A . Aurier, Symbolizm w malarstwie – Paul Gauguin…, s . 272 .
21 Tamże, s . 273 .
22 Za: E . Grabska, Wstęp…, s . 210 .
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sze o „wzruszeniu transcendentalnym, wielkim i cennym, które wprawia 
w drżenie duszę wobec pulsującego dramatu abstrakcji”23 . Głosi również 
potrzebę „uproszczenia zapisu znaków” wbrew „hipostazom dotykalnych 
przedmiotów”24 . Dzieło sztuki ma być dekoracyjne, podkreślające swoją 
jedność formalną .

Faworyzując syntetyczną formę dzieła sztuki, Aurier określa malarstwo 
symbolistyczne mianem ideizmu i odróżnia je od konwencjonalnych prak-
tyk artystycznych, polegających na idealizowaniu przedmiotów – praktyk 
zorientowanych na retuszowanie „brzydoty rzeczy dotykalnych”25 . Jak się 
wydaje, nawiązuje w tym do rewizji platońskiej koncepcji sztuki przepro-
wadzonej przez Schopenhauera, zgodnie z którą przypisanie przez Platona 
sztuce funkcji imitatywnej wobec zmysłowo postrzegalnych przedmiotów, 
a tym samym ustawienie jej w roli podrzędnej wobec wyższej formy po-
znania – mentalnego obcowania ze światem idei – wynikało z utożsamie-
nia idei z pojęciami . „Platon uczy – pisał Schopenhauer – że przedmiotem, 
który zamierza przedstawić sztuka, wzorem dla malarstwa i poezji, nie 
jest idea, lecz pojedyncza rzecz . Nasze […] rozważania głoszą tezę wręcz 
przeciwstawną”26 . Osiągnięcie stanu bezpośredniego oglądu rzeczywisto-
ści idei nie dokonuje się, zdaniem Schopenhauera, w ramach pojęciowe-
go abstrahowania zmysłowo dostępnej wielości – idee zachowują dla nie-
go status postrzeżeniowy i prezentują się bezpośrednio w grze zmiennych 
widoków rzeczy inicjowanej przez twórczy podmiot . Schopenhauer pisał, 
że „geniusz potrzebuje fantazji aby dostrzec w rzeczach nie to, co napraw-
dę przyroda stworzyła, lecz to, co usiłowała stworzyć, czego jednak z po-
wodu […] walki jej form z sobą zrobić nie była w stanie”27 .

Zgodnie z tymi rozstrzygnięciami teoretycy symbolizmu dopuszcza-
ją możliwość korygowania natury przez sztukę – natury postrzeganej jako 
„pretekst i materiał zdobywczego umysłu”28 . Traktują jej formy jako zna-
ki, których konfiguracje służą wypowiadaniu bardziej ogólnego przekazu . 
Według orzeczenia Auriera

najwyższe osiągnięcia sztuki mogą być jedynie ideistyczne, ponieważ sztuka, z de-
finicji, jest niczym innym (wiemy to intuicyjnie) jak przedstawieniową materia-
lizacją tego, co najwznioślejsze i naprawdę najbardziej boskie w świecie, tego, co 
w ostatecznym rachunku jedynie istnieje29 . 

23 A . Aurier, Symbolizm w malarstwie – Paul Gauguin…, s . 274 .
24 Por . tamże, s . 270 .
25 Tamże, s . 269 .
26 A . Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie…, t . I, s . 332 .
27 Tamże, s . 296 .
28 Por . Ch . Morice, Paul Gauguin…, s . 379 .
29 A . Aurier, Symbolizm w malarstwie – Paul Gauguin…, s . 268 .
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Podkreślają przy tym potrzebę zachowania postrzeżeniowej formy idei 
– jak pisał Jean Moréas:

Idea nie powinna dawać się widzieć pozbawiona wspaniałych szat analogii ze-
wnętrznych; istotną bowiem cechą sztuki symbolicznej jest nieposuwanie się nig-
dy do pojęcia Idei w sobie . W sztuce tej więc obrazy przyrody, działania ludzkie, 
wszelkie zjawiska konkretne nie mogą ukazywać samych siebie; są to jedynie po-
stacie zmysłowe mające przedstawiać swoje powinowactwa ezoteryczne z pierwot-
nymi Ideami30 .

Faworyzowanie gry wyobraźni w procesie tworzenia prowadzi do kon-
statacji swoistego metaartystycznego lub filozoficznego wymiaru sztuki 
symbolistycznej . Dla Charles’a Morice’a wyobraźnia staje się przestrzenią 
interakcji między sztuką i naturą, prowadzącej każdorazowo do odkrycia 
ponadczasowej prawdy . Strukturę tę charakteryzuje w kategoriach prze-
mocy: malarstwo Paula Gauguina określa jako „wspaniałe pole, na któ-
rym wyobraźnia ujarzmia równocześnie i Sztukę, i Naturę, podporząd-
kowując tę ostatnią woli tej pierwszej, aby wyrwać im obu, w szlachetnym 
zwycięskim wysiłku, nieśmiertelny-unieśmiertelniony – wyraz Myśli”31 . 
W optyce tej wyobraźnia zaczyna pełnić funkcję lustra, za pomocą które-
go sztuka, wyposażona w funkcję poznawczą, będzie mogła – w kolejnych 
stadiach swojego rozwoju – rozpoznawać własny status, celebrować własną 
autonomię i oddawać się eksploracji własnych granic .

Jaźń jako efekt lustrzany

Wczesna twórczość filozoficzna, malarska i literacka Stanisława Igna-
cego Witkiewicza, ujęta w klamry czasowe lat 1904–1914, nosi na sobie 
piętno idealizmu, którego źródeł można się dopatrywać w ugruntowanej 
metafizycznie estetyce Arthura Schopenhauera przefiltrowanej przez za-
łożenia programowe teorii symbolizmu . Również Witkiewicz podkreśla 
w pismach z tego okresu wyzwalającą moc doświadczenia estetycznego, 
ponieważ dla niego wiąże ono sens filozoficzny – jest ono doświadcze-
niem prawdy . Podobnie jak u Schopenhauera, emancypacja woli z porząd-
ku celów określanych przez przyrodę umożliwia, w jego optyce, dostęp do 
rzeczywistości bezczasowej . Nie chodzi już jednak tym razem o rzeczy-
wistość Idei manifestujących się naocznie w dziedzinie natury, lecz o rze-
czywistość jednostkowej jaźni doświadczanej w formalnej jedności – na 

30 J . Moréas, Symbolizm…, s . 255–256 .
31 Ch . Morice, Paul Gauguin…, s . 383 .
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wzór „lepszej świadomości” Schopenhauera – z postrzeganym zmysłowo 
światem . Witkiewicz zachowuje podstawowy sens dualizmu podmioto-
wo-przedmiotowego przenikający krytyczną analizę poznania dokonaną 
przez Schopenhauera . Nadaje mu przy tym wymiar jednostkowy – wpisu-
je go w strukturę oscylacji między momentalnym i wyjątkowym dozna-
niem jedności własnej jaźni a okresami rozproszenia tej jedności w do-
świadczeniach zewnętrznego świata .

Witkiewicz bardzo wnikliwie studiował za młodu pisma Schopenha-
uera, o czym świadczą dwie młodzieńcze rozprawy filozoficzne – O duali-
zmie i Marzenia improduktywa. Dywagacja metafizyczna – napisane przez 
niego (i powielone metodą domową) w 1904 roku . Charakteryzują one 
funkcjonowanie jaźni w kategoriach nieuchronnej oscylacji między dwo-
ma sposobami ujmowania samego siebie: od wewnątrz, w syntetycznym 
akcie samostanowienia podmiotu woli, oraz od zewnątrz, w analitycznym 
akcie refleksji, sprowadzającym go do rangi przedmiotu . Witkiewicz pisze:

Uświadomienie istnienia, tj . to, co nazywamy naszym „Ja”, jest czymś złożonym 
i w najbardziej bezpośrednich stanach przedstawia dwie części: podmiotowy, 
pierwotny stan i jego uświadomienie . Sam stan podmiotowy, dopóki nie stanie się 
obiektywnym, jest niczym sam dla siebie i dopiero jego uświadomienie, czyli po-
znanie, daje nam świadomość całości, uświadomioną jako Ja32 .

Podmiot woli – nasze „Ja” wyposażone w status „rzeczy samej w so-
bie” – nie ma zatem, zgodnie z tą optyką, obiektywnej sankcji bez dystan-
sującego się wobec niego aktu poznawczego . Podmiot wyłania się w polu 
świadomości niejako wtórnie, podporządkowany obróbce intelektualnych 
form poznawczych .

Podobnie charakteryzował jaźń Schopenhauer: jako formalną struktu-
rę możliwego poznania obejmującą intelekt i wolę – dwie wzajemnie uzu-
pełniające się funkcję podmiotowe . W jej obrębie zarówno podmiot woli, 
jak i podmiot poznania nie są dane jako takie . Podmiot woli jest utożsa-
miony z dziedziną bezpośredniego przeżywania – dziedziną afektu i pożą-
dania, z kolei podmiot poznania nie jest jako taki poznawany, z wyjątkiem 
aktów nakierowanej nań refleksji . Ich związek objaśnia Schopenhauer 
w kategoriach korelacji podmiotowo-przedmiotowej, w której podmiot 
woli funkcjonuje jako wewnętrzny – „bezpośredni” – przedmiot podmio-
tu poznania . Akt poznawczy pozbawiony jest tutaj „pozytywnego” wypeł-
nienia w postaci dostępnego intuicji przedmiotu, a podmiot woli pozostaje 
ślepy i nieświadomy samego siebie . Omawiana korelacja nie ma zatem, we-

32 S .I . Witkiewicz, Marzenia improduktywa, [w:] tegoż, Pojęcia i twierdzenia im-
plikowane przez pojęcie Istnienia i inne pisma filozoficzne (1902–1932), oprac . B . Mi-
chalski, Warszawa 2002, s . 15 . Dalej w tekście jako MI z podaniem stron .
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dług Schopenhauera, charakteru zależności hierarchicznej – oba jej czło-
ny mają równorzędny status . Tłumaczy to jedność jaźni, której odpowied-
nikiem jest jedność świata danego w doświadczeniu zmysłowym . Stanowi 
ona transcendentalne ugruntowanie zasady racji dostatecznej, określającej 
charakter zależności między przedmiotami poznania .

Schopenhauerowski z gruntu sposób rozumienia jaźni, manifestujący 
się we wczesnej filozofii Witkiewicza, odmawia pojęciu podmiotu statusu 
stabilnej podstawy fundującej gmach bezwzględnie pewnej wiedzy . Wpro-
wadza pęknięcie w homogeniczną jedność Kartezjańskiego cogito, podpo-
rządkowując je niemożliwemu do spełnienia pragnieniu odzyskania utra-
conej jedności . Witkiewicz pisze:

Jeżeli coś istnieje, to tym samym zaprzecza temu principium, według którego 
istnieje . Zdanie to zawiera w sobie pojęcie dualizmu i oscylacji, które są jedynie 
prawdziwymi pojęciami, dlatego właśnie, że są skonstatowaniem, że nic nie jest 
stałe i jednolite, lecz wszystko jest wahaniem między dwoma przeciwnościami, 
z wzrastającą szybkością, której granicą jest nieskończoność, a punktem zerowym 
jest ta niemożliwa, transcendentalna jedność (brak chyżości = niebyt, jedność, 
a ruch w tym porównaniu utożsamiamy z bytem) . Jedność ta rozdziela się na to, 
by przez całe istnienie aż do nieskończoności się skupiać [MI, 15–16] .

Zgodnie z tą koncepcją jaźni Witkiewicz proponuje koncepcję „ze-
rowej” metafizyki, która nie dostarcza rozwiązania problemu dualizmu, 
metafizyki dającej zaledwie „możność, przez skonstatowanie dwoistości 
wszelkiego istnienia, tłumaczenia sobie życia jako równie dwoistej synte-
zy dwóch sprzecznych kierunków” [MI, 13] . Metafizyka ta nie jest w sta-
nie zniwelować całkowicie różnicy między dwoma – syntetycznym i ana-
litycznym – sposobami ujmowania naszego „Ja” i objaśnić natury relacji 
między wolną wolą i absolutną przyczynowością, ponieważ – jak pisze 
Witkiewicz – „nie jesteśmy obojętnymi spektatorami zjawisk, ale jedną ze 
stron działających”33 . To egzystencjalne zakorzenienie refleksji filozoficz-
nej prowadzi do wyposażenia sztuki w zdolność przywracania utracone-
go stanu jedności jaźni . „Możemy jedynie uczuciowo – pisze Witkiewicz 
– nie analitycznie, wyobrażać sobie coś jednolitego i jedynego poza cza-
sem i przestrzenią” [MI, 14] .

Zacytowane powyżej zdanie z rozprawy Marzenia improduktywa po-
wraca niemal w dosłownej postaci w rozważaniach dotyczących natury 
twórczości artystycznej snutych przez tytułowego bohatera wczesnej po-
wieści Witkiewicza 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta . Konsta-
tuje on: „Wszystko co istnieje, zaprzecza tej zasadzie, według której istnie-

33 Tenże, O dualizmie, [w:] tegoż, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie 
Istnienia i inne pisma filozoficzne (1902–1932)…, s . 10 .
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je, to jest transcendentnej jedności . Sztuka była w tym systemie istnieniem 
bez zaprzeczenia, objawem absolutnej jedności bytu w czystej formie”34 . 
Sportretowany w powieści Bungo jest młodym artystą, który zmaga się 
w swoim życiu z problemem dualizmu . Pragnie takiego stanu napięcia 
woli, który umożliwiłby mu zażegnanie rozziewu między życiem i sztuką, 
oraz nadania życiu jednolitego charakteru . Utracona miłość do księżnicz-
ki Isis wywołuje w nim stan chronicznego niedosytu, odpowiedzialnego 
za sposób życia, które prowadzi .

Powieść 622 upadki Bunga, powstałą w latach 1910–1911, można od-
czytywać jako dokument ujawniający proces kształtowania się dojrzałej 
postawy filozoficznej Witkiewicza – proces stopniowego przeformułowy-
wania i wzbogacania przywołanych powyżej założeń negatywnej metafi-
zyki, ufundowanej na filozoficznym sceptycyzmie Artura Schopenhauera 
i uwzględniającej niektóre rozstrzygnięcia myślicieli z kręgu psychologi-
zmu . Otwiera ją enuncjacja wyposażona w znamiona paradoksu: „Głębia 
ziewa na powierzchni, a powierzchnia okazuje się dnem głębi” [622, 47] . 
Jej sens pozostaje niejasny czy wręcz niedostępny dla czytelnika śledzące-
go opisane w powieści perypetie tytułowego bohatera i innych występują-
cych w niej postaci – obydwa człony zdania odsyłają wzajemnie do siebie, 
wpisując proces jego interpretacji w ruch okrężny . Dopiero ostatnie zda-
nie powieści, stanowiąc ironiczny kontrapunkt dla opisanych w niej dążeń 
bohaterów, dostarcza, jak się wydaje, klucz do zrozumienia zasugerowane-
go na wstępie odkrycia – brzmi ono: „Życie płynęło dalej swą tajemniczą 
i mętną koleją” [622, 491] .

To właśnie pojęcie życia, jak się wydaje, określa parametry narracji 
omawianego utworu, wyposażając go w znamiona powieści filozoficz-
nej . Powieść 622 upadki Bunga, szczególnie dodane do niej w 1919 roku 
zakończenie, pisana była z perspektywy wglądu dotyczącego natury rze-
czywistości – kolistego czy nawracającego charakteru jej przemian – sy-
gnalizowanego w młodzieńczych pismach filozoficznych Witkiewicza i su-
gerowanego specyficznym instrumentarium pojęciowym, uruchamianym 
raz po raz w opisach przemyśleń bohaterów oraz w toczonych przez nich 
„rozmowach istotnych” . Oczywiście trudno jest traktować dosłownie wpi-
sane w nią idee filozoficzne – wiadomo, że w utworach literackich Wit-
kiewicz często przywoływał własne i cudze koncepcje filozoficzne, mo-
dyfikując je i traktując jako elementy struktury formalnej dzieła . Można 
jednak podjąć próbę wyodrębnienia zawartości filozoficznej 622 upadków 
Bunga uwzględniającej poglądy Witkiewicza wypowiedziane wprost we 

34 Tenże, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, oprac . A . Micińska, War-
szawa 1974, s . 122 . Dalej w tekście jako 622 z podaniem stron .
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wcześniejszych tekstach filozoficznych oraz przywołującej intelektualny 
klimat epoki, w której kształtowała się jego dojrzała postawa twórcza .

Udramatyzowana forma pierwszej części 622 upadków Bunga wpro-
wadza nas w przestrzeń dyskursu teoretycznego, której oś konstrukcyj-
ną stanowi opozycja między życiem i sztuką . Czterech młodych przyjaciół 
– baron Brummel, Bungo, Tymbeusz i książę Nevermore – toczy w niej 
rozmowy na temat reprezentowanych przez siebie postaw wobec życia, 
oscylujących między pełnym zaangażowaniem a estetyczną kontempla-
cją . Przewijające się w tych rozmowach pojęcie woli niedwuznacznie na-
wiązuje do niektórych wątków filozofii Fryderyka Nietzschego – kontekst 
ten wzbogaca Witkiewicz o nieśmiałe odniesienia do filozofii empiriokry-
tycznej, a nawet logistyki . Przede wszystkim jednak wpisuje napięcie mię-
dzy artystyczną wolą kreacji a wypadkami życia – dotyczące szczególnie 
Bunga – w wypracowaną przez siebie wcześniej strukturę pojęciową wy-
wiedzioną z filozofii Schopenhauera .

Bungo jest mistrzem inscenizowania sytuacji towarzyskich, które pra-
gnie wykorzystywać w celu zintensyfikowania napięcia woli twórczej . 
W sytuacjach tych zbiera „materiały do swojej artystycznej pracy […] ob-
serwując zwyrodniałe twarze swoich przyjaciół, i uwieczniając je w swo-
ich kompozycjach” [622, 148] . Sam odgrywa w nich różne role – nakłada 
kolejne maski, zmienia się we własnych sobowtórów . Motywowany dąże-
niem do odzyskania utraconego rdzenia swojej osobowości, odczuwa po-
trzebę oglądania siebie od wewnątrz i od zewnątrz jednocześnie: „Bungo 
przeżywał siebie nawet w drobnych wypadkach bezpośrednio i bez za-
strzeżeń” [622, 88] . Metoda eksperymentowania na samym sobie wikła go 
w serię komplikacji życiowych – namiętności, które żywi do kobiet, oka-
zują się chwilowe, z kolei wielka miłość, która łączy go z panią Akne, oka-
zuje się wielkim fiaskiem . 

Dokonując eksperymentów towarzyskich, Bungo jest wiedziony zamy-
słem dokonania takiej inwersji wypadków życia, aby wpisanie ich w struk-
turę formalną dzieła malarskiego – wykorzystanie ich jako elementów 
konstrukcyjnych dzieła – umożliwiało odczucie pierwotnej jedności pod-
miotowego istnienia . Uzyskanie tego rodzaju „dodanej” – formalnej – treści 
dzieła byłoby równoznaczne ze zredukowaniem do minimum amplitudy 
drgań między dwoma sposobami postrzegania samego siebie – wewnętrz-
nym i zewnętrznym – i w konsekwencji z neutralizacją wewnętrznego po-
różnienia jaźni i odzyskaniem przez nią podmiotowego stanu afirmacji 
samej siebie . Poszukiwania Bunga prowadzą go do rozstaju dróg, kiedy

pod wpływem lektury Macha i Corneliusa, którą mu jako środek na metafizycz-
ne baliwerny aplikował Nevermore, […] zmodyfikował swoją metafizykę, ale 
nie zmienił zasadniczo teorii o sztuce . Teraz życie wtargnęło w jego najistotniej-
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szą twórczość i mimo, że był tym lekko zaniepokojony, dawał się nieść temu we-
wnętrznemu prądowi i czekał, co z tego wyniknie [622, 122] .

Prąd życia konfrontuje Bunga z postacią Tymbeusza . Zaintrygowa-
ny niezwykłością stosowanych przez Tymbeusza środków retorycznych, 
Bungo wprowadza go w krąg swoich przyjaciół, mając na celu wypraco-
wanie „kryterium do oceniania zupełnie odmiennego od wszystkich zna-
nych mu systemu pojęć, w który wprowadzał go Tymbeusz przy pomocy 
subtelnych iniekcji w sferze niedających się sprawdzić wartości” [622, 59] . 
Szybko dochodzi do przekonania, że ekwilibrystyka pojęciowa Tymbeusza 
pozostaje w bezpośrednim związku z nękającym jego samego problemem 
dualizmu – unikając formułowania jednoznacznie brzmiących tez, Tym-
beusz okazuje się filozofem „Niczego”, naprowadzającym swoich rozmów-
ców na możliwość pozytywnej waloryzacji braku bądź pustki zamieszku-
jącej w samym rdzeniu osobowości . 

Enigmatyczny dyskurs Tymbeusza nadaje powieści wymiar drama-
tyczny . Nieprzypadkowo Witkiewicz opatrzył jej pierwszą część, w któ-
rej wykreślił główne napięcia między postawami czworga przyjaciół, ty-
tułem Życie i dialektyka . Ustanowił w ten sposób rodzaj nietzscheańskiej 
opozycji między nieokiełznaną dziedziną życia a sferą dyskursu, w obrę-
bie której przepracowywane są traumy życiowych upadków . W analogii 
do zaproponowanej przez Nietzschego koncepcji tragedii, żywioły dioni-
zyjski i apolliński pozostają w 622 upadkach Bunga w stanie wzajemnego 
napięcia, naprowadzając czytelnika na możliwość osiągnięcia szczególne-
go stanu wglądu, dzięki któremu możliwe jest zachowanie integralności 
podmiotu woli wobec okrucieństwa i nieprzewidywalności procesu życia . 
Niepoślednią rolę w formułowaniu tego przekazu odgrywa postać Tymbe-
usza, którego postawa pełni w duchowych zmaganiach pozostałych boha-
terów powieści – barona Brummela, Bunga i księcia Nevermore – funkcję 
punktu odniesienia: „Tymbeusz stał się dla dawnego trójkąta mimo woli 
jakąś miarodajną siłą, jakimś wyższym kryterium dla rozstrzygnięcia naj-
bardziej istotnych kwestii” [622, 112] .

Tymbeusz jest kimś w rodzaju wędrownego filozofa, przywołującego 
na myśl postać Nietzscheańskiego Zaratustry, „który bez pretekstu jakie-
go bądź człowieka żadnej teorii sformułować nie umiał” [622, 60] . Kon-
sekwentnie unika on przy tym spoufalania się z ludźmi – nawiązywania 
z nimi relacji osobistych . Traktuje ich jak „przechodniów”, wobec których 
zachowuje postawę – jak sam ją określa – „milczenia” . „Ja ludzi nigdy nie 
obniżam – wyjaśnia – żeby móc ich zrozumieć . Ja ludzi nie zużytkowuję, 
[…] ja o ludziach naprawdę milczę . Ja ich biorę artystycznie, a głębiej już 
wziąć nie można” [622, 118] . Jego wypowiedzi nastręczają istotnych trud-
ności interpretacji . Zgodnie z rozpoznaniem księcia Nevermore:
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Trzeba mówić z nim jedynie o tym, co w ciągu rozmowy wydaje ci się rzeczą naj-
mniej istotną . Jeśli go zapytasz o coś ogólnego wytłomaczy ci to o tyle jaśniej, że 
już nic wiedzieć nie będziesz . On się zdradza w detalach . Jego koncepcje można 
odbudowywać jedynie z okruchów składanych na swój sposób [622, 86] .

Bungo zaś uznaje, że Tymbeusza cechuje „absolutny brak wartościowa-
nia słów w rozmowie . Czasem znów uczepi się jakiegoś słówka bez znacze-
nia i odgadnie na swój sposób całego człowieka” [622, 87] .

Tymbeusz jest filozofem „detalu”, dokonującym ryzykownych operacji 
semantycznych na słowach, który w optyce Bunga nie zostawiał „po sobie 
nic oprócz pojęć o wichrowatych względem siebie kierunkach” [622, 67] . 
Jego dyskurs sytuuje się poza kryteriami prawdy i fałszu, rządzi nim za-
sada semantycznego zera, odmawiająca słowom ich potocznego znaczenia 
i umożliwiająca formułowanie idei nie wprost, zaledwie aluzyjnie . Podsta-
wowym zabiegiem semantycznym stosowanym przez niego jest rozsiewa-
nie znaczeń słów używanych przez rozmówcę, często posługuje się rów-
nież oksymoronami . Wykorzystuje przy tym repertuar słów znalezionych, 
które konsekwentnie uniezależnia od władzy obowiązującego kodu języ-
kowego . Specyfikę tej metody komentuje, jak się wydaje, kwestia wypo-
wiedziana przez jednego z bohaterów napisanego przez Tymbeusza dra-
matu Hadassa, odczytywanego w obecności barona Brummela: 

Za oszukańczą cenę
MOZÓŁ mój sprzedaję,
Ukradłem, bo znalazłem,
Więc skarby me rozdaję [622, 363] .

Tymbeusz najchętniej posługuje się pojęciem niczego . Nadaje mu cha-
rakter operacyjny: pojęcie to najskuteczniej niweluje znaczenia wypowie-
dzi, w których występuje . Sugeruje to pytanie postawione w dramacie Ha-
dassa: „Kochać NIC, nie znaczyć, / Nie kochać NICZEGO?” [622, 365] . Jak 
się wydaje, odkrycie przez Tymbeusza sygnalizowanej tym pytaniem pa-
radoksalnej logiki pojęcia niczego umożliwia swoistą inwersję jego potocz-
nego znaczenia – pozytywną waloryzację dziedziny nicości, którą Bungo, 
starając się dociec sensów wypowiedzi Tymbeusza, interpretuje w katego-
riach „pokusy” istnienia, manifestującej się w akcie twórczym . Jak gdyby 
wychodząc naprzeciw temu kierunkowi interpretacji, Tymbeusz wyjaśnia 
w dramacie Hadassa:

NIC to przekora rodząca
W PUSTCE bez dna .
GRZECH to bez ZMAZY,
Co poczyna DZIEŁO,
Kryształ bez skazy,
Co na PUSTCE trwa [622, 365] .
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Tymbeusz w rozmowie z Bungiem i Brummelem kojarzy twórczość ar-
tystyczną z decyzją zdystansowania się wobec życia i postrzegania świata 
z perspektywy pozaświatowej – z perspektywy nicości . Uruchamia przy 
tym swoistą dialektykę podwójnej negacji: „stracić to, czego nie było, aby 
się stało coś, co nie jest już tym samym, lecz tego właśnie zaprzeczeniem . 
[…] Psychologicznie tu leży twórczość . Zaprzeczyć temu, czego być nie 
może w rezultacie, bo gdyby było, to nie mogłoby być nic . A to już jest po 
tamtej stronie liny” [622, 61] . Zgodnie z proponowaną przez niego opty-
ką życie – postrzegane z perspektywy nicości – staje się czymś niebyłym, 
sztuka zaś zostaje skojarzona z dziedziną pozoru, zasadniczej nietożsamo-
ści, nie jest już bowiem „tym samym”, co życie . 

Uprawianie sztuki wyklucza w programie etycznym Tymbeusza kom-
promisy – wymaga zajęcia postawy autentycznej wobec nicości, konfron-
towania się z nią twarzą w twarz . Uruchamiana przez niego dialektyka po-
dwójnej negacji stymuluje rozpoznanie podmiotu woli w ruchu nieustannej 
oscylacji między życiem i sztuką, w którym oba człony opozycji doznają 
na przemian względem siebie wzajemnego przenicowania . Proponowane 
przez Tymbeusza gry słów mają prowadzić jego rozmówców do uświado-
mienia sobie zasadniczego braku zamieszkującego w samym rdzeniu oso-
bowości i uczynienia zeń – paradoksalnie – właściwej dziedziny opera-
cji twórczych . Wpisane w jego wypowiedzi rozróżnienie między nicością 
w negatywnym i w pozytywnym sensie przywodzi na myśl sformułowaną 
przez Witkiewicza koncepcję jaźni poróżnionej ze sobą dwoma sposobami 
rozpatrywania własnego „ja” – zewnętrznym i wewnętrznym – i jego pro-
gramem odzyskiwania utraconej jedności w afirmatywnym akcie kreacji . 
„Gdy się jest TYM, czego nie ma – wyjaśnia Tymbeusz – należy BYĆ już 
poza tą linijką . […] należy być Niczym przez wielkie N” [622, 61] .

Sposób zinterpretowania przez Bunga tej właśnie wypowiedzi Tym-
beusza przybliża sens przywołanego powyżej motta powieści . Mówi on: 
„przepłynąć przez powierzchnię na odwrotną stronę głębokości, to zna-
czy, według mnie, usprawiedliwić się artystycznie” [622, 61] . Zgodnie z tą 
optyką tylko estetyczna transpozycja wypadków życia na odwrotną stro-
nę nicości ma umożliwić odsłonięcie wymiaru głębi własnej osobowo-
ści, inicjując powierzchowną grę artystycznych skojarzeń . Życie i sztu-
ka sytuują się tutaj w relacji lustrzanego odbicia, prowadząc do swoistego 
uzgodnienia dwóch sposobów rozpatrywania własnego „ja” . Podobnie 
dla Tymbeusza twórczość artystyczna jest ujęciem „tego, co ujętym być 
nie może, bo gdyby było, to już tym samym ujętym artystycznie być by 
nie mogło . Nie byłoby nic w ogóle, […] absolutnie nic” [622, 61–62] . Ży-
cia nie daje ująć się wprost, można ujmować je jedynie w odwróconym po-
rządku, z perspektywy nicości . Wtedy właśnie „powierzchnia okazuje się  
dnem głębi” .
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Nietrudno skojarzyć uprawianą przez Tymbeusza dialektykę podwój-
nej negacji z metaforą lustra zastosowaną przez Schopenhauera w opisie 
„czystego podmiotu wiedzy” . Podmiot ten wyłania się w akcie dystansu-
jącego się poznania – maksymalnego nasilenia woli życia prowadzącego 
do jej inwersji . Utożsamia się w ten sposób z nicością, „pustym miejscem 
transcendencji”, pozostającym w relacji lustrzanego odbicia wobec prze-
nikającej świat zjawisk woli . Jak pisał Rüdiger Safranski: „wyzwalająca siła 
estetycznej metafizyki Schopenhauera nie tkwi w treści tego, co odkrywa-
my jako »istotę« ukrytą za kulisami zjawiskowego świata . […] Treścią isto-
ty świata jest brak podstawy, czyli otchłań, niezrozumiała wola, dręczący 
byt, jądro ciemności”35 . Konfrontowany z brakiem podstawy, podmiot na-
biera charakteru bytu pozornego, dwukrotnie oddalonego od niedostęp-
nej poznaniu dziedziny woli . Schopenhauer pisał:

To Ja poznające i świadome ma się tak do woli, która jest bazą zjawiska, jak obraz 
we wklęsłym zwierciadle do niego samego i podobnie jak ten jest ono realne tylko 
względnie, ba, właściwie tylko pozornie . Daleko mu do tego, by było czymś pierw-
szym […]; w gruncie rzeczy stoi dopiero na trzecim miejscu, gdyż zakłada orga-
nizm, ten zaś wolę36 .

Tymbeusz wyjaśnia Brummelowi: „Psychologicznie pan to zrozu-
mie, ten punkt już poza tą linijką, gdzie nic już twarzy mieć nie może, 
bo TWARZ jest tym, co istnieje poza ujęciem” [622, 62] . Dodaje również: 
„Gdzie nic już twarzy nie ma, gdzie nie ma gestu, wtedy Nic, przez wielkie 
N […] ma swoją twarz, TWARZ dla samej pokusy…” [622, 62] . Sytuując się 
poza ujęciem z zewnątrz, z perspektywy życia, twarz nicości może być we-
dług Tymbeusza ujmowana jedynie artystycznie . Bungo dokonuje trans-
pozycji enuncjacji Tymbeusza „na dawną dualistyczną metafizykę”: „Mo-
ment twórczy jest kuszeniem tego, czego być nie może, do zaprzeczenia 
sobie w całości, jako takiemu . Transcendentna jedność zróżniczkowana, 
ale już nie jako życie, tylko jako pokusa stawania się w jedności” [622, 62] .  
Dzięki Tymbeuszowi umacnia się w przekonaniu, że zajęcie postawy ar-
tystycznej wobec rzeczywistości realizuje się w procesie przekraczania 
wyjściowego stanu rozbicia jaźni – oscylacji podmiotowo-przedmiotowej 
– w kierunku kształtowania się nowego typu podmiotowości, afirmującej 
samą siebie w procesie stawania się . Zgodnie z tym osiągnięcie stanu pier-
wotnej jedności ma się dokonywać w akcie artystycznej kreacji prowadzą-
cym do syntetycznego, sytuującego się poza porządkiem czasu, oglądu do-

35 R . Safranski, Nietzsche. Biografia myśli, tłum . D . Stroińska, Warszawa 2003, 
s . 44 .

36 A . Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie…, t . II, s . 394–395 .

 Jaźń jako efekt lustrzany 39



świadczeń życia – nadawaniu im jakości formalnej przez wpisywanie ich 
w jednolitą strukturę kompozycji malarskiej .

Dyskurs Tymbeusza wplata wątki nietzscheańskie w treść rozważań 
prowadzonych przez bohaterów powieści . Poglądy Nietzschego nie są jed-
nak traktowane przez Witkiewicza dosłownie i bezkrytycznie . Wyposa-
żony w aparat pojęciowy wyabstrahowany z filozofii Schopenhauera, pro-
wadzi on swoisty dialog z niektórymi rozstrzygnięciami Nietzschego, 
przedstawia również kilka alternatywnych koncepcji woli twórczej miesz-
czących się w przestrzeni myśli Schopenhauera . Stawia siebie w gruncie 
rzeczy w pozycji równorzędnej wobec Nietzschego, traktując Schopen-
hauera – podobnie jak Nietzsche – jako nauczyciela prowokującego do po-
dejmowania refleksji nad kondycją podmiotu wobec niszczycielskiej siły 
bezmiaru życia37 . Podobną rolę katalizatora namysłu nad modelem woli 
twórczej odgrywa wobec bohaterów powieści Tymbeusz – wikłając ich 
w pułapki paradoksów słownych i unikając formułowania swoich poglą-
dów wprost, Tymbeusz poddaje ich testom czystości i konsekwencji wobec 
zakładanych przez nich zasad postępowania . Dla Bunga pełni on wręcz 
funkcję przewodnika: język, którym się posługuje, okazuje się dla Bun-
ga lepszy do rozważania opozycji życia i sztuki niż aparat pojęciowy jego 
„dawnej metafizyki” .

Wcielając się w rolę nietzscheańskiego filozofa artysty, Tymbeusz pro-
wadzi do polaryzacji postaw czworga przyjaciół . Osią konstrukcyjną tego 
poróżnienia jest granica między życiem i sztuką – w obrębie kształtujące-
go się po obu stronach tej osi czworoboku postaw książę Nevermore, wy-
korzystujący doświadczenia życiowe wprost do tworzenia siły, sytuuje się 
po „przeciwnej stronie liny” niż sam Tymbeusz, który konsekwentnie dy-
stansuje się wobec życia w dyskursywnych aktach przenicowywania jego 
treści . Bungo i baron Brummel poruszają się między dwoma biegunami 
reprezentowanymi przez Tymbeusza i księcia Nevermore: Bungo, roz-
praszając się metodycznie w wypadkach życia, ma nadzieję na odzyska-
nie zintegrowanej woli twórczej, Brummel zaś – odwrotnie – jako „skoń-
czony” (w dwojakim sensie tego słowa) artysta nie jest do końca świadomy 
możliwości osiągnięcia stanu podmiotowej integralności w dziedzinie  
sztuki . 

Witkiewicz, jak się wydaje, ustanawia swoistą hierarchię między posta-
wami przyjaciół . Konstruując wypowiedzi Tymbeusza, wprowadza do po-
wieści metaforę dramatu, za pomocą której ukazuje metafizyczny wymiar 
dążeń opisanych w niej bohaterów . W optyce Tymbeusza podmiot woli 

37 Na temat wątków Schopenhauerowskich i Nietzscheańskich w 622 upadkach 
Bunga pisał Tomasz Bocheński (Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja, Łódź 
1994) .
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może odgrywać w życiu rolę „figury dramatu”, w zależności od tego, w ja-
kiej relacji pozostaje wobec nicości pojmowanej jako dziedzina twórczości 
artystycznej . „Być TYM, którego nie ma – wyjaśnia Tymbeusz – jest być 
jego łupem, figurą dramatu, czymś artystycznie skończonym” [622, 66] . 
Figurą dramatu jest dla niego baron Brummel, który angażując się w twór-
czość artystyczną, izoluje się od życia i funkcjonuje

w świecie, który można było porównać do olbrzymiego labiryntu zwierciadlanych 
komnat, w których najmniejsza zmiana układu odbita w dziwacznie pokrzywio-
nych ścianach wracała w nieskończonych wariacjach do centrum tego układu, 
tworząc dopiero wtedy jego istotne bogactwo . Układ jego psychiki był izolowa-
nym systemem rządzonym jedynym prawem mnożenia się w nieskończoność jed-
nego, niezmiennego w swej istocie, obserwatora [622, 52] .

Nevermore, unikający wikłania się w kwestie artystyczne, nie jest we-
dług Tymbeusza „figurą dramatu, jest naprawdę TYM, który mógłby two-
rzyć życie . Tworzyć z Niczego, a więc jeszcze z tej strony liny” [622, 62] . 
Z kolei dla Bunga Nevermore jest przede wszystkim mistrzem „techniki 
życia: kwestii masek i wytwarzania woli w kierunku opanowywania naj-
bardziej zawiłych sytuacji” [622, 53] . Sam Bungo jest zaledwie „aktorem 
na usługach drugiego człowieka w sobie” [622, 69] i z tego powodu Tym-
beusz zarzuca mu na początku powieści wewnętrzne „skłamanie”: „Pan 
nie jest dostojny w samym tym, co jest jeszcze z tej strony liny, ale nie jest 
jeszcze twarzą dla nikogo […] . Pod tą maską nie ma już nic” [622, 119] . 
W znacznie późniejszym momencie porządku narracji, okresie najwięk-
szego upadku Bunga – maksymalnego skomplikowania jego relacji uczu-
ciowej z panią Akne – Tymbeusz konstatuje:

Pan ma maskę człowieka, który coś przed sobą zasłania . Pan się czegoś boi, panie 
Bungo! Pan się musi z tym załatwić, ze sobą czy w pewnym sensie ze swoim sobo-
wtórem, jak pan chce . To jest zła wiadomość, ale pan jest tchórz . Pan się boi pust-
ki, a to się mści . Pan nie umie siebie przetrzymać [622, 269–270] .

Mimo powtarzanej przez Tymbeusza raz po raz negatywnej oceny sta-
nu Bunga to właśnie on z pozostałej trójki przyjaciół jest w stanie wyjść 
naprzeciw postulatowi autentyczności, przemycanemu w paradoksalnych 
wypowiedziach Tymbeusza . W wyniku wewnętrznej transformacji baron 
Brummel porzuca postawę niezaangażowanego, „mnożącego się obserwa-
tora” i zaczyna traktować sztukę jako środek wzmacniania siły życiowej . 
Książe Nevermore konsekwentnie realizuje program kształtowania ży-
cia, przezwyciężając obłęd w ostatecznym wysiłku woli – odnajdując ma-
skę, dzięki której jest w stanie zmierzyć się z okropnością zbrodni . Bungo 
zaś uzyskuje w końcu status figury dramatu, zrzucając maskę kłamstwa 
kształtowaną podczas długotrwałej relacji z panią Akne .
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Metafora teatralna uruchomiona przez Stanisława Witkiewicza w po-
wieści 622 upadki Bunga czyni z niej punkt odniesienia dla jego później-
szej twórczości dramatycznej – można ją odczytywać jako przypadek pa-
radygmatyczny dzieła, którego bohaterowie postrzegają samych siebie 
w wymiarze metafizycznym . Zmagając się ze stanem rozszczepienia we-
wnętrznego (w okresie późniejszym Witkiewicz określał ten stan mianem 
nienasycenia) dokonują oni wysiłków woli dających im poczucie jedno-
ści wewnętrznej . Postacie Tymbeusza i księcia Nevermore dostarczają al-
ternatywnych modeli woli twórczej – Witkiewicz, jak się wydaje, traktuje 
je jako wzajemnie rozłączne i równorzędne wobec siebie . Baron Brummel 
i Bungo zmierzają zaś w przeciwnych wobec siebie kierunkach: Brummel, 
opowiadając się w końcu po stronie życia, popełnia artystyczny kompro-
mis, z kolei Bungo, traktując sztukę jako odrębny, rządzony własnymi pra-
wami świat i utożsamiając się stopniowo z postawą reprezentowaną przez 
Tymbeusza, zmierza w stronę wyższego rodzaju poznania, osiąganego 
przez estetyczne zdystansowanie się wobec rzeczywistości .

Dokonując swoich eksperymentów życiowych, Bungo jest wiedziony 
pragnieniem spotęgowania woli . Realizując je, posługuje się inną metodą 
niż książę Nevermore, który proponuje mu pozytywny program konstru-
owania życia od podstaw . Nevermore wyjaśnia: „życie to arcydzieło albo 
farsa, które my, z materiału naszego ja, najszerzej zacząwszy od subtel-
ności naszego sumienia, skończywszy na sprężystości łydek, stworzymy . 
Wierzaj mi, że to jest życie” [622, 76] . I dalej: „Ja zżywam się z tym wszyst-
kim i robię powoli częścią mego ja” [622, 77] . 

Optymizm księcia przywołuje na myśl pozytywną sankcję, którą Nie-
tzsche nakłada na fakt zanurzenia ufundowanej w ciele świadomości 
w zmiennym nurcie życia . Schopenhauerowskiemu aktowi zdystansowa-
nia się wobec świata zjawisk, równoznacznemu z przekroczeniem prawa 
przyczynowości, nadaje on sens afirmatywny – akt ten otwiera, jego zda-
niem, możliwość samorealizacji podmiotu przez utożsamienie się z twór-
czą wolą mocy . Jak opisywał sens tej przemiany Safranski: 

„Przyroda” czyni w człowieku „skok do radości”, gdy przezwycięży on ilu-
zję celowości, a przebudziwszy się do świadomości, zauważy, że on sam jest ce-
lem, a czas chwilą . To zagadkowe „wzruszenie bez wzburzenia” Nietzsche nazy-
wa „wielkim oświeceniem”, które opromienia rzeczywistość, nadając jej wygląd  
„piękności”38 .

Aktywizacja nowego rodzaju woli – ponad ślepym popędem – oznacza 
dla niego przyjęcie postawy twórczego kształtowania własnego życia i ma 

38 R . Safranski, Nietzsche…, s . 124 .
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prowadzić do osiągnięcia stanu „dionizyjskiej mądrości”, umożliwiającej 
zachowanie własnej integralności wobec chaosu popędowych sił .

Bungo kojarzy programowy ascetyzm księcia z postawą reakcyjną wo-
bec życia – odróżnia programowe tworzenie siły od bezpośredniej chę-
ci życia, rozumianej jako „nadmiar niedających opanować się sił”, który 
sam chciałby wykorzystać w celach artystycznych . Zarzuca księciu: „Ty je-
steś jednolity . Bo nie masz w sobie żadnej danej od początku różnorodno-
ści . […] Ja muszę żyć wszystkim, co mam dane . I jeśli kiedy będę jednoli-
tym, to znaczy, że trzymam w ręku wszystkie rozpryskujące się ogniska, 
z których się składam” [622, 81] . Na poparcie tego poglądu przytacza sło-
wa Nietzschego: „Trzeba mieć chaos w sobie, aby porodzić tańczącą gwiaz-
dę”39 [622, 81] . 

Witkiewicz manifestuje w 622 upadkach Bunga postawę ambiwalent-
ną wobec Nietzscheańskiej koncepcji woli mocy . Z jednej strony, jak się 
wydaje, dostrzega, podobnie jak Nietzsche, fakt nieuchronnego zapośred-
niczenia doznania jedności jaźni w doświadczeniu zmienności i nieprze-
widywalności procesów życia . Z drugiej zaś wciąż wydaje się opowiadać 
za Schopenhauerowską koncepcją „woli nicości” – nad postawę czynne-
go uczestniczenia w procesie życia metodą kształtowania własnego losu 
przedkłada postawę receptywną wobec wielości i różnorodności zjawisk, 
uznawanej za warunek autentycznej twórczości artystycznej . Wypraco-
wując swoje koncepcje twórczej podmiotowości, obaj filozofowie inspirują 
się, jak się wydaje, wyobrażeniem czasu jako „bez końca obracającego się 
koła” odnajdywanym w pismach Schopenhauera40 . Nietzsche interpretuje  
je w kategoriach życia – toczy się ono, jak to ujął Safranski, „nie według 
zasady linearnej akumulacji lub progresywnego wzrostu, lecz krąży w cy-
klu umierania i stawania się . Każdy punkt obwodu koła ma taką sama od-
ległość od środka . Życie dlatego jest zawsze u celu, albo jest tak samo sta-
le od niego oddalone, co na to samo wychodzi”41 . W 622 upadkach Bunga 
wyobrażenie to pojawia się ponownie w postaci opisanej powyżej dialek-

39 Słowa te wyjęte są ze zdania, które w tłumaczeniu Wacława Berenta brzmi: 
„Powiadam wam, trzeba mieć chaos w sobie, by porodzić gwiazdę tańczącą” . Por . 
F . Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum . 
W . Berent, Kraków 1905, s . 12 .

40 Schopenhauer pisał: „Możemy porównać czas z wiecznie obracającym się 
kołem: połową, która stale opada, byłaby przeszłość, połową które stale się wznosi 
– przyszłość . Ale niepodzielnym punktem na górze, którego dotyka styczna, byłaby 
nierozciągła teraźniejszość; tak jak styczna nie obraca się wraz z kołem, tak i teraź-
niejszość, punkt styku przedmiotu, którego formą jest czas, z podmiotem, który nie 
ma formy, bo nie należy do tego co poznawalne, lecz jest warunkiem wszystkiego, co 
poznawalne” . A . Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie…, t . I, s . 428 .

41 R . Safranski, Nietzsche…, s . 124 .
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tyki głębi i powierzchni – metaforze powracającej fali – pojmowanej jako 
rodzaj głębokiej struktury twórczości artystycznej . 

Dyskusja Bunga z księciem Nevermore nawiązuje, jak się wydaje, do 
rozróżnienia między dwoma rodzajami „obiektywacji” woli – artystycznej 
i pozaartystycznej – zaproponowanego w młodzieńczych rozprawach fi-
lozoficznych Witkiewicza . Przekształcając wolę w czyn, Nevermore trak-
tuje życie wprost, wzbogacając strukturę własnej osobowości materiałem 
doświadczeń, które są jego udziałem . Bungo przeciwnie, poddając się bie-
gowi wypadków, koncentruje się na podtrzymywaniu – posługując się cy-
tatem z rozprawki Marzenia improduktywa – „stanu podmiotowego”, sta-
rając się zachować „energię niezniszczalną tego stanu, charakter jedności 
całości i wystarczania, które to własności cechują stany podmiotowe, syn-
tetyczne” [MI, 21] . Zgodnie z koncepcją Arthura Schopenhauera jego wola 
zwraca się przeciwko samej sobie, umożliwiając zajęcie postawy estetycz-
nej kontemplacji i postrzegania życia w odwróconym porządku . 

Według Bunga – wbrew sugestii wypowiedzianej przez Księcia – sztu-
ka nie może być traktowana jako środek służący wzmacnianiu siły ży-
ciowej . Nie czyni wobec niej żadnych założeń, komponując swoje obrazy 
zgodnie z przeczuciem całości wyrażającej jedność jego osobowości . Na-
cisk kładziony w rozważaniach Bunga na formalną strukturę dzieła po-
zwala upatrywać w niej środek służący estetycznej inwersji postrzegane-
go świata, w wyniku której sztuka staje się dla niego „zupełnie odrębnym 
światem” i „ostatecznym odbiciem jedności bytu” [622, 81] . Tłumaczy to 
być może metaforę lustra w opisie jego prac, które

robiły wrażenie czegoś w zasadzie harmonijnego, ale jakby odbitego w niemoż-
liwie pokręconych zwierciadłach . Cały dualizm Bunga zlewał się tu w jedną, 
od swoich elementów jakościowo różna całość . Mimo, że można było doszukać 
się tam i pewnej kompozycji linijnej, i pewnej treści życiowej, z połączenie tych 
dwóch elementów powstawała jeszcze nowa treść, z której nawet sam Bungo nie 
zdawał sobie sprawy [622, 124] .

Proces eliminowania przez Bunga własnego sobowtóra jest tożsamy 
z docieraniem – dzięki ponawianym aktom artykulacji artystycznej – do 
pierwotnego stanu podmiotowego pojmowanego w kategoriach jedności 
poza czasem i przestrzenią . Podobną funkcję pełni uprawiana przez Tym-
beusza semantyka nicości, charakteryzowana w dramacie Hadassa ja-
ko „PRZEMILCZENIE poza CZASEM, SKOŃCZONA / WIECZNOŚĆ, 
jako UJĘCIE tego, czego być nie może” [622, 365] . Formalny aspekt obra-
zów Bunga i retoryka uruchamiana w wypowiedziach oraz utworze lite-
rackim Tymbeusza służą, jak się wydaje, docieraniu do opisywanego przez 
Schopenhauera miejsca transcendencji, w którym byt – pojmowany jako 
ślepa wola – doznaje swoistego zapętlenia i zaczyna przeglądać się w so-
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bie . Sugerowana przez Tymbeusza koncepcja samostanowienia podmiotu 
konfrontuje jego rozmówców z koniecznością podjęcia radykalnej decyzji 
wyemancypowania woli z uwarunkowań życiowych – zarzucenia postawy 
życiowego praktycyzmu – na rzecz wpisania jej w kolisty ruch estetycz-
nej transformacji doświadczeń w fundujące tożsamość podmiotu dozna-
nie jedności własnej osobowości .

W końcowej fazie powieściowej narracji Bungo ostatecznie raczej utoż-
samia się z poglądem Tymbeusza, zgodnie z którym trzeba „zdobyć się na 
pustkę”, aby „siebie przetrzymać” [622, 270] . Zgodnie z tym zaleceniem je-
dynie z perspektywy pozytywnie waloryzowanej nicości można postrze-
gać siebie nie jako aktora, ale jako figurę dramatu, afirmującą samą sie-
bie w procesie stawania się . Tymbeusz – podobnie jak Bungo – dystansuje 
się wobec pragmatycznie zorientowanego aktywizmu reprezentowane-
go przez księcia, starając się nadać swojej woli zgoła inny kształt . „Trzeba 
umieć siebie stracić – wyjaśnia – aby siebie zyskać . To jest trudniej niż sie-
bie zrobić” [622, 270] . Moment utracenia samego siebie jest tożsamy w jego 
optyce z zajęciem postawy bezinteresownej wobec życia, wyposażającej go 
w nowy rodzaj siły . Jak sam wyjaśnia ewolucję swojej postawy: „Byłem 
mocny dla samej mocy . Teraz przechodzień ukradł mi słabość moją, abym 
był mocny dla tego, czego już nie ma, czego być nie może . Muszę wziąć te-
raz ciężar zbyt lekki na moje barki i lekkością jego zmęczyć się, zamęczyć 
się męką niezużytej mocy” [622, 270–271] .

Schopenhauerowski zabieg zdystansowania się wobec ślepego instynk-
tu życia i przedstawienia mu lustra w geście artystycznej kreacji prowa-
dzi obu bohaterów powieści do uświadomienia sobie bezcelowości życia 
i umożliwia im bezinteresowny ogląd kolistości jego przemian . Bungo-
wi daje on przeczucie nowego rodzaju świadomości, analogicznej do pro-
klamowanej przez Nietzschego mądrości dionizyjskiej . Charakteryzuje ją 
w następujących słowach: 

Chodzi mi o to, żeby w życiu, w codziennych wypadkach, nigdy nie tracić tego, 
co nazywam metafizyczną dziwnością życia . […] Są takie chwile, w których to 
pojmuję, takie dziwne chwile, w których otwierają się w życiu jakieś tajemnicze 
horyzonty, ukazują się nowe drogi, jakieś przeczucie rzeczy ostatecznych, jedy-
nych związanych z najistotniejszą twórczością artystyczną, poza wszelkim uczu-
ciem . Wewnętrzne objawienia będące drogowskazami na przyszłość . […] Chodzi 
mi o to, żeby życie było ciągłym szeregiem takich chwil . Żeby rzeczywistość była 
w ciągłym związku z wyższą świadomością metafizycznej dziwności wszystkie-
go, co się dzieje . Chodzi mi o ciągłość nieprzerwaną tego najwyższego pojmowa-
nia życia . To, zdaje się, jest podstawą do prawdziwej twórczości artystycznej [622, 
243–244] .
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Płaszczyzna obrazu jako miara

Dialektyka powierzchni i głębi – określająca w powieści 622 upadki Bunga 
rytm procesu twórczego i stanowiąca echo odnajdywanej w pismach Scho-
penhauera i Nietzschego koncepcji kolistości procesów życia – wypowia-
da sens oscylacji podmiotowo-przedmiotowej przedstawionej przez Wit-
kiewicza w jego młodzieńczych pismach filozoficznych . Upadanie Bunga 
i chwile jego tryumfu – nawracające stany integracji wewnętrznej, tożsa-
me z zażegnywaniem „sprzeczności między moją twórczością a życiem” 
[622, 223] – przenoszą na poziom indywiduum ogólny sens Schopenhau-
erowskiej figury odpływów i przypływów woli, niekończącej się naprze-
mienności dążenia i satysfakcji . W optyce Witkiewicza-Bunga jedynie ar-
tysta jest w stanie, w akcie kontemplacji estetycznej, dokonać całkowitego 
„zresorbowania” doświadczeń codziennego życia, a następnie zamknąć je 
w strukturę formalną kompozycji malarskiej .

Bungo jest ukazany w 622 upadkach Bunga w procesie kształtowania 
własnej tożsamości artystycznej . Wykonywane przez niego kompozycje fi-
guratywne, określane jako „pesymistyczne i ponure”, mają związek z nur-
tującym go problemem dualizmu: rysowane przez niego postacie „cecho-
wało zawsze pewne pokręcenie, dwoistość i przełamanie wewnętrzne” 
[622, 123] . Prace Bunga przywodzą na myśl rysunki wykonywane węglem 
przez samego Witkiewicza we wczesnej fazie jego twórczości . Znane z ko-
respondencji Witkiewicza z ojcem jako „potwory”42, ukazują zdeformo-
wane postacie w konfiguracjach sugerujących zawiłe relacje psychologicz-
ne między nimi . Wojciech Sztaba pisał o tych pracach: „Postacie artysta 
traktuje schematycznie, przedstawia je często jako płaskie worki, z wy-
krojonymi ramionami, o proporcjach mocno przerysowanych, rysunek 
twarzy upraszcza, zaś między figurami nie stwarza realistycznych rela-
cji: »grają« do widza, a nie między sobą”43 . Sensem odgrywanego przez 
nie dramatu wydaje się niemożność przełamania stanu poróżnienia we-
wnętrznego i wyjścia z monadycznego stanu izolacji – pokonania psycho-
logicznych barier oddzielających je od innych postaci .

Poszukiwania artystyczne Bunga prowadzą go do konstatacji, że tyl-
ko praktyka artystyczna polegająca na cyzelowaniu formy może prowa-
dzić do przezwyciężenia problemu dualizmu – dążąc do osiągnięcia przez 
twórczość i wyrażenia stanu integralności własnej jaźni uznaje, że „te rze-

42 Por . S . Witkiewicz, Listy do syna, oprac . B . Danek-Wojnowska, A . Micińska, 
Warszawa 1969, s . 362 .

43 W . Sztaba, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Zaginione obrazy i rysunki sprzed 
roku 1914 według oryginalnych fotografii ze zbiorów Konstantego Puzyny, Warszawa 
1985, s . 8 .
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czy muszą wyrazić się same przez się, kiedy będę zupełnie swobodnym pod 
względem formy” [622, 89] . Zmagając się z zarzucanym mu przez Tymbe-
usza „skłamaniem wewnętrznym”, dąży do osiągnięcia prawdy przekazu 
artystycznego . Nie dziwi w tym kontekście zbliżenie się praktyki malar-
skiej samego Witkiewicza do formuły malarstwa spod znaku syntetyzmu, 
reprezentowanej między innymi przez Paula Gauguina i pozostającego 
pod jego bezpośrednim wpływem polskiego artysty Władysława Ślewiń-
skiego . Jak charakteryzowała ten nurt w sztuce Władysława Jaworska:

[…] artyści tej generacji oskarżając naturalizm, a za nim impresjonizm, o anali-
tyczny w stosunku do natury punkt widzenia, chcieli przedstawić mu nową sztu-
kę, w której rzeczywistość przedstawiona byłaby drogą syntezy . Kłamstwu chcieli 
przeciwstawić prawdę . […] Prawdę o czym? Z jednej strony eliminując szczegóły 
miała iść w głąb przedmiotu i wydobywając zeń treść, istotę, a nie oddawać wy-
gląd rzeczy . Miała więc mówić prawdę o przedmiocie . Z drugiej strony, za po-
średnictwem tzw . ekwiwalentów plastycznych (Denis) – uproszczonej formy, su-
gestywnego koloru, położonego w płaskiej, jednobarwnej plamie obwiedzionej 
ciemnym konturem – miała oddawać nastrój twórcy, jego „état d’âme” w chwili 
powstawania obrazu . A zatem miała mówić prawdę o człowieku44 .

Cykl kilku pejzaży morskich Witkiewicza – wykonanych w duchu syn-
tetyzmu pod bezpośrednim wpływem i zarazem okiem Ślewińskiego (wy-
stępującego w przywołanej powieści jako margrabia Idzio de Monfort) 
podczas jego pobytu w Bretanii w 1911 roku – koresponduje, jak się wy-
daje, z dialektyką powierzchni i głębi, objaśniającą w 622 upadkach Bun-
ga istotny sens zmienności procesów życia . Notacje różnych faz morza 
w zmieniających się warunkach atmosferycznych i porach dnia – od cał-
kowitego wyciszenia i harmonizacji płaszczyzny morza, ze zróżnicowaną 
powierzchnią okalającej je zatoki, do gwałtownej konfrontacji wzburzo-
nych fal z przybrzeżnymi skałami – obrazują ogólny sens polaryzacji mię-
dzy stałością i zmiennością, ponadto niosą ze sobą sens stricte artystycz-
ny: komentują wpisanie kompozycji malarskiej w klamry opozycji między 
treścią i formą . Uruchomiona w pejzażach morskich Witkiewicza metafo-
ryka przypływu i odpływu kojarzy, jak się wydaje, pojęcie jedności jaźni 
z figurą nawracającej fali – sam obraz, kondensując w sobie powtarzalność 
doznania tej jedności, nabiera charakteru jej lustrzanego odbicia .

Mocno zaznaczona linearna struktura tych kompozycji oraz ich boga-
ta faktura, odróżniające je od bardziej subtelnej kreski i wyciszonej pra-
cy pędzla obrazów Ślewińskiego, antycypują dojrzałe kompozycje Wit-
kiewicza z początku lat dwudziestych XX wieku . Zarówno we wczesnych 

44 W . Jaworska, W kręgu Gauguina. Malarze szkoły Pont-Aven, Warszawa 1969, 
s . 272 .
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pejzażach morskich, jak i w fantastycznych kompozycjach figuratywnych 
z okresu, w którym stosował w malarstwie zasady czystej formy, linear-
ny szkielet obrazu służy mu do wypowiedzenia bardziej ogólnego, filo-
zoficznego przekazu . Motyw pejzażu morskiego powraca w późniejszej 
twórczości artysty – jeszcze w latach dwudziestych XX wieku pojawia się 
on w samodzielnej kompozycji pejzażowej albo jest wykorzystywany jako 
tło portretów rysowanych w latach dwudziestych i trzydziestych . Za każ-
dym razem prace te sugerują zdystansowany i całościowy ogląd procesów 
 świata .

Obrazy marynistyczne Witkiewicza stanowią przeciwwagę dla jego 
rysunków węglem – przenosząc wyobraźnię odbiorcy w sferę procesów 
przyrody, zastępują ich ekspresję, uzyskaną przez zastosowanie kontra-
stów walorowych, precyzyjną orkiestracją kontrastów chromatycznych . 
Łączy je linearne ujęcie formy, zakorzenione niewątpliwie w tradycji syn-
tetyzmu . Jeden z inicjatorów tego ruchu, Paul Sérusier, komentował specy-
fikę linearnej konstrukcji dzieła: 

Chcę, by rysunek był zwarty, prosty, skończony . Nie oznacza to, by miał zawierać 
wszystkie szczegóły, ale żeby każda linia w nim była świadoma i odgrywała swo-
ją ekspresyjną i dekoracyjną rolę w całokształcie; chcę, żeby każda linia była nie-
zbędna, to znaczy, żeby nie można jej było sobie przedstawić inaczej niż jest45 .

Słowa te, wypowiadające postulat integracji elementów dzieła, można 
z łatwością odnieść do poszukiwań artystycznych Witkiewicza z okresu 
pracy nad powieścią 622 upadki Bunga . Również on, zmierzając do wy-
posażenia dzieła malarskiego w fundamentalny – filozoficzny – sens, za-
licza się do tych artystów, którzy – posługując się słowami Maurice’a De-
nisa – „wiedzieli […], że obraz, zanim stanie się przedstawieniem natury, 
albo marzenia, jest w istocie swojej płaską powierzchnią pokrytą farbami 
w pewnym określonym porządku”46 . Zainteresowanie Witkiewicza deko-
racyjnym aspektem dzieła zaznacza się w rozważaniach Bunga: 

Idea czystego dzieła sztuki musiała być według niego obcą wszelkim związkom 
życiowym i wypływać jedynie z praw rządzących samymi barwami i liniami, któ-
rych kombinacje i konstrukcje miały dawać świat bezwzględnie zamknięty w so-
bie i będący, według jego dawnej teorii, bezpośrednim odbiciem transcendentnej 
jedności bytu [622, 121–122] .

Wypowiedziany tu zamysł koncentrowania się na nadawaniu kon-
strukcji dzieła maksymalnej spójności radykalizuje znany z teorii sym-
bolizmu program upraszczania formy w celu wyrażenia manifestującej 

45 P . Sérusier, List do Jana Verkade, [w:] Moderniści o sztuce…, s . 367 .
46 M . Denis, W związku z wystawą Armanda Séguin, [w:] tamże, s . 376 .
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się w sferze natury idei . Forma dzieła, wyposażona w charakter całościo-
wy, ma odzwierciedlać według Witkiewicza-Bunga przede wszystkim naj-
ogólniejszą ideę – graniczną ideę jedności istnienia .

Anna Żakiewicz dostrzega istotny przełom, jaki zaznacza się w twór-
czości malarskiej Witkiewicza na początku pierwszej dekady XX wieku47 . 
W pracach z tego okresu Witkiewicz zmierzał, jej zdaniem, w stronę wy-
pracowania modelu przestrzeni optycznej, który pozwalał uzyskać efekt 
maksymalnej jedności dzieła – zamknięcia kompozycji malarskiej w ob-
rębie czworoboku granic . W cyklu pejzaży zimowych z okolic Tatr artysta 
zastosował metodę kulisowego nakładania na siebie planów malarskich, 
neutralizując zasady tradycyjnej perspektywy linearnej i osiągając efekt 
zakrzywienia przestrzeni . Syntetyczne uproszczenie kształtów uzupełnia 
Witkiewicz zabiegiem przeciwstawienia linearnego rysunku form z pierw-
szego planu stopniowo rozmywanym kształtom na planach dalszych . 
Charakterystykę tę można uzupełnić, wskazując stosowany w niektórych 
pracach zabieg podnoszenia linii horyzontu do górnej krawędzi płótna 
w celu wyeksponowana wyrazistej architektury linii na planie pierwszym . 
Stosując te środki, Witkiewicz inicjuje rodzaj gry między powierzchnią 
a głębią obrazu . Jak pisze Żakiewicz o Pejzażu zimowym ze strumieniem  
z 1913 roku [il . 1]:

Kompozycja jest tak przemyślnie skonstruowana, że mimo pozoru płaszczyzno-
wości posiada głębię; a mimo pozoru głębi, jest w istocie płaska . Efekt ten został 
osiągnięty poprzez zróżnicowanie ujęcia poszczególnych planów – potraktowanie 
planu pierwszego jako dekoracyjnej płaszczyzny i wprowadzenie iluzji głębi oraz 
elementów tradycyjnego pejzażu na planach dalszych . Dzięki temu udało się arty-
ście stworzyć własną przestrzeń, inną niż w malarstwie naturalistycznym . Jest to 
zupełnie nowa, interesująca jakość – specyficzny mariaż dwuwymiarowej, orna-
mentalnej kompozycji ze złudzeniem trójwymiarowej przestrzeni48 .

Opisany tu model kompozycji, będący uogólnieniem dekoracyjnej for-
muły malarstwa spod znaku syntetyzmu, wystawia Witkiewicz na ryzy-
ko spotkania z metodą fragmentaryzacji przedmiotu stosowaną we wcze-
snym malarstwie kubistycznym . Okazją do tej konfrontacji jest podróż 
artystyczna, w którą Bungo udaje się do Paryża w towarzystwie barona 
Brummela w celu obejrzenia wystawy retrospektywnej dzieł Gauguina . 
Ten epizod w narracji powieści 622 upadki Bunga nawiązuje do podró-
ży do Paryża, którą sam Witkiewicz odbył w 1908 roku . Obejrzenie przez 

47 Por . A . Żakiewicz, Witkacy w Tatrach. O roli młodzieńczych studiów pejzażo-
wych w dojrzewaniu malarza, „Rocznik Podhalański” 2002, t . 8, s . 111–142 .

48 Tamże, s . 139 . Autorka omawia również ten obraz w innej publikacji – por . 
taż, Młodość chłopczyka. O wczesnej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
1900–1914, Gdańsk 2014, s . 62 .
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Bunga „trzystu” obrazów Gauguina, jak się wydaje, jedynie utwierdza go 
w wyznawanej przez siebie dekoracyjnej formule malarstwa, bardziej jed-
nak angażuje go emocjonalnie obejrzenie wystawy prac malarza wystę-
pującego pod nazwiskiem Fagasso – doświadczenie to graniczy z prze-
życiem traumatycznym . Znamionujący prace tego artysty, pod którego 
postacią należy domyślać się Pabla Picassa, „absolutny brak artystycznej 
miary” [622, 138] – albo przekroczenie miary płaszczyzny obrazu usta-
nawianej przez malarstwo syntetystyczne – nie tylko sytuuje je w opozycji 
wobec wszelkich dotychczasowych konwencji artystycznych, ale także po-
daje w wątpliwość filozoficzne przesłanki, na których Bungo opiera swoją 
twórczość49 . Wstrząs wywołany spotkaniem z tymi obrazami Bungo od-
daje następująco:

To jest absolutna odwrotność wszelkiego realizmu . Realistyczny malarz robi 
z płótna złudzenie przestrzeni, dekoracyjny znajduje się na płaszczyźnie . Tam jest 
miara . Ten chce być z tą perspektywą odwrotną, odwrotną nawet w stosunku do 
dekoracyjnej płaszczyzny, która jest punktem zerowym na samej płaszczyźnie . 
[…] To jest sama w sobie oszalała transcendentna jedność w samej swej niemoż-
liwości . To nie jest to samo, co jest równe temu w granicy . To jest zbliżenie się po 
asymptocie . To musi być szaleństwo z konieczności . Ja nigdy nic podobnego nie 
zrobię, nie będę się starał . Ja zostanę na płaszczyźnie [622, 140] .

Bungowi trudno odmówić statusu „prawdy” eksperymentom malar-
skim Fagassa . „To jest prawda – konstatuje – w tym leży potworność tej 
rzeczy, że ona jest prawdą” [622, 139] . Również obrazy Fagassa egzempli-
fikują motywującą poszukiwania malarskie Bunga ideę „transcendent-
nej jedności”, jest to jednak jedność ujmowana w swojej niemożliwości, 
osiągana w ruchu „po asymptocie”, wynikająca z decyzji wprowadzenia 
podmiotu twórczego w stan „szaleństwa” [por . 622, 140] . Zastosowanie 
„perspektywy odwrotnej […] w stosunku do dekoracyjnej płaszczyzny” 
[622, 140] prowadzi bowiem w obrazie kubistycznym do schizofrenicz-
nego zwielokrotnienia punktów widzenia i fragmentaryzacji przedmio-
tów, a w konsekwencji do nawarstwiania na sobie planów obrazu . „To jest 
perwersja dekoracyjna – ocenia Bungo . – To nie jest tworzenie oderwanej 
harmonii, która przez swoją skamieniałość właśnie przedstawia transcen-
dentną jedność bytu” [622, 140] . Sam opowiada się za bardziej zachowaw-
czą formułą malarstwa, traktującą dekoracyjną płaszczyznę jako „miarę” 
i „punkt zerowy” obrazu, umożliwiającą osiągnięcie spełnionego, nie zaś 
niemożliwego stanu jedności jaźni [por . 622, 140] .

49 Na temat niewspółmierności koncepcji sztuki Bunga wobec eksperymentów 
malarskich Fagassa pisał Tomasz Bocheński (Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfi-
kacja…, s . 57–61) .
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Osiągnięty przez Witkiewicza w pejzażach zimowych efekt jedności 
kompozycji malarskiej – wpisujący spojrzenie odbiorcy w kolisty ruch 
analitycznego wnikania w optyczną głębię obrazu i powrotu na jego po-
wierzchnię w syntetycznym oglądzie jego całościowej struktury formal-
nej – przywodzi na myśl filozoficzny sens uruchomionej w 622 upadkach 
Bunga metafory przenikania „na odwrotną stronę głębokości” w aktach 
kontemplacji estetycznej . Inicjowana w tych pracach oscylacja między głę-
bią a płaskością kompozycji pozostaje w analogii do dialektyki rozprasza-
nia i integracji podmiotu twórczego niejako „wrzuconego” w zmienną grę 
przypadków losu . Nadają one szczególny charakter relacji reprezentacji, 
zapętlając ją w ruchu wzajemnego odsyłania do siebie ujednoliconej struk-
tury obrazu oraz istnienia pojmowanego w jego całości . Wyposażają one 
tym samym obraz w cechy jaźni – czystego podmiotu wiedzy – pozostają-
cego według Schopenhauera, co warto przypomnieć, w takiej relacji wo-
bec woli przenikającej świat zjawisk, jak „obraz w ogniskowej wklęsłego 
zwierciadła ma się do samego zwierciadła” .

Zwierciadło wobec zwierciadła – w taki status, podążając tokiem myśle-
nia Schopenhauera, wyposaża Witkiewicz obraz pojmowany jako symbol 
jedności osobowości twórcy skonfrontowany z całością istnienia . Niekie-
dy dosłownie traktuje on figurę wklęsłego zwierciadła – wydłuża w nie-
których kompozycjach pejzażowych kontury przedmiotów przy krawę-
dziach obrazu, tworząc specyficzny efekt ich „uciekania” i zakrzywienia 
przestrzeni . Podkreśla w ten sposób autonomię kompozycji malarskiej, jej 
„zamkniętość” – niezależność wobec zewnętrznego świata . Prawdę jaźni 
konfrontuje w swoim malarstwie z prawdą świata, prowokując do refleksji 
nad wspólną dla nich zasadą formalną .

Sensem twórczości artystycznej – wpisanym w narrację powieści 
622 upadki Bunga – jest dochodzenie do stanu jedności jaźni, tożsamego 
z przezwyciężeniem dualizmu podmiotowo-przedmiotowego . W optyce 
Schopenhauera osiągnięcie tego stanu jest tożsame z wejściem w sferę rze-
czywistości bezczasowej, zintegrowania się z porządkiem teraźniejszości, 
wyposażonej w znamiona – jak to ujął Safranski – „chwili obecnej, któ-
ra nie może zatracić się na jawie . Ta teraźniejszość […] jest niejako piono-
wo promieniującym słońcem »wiecznego południa«”50 . Następstwo celów, 
wpisujące świadomość w ruch oscylacji między pożądaniem i jego zaspo-
kojeniem, zastępuje Schopenhauer strukturą formalną jednoczącą pod-
miot z przedmiotem . Wyłączenie się z przebiegu nieustannie obracającego 
się koła czasu prowadzi, jego zdaniem, do utożsamienia się z niezmienną 
formą oglądu przepływającego strumienia zjawisk . Safranski dodaje:

50 R . Safranski, Nietzsche…, s . 256 .
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To, że teraźniejszość nie może zatracić się, wynika stąd, że w nurcie przepływa-
jącego czasu wszystko może się zmienić oprócz formy obecnego bytu . Forma ta 
pozostaje ta sama . […] Teraźniejszość jest styczną, która w pewnym punkcie sty-
ka się z kołem czasu . Ten punkt nie obraca się z kołem, lecz pozostaje, a to zna-
czy: wieczna teraźniejszość albo wieczne południe . Naszym problemem jest to, 
że spoglądamy na obracające się koło, a nie na nieruchomy punkt styku, mimo 
że ten obrót możemy przecież zauważyć tylko jako kontrast z nieruchomym  
punktem51 .

Dla Nietzschego utożsamienie się z „promieniującym słońcem »wiecz-
nego południa«” oznacza radosną świadomość bycia już u celu, określa-
ną również jako „wzniosłe i uszczęśliwiające zdziwienie”52 . Jak się wyda-
je, Witkiewicz również nie ma problemu z rozstrzygnięciem wskazanego 
przez Schopenhauera dylematu – z dokonaniem wyboru między pozba-
wioną refleksji percepcją obracającego się koła czasu a utożsamieniem 
się z nieruchomym punktem styku . Kojarzy on sens obecności ze wspo-
mnianą „wyższą świadomością metafizycznej dziwności wszystkiego, co 
się dzieje” [622, 244] . Świadomość ta wyposaża wypadki życia w znamio-
na konieczności, dając poczucie egzystencjalnego spełnienia . Ogarnia ono 
Bunga w chwili, w której osiąga on świadomość tego „teraz” – w której od-
zyskuje on poczucie jedności jaźni:

Całe życie, razem ze wszystkimi upadkami nawet, wydało mu się teraz jednoli-
tym, ujętym w jedno niezłomne prawo . Miał wrażenie, że nic nie przeżył na dar-
mo, że wszystko było absolutną koniecznością, że teraz dopiero nadszedł czas 
stworzenia świadomie jednolitego, ujętego niezłomną wolą życia [622, 218] .

Czy koncepcja jaźni Witkiewicza zakłada, podobnie jak u Schopen-
hauera, całkowite wyłączenie jej z porządku czasu? Jego pisma z wcze-
snego okresu twórczości nie dostarczają jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie . Z kolei pisma z dojrzałego okresu twórczości zmierzają do prze-
formułowania koncepcji czasu ujętego w figurę „bez końca obracającego 
się koła” .

51 Tamże, s . 256–257 .
52 Za: tamże, s . 126 .
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Rozdział 2

Przeżycie jedności osobowości 
w konstrukcyjnych przestrzeniach  

ontologii i sztuki

Jedność osobowości i uczucie metafizyczne

Młodzieńcze pisma filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza – O du-
alizmie i Marzenia improduktywa – sytuują problem dualizmu podmio-
towo-przedmiotowego w perspektywie teologicznej . Przejęte od Arthura 
Schopenhauera domniemanie przenikającej świat zjawisk ponadjednost-
kowej woli uogólnia do skali kosmicznej przedstawioną w tych tekstach fi-
gurę kolistego nawracania stanów integracji podmiotu i jego rozproszenia, 
prowadząc do uzupełnienia założeń „niedogmatycznej” – zerowej – me-
tafizyki panteistyczną koncepcją „bóstwa” jako gwaranta jedności świa-
ta . „Samowolny Bóg” [MI, 24] Witkiewicza skojarzony zostaje z ruchem 
oscylacji podmiotowo-przedmiotowej – jest on, jak pisze Witkiewicz,

ciągłym nieskończonym stawaniem . Każde „Ja”, każda rzecz są tylko stopnia-
mi uświadamiającego się Bóstwa, które jako nieograniczone czasem, nie może 
być teraz ani przedtem, ani potem . Jest ono […] niemożliwą transcendental-
ną jednością . Jedność ta to jakby miejsce, gdzie łączą się dwa końce jednowy-
miarowego czasu, oba w nieskończoności znaków przeciwnych biegnące . Jed-
ność ta istnieć nie może i dlatego w panteizmie jest ona ciągłym stawaniem się  
w wielości [MI, 17] .

Apologia panteizmu wygłoszona przez młodego Witkiewicza obejmuje 
zalążkową koncepcję powszechnego ożywienia, rozwiniętą później w jego 
dojrzałych pismach filozoficznych . Dostarcza ona pojęciowej ramy dla wy-
tłumaczenia zmienności i różnorodności zjawisk, wyposaża jednostkowe 



istnienie w sens uczestniczenia – wraz z innymi indywiduami – w ogól-
niejszym cyklu transformacji woli . Witkiewicz pisze również: 

Ponieważ każda rzecz musi być czymś sama dla siebie, a u nas poznaliśmy to jako 
wolę, więc to, czym rzeczy, począwszy od kamienia do człowieka, są same dla sie-
bie, nazywać będziemy wolą . Czym jest wola poza formą czasu, wiedzieć nie bę-
dziemy nigdy . Świat jest to więc samopoznająca się wola [MI, 28] .

Bóg – odkrywany jako uczucie kryjące się w „najgłębszym jądrze ist-
nienia, w dwoistym »Ja«” – jest niedostępny aktom obiektywizującej re-
fleksji, nakładającej nań aprioryczne formy czasu i przestrzeni . Pojmowa-
ny jako niemożliwa synteza ruchu odśrodkowej i spontanicznej ekspansji 
oraz regresywnego uprzedmiotowienia, doznaje on swoistego zanegowa-
nia w indywidualnym wysiłku woli, stanowiącym zaczyn jednostkowej 
jaźni . Polaryzacja podmiotowo-przedmiotowa nabiera w ten sposób for-
my konfrontacji ograniczonej – skończonej – jaźni z niewyczerpywalną 
głębią pierwotnego podmiotowego istnienia . Wiąże również ze sobą sens 
utraty – niemożności efektywnego odzyskania pierwotnej jedności – i na-
daje pojęciu jednostkowej jaźni charakter wtórny wobec nieskończonej 
podmiotowości . Witkiewicz pisze:

Uczucie, nieskończoność nie ograniczona żadną formą, promieniujące we wszyst-
kich kierunkach, jest niczym samo dla siebie . Przez niemożność utrzymania się 
na jednym punkcie tworzy się nieustanny prąd stawania się z bezdennej głębi pan-
teistycznego Bóstwa, z niewyczerpanych otchłani podmiotowego bytu . Trzeba za-
bić nieskończoność uczucia, zmiąć jego krystaliczne, tęczowe formy i stworzyć 
rzeczywistość, by dać nowe miejsce uczuciom w naszej jaźni nowej i możność do 
czynu [MI, 22] .

W optyce młodego Witkiewicza sztuka ma pełnić funkcję pośred-
niczącą między „nieskończonością uczucia” a czynem, utożsamianym 
z „uprzedmiotowieniem całkowitym stanu podmiotowego” oraz z rezy-
gnacją z przynależnych mu atrybutów „jedności i całości” [por . MI, 21] . 
Ukazywać ma jedynie ogólną formę cyklicznych transformacji woli – „sta-
wania się w wielości” – utożsamionej z samym „życiem, które jest nie-
ustannym prądem płynącym z podmiotu w przedmiot” [MI, 20–21] . 
Dzieło sztuki – w rozważaniach Witkiewicza nad jego statusem punktem 
odniesienia było dzieło malarskie – ma stanowić w tym kontekście rodzaj 
membrany między „ja” i „nie-ja” albo rodzaj ekranu rejestrującego zmien-
ne kształty manifestacji woli . Witkiewicz pisze:

Sztuka obejmuje całość, ale nic konkretnego za sobą nie zostawia . Oddaje tylko 
wolę twórczą i na to oddanie w czystym, podmiotowym stanie całą siłę obiekty-
wacji zużywa . Dlatego zostawia za sobą tęsknotę i żądzę czynu . Oświetla jakby 
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nieznane obszary uczuć, wydobywa iskry, co u drugich im nieznane, w nich spo-
czywające siły do czynu zapalić są zdolne [MI, 23–24] .

Witkiewicz podkreśla, że jego panteistyczna koncepcja bóstwa – poj-
mowanego w wymiarze kosmicznym „stawania się w wielości” – nie ma 
nic wspólnego z koncepcją Boga osobowego jako przyczyny sprawczej 
zmian dokonujących się w świecie . Twierdzi, że stosunek „Boga do świata 
jest wtedy stosunkiem maszynisty do lokomotywy” [MI, 17] . Utożsamie-
nie Boga z osobą kojarzy go bowiem z porządkiem czasowym, z którego 
– jako istota „istniejąca poza wszelkimi formami” – jest on z założenia wy-
łączony . Zabieg ten określa jako „fałszywe zastosowanie formy zjawisko-
wej osobowości do niemożliwej transcendentalnej jedności jedynie w celu 
zaspokojenia metafizycznej potrzeby człowieka” [MI, 18] . Zaletą pante-
izmu jest zaś to, że „przyjmując Boga wszędzie, już tym samym wcale go 
nie przyjął” [MI, 16] .

Graniczna koncepcja bóstwa jako niemożliwej podmiotowości powra-
ca echem w znacznie późniejszym tekście Witkiewicza – powieści Jedyne 
wyjście, pisanej w latach 1931–1933 . Utwór ten wpisuje codzienne funkcjo-
nowanie jednego z dwóch jej głównych bohaterów – filozofa amatora Izy-
dora Smogorzewicza-Wędziejewskiego – w klamrę opozycji między nużą-
cym doznaniem pospolitości życia i olśniewającym stanem bezpośredniej 
konfrontacji z „Tajemnicą Istnienia” . W jednej z takich chwil „nagle świat 
zakołysał się w swych odwiecznych łożyskach i obrócił cichutko ku nie-
szczęśnikowi swoją drugą tajemniczą twarzą, ukrywszy wstydliwie tę 
pierwszą w gęstwinie samej boskości”1 . Znamy już sens tego odwrócenia 
z 622 upadków Bunga: dokonuje się ono w akcie estetycznej kontempla-
cji świata jako całości, tożsamym ze stanem maksymalnej integracji jaź-
ni . W Jedynym wyjściu Witkiewicz wyposaża je w status źródła wyobrażeń 
religijnych, ewoluujących w procesie rozwoju ludzkości i przesłaniających 
istotny sens doświadczenia istnienia . Konstatuje on, że

u podstawy wszelkich koncepcji religijnych jest coś nieokreślonego […] to jest ist-
nienie w całości, to coś nieoznaczonego bliżej, czemu przeciwstawia się w samym 
fakcie swej egzystencji biedne, ograniczone (IP) [„Istnienie Poszczególne” – ob-
jaśnienie P .P .] . Z tego wyłania się, w miarę wyłaniania się władzy jednostki, bóg 
z początku wieloraki, a potem coraz bardziej jednolity [JW, 45] . 

W przypisie do tego fragmentu tekstu Witkiewicz zaznacza, że pogląd 
ten wypracował – wbrew Bronisławowi Malinowskiemu („wyprowadzają-
cemu uczucia religijne z uczuć życiowych” [JW, 45]) jeszcze w 1912 roku . 

1 S .I . Witkiewicz, Jedyne wyjście, oprac . A . Micińska, Warszawa 1993, s . 44–45 . 
Dalej w tekście jako JW z podaniem stron .

 Jedność osobowości i uczucie metafizyczne 55



„Bo czyż jest pospolitszy wymysł jak Bóg – zapytuje – to dziedzictwo naj-
pierwotniejszych pierwotniaków ziemi, będące tylko symbolem niezgłę-
bialnej tajemnicy Istnienia?” [JW, 44–45] .

Co sprawia, że w 1912 roku (albo wcześniej) – jeśli wierzyć jego relacji 
– Witkiewicz zastępuje panteistyczne pojęcie bóstwa pojęciem całości ist-
nienia? Czy ewolucja jego postawy filozoficznej prowadzi go do ateizmu? 
Jeśli traktować dosłownie niektóre sformułowania z jego tekstów filozo-
ficznych opublikowanych lub powstałych w latach trzydziestych XX wie-
ku, odpowiedź na to drugie pytanie brzmiałaby pozytywnie: ujmowana 
diachronicznie, jego filozofia jawiłaby się jako proces stopniowego odcho-
dzenia od założeń wczesnej metafizyki, zorientowanej na eksplorację sfery 
„transcendentalnej idealności” – dziedziny nieuświadomionego i pierwot-
nego uczucia wewnętrznej jedności – w stronę biologistycznej ontologii, 
kojarzącej poczucie jedności jaźni z materialną dziedziną ciała i utożsa-
miającej całość istnienia z wielością organizmów powiązanych ze sobą na 
kształt rośliny . Zamiast tego ujęcia proponuję interpretację nastawioną 
na rozwarstwienie poglądów filozoficznych Witkiewicza formułowanych 
w ramach późniejszego systemu „ontologii ogólnej” – konsekwentnie pre-
zentowanych w tekstach autora jako homogeniczna całość – oraz dotarcie 
do tych pokładów znaczeniowych tez jego dojrzałej filozofii, które wiążą 
je z jego wczesną „zerową” metafizyką oraz wzbogacają ich zawartość se-
mantyczną . Analizę tę można byłoby skojarzyć z ruchem wahadła mię-
dzy wywiedzionym z myśli Schopenhauera idealizmem o proweniencji 
platońskiej a późniejszym realizmem, inspirowanym programem kryty-
ki doświadczenia proponowanym przez myślicieli z kręgu psychologizmu . 
Niezbędną częścią tej analizy będą odniesienia do twórczości malarskiej 
i literackiej Witkiewicza z okresu, w którym kształtował się jego dojrzały 
system filozoficzny, w nich bowiem, jak sądzę, zachował się wyraźny osad 
jego wcześniejszych koncepcji .

System ontologii ogólnej Witkiewicza, którego pierwszą wersję sfor-
mułował on prawdopodobnie w 1917 roku, zmierza w stronę zakwestiono-
wania nieokreśloności doznania bezmiaru istnienia stojącego u podstawy 
koncepcji religijnych – wypełnienia jego doświadczenia pozytywną tre-
ścią . Chociaż w swoim głównym dziele filozoficznym Pojęcia i twierdzenia 
implikowane przez pojęcie Istnienia, opublikowanym w 1935 roku, uznał 
on ogólne pojęcie istnienia za pierwotne i niedefiniowalne2 – stanowi ono 
bowiem orzecznik definicji innych pojęć, których odpowiedniki mają sta-

2 Por . tenże, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia, [w:] tegoż,  
Pojęcia i twierdzenia wynikające z pojęcia Istnienia i inne pisma filozoficzne  
(1902–1932), oprac . B . Michalski, Warszawa 2002, s . 163 . Dalej w tekście jako PT 
z podaniem stron .
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tus rzeczywistych, samo nie podlegając definicji – charakteryzuje je opi-
sowo za pomocą implikowanego przez nie pojęcia wielości . Przywołane 
wcześniej z rozprawki Marzenia improduktywa pojęcie stawania się w wie-
lości, którym charakteryzuje wcześniej utożsamionego ze światem pan-
teistycznego Boga, kojarzy przy tym z pojęciem „nieskończonej dwoistej 
Formy Istnienia” . Ono bowiem, podobnie jak wcześniejsze pojęcie, wyzna-
cza ogólną strukturę istnienia – jego budowy hierarchicznej i zmiany .

Istnienie jest wielością – jak głosi „implikacja pierwotna” wypo-
wiedziana w pierwszym twierdzeniu Witkiewiczowskiego „główniaka” 
– w przeciwnym wypadku byłoby tożsame z nicością . Przy tym nie chodzi 
tu o wielość „czystą” (matematyczną lub idealną), lecz o wielość „istnie-
niową” – wielość istnień poszczególnych, oznaczanych jako „(IPN)” – cha-
rakteryzowanych w analogii do filozofującego podmiotu jako jednostki 
psychofizyczne istniejące „w sobie niezależnie od tego, czy w danej chwi-
li istniejemy dla kogoś” [PT, 170] i „same dla siebie” w swoim trwaniu . 
To „samo dla siebie” określa Witkiewicz jako „równoznaczne z istnieniem 
osobowości, »ja«, świadomości indywidualnej żywego stworzenia”3 .

Wielość istnieniowa, na zasadzie analogii z wielością czystą – matema-
tyczną, jest nieograniczona . Wyposażona w kwalifikację bycia czymś ist-
niejącym, a zatem czymś rzeczywistym – w odróżnieniu od wielości czy-
stej, która jest jedynie pojęciem – domaga się ona jednak pewnej zasady 
scalającej, dzięki której jako wielość mogłaby istnieć . Witkiewicz pisze:

Samego Istnienia w całości nie możemy przyjąć jako to „coś” właśnie, ponieważ 
nie możemy go w ogóle rozpatrywać jako jedność (mimo iż jako wielość musi-
my je uznać za jedno i jedyne) – bo to implikowałoby Nicość Absolutną . Musimy 
więc przyjąć jedną Formę Istnienia na razie nieograniczoną, której ograniczenia-
mi – ale nie formalnymi, tylko rzeczywistymi – byłyby (IPN) [PT, 175–176] .

W Pojęciach i twierdzeniach Witkiewicz uzasadnia dwojako koniecz-
ność przyjęcia pojęcia formy istnienia . Po pierwsze, wskazuje wzajemną 
implikację pojęć wielości i jedności – zgodnie z treścią twierdzeń pierw-
szego i drugiego pojęcie istnienia pociąga za sobą pojęcie wielości, pojęcie 
wielości zaś implikuje pojęcie „jej jedności jako wielości” [PT, 172] . Roz-
strzygnięcia te prowadzą go do skonstatowania jedności i jedyności formy 
istnienia oraz jej nierozdzielnego związku z istnieniem:

O ile musieliśmy przyjąć, że Istnienie jest wielością i jako jedność jest niewyobra-
żalne, o tyle forma Istnienia musi być jedna i jedyna, jako ogarniająca całość Ist-

3 Por . tenże, Pojęcie Istnienia i wynikające z niego pojęcia i twierdzenia, [w:] 
tamże, s . 361 . Dalej w tekście jako PI z podaniem stron .
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nienia . […] istnieje ona razem z Istnieniem i tak jak Istnienie bez tej formy, tak 
samo ta forma bez Istnienia jest niewyobrażalna [PT, 176] .

Dodaje również: „Dopiero jako objęte jedyną dwoistą formą, musimy uznać 
Istnienie w całości za jedyne i tożsame ze sobą w swej wielości” [PT, 181] .

Po drugie, dowodzi niemożliwości wyobrażenia sobie istnienia po-
szczególnego, które byłoby nieskończone – istnienie takie tożsame byłoby 
z nicością – przyjmuje zatem jego ograniczoność . W jego optyce istnienia 
poszczególne nie mogą być

ograniczeniami Istnienia w całości, bo to jako jedność sama dla siebie nie istnieje . 
Musi być więc jakaś forma Istnienia, której ograniczeniami są Istnienia Poszcze-
gólne = (IPN) . Tą formą dwoistą – pisze – jest Czas i Przestrzeń, w bezpośred-
nim przeżywaniu stanowiąca jedność w każdym Istnieniu Poszczególnym, w jego 
ograniczoności, jako ograniczone trwanie samo dla siebie = (AT) i ograniczona 
rozciągłość sama dla siebie = (AR) [PI, 361] .

Charakteryzowane w kategoriach związku funkcjonalnego trwania 
i rozciągłości, istnienie poszczególne również jest wyposażone – w ana-
logii do całości istnienia – w kwalifikacje „jedności i jedyności jako sa-
mego dla siebie” [PT, 186] oraz „tożsamości jego samego ze sobą na mocy 
jedności jego, jedyności i ciągłości . Nazywam tę tożsamość Tożsamo-
ścią Faktyczną Poszczególną” [PT, 187] . Odpowiednikiem tożsamości 
istnienia poszczególnego jest w ogólnej skali pojęcie tożsamości całości  
istnienia:

[…] jeżeli chodzi o Istnienie, Czas i Przestrzeń, są one absolutnie nierozdzielne; te 
ostatnie stanowią dwie strony dwoistości jednej dwoistej Formy Istnienia, bez któ-
rej jest ono nie-do-przyjęcia (nie-do-pomyślenia, nie-do-wyobrażenia) . […] Do-
piero objęte jedyną dwoistą, tożsamą ze sobą czasowo-przestrzenną formą, musi-
my uznać Istnienie w całości za jedyne i tożsame ze sobą w swej wielości [PT, 181] .

Witkiewicz przenosi atrybut nieograniczoności istnienia, obejmujące-
go wielość istnień poszczególnych, na samą jego formę . O ile jednak poję-
cia „nieskończoności Czasu i Przestrzeni są to jedyne pojęcia narzucające 
się nam z koniecznością absolutną” i „nie wypływają ani z doświadczenia, 
ani z rozumowania” [PT, 173], o tyle samo istnienie przyjmuje on jako nie-
skończone . W Jedynym wyjściu pisze: „pojęcie nieograniczoności impliku-
je pojęcie nieskończoności – jedyny prawdziwy sąd syntetyczny a priori” 
[JW, 35] . Pojęcia nieskończonego czasu i nieskończonej przestrzeni uznaje 
zatem za aprioryczne, ich odpowiedniki zaś – za niewyobrażalne . W Poję-
ciach i twierdzeniach konstatuje, że: 

One to […] implikują pojęcie Absolutnej Tajemnicy Istnienia dla każdego, nawet 
najwyższego, dla nas niewyobrażalnego (IP), które choćby najwyżej w hierarchii 
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(IPN) stało, nie jest w stanie pojęciowo, ani wyobrażeniowo ogarnąć nieskończo-
ności na podstawie swego koniecznego ograniczenia [PT, 173] .

Czy w myśl rozstrzygnięć Kantowskiej estetyki transcendentalnej nie 
moglibyśmy uznać czasoprzestrzennej formy istnienia za rodzaj aprio-
rycznej formy naoczności przynależnej nieskończonemu podmiotowi? 
Czy koncepcja istnienia w jego jedyności i tożsamości, ujętego w dwoistą 
formę istnienia, nie prowadzi nas na powrót przed oblicze panteistycznego 
bóstwa tożsamego z wiecznym stawaniem się świata? Przypuszczenie to 
znajduje, być może, potwierdzenie we fragmencie Jedynego wyjścia, w któ-
rym Izydor definiuje na przykład „abstrakcyjne Czas i Przestrzeń” jako 
„fikcyjne pseudoosobowe trwanie całego świata lub Przestrzeni, z której 
usunięto wszystkie materialne przedmioty i nas samych i w której zostały 
tylko idealne stosunki czystych form przestrzennych” [JW, 77] . Być może 
dwoista forma istnienia zachowuje taki pseudoosobowy charakter? Być 
może doznanie tajemnicy istnienia polega na konfrontacji skończonego 
indywiduum z pustą formą nieskończonej osobowości? Może taki byłby 
sens doznania tajemnicy – krótkie pytanie: KTO?

W nowym systemie ontologii ogólnej nieskończoność uczucia – utoż-
samianego we wczesnych pismach Witkiewicza z Bogiem – zastąpiona zo-
staje nieskończonym istnieniem w nierozdzielnym związku z jego formą . 
Jemu właśnie przeciwstawia się ograniczone i tożsame w swojej czaso-
wo-przestrzennej dwoistości istnienie poszczególne, sytuując się na styku 
dwóch nieskończoności: w małości i w wielkości . Ponieważ w swojej nie-
skończoności całość istnienia jest dla istnienia poszczególnego niemożli-
wa do wyobrażenia, pozostaje ono dla niego tajemnicą . 

W ten sposób pojęcie głębi, anonsowane we wczesnych pismach filo-
zoficznych i literackich Witkiewicza, przesuwa się z poziomu metafory na 
poziom geometrii . Należy zaznaczyć przy tym, że ilekroć posługuje się on 
w swoich pismach filozoficznych pojęciem przestrzeni, ma na myśli – na 
przekór nowym teoriom przestrzeni swojego czasu, wypracowywanym na 
gruncie matematyki i fizyki – przestrzeń euklidesową .

Jeśli mówię Przestrzeń, rozumiem pod tym pojęciem Przestrzeń trójwymiarową . 
Nie możemy sobie wyobrazić czegoś istniejącego, co miałoby mniej lub więcej jak 
trzy wymiary . Trójwymiarowość wypełnia naszą potrzebę najśmielszych nawet 
wyobrażeń i nie mielibyśmy gdzie wpakować w naszą przestrzeń jeszcze choćby 
jednego wymiaru [PT, 181] .

Pojęcie formy istnienia wyznacza w systemie ontologii ogólnej Wit-
kiewicza ogólniejszą strukturę pojęciową umożliwiającą złagodzenie po-
laryzacji uczucia i refleksji opisywanej w jego młodzieńczych pismach . 
W miejsce różnicującego i niemożliwego do całkowitego wyeliminowa-
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nia poślizgu czasowego między nimi, wynikającego z tego, że „nieznana 
»rzecz sama w sobie«, tj . my sami, od nas samych odgraniczeni jesteśmy 
formą czasu, tj . nigdy nie obejmujemy całości” [MI, 28], proponuje on bar-
dziej umiarkowaną koncepcję równowagi między dwoma konstytutyw-
nymi komponentami istnienia poszczególnego: trwaniem i rozciągłością . 
Pojęciu rozciągłości nadaje przy tym sens przekraczający czysto negatyw-
ną charakterystykę głębi afektu, znaną z wcześniejszych pism, i opisuje je 
w pozytywnych kategoriach ciała . 

Pozytywną sankcję na komponent cielesny w strukturze podmiotowo-
ści nałożył już Schopenhauer . W istocie, jego nowatorska koncepcja ciele-
sności antycypuje, jak się wydaje, ideę „ciała własnego” zaproponowaną 
znacznie później przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego . Zgodnie z opisa-
ną wcześniej Schopenhauerowską strukturą jaźni, sytuującą podmiot po-
znania i podmiot woli – jako dwie uzupełniające się funkcje jaźni – we 
wzajemnej korelacji, koncepcja ta czyni ciało przedmiotem bezpośrednie-
go przeżywania we wzajemnej interakcji woli i intelektu . Według Scho-
penhauera ciało zajmuje szczególną pozycję wśród przedmiotów pozna-
nia: jest doświadczane źródłowo i stanowi pierwotny przedmiot poznania . 
Utożsamiane ze sferą afektywną, stanowi ono ośrodek aktów woli manife-
stujących się w jego odruchowych reakcjach . 

Schopenhauer ustanawia tożsamość między aktami woli i ruchami 
ciała . Odzwierciadlają one, jego zdaniem, dwa aspekty doświadczania sa-
mych siebie: jako przedmiotu ujmowanego przez intelekt zgodnie z zasadą 
racji dostatecznej oraz jako ujednostkowionej woli niezależnej od poznaw-
czych funkcji intelektu . Jak pisał na ten temat Günter Zöller: „Dany ruch 
naszego ciała nie jest tylko przedmiotem wiedzy, ale także naszym działa-
niem, doświadczanym od wewnątrz jako pozostającym w relacji z naszym 
aktem wolicjonalnym”4 . Zgodnie z „prawem motywacji”, będącej uszcze-
gółowieniem wyróżnionej przez Schopenhauera zasady racji dostatecz-
nej, intelekt wpisuje w akcie „empirycznej samoświadomości” lub „zmy-
słu wewnętrznego” to poruszenie woli w relację przyczynowo-skutkową 
z zewnętrznym przedmiotem i nadaje mu formę reakcji cielesnej . W ten 
sposób własne ciało przeżywane jest dwuaspektowo – jako odczuwana od 
wewnątrz dziedzina własnego działania i jako przedmiot, analogiczny do 
innych przedmiotów zastanych w świecie . Nie jest ono, jak pisał Zöller, 
„postrzegane lub rozważane dwoma odmiennymi sposobami, ale właśnie 
przejawia się ono, przedrefleksyjnie, w ten dwojaki sposób i z tymi dwie-
ma stronami”5 . 

4 G . Zöller, Schopenhauer on the Self, [w:] The Cambridge Companion to Scho-
penhauer, red . Ch . Janaway, Cambridge 1999, s . 27 .

5 Tamże .
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Dane dwoma sposobami i przeżywane bezpośrednio w sposób dwoisty 
ciało stanowi według Schopenhauera swoisty „klucz do zagadki” świata6 . 
Ocenia on wszystkie zjawiska – organiczne i nieorganiczne – „które nie są 
naszym ciałem, a zatem nie są dane naszej świadomości w dwojaki spo-
sób, lecz tylko jako przedstawienia, właśnie przez analogię z owym cia-
łem”7 – jako wyposażone w wolę . Co więcej, wszelkie poznanie innych 
przedmiotów jest dla niego, jak pisał Zöller, „zapośredniczone w naszym 
doświadczeniu własnego ciała i stanowi rezultat (zazwyczaj nieświadome-
go) wyprowadzenia przyczynowej podstawy (causal origin) z danych cie-
lesnych wrażeń”8 . Właśnie dzięki ciału „jaźń i świat są głęboko powiązane 
ze sobą i nierozdzielne”9 . 

Przeprowadzona przez Schopenhauera analiza własnego ciała, ujmo-
wanego we wzajemnym splocie woli i intelektu, jak się wydaje, prowadzi 
Witkiewicza do przypisania szczególnej roli pojęciu istnienia poszcze-
gólnego – psychocielesnego osobnika – w jego charakterystyce zawarto-
ści pojęcia istnienia . Ma ono stanowić „klucz do całego problemu istnie-
nia” [PT, 175] w proponowanym przez niego systemie . Druga część Pojęć 
i twierdzeń Witkiewicza, opatrzona tytułem Analiza pojęcia (IP), ma do-
starczać odpowiedzi na pytanie „jak może istnieć »wewnątrz« Istnienia 
w całości oddzielne (IP)” [PT, 175] . Odpowiedź tę formułuje, wpisując ist-
nienie poszczególne w pojęciową ramę koncepcji formy istnienia . Pisze:

[…] musimy – na mocy dwoistości Formy Istnienia – przyjąć dwa jedynie możli-
we sposoby rozpatrywania Istnienia: a) z punktu widzenia danego, jedynego (IP), 
czyli jego (AT), w który to sposób wchodzi rozpatrywanie (AR), ale jedynie tej jed-
nej, która stanowi z tym (AT) jedność i która […] jest w terminach elementów wie-
lości tego (AT) wyrażalna, i b) z punktu widzenia (AR), ale traktowanej na równi 
z innymi (ARN) [rozciągłościami – objaśnienie P .P .], czyli z punktu widzenia roz-
ciągłości w ogóle, przy czym (AT) zostaje w granicy wyeliminowane [PT, 192] .

Innymi słowy, istnienie może być rozpatrywane według Witkiewicza 
dwojako: przez pryzmat trwania lub rozciągłości istnienia poszczególne-
go . Ten drugi punkt widzenia wiąże ze sobą ryzyko radykalnego uprosz-
czenia i zniekształcenia obrazu istnienia, ujmuje on bowiem istnienie 
poszczególne jako przedmiot wpisany w sieć zależności przestrzennych 
z innymi przedmiotami, prowadząc do zapoznania jego indywidualności . 
Ten pierwszy – przeciwnie: eksponując jego aspekt czasowy, nadaje istnie-
niu poszczególnemu status samoistnego bytu w sobie i dla siebie, pozosta-

6 Por . A . Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie…, t . I, s . 173 i n .
7 Tamże, s . 181 .
8 G . Zöller, Schopenhauer on the Self…, s . 26–27 .
9 Tamże, s . 26 .
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jącego w bezpośredniej relacji – jako jej ograniczenie – z całością istnienia . 
Umożliwia on najbardziej pełny i wszechstronny opis istnienia, w całej 
jego złożoności i wieloaspektowości .

Już w młodzieńczych tekstach filozoficznych Witkiewicz piętnował 
próby eliminowania podmiotowości przez sprowadzanie jej do pozio-
mu przedmiotowości lub poddawania jej redukcji przez ujednolicanie jej 
struktury . Próby te wiązał z przejawami fizykalnie zorientowanego scjen-
tyzmu, manifestującymi się w obrębie nauk ścisłych, oraz z poglądami for-
mułowanymi w obrębie filozofii empiriokrytycznej . Postawa scjentystycz-
na wypowiadała, jego zdaniem, „złudzenie, że jeżeli podmiot zamieni się 
w przedmiot, nie będzie istniał i wszystko będzie poznanym . Złudzenie 
to w metafizyce jest niemożliwym, bo ona właśnie konstatuje niemoż-
ność poznania i nierozdzielność dwoistą układu” [MI, 22] . Empiriokryty-
cyzm zaś posądzał o intencję wykluczenia pojęcia jaźni przez zniwelowa-
nie oscylacji podmiotowo-przedmiotowej . Pisał:

Charakterystycznym przykładem mocno naciąganego monizmu jest system Ma-
cha i Avenariusa . Mach twierdzi […], że „Ja” jest tylko praktycznym pojęciem, 
które nic nie zaćmiewa monistycznego poglądu na świat . Twierdzi on, że różnice 
są tu kierunkowe, a nie jakościowe [MI, 18] .

Jego zaś zdaniem, tu, „gdzie chodzi o ogólne objaśnianie bytu, kierun-
ki (odśrodkowy i dośrodkowy) nie wyrażają rzeczy względnych, tylko roz-
dzielają każde istnienie na dwie nie dające się złączyć, z gruntu przeciwne 
części” [MI, 18] . Dodawał również:

Monizm Macha i Avenariusa, który jest typem próby zniszczenia rozdziału nasze-
go układu na dwie części, polega na fałszywym zastosowaniu jedności tam, gdzie 
ona absolutnie zastosowania znaleźć nie może w świecie zjawisk, w którym panu-
je wszechwładnie wielość, w którym podmiot zawsze warunkuje dopiero istnienie 
wszystkiego jako przedmiotów . Jest to chęć zniszczenia transcendentalnej idealno-
ści przez sztuczne zniesienie przedziału między podmiotem i przedmiotem [MI, 19] .

Po latach potraktował on zawartość poglądów fizykalnego i psycholo-
gistycznego, reprezentowanego przez empiriokrytyków, przede wszystkim 
zaś istotną treść manifestującego się w codziennym nastawieniu poglądu 
życiowego, za materiał wykorzystywany w konstrukcji opracowywanego 
przez siebie poglądu metafizycznego . Odkrywane w nich prawdy, jak pi-
sał „muszą dać się zresorbować w rozwiniętym systemie metafizycznym” 
[PT, 174] . System ten musi jednak uwzględniać, pod groźbą podstawowego 
zafałszowania, obie strony dwoistości istnienia – tylko wtedy będzie mógł 
być uznany za „wyraz Prawdy Absolutnej”10 . Będzie on uzgadniać zna-

10 Por . S .I . Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozu-
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czenia odnośnych pojęć zawartych w tych poglądach, klasyfikować „dwo-
iste pojęcia jako jednoiste” [JW, 13] w poglądach tych zawarte . Tę właśnie 
koncepcję systemu filozoficznego wyznaje powieściowy Izydor, myślący 
„o metafizyce, [nie] w znaczeniu jakichś mistycznych bzdur, tylko o prze-
zwyciężeniu naiwnego fizykalizmu (to znaczy nie upsychologicznionego  
à la Mach, a dziś nawet sam Heisenberg)” oraz „o przezwyciężeniu też sa-
mego psychologizmu jako idei niesamowystarczalnej, pełnej pojęć-masek, nie 
zdartych z pysków odwiecznych tajemnic, za nimi się kryjących” [JW, 33] .

Witkiewicz odnosił się z rezerwą do programu wychodzenia z danych 
bezpośrednio „dźwięków, barw, dotyków, czuć wewnętrznych i muskular-
nych”11 – które psychologizm łączył z dziedziną jakości – w konstruowa-
niu tez filozoficznych . Program ten, zorientowany na oczyszczenie zawar-
tości doświadczenia ze spekulatywnych dodatków oraz na dostarczenie 
maksymalnie spójnego i jednolitego opisu świata w kategoriach danych 
wrażeniowych – przede wszystkim zaś na wyeliminowanie problemu du-
alizmu psychofizycznego – wiedzie, jego zdaniem, do tworzenia sztucz-
nych konstrukcji pojęciowych, zakładających implicite te pojęcia, które 
konstrukcje te miały wyeliminować . Na przykład zaproponowane przez 
Ernsta Macha pojęcie związku jakości zakłada milcząco pojęcie osobowo-
ści, dzięki której właśnie jakości te stanowią jedność [por . SW, 121] . Trud-
no mu jednak było nie docenić znaczenia krytycznego wymiaru psycho-
logizmu oraz użyteczności jego terminologii dla opisu zawartości pojęcia 
istnienia poszczególnego . Potwierdza to stwierdzenie sformułowane przez 
narratora Jedynego wyjścia, wypowiadające podstawowy sens pojęcia ist-
nienia poszczególnego:

Pod (IP) rozumiemy całość: i trwanie, i rozciągłość – osobowością nazywamy ra-
czej samo trwanie = (AT), samo dla siebie, mimo że „ciało” = (AR) = rozciągłość 
sama dla siebie, da się w tym trwaniu zresorbować, w jego terminach (jakości: do-
tyki wewnętrzne, czyli czucia organów i mięśni, i dotyki zewnętrzne i ich związki) 
wyrazić . Jest to właśnie wyższość psychologizmu, że wszystko do jego terminów 
jest sprowadzalne, nawet cała fizyka, jako te symbole przeżyciom przyporządko-
wane [JW, 41] .

W związku z tym Witkiewicz utożsamia się z krytycznym nastawie-
niem psychologizmu, osiągając niezwykłą biegłość w stosowaniu jego ter-
minologii w szczegółowych analizach nurtującego go problemu istnienia . 

mienia, [w:] tegoż, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. 
Szkice estetyczne, oprac . J . Degler, L . Sokół, Warszawa 2002, s . 10 . Dalej w tekście 
jako NF z podaniem stron .

11 Tenże, Stosunek wzajemny nauki i filozofii, [w:] tegoż, Pojęcia i twierdzenia 
wynikające z pojęcia Istnienia i inne pisma filozoficzne (1902–1932)…, s . 120 . Dalej 
w tekście jako SW z podaniem stron .
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Stara się nadać swojej filozofii wymiar na wskroś nowoczesny, zmierzając 
do przeprowadzenia demontażu monistycznych tez psychologizmu nie-
jako od środka . Celem jego jest nieodmiennie filozoficzne ugruntowanie 
pojęcia osobowości i utrzymanie dualizmu podmiotowo-przedmiotowego 
w strukturze istnienia .

Zgodnie z fundującą gmach jego systemu metafizycznego pierwotną 
implikacją pojęcia wielości przez pojęcie istnienia Witkiewicz objaśnia 
znaczenie pojęcia istnienia poszczególnego – „pod groźbą jego nieistnienia” 
– w kategoriach wielości . Wielością tą jest zmienny strumień danych wraże-
niowych – następstwo jakości – objętych konsekutywną strukturą trwania . 
Jakości wypełniające strumień trwania wyposażone są w określone kwali-
fikacje przestrzenne, w zależności od tego, czy usytuowane są w granicach 
ciała istnienia poszczególnego, czy poza nim . Jak pisze Witkiewicz: 

Elementami tej wielości samej dla siebie – pisze – będą jakości <= (XN) = doty-
ki, barwy, dźwięki, czucia muskularne, czucia organów wewnętrznych itd .>, które 
musimy przyjąć minimalnie w dwóch rodzajach: a) wewnętrznym, odpowiadają-
cym istnieniu „rozciągłości” (ciała) (samej dla siebie) – będą to ostatnie z wymie-
nionych rodzajów, inaczej ogólnie: „dotyk wewnętrzny”, i b) zewnętrznym, odpo-
wiadającym istnieniu „świata” dla danego Istnienia Poszczególnego, co musimy 
założyć w związku z ograniczeniem jego od reszty Istnienia [PI, 362] .

Podobnie jak psychologiści, Witkiewicz charakteryzuje zawartość 
doświadczenia jako podlegającą nieustannej transformacji mozaikową 
kompozycję jakości, z wyróżnionym zawsze w centrum uwagi komplek-
sem jakości teraźniejszych na „tle zmięszanym” jakości byłych . Objaśnia, 
że: „Następstwa jakości w (AT) danego (IP), czyli jego istnienie z punk-
tu widzenia (AT) nazwaliśmy przeżywaniem bezpośrednim” [PT, 207] . 
W odróżnieniu jednak od psychologistów, takich jak Mach czy Avenarius, 
wielość tę kwalifikuje jako jedność ujętą w dwoistą formę czasu i prze-
strzeni . Forma ta wyposaża każdy kompleks jakości – teraźniejszy lub 
były – w dwojaką kwalifikację czasową i przestrzenną . Innymi słowy, „ist-
ności” psychiczne – dane wrażeniowe – nie stanowią dla niego zaledwie 
materiału aktów poznawczych przynależnych – jak w filozofii fenomeno-
logicznej – dziedzinie bezczasowego i punktowego podmiotu, są one czę-
ściami rzeczywistego czasu i rzeczywistej przestrzeni jako elementy prze-
biegu trwania psychofizycznego osobnika i wyznaczanej zakresem jego 
percepcji ograniczonej przestrzeni . 

Wszystkie jakości – według Witkiewicza – wyposażone są w formalny 
komponent czasowo-przestrzenny . Wśród nich wyróżnia on jakości „bar-
dziej trwaniowe” (na przykład dźwięki, smaki, zapachy) i „bardziej prze-
strzenne” (kolory, kształty) . Pisze, że
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dana jakość, aby być przestrzennie skojarzoną z inną jakością, musi mieć pewną 
mniej lub więcej wyraźna cechę przestrzenności, którą w analogii do jakości trwa-
nia możemy nazwać jakością przestrzenną . Widzimy więc, że jakości mogą być, 
a nawet muszą być złożone: oprócz swej swoistej jakościowej właściwości będą 
miały zawsze jakość przestrzenności i czasowości, jako konieczne składowe cało-
ści swej „istności” [PT, 213] .

W innym miejscu uznaje, że: „Jakości formalne: trwaniowe i rozciągło-
ściowe (lub czasowo-przestrzenne) z tym zastrzeżeniem, że są zawsze ele-
mentami danego (AT), stanowią jedność z każdą jakością (AT), na mocy 
jednej dwoistej Formy Całości Istnienia” [PT, 205–206] .

Akceptacja stosowanej przez psychologistów zasady ekonomii opisu 
doświadczenia, pozostającej w związku z wyznawaną przez Witkiewicza 
nominalistyczną teorią pojęć, prowadzi go do rozpatrywania rozciągło-
ści istnienia poszczególnego z punktu widzenia jego trwania . Ujęcie takie 
umożliwia mu rozpoznanie istnienia poszczególnego w jego istotnej jed-
ności . Uznaje, że: „Pogląd z punktu widzenia (AT) ma tę obiektywną wyż-
szość nad innymi, że wychodzi z pojęcia »samo dla siebie«, czyli ostatecz-
nego bezwzględnego bytu, absolutnie już do niczego niesprowadzalnego” 
[PT, 208] . Tym samym rozciągłość istnienia poszczególnego sprowadzona 
zostaje do pojęcia następstwa jakości . Witkiewicz pisze, że: 

Jeśli w (AT) nie ma nic prócz następstwa (XN), więc (AR) musi być dla (AT) jedy-
nie ich następstwem . Ponieważ zaś na mocy przestrzenności swej musi być współ-
czesnością (XN), więc będzie następstwem współczesności jakościowych, względ-
nie stałym w swej zmienności, według zasady tożsamości w zmienności, czyli 
będzie związkiem (XN) [PT, 209] .

W optyce Witkiewicza jedność istnienia poszczególnego, opisywane-
go w poglądzie trwaniowym w kategoriach następstwa jakości, jest moż-
liwa dzięki ciągłości i tożsamości jego trwania . Konstatacja całkowitego 
wypełnienia dwoistej formy istnienia, którego ograniczeniem jest istnie-
nie poszczególne, prowadzi go do przyjęcia „czasu minimalnego” każdej 
z jakości pojawiającej się w strumieniu trwania, gdyż przyjęcie istnienia 
trwań nieskończenie krótkich „byłoby równoznaczne z nietrwaniem zu-
pełnym, z Nicością Częściową” [PT, 204] . Trwanie istnienia poszczególne-
go musi się zatem składać z „trwań częściowych o ograniczonej długości” 
[PT, 204] – jego ciągłość pociąga za sobą „parę pojęć sprzecznych sprzę-
żonych sprowadzalnych, a mianowicie ciągłości w przerywaności i prze-
rywaności w ciągłości, pochodnych od pojęcia ogólnego jedności w wie-
lości” [PT, 204] .

Budując swój system ontologiczny, Witkiewicz konsekwentnie zmierza 
do uzasadnienia pojęcia jedności osobowości, charakteryzowanej w jego 
pismach z zakresu zarówno ontologii, jak i estetyki jako jedność w wielo-
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ści . Wydaje się w tym konsekwentnie nawiązywać do idei jedności pod-
miotu wypowiedzianej przez Schopenhauera, zgodnie z którą tym, „co 
wszystko poznaje, a przez nikogo poznane nie jest, jest podmiot . Na nim 
więc opiera się świat, jest on nieustannym, stale zakładanym warunkiem 
wszystkiego, co się jawi, każdego przedmiotu . […] Podmiot ten każdy od-
najduje w sobie, lecz tylko kiedy poznaje, a nie kiedy jest przedmiotem po-
znania”12 . Idea ta, będąca echem wypowiedzianej przez Immanuela Kan-
ta idei syntetycznej jedności apercepcji, odsłanianej w przeprowadzonej 
przez niego transcendentalnej dedukcji kategorii, przewija się również 
w rozważaniach Hansa Corneliusa, myśliciela z kręgu psychologizmu, 
którego poglądy istotnie określiły kierunek rozstrzygnięć ontologicznych 
Witkiewicza .

Cornelius, przeprowadzając w pismach filozoficznych, przede wszyst-
kim w Tanszendentale Systematik (1916), krytyczną analizę form pojęcio-
wych, za pomocą których organizowane są dane doświadczenia, uznał, 
że – jak to ujął Jan Leszczyński – „treści świadomości […] nie znajdu-
ją się w rozproszeniu, lecz przynależą zawsze do pewnego szerszego ze-
społu, jakim jest zawsze rozwijający się w czasie osobowy ciąg świado-
mości”13 . Przyjmował on, podobnie jak inni psychologiści, że punktem 
wyjścia krytyki poznania jest eksploracja dziedziny bezpośrednio danych 
przeżyć świadomości – danych wrażeniowych, z których „składa się obraz 
otaczającego nas świata w naszym prostym, naturalnym do niego odnie-
sieniu”14 . Opisując specyfikę tych elementarnych składników doświadcze-
nia – atomów psychicznych – i dociekając zasad kojarzenia się ich w więk-
sze całości, wywodził, posługując się metodą systematycznej dedukcji, 
coraz bardziej złożone formacje pojęciowe: zjawiska, rzeczy, przedstawie-
nia (symbolu) . Włączenie nowych danych wrażeniowych w zakres pozna-
nia wiąże, jego zdaniem, zdolność przypominania, kojarzącą je w obszer-
niejsze zespoły z innymi – wcześniejszymi – przeżyciami . W ten sposób 
przeżycia świadomości wiążą się ze sobą w sieć relacji, określanych przez 
Corneliusa jako jakości postaciowe .

Przeżycia stanowią, zdaniem Corneliusa, wielość – jak opisywał ją 
Leszczyński – złożoną „z następujących po sobie elementów bezpośrednio 
danych, które w takim właśnie przebiegu tworzą to, co potocznie nazywa-
my przebiegiem świadomości, a co okazuje się w mniemaniu Corneliusa 
nie czym innym jak właśnie naszym »ja«”15 . Symboliczna funkcja pamięci 

12 A . Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie…, t . I, s . 33 .
13 J . Leszczyński, Teoria świata w ujęciu Hansa Corneliusa (Próba krytyki), 

„Kwartalnik Filozoficzny” 1949, t . XVIII, z . 2, s . 87 .
14 Tamże, s . 91 .
15 Tamże, s . 96 .
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wiąże nową treść z treściami minionymi – przywołuje złożone tło wielo-
ści byłych przeżyć, nadając całemu przebiegowi przeżyć charakter jedno-
ści . Warunkuje zatem jedność naszego „ja”, która „decyduje o możliwości 
doświadczenia”16 . Jak pisał Leszczyński:

W każdym przeżyciu mieści się zatem i musi mieścić, o ile poszczególne treści 
mają być naszymi przeżyciami (a tylko pod tym warunkiem możemy mówić o do-
świadczeniu), moment określający stosunek zespołu jakości teraźniejszych do 
przeszłości . Jest to jakość postaciowa, odpowiadająca wielości sukcesywnej, któ-
rej częścią jest zespół obecny17 .

Witkiewicz był, jak się wydaje, pod bezpośrednim wpływem Corneliu-
sa, przyjmując osobowość jako trwanie definiowane jako następstwo ja-
kości – odpowiednik „wielości sukcesywnej” albo „wielości przeżyć na-
rastających w czasie” Corneliusa18 . Transcendentalne ugruntowanie – na 
przekór innym psychologistom – jedności „ja” przez Corneliusa czyni go 
bardziej przychylnym jego wersji psychologizmu . Oceniając jego poglądy, 
wysuwa jednak przeciw nim dwa zarzuty . Pisze:

Bardziej skończonym jest […] system Corneliusa, w którym jednak nie przyję-
cie „bezpośrednio danej jedności osobowości”, a tylko danie jej w postaci „jako-
ści postaciowej” („Gestaltqualitat”) naszego trwania jako całości w danym mo-
mencie przekreśla dodatnie strony samego założenia . Ten sposób dania jedności 
osobowości u Corneliusa można przedstawić przykładem z muzyki . Dana me-
lodia nie jest dana w danym momencie cała, tylko w postaci występowania ko-
lejnego tonów, na tle wspomnień tonów poprzednich – tak, że w rezultacie ca-
łość rysunku melodii, jej „jakość postaciowa”, jest zawsze tylko we wspomnieniu . 
Jest to w związku z jednowymiarowością czasu, którą przyjąć musimy . Implikuje 
to trudności co do kwestii dania osobowości aktualnego, w danym, najkrótszym 
wycinku czasu . Następnie nie zajmuje się Cornelius zupełnie kwestią istnienia in-
nych osobowości w znaczeniu ich realności przestrzennej, co jest również wadą 
fenomenologii Husserla . Prowadzi to do jakiegoś niewyraźnego pseudosolipsy-
zmu [SW, 123] .

Opracowywana przez Witkiewicza koncepcja jedności osobowo-
ści, wspierając się tokiem myślowym przeprowadzanej przez Corneliu-
sa transcendentalnej dedukcji pojęć, musi zatem uwzględniać dwa kom-
ponenty, których, jego zdaniem, brakuje w koncepcji Corneliusa – musi 
uwzględniać bezpośredni charakter odczucia jedności osobowości jako 
jednej z jakości występujących w strumieniu przeżyć oraz wzbogacać tę 
jedność o kwalifikację przestrzenną . Proponowana przez Witkiewicza ko-

16 Tamże, s . 98 .
17 Tamże, s . 101 .
18 Por . tamże, s . 105 .
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rekta pojęcia jedności osobowości może się dokonać tylko w kontekście 
przyjętej przez niego w punkcie wyjścia rozważań ontologicznych koncep-
cji dwoistej – czasowo-przestrzennej – formy istnienia . 

Witkiewicz opisuje bezpośredni charakter dania jedności osobowo-
ści, posiłkując się wypracowanymi przez Corneliusa pojęciami jakości po-
staciowej i tła aktualnych przeżyć . Zauważa, że o ile jakości bardziej roz-
ciągłościowe składają się na współczesne sobie kompleksy przestrzenne, 
o tyle jakości bardziej trwaniowe „mogą tworzyć kompleksy o pewnej ja-
kości formalnej w czasie (rysunek melodii)” [PT, 222] . Ta jakość formalna 
dotyczy również, zgodnie z rozstrzygnięciami Corneliusa, całości trwa-
nia, w związku z tym, że współtworzące ciąg przeżyć jakości byłe zawar-
te są w pewien sposób w jakości obecnej . Ponieważ jakości nie mogą – pod 
groźbą utraty własnej tożsamości – przenikać się wzajemnie, sens tego za-
wierania się charakteryzuje Witkiewicz jako występowanie jakości obec-
nej, w jej wyraźności i intensywności, na złożonym tle mniej nasyconych 
jakości byłych . Pisze:

Od (X) [jakości – objaśnienie P .P .] znajdującej się jako takiej w (OT) [obecnym 
trwaniu – objaśnienie P .P .] jest cała skala wyraźności (XN) tła, aż do ich zani-
ku, jako niewyraźnych, przy czym nawet wtedy nie znikają one kompletnie, tyl-
ko nadają pewien charakter całości, który byłby zupełnie innym, gdyby tych (XN) 
nie było . Dana jedna jakość będzie zmienna w zależności od tła, na którym wy-
stępuje, i ta to zmiana jest postacią, pod którą istnieją jakości w (OT) jako takie 
nie będące . Takim jest pojęcie „tła”, „Unbemerkter Hintergrund” Hansa Corne-
liusa [PT, 224] .

Według Witkiewicza trwanie jest cechą konstytutywną jakości . 
W związku z pojęciem dwoistej formy istnienia „bez trwania nie możemy 
sobie pomyśleć jakości, bez jakości – trwania samego w sobie jako takie-
go – musimy pomyśleć to ostatnie jako trwanie czegoś” [PT, 205] . Równo-
ważność ta upoważnia go do mówienia o jakości trwania lub jakości for-
malnej trwaniowej,

z tym zastrzeżeniem, że jakość ta będzie jakością związaną w jedność ze wszyst-
kimi innymi jakościami, będzie ich własnością wspólną, bez której żadnej jakości 
pomyśleć nie będziemy mogli, podobnie jak jej samej jako jakości odrębnej bez tej 
jakości danej, która w niej niejako trwa [PT, 205] .

Rozważania te prowadzą do objęcia jakością postaciową formalną suk-
cesywnej wielości całego strumienia przeżyć . Wystąpienie tej jakości na 
zróżnicowanym tle jakości byłych jest według Witkiewicza szczególnym 
stanem w przebiegu strumienia przeżyć – takim, w którym związek funk-
cjonalny trwania istnienia poszczególnego z jego rozciągłością osiąga stan 
równowagi .
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Twierdzenie piętnaste Pojęć i twierdzeń głosi, że:

Pojęcie (IP) na mocy dwoistości swej czasowo-przestrzennej implikuje pojęcie 
związku funkcjonalnego między (AT) i (AR) obustronnie zmiennego: raz (AT) = 
f(AR), drugi raz (AR) = f(AT) . Punktem granicznym tego związku będzie punkt, 
w którym ani (AT) = f(AR), ani odwrotnie . Punkt ten nazywam punktem absolut-
nej jedności (IP) dla (AT) [PT, 195] .

Punkt ten jest dla Witkiewicza tożsamy ze stanem „absolutnej nieza-
leżności (AT) samego dla siebie” [PT, 196] . Rozprawa Nowe formy w ma-
larstwie i wynikające stąd nieporozumienia, opublikowana w 1919 roku, 
w okresie formowania się zrębów systemu ontologicznego Witkiewicza, 
ujmuje wspomniany stan równowagi bardziej opisowo:

O ile nie wiadomo nam, który z elementów jest funkcją, a który zmienną, o ile 
równowaga jest zupełną i żadne zewnętrzne działanie ani silniejsze wewnętrzne 
odczuwania nie mącą przebiegu naszego trwania, znajdujemy się w stanie kon-
templacji, sprzyjającym najbardziej powstaniu uczucia jedności i związanego 
z nim metafizycznego niepokoju, przez jedność absolutną naszego ciała z naszą 
rozciągłością [NF, 13] .

Znamienna jest odmienność sformułowań, którymi Witkiewicz posłu-
guje się w Nowych formach w celu scharakteryzowania stanu jedności oso-
bowości . Pojęcia takie jak kontemplacja, niepokój metafizyczny, tajemnica 
istnienia, a przede wszystkim uczucie metafizyczne, użyte po raz pierw-
szy w toku narracji powieści 622 upadki Bunga, odsyłają do zorientowane-
go estetycznie programu filozoficznego Witkiewicza z pierwszego okresu 
twórczości . Witkiewicz tłumaczy kierunek substytucji lub transformacji 
tych pojęć w dojrzałych pismach filozoficznych, neutralizując ich nega-
tywny bądź sceptyczny wymiar . W tekście Uczucia metafizyczne, jednym 
z cyklu artykułów popularyzujących zagadnienia filozoficzne publikowa-
nych na początku lat trzydziestych XX wieku, wspomina:

Definiowałem dawniej jako „uczucie metafizyczne” bezpośrednio daną jedność 
osobowości, przy czym „bezpośrednią daność” w tym wypadku określam jako ten 
sposób dania, w jaki dane są nam wszystkie jakości: dźwięki, zapachy, barwy, do-
tyki itd ., nie wyłączając jakości „postaciowych” (kształty figury, rysunek melodii 
itp .) . Nazwałem tę jedność osobowości, której poczucie każdy z nas w mniejszym 
lub większym stopniu posiada, „uczuciem metafizycznym” w przeciwieństwie do 
uczuć życiowych: miłości, gniewu, radości itp ., a uczuciem w ogóle, dla „popular-
nego” zaznaczenia bezpośredniości dania, w odróżnieniu od czegoś danego nam 
przez pojęcia19 .

19 S .I . Witkiewicz, Uczucia metafizyczne, [w:] tegoż, Pojęcia i twierdzenia wyni-
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I dalej: „Dziś może nie nazwałbym tej jedności naszych osobowości 
ani uczuciem, ani nie dałbym jej epitetu »metafizyczny«, aby nie rozją-
trzać przeciw niej wszystkich gatunków pozytywistów”, ale „»bezpośred-
nio daną jednością osobowości«” [UM, 72] . Stąd konsekwentnie unika 
stosowania w Pojęciach i twierdzeniach pojęcia uczucia metafizycznego, 
posługując się raczej pojęciem jedności osobowości oraz równoważnym 
mu pojęciem jakości formalnej całości trwania . Sens „objawienia metafi-
zycznego” [por . JW, 44] powraca jednak z całą mocą w opisie ciągu prze-
żyć bohatera Jedynego wyjścia: nieoczekiwanie podczas porannego space-
ru za miasto „Blask Tajemnicy Wiekuistej wyrżnął Izydora prosto w pysk, 
jak świetlisty bufor jakiegoś załadowanego potwornością całego Istnienia 
mgławicowego monstre-pociągu . Głupie myślątka mknęły obok jak foto-
tropiczne rybki ku temu światłu . (To trwało – to był cud .)” [JW, 45] . In-
tensywności tego doznania tajemnicy istnienia odpowiada, jak się wydaje, 
bezpośredniość czy „odrazowość” dania stanu jedności osobowości – opi-
sywanej w jego wczesnych pismach jedności jaźni . 

Przedstawiona w tekście Uczucia metafizyczne z 1931 roku eksplika-
cja sensu pojęcia uczucia metafizycznego – jako poczucia bezpośrednio 
danej jedności osobowości – wydaje się jednak nieco myląca . Nowe for-
my w malarstwie różnicują bowiem zakresy tych dwóch pojęć i przedsta-
wiają poczucie jedności zaledwie jako źródło uczucia metafizycznego lub 
niepokoju metafizycznego . „Bezpośrednio dana jedność każdego Istnienia 
Poszczególnego dla niego samego – pisze Witkiewicz – jest powodem wy-
stępowania uczucia, które nazwaliśmy metafizycznym niepokojem albo 
uczuciem metafizycznym” [NF, 166] . Stwierdza również, że dla człowie-
ka pierwotnego:

Jedynym czymś „bezpośrednio danym” dla niego był on sam, ale bynajmniej nie 
jako „następstwo jakości” lub „masa związanych ze sobą elementów” jak takie, 
tylko jako jedność nierozdzielna na razie jego trwania z jego rozciągłością samą 
dla siebie jako taką, z jego ciałem, jako Istnienie Poszczególne samo dla siebie i to 
jedyne w swoim rodzaju [NF, 166] .

To zróżnicowanie pojęć znajduje wyraz w sformułowanym w Nowych 
formach w malarstwie opisie procesu eksterioryzacji pierwotnego do-
znania jedności w postaci dzieła sztuki . Skumulowane w samym rdze-
niu osobowości – głębi osobowego istnienia – zostaje ono przefiltrowane 
przez sfery uczuć życiowych i myślenia pojęciowego (intelektu), a następ-
nie symbolicznie „zobiektywizowane” dzięki zdolności wyobraźniowego 
kojarzenia napotkanych w tych sferach jakości w sferze „Czystej Formy”  

kające z pojęcia Istnienia i inne pisma filozoficzne (1902–1932)…, s . 71 . Dalej w tekście 
jako UM z podaniem stron .
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[por . NF, 19–21] . Kształtowane w ten sposób uczucie metafizyczne, stają-
ce się udziałem artysty w procesie tworzenia, lub odbiorcy w procesie od-
bioru, można uznać za pewną specyficzną formę doznania jedności oso-
bowości, spolaryzowanego już w całym złożonym „świecie psychicznym 
danego osobnika” [NF, 21] . Dotyczy ono pewnego gatunku istnień po-
szczególnych, stojących na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju bio-
logicznego i cywilizacyjnego, i niesie ze sobą swoisty – pozaontologicz-
ny – sens, przynależny sferom estetycznych i historiozoficznych rozważań 
Witkiewicza .

W dwóch innych tekstach popularyzujących zagadnienia filozoficz-
ne z początku lat trzydziestych – Geneza uczuć metapsychicznych (1932) 
i Wątpliwości metodologiczne (1932) – Witkiewicz wyjaśnia w perspekty-
wie filogenetycznej powstawanie niepokoju metafizycznego u istot ludz-
kich . Wywodzi je z form „początkowej świadomości”, pojmowanej jako 
formalna

jedność jakości dotykowych i czuć wewnętrznych . Nawet te ostatnie niekoniecz-
nie założyć musimy, ale jakość dotykowa jest tą, którą przyjąć musimy dla wszyst-
kich absolutnie Istnień Poszczególnych, tj . istot żywych, dlatego, że w niej jedy-
nie odgranicza się indywiduum dla samego siebie od wszystkiego, co nim nie jest 
– od reszty świata20 . 

Na gruncie tego poczucia „jedności swej, na razie „»cielesnej« jedno-
ści kompleksu jakości” [GU, 77], wykształca się w indywiduum „niepo-
kój życiowy”, ze względu na który „jedność jego pierwotnej »jaźni« zresorbo-
wana jest niejako w cały szereg czynności praktycznych” [GU, 77], mających 
na celu zachowanie własnego istnienia . Stopniowe kształtowanie się zdolno-
ści myślenia pojęciowego – tożsamego z umiejętnością operowania znakami 
– uwalnia ten niepokój „ze stopienia się z praktyczną jaźnią” [GU, 78], prze-
kształcając go w niepokój metafizyczny – stan, w którym „przeciwstawie-
nie się osobowości żywego stworzenia zewnętrznemu światu zarysowuje 
się w świadomości ostro i wyraźnie”21 . Określa go również jako stan „bę-
dący kombinacją z uczuciami życiowymi czystego »uczucia metafizyczne-
go«, tzn . wyodrębnionej na tle zmieszanym »jedności osobowości«” [GU, 78] .

W ten sposób różnicują się między sobą stosowane przez Witkiewi-
cza pojęcia pierwotnej jedności jaźni ufundowanej na jakościach dotyko-
wych, czystego uczucia metafizycznego (kojarzonego w Nowych formach 
w malarstwie ze stanem kontemplacji estetycznej), obejmującego całą sfe-

20 Tenże, Geneza uczuć metapsychicznych, [w:] tamże, s . 76 . Dalej w tekście jako 
GU z podaniem stron .

21 Tenże, Wątpliwości metodologiczne, [w:] tamże, s . 80 . Dalej w tekście jako 
WM z podaniem stron .
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rę psychiki istnienia poszczególnego, a w niej uczucia życiowe i myślenie 
pojęciowe, oraz niepokoju metafizycznego, wyłaniającego się w momencie 
– lub w następstwie – konfrontacji ograniczonego indywiduum z nieskoń-
czoną całością istnienia . Pojęcia te przewijają się w tekstach filozoficznych 
i literackich Witkiewicza opublikowanych lub powstałych po pierwszej 
wojnie światowej . W niektórych z nich traktuje on pojęcia jedności oso-
bowości i uczucia metafizycznego jako równoważne ze sobą . W tekstach 
z zakresu ontologii Witkiewicz posługuje się przede wszystkim uogólnio-
nym pojęciem jedności osobowości, kojarząc sens bycia „samego dla sie-
bie” istnienia poszczególnego, zgodnie z przywołaną powyżej charakte-
rystyką pierwotnego poczucia jedności, z leżącą u podstawy wszystkich 
przeżyć świadomością własnego ciała . W Pojęciach i twierdzeniach pisze:

Do pewnego stopnia zawartość pojęcia „samo dla siebie” […] możemy wyrazić 
przy pomocy jakości „wewnętrznego dotyku”, jako zasadniczego jakościowego 
materiału jedności osobowości; bez tej jakości – odrębnej zasadniczo od wszyst-
kich innych i nie mającej związku bezpośredniego z Zewnętrzną Przestrzenią 
Rzeczywistą – istnienie (IP) samego dla siebie jako (AT) byłoby nie-do-pomyśle-
nia [PT, 214] .

Z przedstawionych dotychczas rozważań Witkiewicza wynika, że przez 
jedność osobowości rozumie on – nawiązując do koncepcji transcenden-
talnego „ja” zaproponowanej przez Corneliusa – ciągłość trwania istnie-
nia poszczególnego, określanego w kategoriach następstwa przeżyć, obję-
tego jakością postaciową formalną całości trwania . Ta ostatnia stanowi dla 
niego przypadek szczególny dwoistej, czasowo-przestrzennej formy cało-
ści istnienia . Ujęte w tę formę dane wrażeniowe wyposażone są w dwoja-
ką kwalifikację: czasową i przestrzenną . Wśród nich wyróżnia Witkiewicz 
jakości dotykowe składające od wewnątrz nasze ciało, nadając tym samym 
pojęciu osobowości kwalifikację przestrzenną . 

Doznanie jedności osobowości – porównywalne z niemal nieosiągal-
nym według założeń jego młodzieńczej filozofii, choć poszukiwanym 
w twórczości artystycznej stanem jedności jaźni – polega na zrównowa-
żeniu relacji między trwaniem i rozciągłością istnienia poszczególnego, 
zależności funkcjonalnej będącej ograniczeniem czasoprzestrzennej for-
my całości istnienia . Zamknięte w tę formę doznanie jedności osobowości 
ma charakter kompletny, a zatem bezpośredni, w odróżnieniu od jedno-
ści „ja” opisywanej przez Corneliusa, dla którego jakość postaciowa całe-
go strumienia przeżyć ma charakter pośredni i dana jest we wspomnieniu . 
Stanowi ono dla Witkiewicza odrębną jakość pojawiającą się w trwaniu 
obecnym na zróżnicowanym tle jakości byłych . Bezpośrednio dana jed-
ność osobowości – obejmując każdorazowo niepowtarzalny układ treści 
psychicznych – nadaje istnieniu poszczególnemu jego indywidualną toż-
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samość – status bytu dla siebie . Dzięki niemu – jako jedność w wielości 
– odróżnia się ono od reszty istnienia .

Konfrontacja idei mieszczących się w obrębie wczesnej – inspirowanej 
myślą Schopenhauera – filozofii Witkiewicza z reduktywistycznym na-
stawieniem psychologistów zmierzających do oczyszczenia zawartości do-
świadczenia z metafizycznych naleciałości, jak się wydaje, prowadzi go do 
zastąpienia wyjściowej koncepcji jedności jaźni, odnajdywanej w niestan-
nym ruchu oscylacji podmiotowo-przedmiotowej, bardziej stonowanym 
pojęciem jedności osobowości . Dążenie do odzyskiwania jedności jaźni 
w artystycznym geście przenikania „na odwrotną stronę” nicości zosta-
je niejako uogólnione w jego systemie ontologii ogólnej do poziomu rów-
nowagi psychocielesnej istnienia poszczególnego, objętego dwoistą formą 
czasu i przestrzeni . Ciało – odpowiednik odnajdywanej wcześniej w głę-
bi własnej osobowości i charakteryzowanej negatywnie „nieskończoności 
uczucia” – nabiera przy tym kwalifikacji pozytywnej jako pojawiający się 
w obrębie strumienia przeżyć powtarzalny kompleks jakości dotykowych, 
stanowiący fundament obejmującej złożoność różnorodnych przeżyć jed-
ności osobowości . Duchowy bezczas zastąpiony zostaje przynależną dzie-
dzinie trwania pierwotną świadomością ciała .

Jeszcze w Nowych formach w malarstwie Witkiewicz wyróżniał, jak się 
wydaje, doznanie jedności osobowości spośród innych jakości, uniezależ-
niając je od porządku trwania i kojarząc je z pojęciem nicości . Pisał:

Wzrastanie intensywności metafizycznego estetycznego zadowolenia jest bezpo-
średnio dane i mierzy się tym, na ile wyraźnie jakość jedności występuje na „tle 
zmieszanym” na niekorzyść innych jakości, a maksymalne natężenie będzie to 
w granicy zniknięcie świadomości, czyli przerwa w trwaniu, co również zacho-
dzi przy bardzo silnych napięciach uczuciowych przyjemnych bądź nieprzyjem-
nych [NF, 17] .

Tymczasem jego pisma ontologiczne, szczególnie Pojęcia i twierdzenia, 
określając to doznanie jako jakość postaciową formalną całości trwania, 
wyposażają je nieuchronnie w kwalifikację czasową i traktują jako jeden 
z równorzędnych elementów przepływu trwania . Różnica ta sygnalizuje 
odmienność traktowania przez Witkiewicza pojęcia jedności osobowości 
w jego pismach estetycznych i ontologicznych: sugerowana w tych pierw-
szych głębia nieskończonego uczucia neutralizowana jest w tych drugich 
stabilnością kształtu składających ciało jakości dotykowych – kompleksu 
danych wrażeniowych stale obecnego w zróżnicowanym tle przeżyć . Czy 
formułując swoje poglądy ontologiczne, Witkiewicz całkowicie zrezygno-
wał z retoryki nicości, za pomocą której opisywał w 622 upadkach Bun-
ga sens procesu twórczego? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, kreśląc 
w dalszych rozważaniach mapę zależności między jego poglądami este-
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tycznymi, ontologicznymi i niektórymi wątkami odnajdywanymi w jego 
dziełach malarskich i literackich powstałych po pierwszej wojnie świato-
wej, a także komentując status, w jaki wyposażał on dzieło sztuki w epoce 
diagnozowanego przezeń zmierzchu cywilizacji . 

Między ontologią, estetyką i sztuką

Relacja ontologii i sztuki przedstawia się w całokształcie refleksji teoretycz-
nej Stanisława Ignacego Witkiewicza jako struktura hierarchiczna . Roz-
patrywany w perspektywie chronologicznej, system ontologiczny kształ-
tował się w jego rozwoju filozoficznym jako swoista podbudowa koncepcji 
estetycznej rozwijanej przed 1914 rokiem w bezpośredniej współzależno-
ści z praktyką malarską . Proponowany w ramach tej koncepcji oscylacyj-
ny model podmiotowości, funkcjonującej między biegunami maksymal-
nej integracji i rozproszenia, przypisywał zajęciu postawy zdystansowania 
wobec świata i jego estetycznej kontemplacji, a także artystycznej transpo-
zycji wypadków życia w akcie twórczym, kluczową rolę w odzyskiwaniu 
stanu jedności jaźni . Uznany przez młodego Witkiewicza za absolutny punkt 
odniesienia – źródło, a zarazem moment kulminacyjny – autentycznej twór-
czości artystycznej, stan ten, opisywany w dojrzałym okresie jego twórczości 
w kategoriach uczucia metafizycznego i – niekiedy zamiennie – jedności oso-
bowości, stanowił przedmiot kolejnych operacji teoretycznego ugruntowania 
w rozstrzygnięciach jego ontologii i estetyki .

W pismach Witkiewicza powstałych po 1914 roku napotkamy kil-
ka mniej lub bardziej rozbudowanych sformułowań świadczących o cza-
sowej koincydencji wypracowania przez niego podstawowych pojęć jego 
dojrzałych systemów ontologii i estetyki oraz logicznej współzależności 
między nimi . W Przedmowie do Pojęć i twierdzeń, głównej pracy Witkie-
wicza z zakresu ontologii, opublikowanej w 1935 roku, autor zaznacza, że 
„poglądy tu wyrażone zostały skonsolidowane w zasadniczych konturach 
w roku 1917 i od tego czasu nie uległy istotnej zmianie” [PT, 148] . W tym 
samym 1917 roku, zgodnie z informacją podaną w artykule Bilans formi-
zmu z 1938 roku, dostarczającym subiektywnej oceny rozwoju i założeń 
teoretycznych współtworzonego przez Witkiewicza ruchu artystycznego, 
rozpoczął on również pracę nad rozprawą Nowe formy w malarstwie i wy-
nikające stąd nieporozumienia, opublikowaną w 1919 roku, eksplikującą 
w rozbudowanej formie założenia jego teorii czystej formy22 . Zbieżność ta 

22 Por . Tenże, Bilans formizmu, [w:] tegoż, O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, 
oprac . J . Degler, Warszawa 2003, s . 124 . Dalej w tekście jako BF z podaniem stron .
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sugeruje, że struktury pojęciowe dojrzałych systemów ontologii i estety-
ki Witkiewicza kształtowały się we wzajemnej korelacji . Rozstrzygnięcia 
pierwszej – co postaram się ukazać w toku poniższej analizy – miały sta-
nowić podstawę rozstrzygnięć drugiej .

Deklaracje ontologicznego ufundowania dojrzałej teorii sztuki Wit-
kiewicza, przewijające się w jego pismach estetycznych opublikowanych 
w większości pod koniec pierwszej dekady i na początku lat dwudzie-
stych XX wieku, wypowiadają w ogólnych zarysach zawartość jego sys-
temu „ontologii ogólnej”, przedstawionego wyczerpująco w pismach on-
tologicznych, publikowanych w latach trzydziestych – opisują logiczny 
porządek składających się na niego tez filozoficznych, określają zakres ba-
dań oraz przytaczają niektóre szczegółowe rozstrzygnięcia ontologiczne 
sformułowane w języku psychologizmu . Ujawniają zaawansowanie badań 
ontologicznych Witkiewicza z tego okresu, eksplikowanych, poczynając 
od 1917 roku, w kolejnych pięciu wersjach jego Pojęć i twierdzeń . Już Wstęp 
filozoficzny do Nowych form w malarstwie wypowiada w skrótowej formie 
omawianą w Pojęciach i twierdzeniach koncepcję istnienia: 

Z powodu dwoistości nieskończonej formy swej, jako Czasu i Przestrzeni, Istnie-
nie jest dwoiste i każde Istnienie Poszczególne musi być dwoistym; jest ono samo 
dla siebie jako trwanie i rozciągłość, które to pojęcia są pierwszymi abstrakcjami 
od bezpośredniego przeżywania, w którym Istnienie Poszczególne stanowi jed-
ność tych dwóch elementów [NF, 9] .

W analogii do rozstrzygnięć przedstawionych w jedynej znanej – opu-
blikowanej – wersji Pojęć i twierdzeń, dwoistość nieskończonej formy ist-
nienia, jak opisują ją znacznie wcześniej wydane Nowe formy malarstwie, 
implikuje dwoistość istnienia poszczególnego, wpisanego dodatkowo – jak 
istnienie w ogóle – w dialektykę jedności i wielości . Witkiewicz pisze, że 
„Wielością Istnienia Poszczególnego jest wielość jakości, ich następstwo 
w trwaniu i współczesność w rzeczywistej jego przestrzeni” [NF, 9] . Pod-
miot percepcji estetycznej opisany jest przy tym jako wielość danych wra-
żeniowych wpisanych w dwa funkcjonalnie zależne wobec siebie porząd-
ki trwania i rozciągłości . Równowaga tych porządków jest tożsama, jak 
pamiętamy, z osiągnięciem stanu jedności osobowości, który „jest faktem 
tak samo bezpośrednio danym, jak każda jakość pojawiająca się w naszym 
trwaniu” [NF, 10] .

Motywowany względami natury dydaktycznej, Witkiewicz wypowiada 
w swoich pismach estetycznych najbardziej podstawowe założenia opraco-
wywanego przez siebie systemu ontologicznego, zakładanego jako funda-
ment jego teorii sztuki . Bardziej szczegółowy charakter mają te sformuło-
wania tez ontologicznych, które wplata on w polemikę z zasadami estetyki 
Leona Chwistka, ufundowanej na ontologicznej teorii wielości rzeczywi-
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stości . Podejmując krytykę założeń ontologii Chwistka, w tekście włączo-
nym do zbioru Szkice estetyczne, opublikowanego w 1922 roku, Witkiewicz 
podkreśla tymczasową „niemożność przeciwstawienia mu wykończonego 
systemu filozoficznego” . Odnosząc się do zawartości teorii wielości rze-
czywistości, komunikuje również, że:

w pracy Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia, wraz z dodatka-
mi o teorii pojęć i filozoficznych podstawach teorii sztuki, dokonaliśmy, według 
naszego mniemania czegoś podobnego [do teorii ontologicznej Chwistka – obja-
śnienie P .P .], jednak długo jeszcze z pewnością rzecz ta pozostanie nie znana pu-
bliczności23 .

Wyróżnionym przez Chwistka czterem rzeczywistościom – wrażenio-
wej, fizykalnej, naturalnej i wyobrażeniowej – odpowiadającym czterem 
typom doświadczeń, których zawartości określają każdorazowo skończo-
ne zbiory podanych przez Chwistka niesprzecznych aksjomatów, Wit-
kiewicz przypisuje status „poglądów” . Dwa z tych poglądów – psycho-
logistyczny i fizykalny – odpowiadające rzeczywistościom wrażeniowej 
i fizykalnej Chwistka, na podstawie skonstatowanej przez Witkiewicza 
dwoistości formy istnienia z konieczności są implikowane przez pojęcie 
istnienia . Witkiewicz częściowo tylko akceptuje zawartość poglądu życio-
wego, odpowiadającego rzeczywistości naturalnej Chwistka – jego „dwa 
zasadnicze pojęcia: indywiduum i przedmiotu, również są konieczne do 
przyjęcia, z tą różnicą, że drugiego nie możemy uznać za pojęcie pierwot-
ne” [SE, 326] . Na zawartości czwartego z poglądów, odpowiadającego wy-
różnionej przez Chwistka rzeczywistości wyobrażeniowej, zasadza się we-
dług Witkiewicza możliwość sztuki: „Pogląd wyobrażeń sprowadza się do 
możliwości pojawiania się w trwaniu kompleksów jakości byłych (elemen-
tów wspomnień) w kombinacjach nie odpowiadających żadnemu momen-
towi byłego trwania” [SE, 325–326] . 

Przytoczona polemika sygnalizuje istotne wątki Witkiewiczowskiej re-
fleksji o sztuce: jego nieufność wobec pojęcia przedmiotu oraz wyjaśnia-
nie procesu twórczego w kategoriach kombinacji jakości byłych . O ile z za-
wartości trzech pierwszych poglądów – psychologistycznego, fizykalnego 
i naturalnego – czyni on użytek w swoim systemie ontologicznym, o tyle 
zawartość czwartego łączy, jak się wydaje, z praktyką artystyczną .

Zgodnie z nastawieniem nominalistycznym Witkiewicz kwestionuje 
konieczność odróżnienia od siebie pojęć istnienia i rzeczywistości, a tym 
bardziej klasyfikowania materiału danych wrażeniowych na odrębne wo-
bec siebie typy doświadczeń, skorelowane z odpowiadającymi im rzeczy-

23 Tenże, Szkice estetyczne, [w:] tegoż, Nowe formy…, s . 324 . Dalej w tekście jako 
SE z podaniem stron .

76 Przeżycie jedności osobowości w konstrukcyjnych przestrzeniach . . .



wistościami . Konstatując wielość sposobów manifestowania się istnienia, 
dokonuje zaledwie zróżnicowania form przejawiania się rzeczywistości . 
W Krytyce teorii Sztuki Leona Chwistka pisze:

Rzeczywistymi były i pozostaną jedynie Istnienia Poszczególne (indywidua) i ja-
kości w ich trwaniach, choćbyśmy niektóre z kompleksów tych jakości byłych na-
zwali rzeczywistością snów i wyobrażeń . Należy zaznaczyć, że Istnienia Poszcze-
gólne bez jakości wypełniających ich trwania pomyśleć się nie dadzą: będą one 
stanowić jedną, tożsamą ze sobą rzeczywistość . Rzeczywistością w pewnym sen-
sie będą przedmioty i inne indywidua poza nami, jakkolwiek możemy je określić 
dla nas jako pewne stałe, mniej lub więcej, następstwa jakości, a uznać je będzie-
my musieli jako zbiorowiska Istnień Poszczególnych [SE, 326] .

Zbliżone idee wypowiada w innym tekście ze zbioru Szkice estetyczne:

[…] przyjmujemy jedną, tożsamą ze sobą rzeczywistość dwoistą: następstwa ja-
kości w trwaniu danego Istnienia Poszczególnego i Istnienia w całości, złożone-
go z nieskończonej ilości Istnień Poszczególnych . Koncepcja fizykalna i psycholo-
gistyczna są koniecznymi koncepcjami tylko, implikowanymi przez samo pojęcie 
Istnienia [SE, 251] .

Zadziwiający jest syntetyczny charakter wypowiedzi dotyczą-
cych kwestii ontologicznych przewijających się w tekstach estetycz-
nych Witkiewicza – każda z nich, jak się wydaje, wypromieniowuje ca-
łość podejmowanej przez niego problematyki ontologicznej, sygnalizując 
w skondensowanej formie koncepcję podmiotowości, pluralistyczną wi-
zję rzeczywistości, rozwiązanie problemu psychofizycznego . Kontrastuje 
to z „konstruktywnym” wymiarem jego systemu ontologicznego, ekspli-
kowanego w Pojęciach i twierdzeniach przez metodyczne ustalanie „hie-
rarchii pojęć i takiego ich porządku, w którym powinny występować po 
kolei w systemie filozoficznym”, a następnie ich „stopniowania od naj-
prostszych, odpowiadających elementom dającym się jedynie ukazać, 
aż do najbardziej abstrakcyjnych, których odpowiednikami są jedynie  
definicje” [PT, 151] . 

Ta „konstruktywno-hierarchiczna” metoda objaśniania „istoty pojęć” 
wyposaża strukturę ontologii Witkiewicza w znamiona systemu aksjoma-
tyczno-dedukcyjnego, w którym kolejne twierdzenia opisują relację impli-
kacji między pojęciami o stopniowo malejącym stopniu ogólności . Sens tej 
procedury eksponuje już w Szkicach estetycznych:

Są prawdy wieczne, pozaczasowe, które obowiązują całe Istnienie . Pojęcie Istnie-
nia np ., które musimy uznać za niepodlegające dalszej definicji, implikuje pojęcie wie-
lości . Dalej implikuje pojęcia: Istnienia poszczególnego, jednej, dwoistej, nieskończo-
nej Formy swojej, której stronami dwoistości są: Czas i Przestrzeń [SE, 283] .
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Przypis do tego fragmentu tekstu dostarcza kolejnego świadectwa pro-
cesu precyzowania przez Witkiewicza zawartości jego systemu ontologicz-
nego, zapowiada on w nim bowiem, że:

Rozwinięcie tych implikacji i wszystkich wynikających z nich pojęć i twierdzeń 
znajdzie miejsce, wraz z teorią pojęć, w pracy naszej pt . Pojęcia i twierdzenia im-
plikowane przez pojęcia Istnienia . Pojęcia implikacji używamy, nie różniczkując 
go, jako ekwiwalentnego pojęciu: „pociągania czegoś przez coś” [SE, 283] .

Omawiając w Pojęciach i twierdzeniach swoistość relacji implikacji de-
cydującej o spójności formalnej jego systemu, Witkiewicz określa ją w ka-
tegoriach zależności treściowej – zawierania się zakresów znaczeniowych 
pojęć . Konstruując ciąg odsyłających do siebie pojęć i twierdzeń o wzra-
stającym stopniu uszczegółowienia, odwołuje się zarazem do zawartości 
poglądów naturalnego, psychologistycznego i fizykalnego . W konsekwen-
cji już w punkcie wyjścia rozważań, jak sam pisze, „nie dadzą się uniknąć 
pewne wyjaśnienia przedwstępne, zanieczyszczające żądaną według mnie 
czystą formę samego początku przedstawienia systemu” [PT, 159] . Pro-
wadzone przez Witkiewicza postępowanie dedukcyjne wyposażone jest 
w istocie charakter kolisty – cecha, którą myśl fenomenologiczna określi-
łaby mianem błędu założeniowości – wyprowadzając coraz to nowe po-
jęcia z pojęcia istnienia, posiłkuje się on znaczeniami stosownych pojęć 
funkcjonujących już w świadomości potocznej i naukowej . Deklaruje, że:

Mnie chodzi o to, aby pogodzić te trzy poglądy, z których żaden nie jest, mimo 
częściowej prawdziwości, samowystarczalnym […], modyfikując je odpowiednio 
w jednym poglądzie, który z założenia musi wyjść w istocie swej poza bezpośred-
nio dane i wszelkie „doświadczenie” [PT, 153] .

Budowany w ten sposób system ontologiczny nabiera charakteru lo-
gicznego rusztowania, odnajdującego wypełnienie w zawartościach trzech 
poglądów, dostarczających – każdy z osobna – zniekształconego lub nie-
kompletnego obrazu rzeczywistości . Szczególny status przypisuje Wit-
kiewicz poglądowi naturalnemu, jako temu, w którym ujawnia się, jego 
zdaniem, najistotniejszy sens pojęcia istnienia, odnajdywany w przeciw-
stawieniu „ja” i zewnętrznego świata . „Obie te »istności« – pisze Witkie-
wicz w Pojęciach i twierdzeniach – muszę przyjąć za czasowe i przestrzen-
ne: obie trwają w pewien sposób w przestrzeni, przy czym ja, względnie 
ten ktoś, trwa sam dla siebie, a świat w pewien sposób dla mnie lub dla 
niego” [PT, 161] . W relacji tej upatruje „jądro wszystkich zagadnień” filo-
zoficznych [PT, 161] . 

Zbliżony sens pojęcia istnienia wyłuskuje z poglądu życiowego Izydor 
Smogorzewicz-Wędziejewski – filozof amator dywagujący na temat zrę-
bów swojego systemu ontologicznego w powieści Jedyne wyjście: 
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Pierwsze twierdzenia systemu nie dadzą się wypowiedzieć bez założenia tego, że 
„ja jestem” i jest „świat dookoła mnie” – jako co, nie wiadomo na razie ani też nie 
wiadomo w jaki sposób jestem ja sam; ale mimo to trzeba to w formie choćby bar-
dzo ogólnikowej przyjąć, czyli przyjąć pojęcie „istnienia w ogóle”, a nie Absolutną 
Nicość, bo tylko dwa są te wyjścia z sytuacji [JW, 13] .

Projekt badań ontologicznych Witkiewicza, którego powieściowym 
porte parole jest Izydor, można uznać za analogiczny wobec programu 
„krytyki czystego doświadczenia” Richarda Avenariusa, abstrahującego 
– przez metodyczną analizę – z odnajdywanego w nastawieniu praktycz-
nym „naturalnego pojęcia świata” jego jednolitego znaczenia, wolnego od 
metafizycznych naleciałości wiążących się z problematyką dualizmu psy-
chofizycznego . Proponowany przez Avenariusa monistyczny obraz świata, 
w ramach którego neutralizuje on tradycyjne pojęcie podmiotu – jako ze-
środkowanej na sobie sferze wewnętrzności – oraz wplecione w problema-
tykę dualizmu pojęcie przyczynowości, charakteryzuje relację „ja” i oto-
czenia w kategoriach jednolitej dziedziny danych wrażeniowych . Określa 
ją jako „koordynację zasadniczą” – zależność funkcjonalną między dany-
mi wrażeniowymi interpretowanymi jako rzeczy i danymi wrażeniowymi 
składającymi myśli doświadczającego osobnika24 . 

Ostrze krytyki Avenarius kierował przede wszystkim przeciwko wo-
luntarystycznej metafizyce Schopenhauera, posądzając ją o błąd „introjek-
cji”, polegający na pojmowaniu przeżyć osobnika ludzkiego jako usytu-
owanych – w sensie przestrzennym – bezpośrednio w jego ciele, a szcze-
gólnie w mózgu25 . Witkiewicz, w odróżnieniu od Avenariusa, pozostaje 
– jako duchowy spadkobierca Schopenhauera – konsekwentnym obrońcą 
dualistycznego obrazu świata . Odnajdywany przezeń w poglądzie natu-
ralnym sens pojęcia istnienia czyni z niego, w tradycyjnym sporze o spo-
sób istnienia świata, rzecznika umiarkowanego realizmu . Sens tego reali-
zmu odnajdujemy w refleksji Izydora:

To jest podstawa realistycznego światopoglądu, że przyjmuje się od razu siebie sa-
mego jako trwającego w przestrzeni samego dla siebie i świat dookolny w tejże 
przestrzeni dla mnie trwający, a oprócz tego sam dla siebie „jakoś” (na razie) ist-
niejący, w każdym razie rzeczywisty w sensie (na razie) poglądu życiowego, mimo 
iż może się on czym innym wydawać, niż w istocie swej jest [JW, 13] .

Wbrew pozytywistycznemu puryzmowi Avenariusa proponowana 
przez Witkiewicza analiza poglądu naturalnego ma przede wszystkim słu-
żyć ukazaniu specyfiki tej relacji, dzięki czemu jasne stanie się to, w jaki 

24 Por . R . Avenarius, Ludzkie pojęcie świata, tłum . A . i A . Wiegnerowie, Warsza-
wa 1969, s . 103 i n .

25 Por . tamże, s . 48 i n .
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sposób świat może istnieć dla „mnie” – postrzegającego podmiotu – i za-
razem „sam dla siebie” . Adekwatny opis fundamentalnego pęknięcia mię-
dzy sferą „własnych” przeżyć postrzegającego podmiotu a dziedziną ist-
niejącego obiektywnie zewnętrznego świata może się dokonać, w optyce 
Witkiewicza, dzięki metodycznej eksploracji zawartości poglądu natu-
ralnego – swoistej dysocjacji odnajdywanych w jego obrębie pojęć wielo-
znacznych zgodnie z ich znaczeniami funkcjonującymi w poglądach psy-
chologistycznym i fizykalnym . W Pojęciach i twierdzeniach podkreśla on, 
że „nie możemy nie zaczerpnąć pojęć, objaśniających pojęcia podstawowe 
naszego systemu z poglądu życiowego” [PT, 155–156] . Z kolei rozmyślania 
Izydora przedstawione w Jedynym wyjściu prowadzą do konstatacji, zgod-
nie z którą

pogląd życiowy nie może być cały tylko i jedynie bzdurą, wytworzoną wyłącz-
nie dla praktycznego użytku człowieczego gatunku bydląt . Musi być w nim część 
prawdy, którą trzeba wydobyć i w innych terminach wyrazić, klasyfikując dwoiste 
pojęcia jako jednoiste w nim zawarte, według ich znaczeń, należących do różnych 
poglądów koniecznych, a mianowicie: a) psychologistycznego, uzupełnionego po-
jęciem bezpośrednio danej jedności osobowości i b) fizykalnego, ale jako wyrażal-
nego w terminach tak poprawionego psychologizmu – na przykład pojęcia choćby 
takie jak: przedmiotu, siły i ruchu [JW, 12–13] .

Pojęcie istnienia, „w tej formie, w jakiej przedstawia się nam w poglą-
dzie życiowym” [PT, 155], przyjmuje zatem Witkiewicz za najpierwotniej-
sze ze wszystkich, a tym samym niedefiniowalne . Jego sens abstrahuje 
z poglądu życiowego i stopniowo „różniczkuje”, odnosząc kolejne impliko-
wane przez nie pojęcia do zawartości tego poglądu oraz zawartości poglą-
dów psychologistycznego i fizykalnego . Jako takie, pojęcie istnienia wypo-
wiada według Witkiewicza pewien sens fundamentalny – sens wszystkich 
sensów, stanowi ono źródło wszystkich innych pojęć systemu ontologii 
ogólnej, których odpowiedniki zakładają już pojęcie istnienia . Wyposaża 
on w ten sposób pojęcie istnienia w charakter paradoksalny: pozbawione 
statusu pojęcia abstrakcyjnego, nie ma ono określonego desygnatu – do-
tyczy wielości bytów poszczególnych, której jedność gwarantuje impli-
kowana przez nie samo nieskończona dwoista forma istnienia . Pojęcie to 
nabiera w optyce Witkiewicza charakteru tautologicznego, kojarząc jego 
badania ontologiczne z tradycją eleacką . Podążając tokiem jego rozumo-
wania, można by orzec, że byt jest – jako wielość – niebytu zaś nie ma .

Ten fundamentalny status pojęcia istnienia tłumaczy radykalizm po-
stępowania dedukcyjnego Witkiewicza w procesie konstruowania jego 
systemu . Za „kryterium konieczności pojęć i prawdziwości twierdzeń” 
przyjmuje on w Pojęciach i twierdzeniach „to, czy nieprzyjęcie pierwszych 
i zaprzeczenie drugich nie implikuje pojęcia Nicości Absolutnej, tj . nie-
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możności przyjęcia Istnienia w ogóle” [PT, 161] . Decyzja ta jest równo-
znaczna z odmową zgody na nicość wobec niezaprzeczalnej pewności 
własnego istnienia podmiotu i otaczającego świata obecnej w poglądzie 
życiowym . W optyce Witkiewicza istnienie niejako utwierdza się samo 
w sobie wobec nicości . Formalną spójność systemu Witkiewicza rozstrzy-
ga zatem kryterium ontologiczne . W innym miejscu pisze on: 

Implikacją nazywać będę taki stosunek pojęć i twierdzeń, że gdy założone zo-
stanie jedno, drugie w sposób konieczny będzie się w nim niejako zawierało . Za 
kryterium konieczności, przy założeniu trzymania się praw logiki w ogóle, bę-
dziemy uważać to, że nieprzyjęcie takiego właśnie stosunku byłoby równoznacz-
nym z koniecznością przyjęcia Nicości Absolutnej, tj . niemożnością Istnienia  
w ogóle [PT, 165] .

Status sztuki na tle określonej w ten sposób zasady budowy systemu 
ontologicznego wydaje się dwojaki . Z jednej strony, jak konstatuje Wit-
kiewicz w Szkicach estetycznych, sztuki „mogłoby nie być . Nie jest ona ko-
niecznością, wynikającą z samego faktu Istnienia” [SE, 285] . Z drugiej zaś 
strony jest w niej „pewien element »absolutności« w tym znaczeniu, że wy-
raża to, co nazwaliśmy uczuciem metafizycznym, czyli bezpośrednio daną 
jednością osobowości” [SE, 277] . W związku z tym teoria sztuki, zmierza-
jąca do zbudowania systemu „pojęć obowiązujących w całym państwie ar-
tystycznej twórczości” [SE, 284], może tylko w ten sposób zakotwiczyć się 
w systemie ontologii ogólnej – zgodnie z optyką Witkiewicza – że uczyni 
ona z pojęcia jedności osobowości główny punkt odniesienia dla rozwa-
żań o sposobie istnienia dzieła sztuki . W rozprawie O Czystej Formie (po-
wstałej w 1921 lub 1925 roku, a opublikowanej w 1932 roku26) określa on 
ogólnie dzieło sztuki jako „konstrukcję dowolnych elementów prostych 
i złożonych, stworzoną przez indywiduum jako wyraz jedności jego osobo-
wości i działającą w sposób bezpośredni przez samą konstruktywność”27 .

Refleksja estetyczna Witkiewicza wpisuje się w strukturę opozycji mię-
dzy wyróżnionym przez niego istotnym sensem sztuki a jego konkretny-
mi egzemplifikacjami . Analizując w Szkicach estetycznych kwestię sto-
sunku „ogólnej teorii sztuki do kryteriów oceny dzieł poszczególnych”, 
stwierdza on, że o ile sztuka „wyraża jedność osobowości, można powie-
dzieć, że jest jedna . Ale pojęcie tej jedności nie implikuje bynajmniej poję-
cia jednakowego działania każdego dzieła sztuki na każdego poszczegól-
nego osobnika, nawet, jeśli dane indywidua rozumieć będą Sztukę jako 

26 Por . J . Degler, Nota wydawnicza, [w:] S .I . Witkiewicz, O Czystej Formie i inne 
pisma o sztuce…, s . 244–245 .

27 S .I . Witkiewicz, O Czystej Formie, [w:] tegoż, O Czystej Formie i inne pisma 
o sztuce…, s . 60 . Dalej w tekście jako CF z podaniem stron .
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Czystą Formę” [SE, 278] . Najbardziej podstawowy – formalny – sens dzie-
ła sztuki jest bowiem przefiltrowany w procesie odbioru przez mnogość 
przeżyć utrwalonych w pamięci odbiorcy . W konsekwencji korespondu-
jące z nim przeżycie estetyczne oraz związana z nim ocena wartości arty-
stycznej dzieła mają charakter jednostkowy i wyposażone są w znamio-
na przypadkowości . Niemożliwe jest zatem, według Witkiewicza, podanie 
obiektywnych kryteriów oceny wartości poszczególnych dzieł, obowiązu-
jących wszystkie istnienia poszczególne, uzasadnione jest jednak dążenie 
do określenia ogólnego sensu sztuki, wyznaczającego własności struktu-
ralne dzieła . Mimo rozbieżności sposobów odbioru i względności związa-
nych z nimi ocen, Witkiewicz uznaje, że w dziedzinie sztuki manifestuje 
się pewien niezmienny sens . Zadaniem teorii sztuki jest dla niego „okre-
ślenie pewnych elementów, które byłyby konieczne dla każdego dzieła, bez 
względu na jego miejsce w subiektywnej hierarchii” [SE, 283] .

Zorientowanie na esencję sztuki prowadzi Witkiewicza do wyodręb-
nienia systemu pojęć uporządkowanych hierarchicznie, w analogii do 
układu pojęć konstruowanego w badaniach ontologicznych . System taki, 
zamiast formułować kryteria oceny dzieł sztuki, powinien, jego zdaniem, 
„badać istotne związki, które bez wątpienia w sferze Sztuki odkryć się da-
dzą” [SE, 285] . Budowie tego systemu ponownie przyświeca idea formalnej 
spójności, zgodnie z którą jego pojęcia podstawowe będą odsyłać do pojęć 
o coraz większym stopniu uszczegółowienia . Wśród pojęć podstawowych 
wymienia „pojęcie Formy jako konstrukcji; jakości – jako elementów wie-
lości dzieła sztuki: elementów prostych – jakości prostych (dźwięków, 
barw), elementów złożonych (słów, działań) itd . Dalej idą pojęcia zasadni-
cze każdego z odłamów sztuki, a dalej zasadnicze twierdzenia” [SE, 284] . 
Wbrew rozstrzygnięciom Chwistka system taki będzie „zawierał elementy 
całej Sztuki (przez wielkie S), a nie różne intelektualne sposoby wniknię-
cia w różne sposoby widzenia przedmiotów” [SE, 230] .

Tę aprioryczną strukturę pojęć estetycznych łączy Witkiewicz z roz-
strzygnięciami natury ontologicznej – fakt istnienia sztuki obliguje bo-
wiem, zgodnie z jego optyką, do zbadania tego,

jakie jej elementy są związane z tym, co jest koniecznością wszelkiego możliwe-
go Istnienia . Dlatego teoria Sztuki musi opierać się na filozofii pojętej nie jako 
[wbrew Bergsonowi – objaśnienie P .P .] „intuicyjne” i „sympatyczne” bredzenie, 
tylko jako badanie wzajemnych implikacji pojęć i twierdzeń, absolutnie koniecz-
nych dla całości Istnienia [SE, 285] .

Miejsce styku między obiema dziedzinami widzi on, jak się wydaje, 
w relacji między pojęciem jedności osobowości a pojęciem formy dzieła 
sztuki . W przestrzeni napięć między nimi impuls refleksji ontologicznej 
jest przenoszony – na zasadzie połączenia synaptycznego – z dziedziny 
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ontologii w dziedzinę sztuki . Specjalny dodatek do Pojęć i twierdzeń, opa-
trzony tytułem Podstawa teorii sztuki, opisuje proces wyodrębnienia onto-
logicznego wymiaru dzieła sztuki:

Analizując to, czym różnią się dzieła sztuki od innych zjawisk i przedmiotów, po-
mijając też, że są one wytworami Istnień Poszczególnych, dochodzimy do przeko-
nania, że różnicą tą jest ich czasowa i przestrzenna konstrukcja działająca bezpo-
średnio, tzn . nie przez pojęciową jej analizę . Powstają dzieła sztuki z chęci (IPN) 
wyrażenia najgłębszej istoty Istnienia w całości i Istnienia Poszczególnego, tj . jed-
ności w wielości . Działającą bezpośrednio jedność w wielości, czyli Konstrukcję 
artystyczną jakichkolwiek zresztą elementów, zobiektywizowaną przez (IP), na-
zwaliśmy istotą dzieła sztuki, jego Czystą Formą [PT, 336] .

Inny jeszcze składnik zawartości pojęcia istnienia – obok pojęcia jed-
ności osobowości – określa kierunek rozważań Witkiewicza z zakresu es-
tetyki . O ile czasowość i przestrzenność istnienia, objętego nieskończoną 
dwoistą jego formą, warunkuje powstawanie w dziedzinie ontologii syste-
mów, z których jedne będą „bardziej materialistyczne”, inne zaś „bardziej 
psychologistyczne”, w zależności od „tego, na którą ze stron tej dwoisto-
ści będzie położony nacisk” [CF, 51], o tyle w dziedzinie myśli estetycznej 
– jak pisze – „będziemy mieli dualizm formy i treści i systemy, w których 
jeden z tych elementów będzie więcej od drugiego uwzględniony, czyli sys-
temy realistyczne i formistyczne” [CF, 51] . Dodaje również, że skoro „nie 
można negować żadnego z tych czynników, chodziłoby o stworzenie ta-
kiego systemu, który by zdawał sprawę ze stosunku ich obu i wyznaczał 
im właściwe miejsce w całości zjawiska sztuki” . Własny system estetyczny 
określa jako „formistyczny” [CF, 51] .

Rozstrzygnięcia te wiążą konstrukcyjny aspekt rozwijanych przez Wit-
kiewicza systemów ontologii i estetyki z pojęciem czasowo-przestrzennej 
formy istnienia . Każdy z tych systemów ma uwzględniać, w jego optyce, 
fundamentalną dwoistość istnienia, wiążąc odpowiednio – jak w proce-
sie twórczym prowadzącym do powstania kompozycji malarskiej – obie 
strony tej dwoistości . Pojęcie formy istnienia określa, po pierwsze, ogólny 
schemat rozważań prowadzonych w ramach systemu ontologicznego, od-
wołującego się w kolejnych operacjach implikacji do zawartości poglądów 
koniecznych wynikających z pojęcia istnienia – psychologistycznego i fi-
zykalnego – a także poglądu naturalnego, bardziej podstawowego, w któ-
rym manifestuje się sens źródłowy pojęcia istnienia . Poglądy te mają „zre-
sorbować” się, zgodnie z programem Witkiewicza, w „poglądzie ogólnym” 
– metafizycznym – „obejmującym całość Istnienia” [PT, 167] . Warunku-
je ono, po drugie, sposób budowania systemu estetycznego, który, tworząc 
hierarchiczny układ pojęć obejmujących swoim zakresem całość dziedzi-
ny sztuki, będzie łagodził polaryzację między teoriami sztuki „bardziej 
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materialistycznymi” i „bardziej psychologistycznymi” oraz prowadził do 
ich uzgodnienia w ramach obszerniejszej teorii, określającej ściśle propor-
cje miedzy treścią i formą dzieła .

Rozważając tę ostatnią kwestię w horyzoncie problemowym poję-
cia dwoistej formy istnienia, Witkiewicz nadaje relacji treści i formy cha-
rakter zależności hierarchicznej . Naturę tej zależności wypowiada zapro-
ponowany przez niego postulat ekonomicznego wykorzystania w dziele 
sztuki materiału „treści życiowej” . Jak pisze w Nowych formach: „element 
życiowy: sfera uczuć życiowych w muzyce i »świat widzialny« w malar-
stwie, konieczny do powstania dzieła sztuki, tyle powinien miejsca w nim 
zajmować, ile to jest konieczne do powstania takiej, a nie innej kombina-
cji elementów Czystej Formy, a nie być główną jego treścią” [NF, 22] . Ma to 
określone konsekwencje dla sposobu odbioru dzieła sztuki . W Szkicach es-
tetycznych Witkiewicz zauważa, że „treść ta powinna zajmować tyle miej-
sca w obrazie, aby nie wysuwać się na plan pierwszy jako taka i nie unie-
możliwiać czysto formalnego jego pojmowania” [SE, 254] .

W ramach ustanowionej w ten sposób opozycji między treścią życio-
wą dzieła – uczuciową w muzyce i przedmiotową w malarstwie – a jego 
konstrukcją formalną Witkiewicz przypisuje tej drugiej status jego jedynej 
„treści prawdziwej’ [NF, 63] . Decyzja ta prowadzi go do rozpoznania istoty 
sztuki – uznaje, że tym, co łączy różnorodne przejawy twórczości, jest ich 
treść, którą różnią się one

od innych tworów ludzkich . Treścią tą jest ich czysto formalna, tj . w samej for-
mie mająca źródło swe, jedność, w której ujęta jest wielość składowych ich czę-
ści; jedność, której nie możemy sprowadzić do żadnych innych przyczyn, jedność 
wynikająca z ich wewnętrznej budowy, której nie możemy niczym usprawiedli-
wić, jak tylko naszym subiektywnym odczuwaniem i przypuszczalną ideą for-
malną u jej twórcy w chwili tworzenia, tą ideą, którą w stworzonym dziele poj-
mujemy [SE, 244] .

Istotnym sensem sztuki, wspólnym wszystkim jej egzemplifikacjom, 
jest zatem jedność elementów konstrukcyjnych dzieła, gwarantująca jego 
autonomię wobec zewnętrznego świata – jego niezależność od porządku 
przyczyn i skutków . Znamy już źródło tej koncepcji autonomii: jest ona za-
korzeniona w założeniach estetyki Schopenhauera, przypisującego sztuce 
zdolność uzmysławiania, dzięki swobodnej grze wyobraźni twórcy, ogól-
nych idei rzeczy . Pogląd Schopenhauera, zgodnie z którym prezentowane 
w dziele sztuki formy stanowią „adekwatną przedmiotowość woli”, sytu-
uje dzieło sztuki i związane z nim przeżycie estetyczne poza porządkiem 
racji dostatecznej . Ta koncepcja bezinteresowności dzieła doznaje radyka-
lizacji w poglądach estetycznych Witkiewicza, kiedy uznaje on, że „istotą 
malarstwa jako sztuki nie będzie przedstawianie świata jako takiego, real-
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nego czy fantastycznego i jego różne formalne ujmowanie, tylko sama for-
ma tego ujęcia, konstrukcja obrazu w ograniczonej ramie”28 .

Model dzieła jako ześrodkowanej na sobie konstrukcji elementów 
– jego jedności w wielości – nie wyklucza jednak treści życiowej . Wiąże 
on treść i formę w kategoriach wzajemnego motywowania się obu czło-
nów opozycji . Wynika to z proponowanej przez Witkiewicza koncepcji 
aktu twórczego, zgodnie z którą źródłowe doznanie stanu jedności oso-
bowości „polaryzuje się” w procesie tworzenia dzieła – w tym wypadku 
malarskiego – w sferze „uczuć i wyobrażeń” artysty [por . SE, 254], zanim  
uzyska swój wyraz „w Czystej Formie, tj . w konstrukcji form i harmonii 
kolorów” [SE, 262] . Stąd „treść przedmiotowa jest prawie nie do wyeli-
minowania, jako element nieistotny a konieczny” dzieła [SE, 254] . Dzie-
ło wyprane ze składników przedmiotowych i uczuciowych dotyczy zatem 
– w granicy – czystego ducha, podmiot twórczy zakładany przez Witkie-
wicza – istnienie poszczególne – jest zaś istotą psychofizyczną . Witkiewicz 
stwierdza, że: 

Zerwanie ze światem zewnętrznym, czyli Absolutna Czysta Forma (oczywiście 
pojęta nie jako ornament geometryczny), nie istnieje z powodu zasadniczej kon-
strukcji psychicznej każdego człowieka, z powodu tego, że w twórczości bierze 
udział cała psychika artysty, jak również dlatego, że przedmioty mają pewne zna-
czenie jako symbole napięć kierunkowych części kompozycji [SE, 315–316] .

Ogólnie rzecz biorąc, treści życiowej dzieła malarskiego nie daje się cał-
kowicie wykluczyć, wiązałoby się to bowiem z zanegowaniem przestrzen-
ności istnienia – jednej z dwóch stron jego dwoistej formy .

Rozstrzygnięcia te wikłają dzieło sztuki w sferę przygodności związa-
nej potocznym wymiarem funkcjonowania jego autora, a także jego od-
biorcy . Zaproponowana przez Witkiewicza koncepcja aktu twórczego 
przewiduje bowiem udział całego jestestwa w konstruowaniu czystej for-
my – w myśl jej założeń, im bogatszej polaryzacji dozna pierwotne uczu-
cie jedności osobowości w sferach uczuć, wyobrażeń i intelektu, tym peł-
niejszy będzie efekt jedności formalnej dzieła . Witkiewicz pisze, że bez 
„wciągnięcia całego człowieka w proces twórczości nie ma wielkiego dzie-
ła sztuki” . Dodaje, że nie ma „idealnej konstrukcji Czystej Formy ode-
rwanej od jakiegokolwiek osobnika, jest tylko indywidualna konstrukcja 
Piękna, a im bardziej jest ona indywidualna, tym bardziej będzie abstrak-
cyjną i powszechną i narzuci się drugim w sposób konieczny” [NF, 43] . 
Koncepcja odbioru dzieła sztuki przewiduje proces odwrotny: wyabstra-
howana z indywidualnych przeżyć autora konstrukcja piękna załamuje się 

28 Tenże, O istocie malarstwa, [w:] tamże, s . 134–135 . Dalej w tekście jako IM 
z podaniem stron .
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w dziedzinie indywidualnych przeżyć odbiorcy, stymulując u niego do-
znanie jedności osobowości, ale również prowadząc do skrajne subiektyw-
nych skojarzeń i oceń wartości dzieła .

Sztuka – w optyce Witkiewicza – wypowiada podstawową aporię do-
świadczenia egzystencjalnego, wynikającą z rozpoznania przez istnie-
nie poszczególne własnej ograniczoności, a zarazem indywidualności, na 
tle nieskończoności istnienia . Dysproporcję tę Witkiewicz określa mia-
nem „Tajemnicy Istnienia”, a formę jej wyrazu w sztuce łączy z „zasadą 
Tożsamości Faktycznej Poszczególnej” [por . NF, 12] . O ile bowiem czysta 
forma dzieła sztuki – promieniejąca z niego wewnętrzna prawda – sym-
bolizuje doznanie jedności własnej podmiotu twórczego, o tyle nie dostar-
cza ona rękojmi, że ma charakter uniwersalny i oddziałuje jednakowo na 
inne podmioty . Stąd wypowiadany w dziele sztuki sens ontologiczny nie-
uchronnie ma charakter zindywidualizowany i uwikłany jest w przypad-
kowość życia . Witkiewicz pisze:

Sztuka […] w istocie swojej, nie w nieistotnych jej elementach, jest wyrazem tej 
jedności każdego Istnienia Poszczególnego, w której przeciwstawia się ono wszyst-
kiemu temu, co nim nie jest: całości Istnienia . Jednak, mimo, że to, co ja wywo-
łuje, wspólnym być musi dla wszystkich istnień, forma, w której się ona objawia, 
nie obowiązuje całego Istnienia i dlatego Sztuka objęta jest […] zasadą Tożsamo-
ści Faktycznej Poszczególnej [NF, 12–13] .

Znaczenie tego ostatniego zdania można rozumieć dwojako: albo for-
ma dzieła sztuki wyraża jedynie zobiektywizowane w konstrukcji ele-
mentów uczucie jedności osobowości artysty, zachowując wymiar ściśle 
subiektywny i warunkując względność ocen dotyczących wartości arty-
stycznej dzieła, albo, scalając różnorodność polaryzowanych w procesie 
twórczym przeżyć, wypowiada obiektywny sens istnienia, ale cząstkowo 
– uzmysławia ograniczenie nieskończonej dwoistej formy istnienia w in-
dywidualnym przeżyciu jedności osobowości, czyli jakości postaciowej 
formalnej całości trwania istnienia poszczególnego . W kolejnych anali-
zach będę podążał tym drugim tropem interpretacji, starając się wiązać 
aspekty formalne i wybrane motywy ikonograficzne prac malarskich Wit-
kiewicza z opisywanym przez niego czasowo-przestrzennym wymiarem 
funkcjonowania Istnienia Poszczególnego .

O ile dzieło malarskie, jako jednolita konstrukcja płaskich form na 
dwuwymiarowej płaszczyźnie, wyraża, zgodnie z optyką Witkiewicza, 
odczucie tajemnicy istnienia, o tyle system ontologiczny, jako układ wza-
jemnie niesprzecznych i powiązanych relacją wynikania pojęć, wyznacza 
granice tej tajemnicy . Refleksja pojęciowa pozbawiona jest bowiem wy-
miaru przypadkowości ekspresji artystycznej, wynikającej z egzysten-
cjalnego zakotwiczenia procesów tworzenia i odbioru . Wolna od tej kon-
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tyngencji, określonej zasadą „Tożsamości Faktycznej Poszczególnej”, jest 
„Prawda Absolutna, tak pogardzana przez pragmatystów, wyrażająca gra-
nice Tajemnicy dla wszystkich istnień, przypuszczalnie nawet nieskończe-
nie wyżej od nas stojących w ich hierarchii” [NF, 12] . Ontologia, przy-
należna dziedzinie prawdy absolutnej, może rozjaśnić granice tajemnicy, 
dostarczając wszechstronnego i wyczerpującego opisu całości istnienia .

Na mocy implikacji pojęcia wielości przez pojęcie istnienia – cokolwiek 
istnieje, stanowi według Witkiewicza jedność w wielości . To ostatnie po-
jęcie uznaje on za podstawowe prawo istnienia . Sztuka wyraża je „w spo-
sób bezpośredni, nie uwarunkowany żadnymi względami ubocznymi, ży-
ciowymi, użytkowymi i rozumowymi” [CF, 60] . Dzieło sztuki stanowi dla 
niego symbol jedności w wielości istnienia poszczególnego, pojmowanej 
w analogii do opisywanej przez ontologię jedności całości istnienia . Prze-
żywając wywołane przez nie uczucie metafizyczne, istnienie poszczególne 
dotyka nieskończonego istnienia w jego istotnej „strukturalności” – jed-
ności w wielości . Pojmuje wtedy bezpośrednio własne istnienie jako ogra-
niczoną całość przeciwstawioną całości istnienia .

Relację tę rozważa Witkiewicz w kategoriach optycznych: jedność ist-
nienia, załamując się pryzmatycznie w różnorodności przeżyć podmio-
tu twórczego, zostaje wyprojektowana jako układ elementów kompozycji 
dzieła . Powstaje ono, jak pisze, jako „wyraz jedności danego osobnika, jed-
ności panującej w całym Istnieniu, spolaryzowanej, zamienionej w wie-
lość, przez całą psychikę tego osobnika i w ten sposób zindywidualizowa-
nej w swoim bezpośrednim wyrazie, którym jest Czysta Forma” [SE, 244] . 
Koncepcja ta wyjaśnia tym samym zdolność stymulowania przez dzieło 
sztuki „bezpośredniego przeżywania naszej jedności z całym Istnieniem” 
[NF, 23] . Obiektywny (absolutny) wyraz pojęcie istnienia – rozpatrywane 
w jego jedności – zyskuje zaś wtedy, gdy widziane jest w soczewce reflek-
sji pojęciowej .

Starałem się do tej pory ukazać złożoną sieć zależności ustalanych 
przez Witkiewicza między obszarami ontologii, refleksji estetycznej i sztu-
ki . W ramach tego porządku ontologia, badając zawartość pojęcia istnie-
nia, szczególnie nadając ontologiczną sankcję pojęciu jedności osobowo-
ści, dostarcza pojęciowej podbudowy dla estetyki, ta z kolei, rozważając 
istotę sztuki, określa parametry praktyki artystycznej . Wszystkie te trzy 
dziedziny twórczości mieszczą się, jak się wydaje, w przestrzeni proble-
mowej wyznaczanej przez pojęcie dwoistej formy istnienia – opisywana 
w ontologii Witkiewicza w nierozłącznym związku z istnieniem, deter-
minuje ona w estetyce formalny wymiar dzieła, przenosząc na jego grunt 
sens filozoficzny .

Uwagi Witkiewicza na temat strukturalnych własności jego systemów 
ontologii i estetyki pozwalają na dostrzeżenie analogii ich budowy: jego 
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system ontologii ogólnej wspiera się, jak pamiętamy, na zawartości trzech 
poglądów: naturalnego, psychologistycznego i fizykalnego, zarysowany 
zaś przez niego system estetyki, określany jako „formistyczny”, zmierza 
do uzgodnienia zawartości teorii sztuki eksponujących formalny albo tre-
ściowy aspekt dzieła . 

Założenia systemu estetyki Witkiewicza rysują rodzaj lustrzanej odpo-
wiedniości między pojęciem czystej formy a centralnym dla jego rozważań 
ontologicznych pojęciem jedności osobowości . Umożliwiają one ponad-
to dostrzeżenie analogii między jednością systemu pojęciowego – rozu-
mianego jako dedukcyjny ciąg pojęć i twierdzeń – i jednością konstrukcji 
dzieła sztuki, pojmowaną jako zrównoważony układ napięć między czę-
ściami składowymi dzieła . Ten rodzaj korespondencji prowadzi do skoja-
rzenia systemu pojęciowego z dziełem sztuki . Znamienne jest to, że sposób 
wyeksponowania w Jedynym wyjściu aspektu strukturalnego systemu on-
tologicznego budowanego przez Izydora Smogorzewicza-Wędziejewskie-
go sytuuje go w kontekście kulturowym modernizmu . Bohater powieści 
zamierza zbudować „Ontologię Ogólną, jak z żelazobetonu skonstruować 
szereg koniecznych pojęć i twierdzeń zasadniczych, które muszą obowią-
zywać każde absolutnie Istnienie, aktualne i możliwe nawet” [JW, 21] . 

Czysta forma systemu pojęciowego przywodzi tutaj na myśl czystą for-
mę dzieła sztuki, która w rozwoju sztuki nowoczesnej bywała łączona 
z projektem wznoszenia niezniszczalnej konstrukcji przyszłego ładu spo-
łecznego . Jakkolwiek Witkiewiczowi obce jest myślenie w kategoriach uto-
pii społecznej, to jednak „absolutny” charakter eksplikowanych przez nie-
go pojęć i twierdzeń pozwala łączyć proponowany przezeń program badań 
ontologicznych, zmierzający w perspektywie do ostatecznego zamknięcia 
tradycji filozoficznej, z ideologią postępu cywilizacyjnego wpisaną w tra-
dycję modernizmu . Podobnie jak nie da się utrzymać, zgodnie z jego opty-
ką, całkowitej „czystości” punktu wyjścia filozofowania [por . PT, 160 i n .] 
i kolejnych pojęć wyprowadzanych z pojęcia istnienia, czysta forma dzieła 
sztuki „zawsze trochę jest brudnawa, nawet w najczystszych znanych do-
tąd objawach” [SE, 317], ze względu na egzystencjalne uwikłanie procesów 
tworzenia i odbioru .

Rodzi to wątpliwość, czy konstrukcja ontologicznych pojęć i twierdzeń 
Witkiewicza nie jest motywowana przez z góry założony model dzieła 
sztuki, wraz z przynależną mu koncepcją uczucia metafizycznego . Trud-
no byłoby dowieść takiej tezy, nie da się bowiem sprowadzić logicznego 
porządku pojęć i twierdzeń do struktury formalnej dzieła sztuki, pojmo-
wanej w znaczeniu wzajemnego odsyłania do siebie jej elementów . Lepiej 
uzasadnione wydaje się domniemanie względnej wzajemnej niezależności 
systemów ontologii i estetyki Witkiewicza – uznał on, że „jakkolwiek mo-
żemy stworzyć teorię Czystej Formy, nie wprowadzając filozofii, to jednak 
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głębsze uzasadnienie tej teorii musi mieć podstawę w zasadniczych pra-
wach istnienia w ogóle, czyli prawach Ogólnej Ontologii” [CF, 60] . Wypo-
wiedź ta potwierdza porządek logicznego poprzedzania systemu estetyki 
przez system ontologii, nie dowodzi jednak konieczności relacji poprze-
dzania między nimi w sensie chronologicznym . Dojrzała estetyka Wit-
kiewicza przedstawia się bowiem jako rozwinięcie tez jego estetyki mło-
dzieńczej przy jednoczesnej modyfikacji niektórych pojęć, związanej 
z rozwojem jego zainteresowań ontologicznych . Stanowi ona spójną teorię, 
która mogłaby obyć się bez teoretycznego ugruntowania w ontologii . Ma-
larstwo Witkiewicza mogłoby się z kolei obyć bez teoretycznego ugrunto-
wania w żadnym z tych systemów .

Jedność osobowości jako przeżycie źródłowe

Zdążyliśmy już ustalić, że ontologia i sztuka, rozpatrywane w całokształ-
cie refleksji filozoficznej Witkiewicza, dostarczają odmiennego rodza-
ju wglądów: ontologia umożliwia zrozumienie zasady istnienia – jedno-
ści w wielości – sztuka zaś umożliwia jej bezpośrednie odczucie . Różnica 
między nimi wiązałaby się z dysproporcją między pojęciowym i pozapo-
jęciowym ujmowaniem sensu istnienia . Znajduje ona swój odpowiednik 
w rozbieżności między sposobami artykulacji: ontologia zajmuje się opi-
sem istnienia w całości, wyróżniając jego części składowe i ustalając na-
turę zależności między nimi, z kolei dzieło sztuki, działając na odbiorcę 
„w sposób bezpośredni przez samą konstruktywność” [CF, 60], wyraża 
jedność osobowości, w której istnienie poszczególne przeciwstawia się ca-
łości istnienia, odzwierciedlając zarazem jego jedność .

Natura zależności między tymi dwiema dziedzinami twórczości, jak 
rozumiał je Witkiewicz, może być jednak bardziej skomplikowana, niż 
mogłoby wynikać z jego porządkujących określeń . Wspomnianą bezpo-
średniość rozpoznania struktury formalnej dzieła sztuki charakteryzuje 
on jako „pojmowanie jedności bez uprzedniej analizy” [NF, 22] . Podkreśla 
spontaniczność i syntetyczny charakter aktu odbioru, uznając, że „warun-
kiem głębokiego, estetycznego zadowolenia jest niemożliwość pojęciowe-
go zdania sobie sprawy, dlaczego dana kombinacja jakości jest jednością” 
[NF, 25] . Znamienny wydaje się rodzaj niekonsekwencji frazeologicznej 
charakteryzujący sformułowania Witkiewicza dotyczące bezpośrednio-
ści przeżycia estetycznego: przypisują one aktowi „pojmowania jedności” 
konstrukcji dzieła brak zapośredniczenia pojęciowego . 

Najwyraźniej chodzi tutaj o całkiem odrębny rodzaj pojmowania 
– zdolność jednoczącego widzenia tożsamego z uświadomieniem sobie 
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manifestującej się w dziele treści ontologicznej . W Nowych formach w ma-
larstwie Witkiewicz wiąże nawet specyfikę przeżycia estetycznego z po-
rządkiem poznawczym, charakteryzując je w kategoriach rozumienia . Pisze:

Zasadniczym elementem estetycznego zadowolenia jest samo scałkowanie danej 
wielości w jedności; na tym polega (a nie na odczytaniu anegdoty w obrazie, jak to 
sądzą niektórzy znawcy) zrozumienie danego dzieła sztuki . Zadaniem artysty jest 
doprowadzenie nas do tego, abyśmy tę jedność danej wielości tak zrozumieli, jak 
on tego pragnął [NF, 28] . 

Pojęcia rozumienia używa jednak tutaj w innym znaczeniu niż wtedy, 
kiedy pisze, że dzieło sztuki wiąże się z „przeżyciem bezpośrednim, a nie 
rozumową kalkulacją tworzącego w chwili tworzenia i dlatego może rów-
nież pobudzić widza do bezpośredniego przeżywania, a nie do poznania 
rozumowego, przy pomocy którego poznaje się jakieś prawdy nauk ści-
słych” [SE, 243] .

Wywoływany przez dzieło sztuki stan jedności osobowości wyposa-
żony jest zatem w status paradoksalny: bezpośrednie odczuwanie aspektu 
konstrukcyjnego dzieła jest w nim tożsame z pojmowaniem sensu tej kon-
strukcyjności, określanym również jako rodzaj rozumienia . Nabiera ono, 
w optyce Witkiewicza, charakteru doświadczenia o charakterze źródło-
wym . W nim manifestuje się zasada istnienia – jedność w wielości – okre-
ślająca wewnętrzną konstytucję każdego z jego przejawów, nie tylko dzieł 
sztuki . Stąd Witkiewicz nie przypisuje dziełu sztuki wyłączności w eks-
ponowaniu zasady istnienia, w nim prezentuje się ona najbardziej wyrazi-
ście – emblematycznie i natychmiastowo . Zawartość odpowiadającego mu 
przeżycia można byłoby uznać za treść niemożliwej definicji pojęcia ist-
nienia – pojęcia najbardziej podstawowego w systemie jego ontologii . Ro-
zumienie zawartości tego pojęcia sprowadza się u Witkiewicza do pozio-
mu przeżycia o charakterze bezpośrednim .

Ta bezpośredniość odnosi pojęcie jedności osobowości Witkiewicza 
do proponowanej przez Henriego Bergsona koncepcji intuicji jako metody 
mentalnego przenikania realności świata materialnego . Koncepcja ta wy-
posaża intuicję w charakter „sympatyzowania” z wewnętrzną istotą przed-
miotu – przypisuje jej zdolność swoistego zżywania się z trwaniem przed-
miotu w uniezależnieniu do geometrycznego schematu przestrzeni jako 
formy naoczności intelektu . Oczyszczona przez Bergsona percepcja jest 
tożsama z przenoszeniem wewnętrznej świadomości trwania podmiotu 
– doświadczanego w aktywności ruchowej własnego ciała – na zewnętrz-
ny świat rzeczy . Dostarcza ona zróżnicowanej i dynamicznej wizji świata 
jako wielowątkowej narracji zachodzących równolegle procesów zmiany .

Zarówno Bergson, jak i Witkiewicz dokonują w swoich koncepcjach 
doświadczenia źródłowego swoistej fuzji porządków bezpośredniego 
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przeżywania i rozumienia rzeczywistości . Witkiewicz nie wywodzi jed-
nak ze swojej koncepcji jedności osobowości metody filozoficznej, zmie-
rza jedynie do jej absolutnego ugruntowania za pomocą operacji pojęcio-
wych, odwołujących się – w przeciwieństwie do Bergsona – do logicznej 
zasady niesprzeczności . Odnosząc się do rozważań Bergsona, zarzuca im 
jałowość: poetycki rezultat wysiłków wczuwania się w dynamikę prze-
biegających symultanicznie procesów rzeczywistości wypowiedzianych 
w pismach Bergsona sprowadza się, jego zdaniem, do konstatacji, zgod-
nie z którą „bezpośrednie przeżywanie można bezpośrednio wyrazić tylko 
przez analogiczne bezpośrednie przeżywanie”29 . Ponadto manifestująca 
się w rozważaniach Bergsona tendencja do utożsamiania myślenia z dzia-
łaniem (przypisywana przez Witkiewicza Bergsonowi i uznawana za ku-
riozum formuła: „tak myśleć, jak gąsienicznik nakłuwa liszkę” [NF, 124]) 
prowadzi, zdaniem Witkiewicza do relatywizacji pojęcia prawdy i koja-
rzy intuicjonizm Bergsona z niemożliwą do zaakceptowania filozoficzną 
formacją pragmatyzmu . Różnice między dwoma filozofami, rozpatrywa-
ne na poziomie szczegółowych rozstrzygnięć, manifestują się w sposobach 
objaśniania sensu bezpośredniości doświadczenia źródłowego: dla Berg-
sona ma ono charakter czasowy i jest równoznaczne z formą aktywności, 
dla Witkiewicza zaś może ono wykraczać poza porządek czasowy . Jak pa-
miętamy z poprzedniego podrozdziału niniejszej pracy, uczucie metafi-
zyczne może graniczyć z „przerwą w trwaniu” [NF, 17] .

Skojarzenie sztuki ze sferą doświadczenia źródłowego wydaje się 
symptomatyczne dla klimatu intelektualnego epoki, w której kształtowała 
się postawa twórcza Witkiewicza . Mimo przypadkowości koneksji prak-
tyk artystycznych i teorii filozoficznych tego okresu tradycja sztuki mo-
dernistycznej, poczynając od impresjonistów, jak się wydaje, ściśle współ-
brzmi z dominującą w ówczesnej filozofii tendencją do odcinania się od 
wypływających z tradycji filozoficznej i naukowej, funkcjonujących w ję-
zyku potocznym pozornie oczywistych przeświadczeń i oparcia myślenia 
filozoficznego na niezawodnym fundamencie tego, co dane w sposób naj-
bardziej niezafałszowany i pierwotny . Tendencja ta, wyrażona najdobitniej 
przez Edmunda Husserla w haśle „powrotu do rzeczy samych”, charakte-
ryzowała dążenia wielu filozofów omawianego kresu, takich jak przed-
stawiciele filozofii życia, wśród nich Bergson, niektórzy neokantyści, 
przedstawiciele szkoły fenomenologicznej, a także myśliciele spod zna-
ku drugiego pozytywizmu, szczególnie Richard Avenarius . Jej sensem był 
postulat oparcia badań filozoficznych na szeroko pojmowanym doświad-

29 Tenże, O intuicji, [w:] tegoż, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie 
Istnienia i inne pisma filozoficzne (1902–1932)…, s . 104 . Dalej w tekście jako OI z po-
daniem stron .
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czeniu – swoiste określenie przez każdego z realizatorów tego postulatu 
znaczenia pojęcia doświadczenia wyznaczało dopiero specyfikę propono-
wanych przez nich rozstrzygnięć .

Jako najbardziej konsekwentny eksponent poglądów Bergsona w dzie-
dzinie sztuki wskazywany jest najczęściej Umberto Boccioni, współtwór-
ca włoskiego futuryzmu30 . Jego prace malarskie i poglądy na sztukę, for-
mułowane w formie manifestów publikowanych w latach 1910–1914, po-
przedzają dojrzałe deklaracje teoretyczne Witkiewicza i jego najbardziej 
radykalne eksperymenty malarskie z końca pierwszego dziesięciolecia 
i początku lat dwudziestych XX wieku . Twórczość każdego z tych arty-
stów wywodzi się z nieco innych źródeł: formuła malarstwa Witkiewicza 
kształtowała się, jak pamiętamy, w kontekście idei syntetyzmu, eksponują-
cych płaszczyznowy i ornamentalny aspekt kompozycji malarskiej, z kolei 
zasady plastycznego dynamizmu Boccioniego odwołują się do impresjoni-
stycznej metody rejestrowania zmienności rzeczywistości, przefiltrowanej 
przez dociekania malarskie Paula Cézanne’a dotyczące objętości i ener-
gii wizualnej przedstawianych przedmiotów . Wątkiem wspólnym poszu-
kiwań Witkiewicza i Boccioniego jest zainteresowanie aspektem formal-
nym dzieła sztuki, teoretyzowanym przez każdego nich w odniesieniu do 
odmiennych przesłanek ontologicznych . 

Wywiedziony z impresjonizmu atmosferyczny aspekt malarstwa 
i rzeźby Boccioniego koresponduje z pokrewnym wglądom Bergsona roz-
poznaniem „uniwersalnego dynamizmu” przenikającego świat natury . 
Rozpoznanie to nie tyle wiąże się z faworyzowaną od czasów renesansu 
zredukowaną formułą percepcji opartej na optycznej zasadzie skupienia 
promieni świetlnych w soczewce oka i zapisywania się obrazów przed-
miotów na jego siatkówce, ile odwołuje się do zdolności myślowego „za-
nurzenia się” w przedmiocie i „przeżywania charakterystycznego dla nie-
go ruchu” . Efektem pojmowanej w ten sposób „inspiracji”31 nie może być 
tworzenie reprezentacji przedmiotów zaledwie włożonych w trójwymia-
rową przestrzeń, rozrysowaną zgodnie z zasadami perspektywy zbieżnej . 
Malarstwo, według wielokrotnie powtarzanego przez Boccioniego postu-
latu psychicznego współbycia artysty z wewnętrzna istotą przedmiotu, ma 
każdorazowo tworzyć niepowtarzalny model przestrzeni, zgodny z ru-
chem „wewnętrznych sił” postrzeganych intuicyjnie przedmiotów . Mo-
del taki jest dziełem artysty, który „zmierza do uważnego przebywania 

30 O związkach malarstwa Boccioniego z intuicjonizmem Bergsona pisał ob-
szernie Brian Petrie w klasycznym eseju Boccioni and Bergson („Burlington Maga-
zine” 1974, nr 116) .

31 Por . U . Boccioni, Futurist Painting and Sculpture, tłum . J .C . Higgitt, R . Brain, 
[w:] Futurist Manifestos, red . U . Apollonio, Londyn 2009, s . 177 .
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wewnątrz przedmiotu, przeżywania jego zmienności i uchwycenia jego  
jedności”32 .

Sformułowane przez Boccioniego zalecenie zajmowania punktu widze-
nia „wewnątrz” przedmiotu jest równoznaczne z odrzuceniem postawy in-
telektualnej reprezentowanej przez współczesnych mu kubistów i uczynie-
nia emocji – w analogii do poglądów Witkiewicza, upatrującego źródła 
dzieła sztuki w bezpośrednim przeżyciu jedności osobowości, określanym 
mianem uczucia metafizycznego – właściwym punktem wyjścia procesu 
twórczego . Sztuka, jak pisał, jest „samym tworzeniem, nie zaś akumulacją 
wiedzy . Emocja w sztuce wymaga dramatu . Emocja w nowoczesnym ma-
larstwie i nowoczesnej rzeźbie tworzy pieśń o grawitacji, przemieszczeniu, 
wzajemnym przyciąganiu się form, mas i kolorów, pieśń o ruchu, interpe-
netracji sił”33 . To irracjonalne i ontologiczne zarazem nachylenie progra-
mu Boccioniego oznacza radykalne votum separatum wobec stosowanej 
przez kubistów metody analizy przedmiotu, polegającej na jego fragmen-
tacji, mającej oddawać swoistość przebiegającego w czasie wielostronnego 
oglądu, i na jednolitej dystrybucji zarejestrowanych profili zgodnie z geo-
metrycznym schematem kraty . Założonym przez Boccioniego punktem 
dojścia procesu twórczego jest syntetyczna rejestracja wielokierunkowej 
ekspansji przedmiotu, prowadzącej – w granicy – do zintegrowania jego 
kształtu z formami otoczenia . „Chcemy chwytać czyste wrażenie – pisał 
Boccioni – to znaczy tworzyć intuicyjnie plastyczną formę, tworzyć trwa-
nie zjawiska, przeżywać przedmiot w jego stawaniu się”34 .

Zgodnie z literą futurystycznej teorii percepcji każdy przedmiot „ujaw-
nia swoimi zarysami sposób, w jaki będzie się rozwijał, gdyby podążał za 
tendencjami swoich sił”35 . Obrazy Boccioniego mają ujawniać ten właśnie 
wirtualny aspekt wewnętrznego ruchu przedmiotu – jego Dynamizm gra-
cza w piłkę (1913) można uznać za paradygmatyczną egzemplifikację pro-
ponowanego przezeń programu „plastycznego dynamizmu” . Kontury ciała 
tytułowej postaci są rozrysowane w przebiegający okrężnie rytm zygzako-
watych profili, efekt napięcia między częściami składowymi kompozycji 
wzmagają dodatkowo zestawienia kolorów, artykułowane zgodnie z impre-
sjonistyczną zasadą kontrastu symultanicznego . Struktura obrazu odnaj-
duje uzasadnienie fizjologiczne – jak głosi współautoryzowany przez Boc-
cioniego tekst Malarstwo futurystyczne. Manifest techniczny z 1910 roku:  

32 Tenże, Pittura scultura futuriste (Dinamismo plastico) [za: B . Petrie, Boccioni 
and Bergson…, s . 141] .

33 Tenże, Futurist Painting and Sculpture…, s . 174 .
34 Tenże, Pittura scultura futuriste…, s . 142 .
35 U . Boccioni, C . Carrà, L . Russolo, G . Balla, G . Severini, The Exhibitors to the 
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„Żaden kształt nie trwa przed nami ustalony, lecz ukazuje się i znika bez-
ustannie . Wskutek tego, że siatkówka zatrzymuje obraz, wszystkie rzeczy 
w ruchu mnożą się, odkształcają i w przestrzeni, którą przebiegają, two-
rzą ciągi wibracji”36 .

Zarejestrowana przez Boccioniego postać gracza w ruchu, sprowadzo-
na do układu przenikających się wzajemnie form abstrakcyjnych, przeno-
si, jak się wydaje, generowaną przez siebie strukturę napięć w bezpośred-
nie otoczenie . Koresponduje to z przekonaniem artysty, zgodnie z którym 
rozwijająca się forma spirali wyraża najskuteczniej wewnętrzną energię 
przedmiotu . Dynamizm gracza w piłkę unaocznia proponowane przez 
niego „rewolucyjne” pojęcie przedmiotu, wykreśla optyczny schemat jego 
przebiegającego odśrodkowo procesu zmiany, tworząc rodzaj „zmateriali-
zowanej atmosfery”, opisywanej również jako „unikalna forma, która wy-
twarza ciągłość w przestrzeni”37 . 

Zakładany u podłoża tego rodzaju kompozycji rodzaj percepcji, uj-
mującej przedmiot w bezpośredniej korelacji z otoczeniem, przynależy, 
zdaniem Boccioniego, dziedzinie doświadczenia opisywanej przez nie-
go w kategoriach „pierwotnej psychologii” . Dziedzinę tę rozumiał on jako 
sferę spontanicznych aktów intuicyjnego wczuwania się w „plastyczny po-
tencjał” przedmiotów38 – rozpoznawania ich zdolności wizualnej ekspan-
sji lub stanu inercji w dynamicznej grze sił z innymi przedmiotami . Siła 
plastyczna przedmiotu, jego – jak pisał – „pierwotna psychologia umoż-
liwia tworzenie w naszych obrazach nowych tematów, niezorientowa-
nych na narracyjną lub epizodyczną reprezentację . Koordynuje ona różne 
wartości plastyczne rzeczywistości – chodzi tu o czysto architektoniczną 
koordynację, wolną od literackich i sentymentalnych wpływów”39 . Cał-
kowite zawierzenie zasadom tej psychologii umożliwia – jego zdaniem 
– „stworzenie plastycznej całości ufundowanej na poetyckiej grze (mas, 
linii i światła) między przedmiotem i otoczeniem”40 . Dzieło tego rodzaju 
ma stanowić „poemat epicki opiewający siły materii w sposób wykracza-
jący poza przypadkowy i epizodyczny detal”41 i wyrażać szczególny stan 
wglądu określanego mianem „plastycznego stanu umysłu”42 .

36 Ciż, Malarstwo futurystyczne. Manifest techniczny, [w:] Artyści o sztuce. Od 
van Gogha do Picassa, wybór i oprac . E . Grabska, H . Morawska, Warszawa 1977, s . 159 .

37 U . Boccioni, Plastic Dynamism, tłum . R . Brain, [w:] Futurist Manifestos…, s . 93 .
38 Por . tenże, Futurist Painting and Sculpture…, s . 179 .
39 Tenże, Absolute Motion + Relative Motion = Dynamism, tłum . R . Brain, [w:] 

Futurist Manifestos…, s . 150 .
40 Tenże, Futurist Painting and Sculpture…, s . 175 .
41 Tamże .
42 Por . tamże, s . 179 .
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Malarstwo Witkiewicza z końca pierwszej dekady i początku lat dwu-
dziestych XX wieku, w którym realizował on założenia teorii czystej for-
my, nie było zorientowane na badanie plastycznego potencjału przedmiotu . 
Witkiewicz pojmował dzieło sztuki jako wyraz bezpośredni „najistotniej-
szej właściwości istnienia: jedności w wielości” – w nim „jedność w wielo-
ści ukazuje się nam w stanie czystym” [JW, 163] . Wyraz ten ma ściśle su-
biektywny wymiar, rzeczona właściwość istnienia manifestuje się bowiem 
pierwotnie – najbardziej bezpośrednio – w sferze „własnych” przeżyć do-
świadczającego podmiotu . W sferze, która – ujmowana w swojej całości 
i skończoności – stanowi, w optyce Witkiewicza, rodzaj zwierciadlanego 
odbicia całości nieskończonego istnienia . Koncepcję tę można uznać za ra-
dykalizację założeń estetyki Schopenhauera, kojarzącego, jak pamiętamy, 
proces twórczy ze zdolnością dokonywania syntetycznego wglądu w ogól-
ne idee rzeczy manifestujące się w mnogości ich przejawów . Maksymalna 
ogólność idei abstrahowanej przez Witkiewicza z mnogości przeżyć, zwią-
zana z maksymalistycznym charakterem leżącego u jej podstawy „przed-
miotu” – całości istnienia – upoważnia go do programowego marginalizo-
wania „treści życiowej” dzieła i faworyzowania jego aspektu formalnego . 

Wychodząc z odmiennych przesłanek filozoficznych, przejętych wprost 
z intuicjonizmu Bergsona, w myśl których łączył on treść ontologiczną 
dzieła ze zdolnością „sympatyzowania” z wewnętrznymi procesami ruchu 
przedmiotów, również Boccioni koncentruje się w malarstwie na ekspono-
waniu schematu konstrukcyjnego obrazu . Nie wynikało to ze skłonności 
tego artysty do traktowania twórczości artystycznej jako formy ucieczki 
od rzeczywistości . Przeciwnie, pojmował on ją jako w ścisłym sensie for-
mę aktywizmu . Stojący u jej podłoża wspomniany „plastyczny stan umy-
słu”, podobnie jak uczucie jedności osobowości u Witkiewicza, ma cha-
rakter przeżycia o charakterze źródłowym – odpowiadający mu sposób 
konstruowania kompozycji malarskiej „polega na rytmicznej dystrybucji 
sił i przedmiotów, dominowanej i sterowanej przez energię stanu umy-
słu do łączenia emocji”43 . Energię tę łączy Boccioni z pojęciem „czystego 
wrażenia”, określanego jako „akt, w którym artysta całkowicie zanurza się 
w swoim przedmiocie, przeżywając charakterystyczny dla niego ruch”44 . 
Zgodnie z tym postulatem artysta sytuuje siebie „w centrum sferycznych 
nurtów, które otaczają go ze wszystkich stron”45 . Tym co musi dać – jak 
głosi sygnowany przez Boccioniego manifest – „dynamiczne wrażenie, to 
znaczy szczególny rytm każdego przedmiotu, jego ukierunkowanie, jego 

43 Tenże, Futurist Painting and Sculpture…, s . 180 .
44 Tamże, s . 177 .
45 Tamże .
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ruch lub, mówiąc ściślej, jego siła”46 . Odpowiadająca czystemu wrażeniu 
kompozycja ma stanowić „emocjonalne środowisko architektoniczne wy-
wołujące wrażenie, które całkowicie angażuje odbiorcę”47 . 

Witkiewicz zarzucał futuryzmowi włoskiemu skłonność do realizmu . 
Nieliczne jego uwagi na ten temat, rozproszone w pismach estetycznych, 
łączą obrazy futurystyczne z problematyką percepcji, która miała tłumić, 
jego zdaniem, problematykę budowy dzieła i faworyzować treść życiową . 
Stosunek Witkiewicza do malarstwa futurystycznego był ambiwalentny: 
o ile przyznawał, że wśród futurystów mogą się znaleźć „prawdziwi ge-
niusze Czystej Formy” [SE, 264], obdarzeni niezwykłą zdolnością rów-
noważenia elementów konstrukcyjnych dzieła, o tyle zarzucał im wycho-
dzenie z błędnych przesłanek teoretycznych . Niekiedy odnosił się do nich 
wręcz lekceważąco, przywołując obiegowe wykładnie ich obrazów: „ci hi-
pernaturaliści, malujący już nie tylko trójwymiarową przestrzeń, ale ru-
szające się do złudzenia przedmioty, przez przedstawienie zamiast jed-
nej np . czterdziestu dorożek” [NF, 71] . Programowe koncentrowanie się 
futurystów na „wyobrażeniu ruchu, rytmice przestrzennej, przedstawie-
niu »esencji przedmiotów« i uczuciowych, prawie muzykalnych wstrzą-
sach, których można doznać od »rytmiki linii«” [SE, 271], ma dotyczyć 
„nie formy samej, a raczej nieistotnej a koniecznej treści duchowej arty-
sty jako człowieka życiowego” [SE, 264] . Kiedy indziej zaś, doceniając wa-
lory formalne obrazów futurystycznych, polemizował z ich wykładnią 
futurystyczną: imitacja ruchu służy w nich, jego zdaniem, przede wszyst-
kim równomiernemu rozmieszczeniu akcentów dynamicznych w obrębie 
konstrukcji dzieła [por . SE, 271] . Ogólnie Witkiewicz odrzuca myślenie 
o kompozycji malarskiej w kategoriach poszukiwania esencji przedmiotu 
– wiąże ono obraz z pojęciem rzeczywistości i równoznaczne jest w jego 
optyce z opowiedzeniem się za realizmem w sztuce . Czy do końca słusz-
nie? Czy zarzut ten może dotyczyć Boccioniego? Czy posługując się po-
jęciem przedmiotu, Boccioni nie wykreował koncepcji dzieła malarskie-
go akcentującej w równym stopniu, co teoria Witkiewicza, jego aspekt  
formalny? 

Uprawiany przez Boccioniego malarski konstruktywizm emocji wy-
znacza punkt widzenia odbiorcy – czy też jego punkt odczuwania – w ob-
rębie przestrzeni optycznej obrazu . Ten punkt postrzegania jest zmienny, 
determinowany siłą atrakcji przedmiotów włączonych w zakres pola wi-
dzenia . Motywowani „pragnieniem zintensyfikowania estetycznych emo-
cji przez połączenie, by tak rzec, zamalowanego płótna z duszą widza”, 

46 U . Boccioni, C . Carrà, L . Russolo, G . Balla, G . Severini, The Exhibitors to the 
Public…, s . 47 .

47 U . Boccioni, Futurist Painting and Sculpture…, s . 177 .
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malarze futuryści – a wśród nich Boccioni – deklarowali, że widz „musi 
w przyszłości być usytuowany w centrum obrazu” . Głosili również, że 
widz nie będzie „po prostu obecny, ale będzie uczestniczył w działaniu”48 . 
Pracą Boccioniego, który problematyzuje tego rodzaju aktywizację widza 
rodzaju, jest kompozycja Ulica wchodzi do domu (1911), czyniąca odwró-
coną postać kobiety, opartej o balustradę balkonu położonego na górnych 
piętrach domu, swoistą osią okrężnego rytmu fragmentarycznych form, 
układających się w dynamiczny obraz rozległego placu miejskiego i wyko-
nywanych w jego obrębie działań budowlanych . Przedstawiona z lewego 
profilu głowa kobiety, jak pisał jeden z interpretatorów tej pracy, stanowi 
„centrum wrażeń i tygiel, w którym łączą się różnorodne impresje”49 . Od-
malowana kobieta doświadcza samej zmienności otoczenia: efekt zacho-
dzących w nim symultanicznych ruchów wzmacnia zabieg przesunięcia 
wizerunków koni z płaszczyzny placu na przedni plan obrazu – umiesz-
czenia ich bezpośrednio w przestrzeni balkonu .

Zaplecze teoretyczne tej kompozycji eksponuje deklaracja malarzy fu-
turystów, wśród nich Boccioniego, podkreślająca subiektywny wymiar 
przedstawienia dynamiki nowoczesnego miasta . Głosili oni, że:

Malując osobę na balkonie widzianą z wnętrza pokoju, nie ograniczamy sceny 
do tego, co czyni widocznym prostokąt okna, lecz staramy się oddać całościową 
sumę wrażeń wizualnych doświadczanych przez osobę na balkonie […] . Impliku-
je to symultaniczność otoczenia oraz, co za tym idzie, dyslokację i rozczłonkowa-
nie przedmiotów, rozproszenie i fuzję szczegółów, uwolnionych od przyjętej logi-
ki i niezależnych od siebie50 .

Innymi słowy, symultaniczność form w obrazie implikuje podmiot po-
strzeżenia . Odkrycie to kwestionuje pretensję tradycyjnych przestawień 
przestrzeni do obiektywizmu . Kompozycje Boccioniego mają sytuować 
odbiorcę w głębi obrazu, podkreślając dodatkowo czasowy charakter bę-
dącego jego udziałem doświadczenia . Mają również stanowić środowisko 
bezpośredniego przeżywania – Bergsonowskiej intuicji, ufundowanej na 
psychicznej funkcji pamięci . „Aby sprawić, żeby odbiorca żył w centrum 
obrazu – głosi cytowany manifest – obraz musi być syntezą tego, co się pa-
mięta, i tego, co się widzi”51 .

48 U . Boccioni, C . Carrà, L . Russolo, G . Balla, G . Severini, The Exhibitors to the 
Public…, s . 48 .

49 S . Martin, Futurism, Kolonia 2005, s . 30 [za: Futurism, red . D . Ottinger, Pa-
ryż–Mediolan 2008, s . 128] .

50 Tamże, s . 47 .
51 Tamże .
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Boccioni – w myśl koncepcji intuicji Bergsona – utożsamia inspirację 
malarską z formą działania: wyrażające ją kompozycje mają stymulować 
doświadczenie dynamicznie pojmowanej głębi . Proponowany przez nie-
go rewolucyjny (w dwojakim sensie tego słowa) zabieg poszerzenia prosto-
kąta malarskiego okna domaga się od odbiorcy zajęcia postawy zaanga-
żowanej – ma stymulować jego maksymalne wyczulenie na przebiegające 
równocześnie w otoczeniu procesy zmiany, kształtować zdolność jego 
swoistego zżywania się z nimi w ich wewnętrznym ruchu . Zgoła odmien-
nie pojmował proces twórczy i konstrukcję formy Witkiewicz . Moment 
delektacji estetycznej wiązał, za Schopenhauerem, ze stanem minimalne-
go zaangażowania w wypadki życia . Wyprowadzał on punkt widzenia wi-
dza z optycznej głębi na płaszczyznę obrazu, ograniczając ją rygorystycz-
nie prostokątem ramy . Redukcjonizm tego rodzaju nie wyklucza jednak 
problematyki cielesnego wymiaru percepcji wpisanej w inspirujący Boc-
cioniego intuicjonizm Bergsona . Wyparta z optycznej warstwy obrazu, 
problematyka ta, pojmowana w kategoriach „ulepszonego” psychologi-
zmu, powraca u Witkiewicza – jak postaram się wykazać w kolejnych czę-
ściach niniejszej pracy – w jego wymiarze symbolicznym .

Wizja malarska z granicznych sfer bytu

Konstrukcję formy Witkiewicz wiąże z przeżyciem o charakterze bardziej 
podstawowym, wbrew Boccioniemu, niż psychiczne uczestniczenie w pro-
cesach przemian rzeczy – takim, w którym doznanie jedności osobowo-
ści psychocielesnego osobnika, pojmowanego w kategoriach obustronnie 
zmiennego związku funkcjonalnego jego trwania i rozciągłości, grani-
czy z doświadczeniem nicości . Powieść Jedyne wyjście, ożywiając znaną 
z 622 upadków Bunga koncepcję aktu twórczego jako przenikania na „od-
wrotną stronę” nicości, problematyzuje to przeżycie z dwojakiej perspek-
tywy: filozofa Izydora Smogorzewicza-Wędziejewskiego, reprezentujące-
go porządek prawdy absolutnej i czyniącego z pojęcia nicości – podobnie 
jak Witkiewicz – „kryterium nieprawdziwości twierdzeń […] o Istnieniu” 
[JW, 130], oraz artysty Marcelego Kiziora-Buciewicza, wzbogacającego 
ogólność tego pojęcia intensywnością egzystencjalnego – przynależnego 
do porządku tożsamości faktycznej poszczególnej – zdziwienia nad istnie-
niem własnym i zewnętrznego świata .

Jedyne wyjście dostarcza obszernego i szczegółowego opisu kolejnych 
faz swoiście rozumianego procesu twórczego . Opis ten łączy zamknięty 
układ kompozycji malarskiej z wyjściowym stanem monadycznej izola-
cji artysty, tożsamej z domknięciem się określonej zawartości strumienia 
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przeżyć w powracającym cyklicznie doznaniu jedności osobowości . Prze-
życie to splata ze sobą rozpoznanie całkowitej obcości i przypadkowości 
świata z poczuciem „absolutnej” samotności indywiduum wobec innych 
istnień poszczególnych . Porównywalne jest z samotnym przebywaniem na 
nieznanej planecie i przenika je „świadomość nieprzynależenia do żadnej 
wielości, żadnego gatunku podobnych istot” [JW, 141] . W nim jednostka 
twórcza realizuje się w swoim bogactwie wewnętrznym i własnej wyjątko-
wości . Udziałem Marcelego, antycypującego w stanie euforii kokainowej 
zamknięty kształt kompozycji malarskiej, jest „poczucie dziwności indy-
widualnej swej, niepowtarzalnej, jedynej w świecie całym, w czasie i prze-
strzeni nieskończonej” [JW, 130] .

Doznanie przez Marcelego jedności własnej osobowości, tożsame ze 
stanem zdziwienia istnieniem własnym i świata, Witkiewicz kojarzy z fe-
nomenologiczną epoché – myślową operacją zawieszenia tezy o realnym 
istnieniu świata, umożliwiającą, zdaniem Edmunda Husserla, dostęp do 
źródłowych sensów rzeczy . Powieściowy artysta wzbogaca jednak wymiar 
dyskursywny tej operacji bogactwem i zróżnicowaniem jednostkowego 
przeżycia . W przebiegu przeżyć Marcelego:

Chwila metafizycznego zdumienia przyszła . Zakołysał się oczywiście świat i ru-
nął w nieskończoną otchłań . Było to swego rodzaju „epoché”, ale gdzie Husser-
lowi do takich rzeczy . On zrobił to w pojęciach tylko, w stosunku do realności 
świata – powiedział sobie, że bierze w nawias, i koniec; załatwił tę rzecz werbal-
nie . Tu wszystko runęło naprawdę w nieskończoność, wszystkie mocne jak stalo-
we liny wiązania realnej i zwykłej rzeczywistości trzasły jak niteczki jakieś wątłe 
i świat ukazał się w swej absolutnej „irracjonalności” […], wobec której irracjona-
listyczne systemy niedofilozofków ziemskich są tak czymś pospolitym, jak te róż-
ne blankiety do wypełnienia, które przysyłano co chwila w najrozmaitszych spra-
wach z PZP [JW, 107] .

W optyce tej warunkiem stworzenia dzieła jest nie tyle Husserlowskie 
„zawieszenie tezy naturalnego nastawienia” – dyskursywny zabieg zneu-
tralizowania przedrefleksyjnej, dominującej postawę praktyczną pewno-
ści dotyczącej realności świata, ile wyobrażeniowa i przeżywana w ułamku 
chwili „aneantyzacja”52 świata – tym różni się program estetyczny Wit-
kiewicza od programu Boccioniego . Prowadzi ona do rozpoznania braku 

52 Pojęcie „aneantyzacji” przywołuję z wypowiedzi Tadeusza Kantora dotyczą-
cych stosowanych w jego praktyce teatralnej zabiegów „sprowadzania do zera” wy-
padków życiowych i eksponowania „realności” uzyskanych w ten sposób fragmentów 
– ukazywania ich „odwrotnej strony” możliwej do rozpoznania z punktu widzenia 
„pustki” . Por . T . Kantor, Teatr „zerowy” (eseje); Teatr autonomiczny (Manifest teatru 
zerowego); Okolice zera, [w:] tegoż, Metamorfozy. Teksty o latach 1938–1974, oprac . 
K . Pleśniarowicz, Kraków 2000 .
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umotywowania kształtu postrzeganej rzeczywistości, konkretność i wy-
razistość jej postaci, konstatowana przez twórczy podmiot w obliczu ni-
cości . W przeżyciach Marcelego: „Takość a nie inność absolutna, z chwilą 
kiedy już była, ale niesamowita jako brak wszelkiej jej konieczności, łyp-
nęła okiem »cości«, która musi być właśnie »jakaś«, i to »takaś« z głębin 
lodowych absolutnej (możliwej jednak logicznie – w tym jest cała strasz-
ność) Nicości” [JW, 108] . Ta niesamowitość obrazu świata danego w do-
znaniu jedności osobowości przywołuje na myśl rodzaj oglądu sub specie 
aeternitatis proponowany przez Schopenhauera . Jego irracjonalna „takość 
a nie inność”, odmienna jednak od irracjonalności procesów rzeczywi-
stości według Bergsona, jest objaśniana przez Witkiewicza w kategoriach 
braku zdeterminowania, bezprzyczynowości – przywołuje ona pojęcie ni-
cości pojmowanej jako granica świata postrzeganego w konkretności jego 
upostaciowania .

Schopenhauerowskie przerwanie wiązań „realnej i zwykłej rzeczywi-
stości” – postrzeganie świata poza porządkiem racji dostatecznej – kojarzy 
proces twórczy z operacją odwrócenia: zawieszeniem utrwalonych w życiu 
praktycznym skojarzeń i rekonfiguracją znanych motywów symbolicz-
nych w nową formę . Rodzajem wstępu do niego jest, zgodnie z proponowa-
ną przez Witkiewicza psychologią procesu twórczego, postrzeganie świa-
ta jako rodzaju konstrukcji formalnej . Oglądane przez Marcelego podczas 
nocnego spaceru miasto „stawało się przedmiotem »z innej dymensji« du-
cha: niepojętym zlepkiem form bez cienia idei jakiejkolwiek użytkowości 
– »czysta forma nonsensu przedmiotowości« określonej, lecz nie zdefinio-
wanej” [JW, 142] . W oglądzie tego typu subiektywny czas istnienia po-
szczególnego doznaje, zgodnie z optyką Witkiewicza, gwałtownego przy-
spieszenia: kondensuje się w zerowym niemal interwale „punktochwili”, 
eksponując samą strukturę – czy też esencję – czasowo-przestrzennej for-
my istnienia . Postrzegany z tej nieżyciowej, wręcz pozaziemskiej perspek-
tywy świat zapada się w przeżyciu Marcelego – tu Witkiewicz przywołuje 
koncepcję Hermanna Minkowskiego – w „nieskończoność bezdni cztero-
wymiarowej hiperprzestrzeni” [JW, 143] .

Ten kosmiczny aspekt pojmowania przestrzeni w procesie tworzenia 
ściśle splata program estetyczny Witkiewicza z tradycją sztuki moderni-
stycznej . Już w 1912 roku Guillaume Apollinaire, podsumowując wysił-
ki kubistów zmierzające do ustanowienia nowej struktury kompozycji 
malarskiej, łączył je z pojęciem czwartego wymiaru, wypracowanym na 
gruncie rozwijanych od połowy XIX wieku systemów geometrii nieeukli-
desowych i teorii fizyki postnewtonowskiej . Wskazywał czwarty wymiar 
jako nową „miarę przestrzeni”, dowodząc, że przedstawia on „ogrom prze-
strzeni rozciągającej się we wszystkich kierunkach w określonym momen-
cie . Jest on samą przestrzenią – wymiarem nieskończoności . To on nada-
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je przedmiotom ich plastyczność . Daje im proporcje, na jakie zasługują 
w dziele”53 . W zbliżony sposób pojmował czwarty wymiar futurysta Boc-
cioni: określał go jako „ustaloną i absolutną miarę tworzącą dynamizm”, 
umożliwiającą „ciągłą projekcję sił i form przewidywanych intuicyjnie 
w ich nieskończonym rozwoju”54 . W optyce tej – zarówno kubistów, jak 
i futurystów – czterowymiarowa przestrzeń uznawana była za rodzaj ab-
solutu, wyznaczającego proporcje rzeczy przedstawianych w kompozy-
cjach malarskich .

Witkiewicz, w odróżnieniu od reprezentowanego przez kubistów i fu-
turystów idealistycznego sposobu rozumienia „hiperprzestrzeni” malar-
skiej, pojmował jej dynamizm bardziej umiarkowanie . Jak wspominałem 
wcześniej, opowiadał się on za tradycyjnym – euklidesowym – rozumie-
niem przestrzeni, łącząc je z koncepcją dwoistej formy istnienia . Koncep-
cja ta ujmuje nieskończoną przestrzeń trójwymiarową w interakcji z nie-
ograniczonym czasem całości istnienia wyabstrahowanym z mnogości 
trwań istnień poszczególnych . Związek ten doznaje uszczegółowienia 
na poziomie funkcjonowania psychocielesnego indywiduum, w którym 
funkcjonalna zależność trwania i rozciągłości wyznacza parametry ogra-
niczonej przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego . Psychologicz-
ny wymiar tej ograniczonej przestrzeni, co postaram się później dokład-
nie przedstawić, ujawniają kompozycje malarskie Witkiewicza .

Wróćmy jednak do przeżyć Marcelego . Doznanie metafizycznego zdu-
mienia dostarcza mu obrazu świata, w którym wszystko „było na równi 
niezrozumiałe, ale była to niezrozumiałość wyższego stopnia: jakby doro-
sły człowiek narodził się nagle czy znalazł się, zaistniawszy po raz pierw-
szy w ogóle, w jakimś miejscu […] nieznanym” [JW, 141] . Ten moment 
przerwania utrwalonych związków skojarzeniowych – moment psychicz-
nej regeneracji – kojarzy się z opisaną w Nowych formach w malarstwie 
fazą strumienia przeżyć, w której zależność funkcjonalna między trwa-
niem i rozciągłością istnienia poszczególnego osiąga stan równowagi . 
Równowaga ta jest równoznaczna – jak pamiętamy – z zajęciem postawy 
estetycznej kontemplacji . W Jedynym wyjściu Witkiewicz, jak się wyda-
je, łączy ją również z momentem kreacji – w przeżyciu tym zachodzi ro-
dzaj przenicowania danego w nastawieniu potocznym obrazu świata na 
następczą wobec niego wizję . Witkiewicz pisze, że

w chwili powstawania kompozycji […] cały świat – i zewnętrzny, i wewnętrzny 
– zajaśniał jak widok […] ciemnonocny rozświetlony błyskawicą bliskiego pio-

53 G . Apollinaire, Rozważania estetyczne, [w:] Artyści o sztuce…, s . 124 .
54 U . Boccioni, Pittura scultura futuriste (Dinamismo plastico) [za: L .D . Hender-

son, The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry, Princeton, NJ 1983, s . 111] .
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runu – zajaśniał i zgasł . […] Ale została po nim ta właśnie cudowna rzecz – wizja 
(zjaw) malarska […] o której cudowności dziś nikt nie wie [JW, 145] .

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym Witkiewiczowskiej narracji opi-
sującej powstawanie kompozycji malarskiej . Pojawienie się wizji malar-
skiej, będące punktem wyjścia autentycznej twórczości55, Witkiewicz łączy 
z poniechaniem praktycznego porządku teraźniejszości i przeniesieniem 
ogniska uwagi w całkowicie inny wymiar życia psychicznego, w dziedzinę 
przeżyć minionych . W kokainowym transie Marcelego: „Wszystko pędzi-
ło w niezmierzoną, burzliwą, siną dal wspomnień, trwając jednocześnie 
w tym samym pokoju” [JW, 137] . Zaczątek procesu twórczego łączy się, 
na jego przykładzie, ze zwrotem ku przeszłości i spontanicznym przetwa-
rzaniem wspomnień – rekonfiguracją jakości byłych, scalanych ze sobą 
w sposób nieuwarunkowany, niepoddany kontroli intelektu . W przeży-
ciach Marcelego:

Zaktualizowana w aktualności przeszłość […] stała się nieomal namacalną praw-
dą, jako zużyta metafora w tym zdaniu . Pił całą gębą niewyrażalne, jak koń – ka-
lafioryzacja lokomotyw, zgiemzienie planet, planetyzacja mikroświństewek elip-
soidalnych, to byłyby te pojęcia, którymi w przybliżenia można by te rzeczy dla 
syntetycznie nastrojonych półwariatów wyrazić ten stan [JW, 137] . 

Witkiewicz określa, w sposób niepozbawiony humoru, ten moment 
przenicowania – całościowej restrukturyzacji zawartości życia psychicz-
nego – jako „metafizyczny pępek”, który w procesie malowania obrazu

lansował napięcia w zwykłych symbolach tego świata niewyrażalne i dalszą swą 
mocą nienasycenia stwarzał poprzez zwykły świat, jako filtr, świat nowy swego 
formalnego omanu, który jako taki był czymś rzeczywistym, poza pretekstowato-
ścią swą w stosunku do danej, mającej powstać kompozycji, i dawał nastrój kom-
pleksu rzeczy realnych, podobnie jak dana grupa drzew, gór, obłoków, wód i tym 
podobnych przedmiotów i istności [JW, 131] . 

Zdecydowany nakaz Witkiewicza sformułowany w Nowych formach, 
żeby „zabić odbicie realnego świata w kompozycji malarskiej” [NF, 34], po-
zostaje w ścisłej zależności z konsekwentnie głoszonym przez niego postu-
latem samozwrotności i „oderwaności” struktury dzieła malarskiego oraz 
„zaświatowości” jego treści . Własności te są zakorzenione – zgodnie z jego 
optyką – we własnościach pierwotnej wizji malarskiej, powstającej w wy-
obraźni artysty w następstwie swoistego zapętlenia się strumienia przeżyć 
istnienia poszczególnego, skutkującego przerwaniem ciągłości percepcji 

55 Na temat Witkiewiczowskiej koncepcji pierwotnej wizji jako momentu ini-
cjującego proces twórczy pisał Wojciech Sztaba (Gra ze sztuką…, s . 145–169) .
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realnego świata i momentalnym usytuowaniem punktu widzenia poza 
jego granicami . Właśnie w tych „granicznych sferach bytu”, gdzie nie obo-
wiązują już kategorie przedmiotowości i przyczyny, w dziedzinie „nonsen-
sownego pojmowania niesamowitości […] każdej sekundy” [JW, 134] sy-
tuuje Witkiewicz wizję malarską pulsującą wewnętrznym życiem kolorów 
i kształtów . W momencie jej poczęcia u Marcelego:

Jak zwykle zamachnęły mu się na szarym tle jakieś masy pędzących kształtów, 
a w ten schemat formalny, w którym jakby potencjalnie zwarte były „napięcia kie-
runkowe” poszczególnych części, zawaliła mu się, jak trup ubitego zwierza, cała 
„zaświatowa”, to jest nieżyciowa treść formalna „dzieła”, zamrożona w skoku nad 
przepaścią niewyrażalnego, w tej sferze braku pytań i odpowiedzi [JW, 99] .

Koncepcja wizji malarskiej wpisana w tok narracji Jedynego wyjścia, 
odwołująca się do eksplozywnego modelu procesu twórczego przedsta-
wionego we wcześniejszych pismach estetycznych, stanowi swoiste roz-
winięcie retoryki nicości tłumaczącej w 622 upadkach Bunga akt kreacji 
kompozycji malarskiej . Ujawnia ona zakotwiczenie systemu ontologiczne-
go Witkiewicza, zamierzonego jako absolutne ugruntowanie pojęcia jed-
ności osobowości, w założeniach jego wczesnej – zorientowanej estetycz-
nie – metafizyki . Dowodzi dwojakiego sposobu rozumienia tego pojęcia 
w dojrzałym okresie jego twórczości . Uzupełnia jego „pozytywny” – bądź 
racjonalny – sens, eksplikowany w pismach ontologicznych przez systema-
tyczną dedukcją pojęć, znaczeniem płynnym, najściślej prywatnym, przy-
należnym dziedzinie doświadczenia określonego zasadą tożsamości fak-
tycznej poszczególnej .

Charakteryzując znaczenie pierwotnej wizji malarskiej, Witkiewicz 
podkreśla dwie częściowo wykluczające się własności: jej wirtualność 
– potencjalność aktualizacji jej zaznaczających się mgliście części składo-
wych, i konieczność określonego sposobu jej wypełnienia w skończonej 
kompozycji malarskiej . Przeciwstawność tych własności – wyjściowej nie-
określoności i docelowej konstrukcyjności – wyposaża opisywaną przez 
Witkiewicza wizję malarską w status mitu . Znaczy ona moment przetwo-
rzenia znanych kształtów świata w nieznane – chwyta byty niejako w mo-
mencie stawania się, wyłaniania się ich określonych kształtów w sferze wy-
obraźni . Wynikający z wizji obraz ma stanowić rodzaj ich spontanicznej 
rejestracji . Witkiewicz opisuje ją w kategoriach eksplozji:

Kompozycja ta jak każda istotna malarska […] zjawiła się Marcelemu jako nie 
oznaczony na razie dokładnie splot nieokreślonych początkowo form, o niewy-
raźnie zaznaczonych, przez zupełnie jednoznaczne jeszcze podobieństwo do pew-
nych niejasnych zrazu przedmiotów, napięciach kierunkowych . Kłąb potencjalnej 
siły jak w nie wybuchniętej bombie, ale już jakby z lekkim zaznaczeniem kierun-
kowo-dynamicznych, czyli wektoralnych możliwości [JW, 140–141] .
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Pojmowana w ten sposób pierwotna wizja malarska stanowi rodzaj ini-
cjującej się samorodnie gry między abstrakcją i figuratywnością – mani-
festujące się w niej kształty niejako in statu nascendi przywołują określone 
skojarzenia przedmiotowe . W związku z tym proces twórczy

musi być, przynajmniej w początku swoim, jednorodny . To znaczy – nie ma od-
dzielnego komponowania form abstrakcyjnych i następnego ich uprzedmioto-
wienia; nie ma wymyślania tzw . „treści” obrazu i następnego jej ukubistycznienia 
czy innego sposobu „ujęcia” przedmiotów . Wszystko to dzieje się od razu, jakkol-
wiek intelekt może być w rozwiązaniu poszczególnych zagadnień w danym dziele 
czynnikiem bardzo ważnym [NF, 274] . 

Uznanie pierwotnej wizji za źródło kompozycji dzieła przesądza o jego 
wymiarze indywidualnym . Wizja, określana również jako „mgławica for-
malna”, musi mieć – nawet w tych sztukach, których „dzieła stają się w cza-
sie: w muzyce, poezji i teatrze” – charakter przestrzenny, „ponieważ nie 
możemy wyobrazić sobie ani pomyśleć wyobrażenia jednoczesnego całe-
go kompleksu czasowego” [CF, 59] .

W tym niemal metodycznie stosowanym zabiegu anihilacji świata 
– Witkiewiczowskim epoché – pozostaje jednak pewne residuum jego re-
alności . Jest nim skrawek przestrzeni, która w momencie przemiany ob-
razu realnego świata w następczą wobec niego wizję zawęża się – bądź 
„zakrzywia” – do pola percepcji Witkiewiczowskiej monady, wyznacza-
jąc parametry jej możliwego doświadczenia i przeciwstawiając ją nieskoń-
czonemu istnieniu . Moment przenicowania – odwrócenia obrazu świa-
ta wiążącego ze sobą rekonfigurację jego elementów – uznany za punkt 
wyjścia procesu twórczego, jest równoznaczny z momentem przeciwsta-
wienia się indywiduum nieskończonemu istnieniu, a także warunkiem 
wypowiedzenia jego zasady – jedności w wielości – w dziele sztuki . Kom-
pozycja malarska, potwierdzając swoim formalnym domknięciem ogra-
niczoność twórczego podmiotu, stanowi zarazem rodzaj wklęsłego zwier-
ciadła, ześrodkowującego niejako wizerunek całości istnienia na samym 
sobie . Wiąże się to z rodzajem stagnacji ograniczonej przestrzeni istnie-
nia poszczególnego w kształtującej się kompozycji malarskiej . W procesie 
twórczym Marcelego:

Część wyobrażeniowej przestrzeni z chwilą powstania kompozycji (układni) tej 
zakrzepła i stała się niezmienną: obramiła się […] i otorbiła w sobie, jak płód w ło-
nie matki stała się swoistym jednorzędem (organizacją) niezależnym już jakby 
[…] i podległym swoistym prawom dalszego rozwoju [JW, 147] .

Według Witkiewicza dzieło sztuki to „rzecz skonsolidowana z formal-
nej mgławicy danej u podstawy jako potencjalna całość” [CF, 59–60] . Ina-
czej określa je jako „czyste jakości złączone jedną ideą, która zamieni cha-
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os w jedność nierozerwalną” [NF, 66] . Punktem wyjścia dzieła jest „stan 
jedności wewnętrznej, przeciwstawienia się jako Istnienie Poszczegól-
ne całości Bytu” [SE, 264–265] . Podstawę tę określa Witkiewicz również 
w kategoriach „pierwotnej, nieokreślonej z początku koncepcji formalnej” 
[CF, 70], która w procesie swojej artykulacji w zamkniętą formę dzieła 
przeistacza się w „ideę oderwanej jedności, w tę formę zaklętej” [NF, 64] .  
Ponownie mamy tu do czynienia z rodzajem ambiwalencji dotyczącej sta-
tusu przeżycia o charakterze źródłowym: pierwotna wizja malarska, okre-
ślana przez Witkiewicza jako rodzaj swobodnej gry wyobraźni, nabiera 
zarazem statusu „koncepcji” i „idei” . Ten platoński rys wyznacza, jak się 
wydaje, miejsce teorii sztuki i praktyki artystycznej Witkiewicza w obrę-
bie tradycji artystycznej, określając specyfikę proponowanej przez niego 
formuły symbolizmu . Witkiewiczowi chodzi o rodzaj symbolizmu w ma-
larstwie, którego przekaz nie będzie zapośredniczony w „tworach świata 
zewnętrznego, tj . w słabym odbiciu bezpośredniego przeżywania czegoś” 
[NF, 40], i który najbardziej skutecznie będzie wyrażał sens najogólniej-
szej idei ontologicznej . Określany jako „symbolizm bezpośredni”, będzie 
on czynił dzieło sztuki

nie „oknem na naturę” […], tylko czymś wyrwanym z liczby innych przedmiotów; 
czymś jedynym w swoim rodzaju i przez tę jedyność tak powszechnym, że obej-
mującym w swym symbolu jedności w wielości Czystej Formy całe Istnienie z jego 
niezgłębioną straszliwą Tajemnicą [NF, 64] .

Stwierdzenia te wydają się jednoznacznie wyposażać wypowiedź ar-
tystyczną w zawartość filozoficzną . Wszak chodzi w nich o wyrażenie 
jedności w wielości, będącej „zasadniczym prawem Istnienia, jedności 
samej dla siebie, nie będącej jednością żadnego stworu lub przedmio-
tu realnego, ani też czysto rozumową jednością pojęciowych powiązań” 
[SE, 228] . Tajemnica, o której mowa w przywołanym wcześniej cytacie, 
dotyczy dysproporcji między ograniczonością psychologicznych parame-
trów przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego, przetłumaczonej 
na formalną strukturę dzieła malarskiego, a nieskończonością przestrze-
ni całości istnienia . Tajemnica ta jest, w optyce Witkiewicza, niepoznawal-
na ze względu na uwikłanie istnienia poszczególnego w porządek istnie-
nia: aby ją rozwiązać, psychocielesna monada musiałaby usytuować siebie 
poza jego granicami . A zatem w granicach możliwości istnienia poszcze-
gólnego – i to w najszlachetniejszych manifestacjach jego dyspozycji twór-
czej – mieści się jedynie określanie pojęciowych granic tajemnicy istnienia 
w dociekaniach ontologicznych bądź ukazywanie struktury istnienia – ro-
dzaju formalnego rusztowania danego zmysłowo świata – w dziele sztuki . 

Zamysł wypowiadania w kompozycji malarskiej zasady dotyczącej ca-
łości istnienia pociąga za sobą neutralizację jej odniesienia przedmioto-
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wego . Wrażenie bezczasowości doświadczenia metafizycznego – pozornej 
jednak, żadne bowiem następstwo jakości, jak twierdzi Witkiewicz w pi-
smach ontologicznych, nie jest pozbawione kwalifikacji czasowej – oraz 
związana z nim przestrzenność pierwotnej wizji, kojarzą założenia este-
tyki Witkiewicza z formułą podmiotowości, istotnie się różniącą od kon-
cepcji podmiotowości zaangażowanej, wczuwającej się w wewnętrzne pro-
cesy rzeczy, inspirującej twórczość Boccioniego . Wyszczególnione przez 
Witkiewicza kwalifikacje pierwotnej wizji – jej nieokreśloność i wirtual-
ność – wyznaczają rygorystycznie charakter inspirowanego przez nią pro-
cesu twórczego . Wizja ta, przekładana na układ form kompozycji malar-
skiej, może zachować status objawienia prawdy metafizycznej tylko przy 
utrzymaniu skrajnej dyscypliny procesu tworzenia . Odpowiadająca jej 
kompozycja nie polega bowiem, zdaniem Witkiewicza, na „zapełnianiu 
poszczególnych jego części zharmonizowanymi, przez powtarzanie się, 
równoległości i symetrie, formami częściowymi” . Ma to być

kompozycja w znaczeniu ogólnej konstrukcji, powstającej w wyobraźni artysty od 
razu, w jednym akcie twórczym i rozkładającej się następnie na poszczególne for-
my, które z niej dopiero w tym procesie różniczkowania, przypominającym czę-
ściowo wybuch pierwotny całości, powstają [IM, 135] .

Eksplozywność procesu tworzenia sprawia, że angażuje się w niego 
„cała istota danego osobnika, wszystkie jego duchowe władze, cały zapas 
nagromadzonych w nim uczuć, wyobrażeń i myśli” [SE, 265] . Ten proces 
„różniczkowania” pierwotnego impulsu twórczego kojarzy się z opisywa-
nym przez Schopenhauera procesem indywidualizacji przenikającej świat 
zjawisk woli – jej manifestowania się w kształtach zmysłowo postrzegal-
nych rzeczy . Akt twórczy nabiera przez to, w optyce Witkiewicza, charak-
teru kreacji w skali kosmicznej – nieprzypadkowo jedną z najważniejszych 
swoich kompozycji z okresu czystej formy opatrzył on tytułem Tworzenie 
świata (1921–1922) . Przebieg procesu tworzenia kojarzy on z „wypełnia-
niem potencjalnej wizji wzrokowej, urzeczywistniającej się obiektywnie” 
[NF, 107] . Formułuje przy tym postulat ekonomicznego wykorzystania 
wyjściowej energii psychicznej, umożliwiającego wyprojektowania na 
płaszczyznę płótna wyjściowej kwalifikacji jednolitości cechującej wizję 
pierwotną . Pisze: 

O ile stan pierwotny, inicjalny, może trwać dosyć długo i o ile pojedyncze kom-
pleksy uczuć i wyobrażeń są tylko pomocniczymi elementami w rozwiązywaniu 
częściowych zagadnień, a nie wysuwają się na plan pierwszy, o ile intelekt nie jest 
siłą rozkładową, niszczącą przez wahania jednolitość koncepcji pierwotnej, tyl-
ko maszyną zaprzęgniętą do roboty w celu jej przeprowadzenia, wtedy powinny, 
przy odpowiednich, czysto zmysłowych zdolnościach powstać dzieła pierwszo-
rzędne [NF, 43] .
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Uruchamiając proces łączenia ze sobą jakości przynależnych wyróżnio-
nym w Nowych formach w malarstwie „uwarstwieniom” podmiotu twór-
czego – sferom uczuć życiowych, intelektu i czystej formy – pierwotny im-
puls twórczy, uwolniony w doznaniu jedności osobowości [por . NF, 19–32],  
jest każdorazowo artykułowany w niepowtarzalnym splocie trzech kon-
stytutywnych składników dzieła malarskiego: układu form na płaszczyź-
nie, relacji kolorystycznych oraz określonego stylu łączenia ze sobą kształ-
tów . Witkiewicz niejednokrotnie podkreśla, że składniki te – kompozycja 
obrazu, harmonia barw i „ujęcie formy” – stanowią w poszczególnych 
dziełach organiczną jedność, sztucznie rozdzielaną jedynie w celach opi-
sowych . Respektowanie przez artystę tego organicznego – całościowego 
– charakteru procesu kształtowania się dzieła prowadzi, w optyce Witkie-
wicza, do ścisłego powiązania jego części składowych i, w ostatecznej in-
stancji, do zintegrowania struktury formalnej pracy z płaszczyzną obrazu . 
W ten sposób, jak dowcipnie konstatuje w Jedynym wyjściu, „kwestia for-
my przeprowadzona” zostaje „aż do elementów ostatnich, to znaczy właś-
ciwie pierwszych” [JW, 151] . 

Omawiając pojęcie formy dzieła malarskiego – „formy estetycznej” 
– Witkiewicz eksponuje jej aspekt konstrukcyjny . W Szkicach estetycznych 
określa ją jako

jedność w wielości, posiadającą cechę jedności samą dla siebie, i to jedność w wie-
lości form sylwetowych niezależną od tego, jakie sylwety przedmiotów te formy 
składowe nam przypominają i w uniezależnieniu od tego, czy z punktu widze-
nia życia i świata zewnętrznego formy tych przedmiotów są zdeformowane, czy 
nie [SE, 234] .

Definicja ta łączy aspekt konstruktywny dzieła, decydujący o jego we-
wnętrznej jedności, z postulatem jego zamknięcia wobec zewnętrznej rze-
czywistości i przynależnej jej logice skojarzeń życiowych . „Forma este-
tyczna – pisze – [jest] konstrukcją, której jedności nie możemy do żadnych 
innych pojęć sprowadzić, niczym obcym samej formie jako takiej wytłu-
maczyć” [SE, 234] .

Objaśniana w kategoriach konstrukcyjności cecha jedności w wielo-
ści dzieła malarskiego stanowi jego piękno . Kreśląc zasady swojej umo-
tywowanej ontologicznie aksjologii, Witkiewicz pisze w Nowych formach 
o „twardej logice” piękna [por . NF, 24], porównywalnej w swojej ścisłości 
z logiką myślenia matematycznego, piękna abstrakcyjnego, manifestują-
cego się w „mowie czystych elementów jakościowych” [NF, 25], identyfi-
kowanych w dziedzinie malarstwa jako kolory i kształty . Wychodząc na-
przeciw normom klarowności tej mowy, charakteryzuje dzieło malarskie 
jako precyzyjną strukturę części składowych zorientowaną na wyizolowa-
nie dzieła z porządku czasowego i podkreślanie jego aspektu przestrzen-
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nego . Konstrukcja formy ma być zgodna z istotą dzieła malarskiego: trwa 
ono „niezmiennie w przestrzeni” i – w odróżnieniu od dzieła muzycznego, 
które wpisane jest w porządek czasowy – „jest dokładniejszym symbolem 
abstrakcyjnej jedności w swej niezmienności; jego jedność całkuje się w do-
skonalszy sposób z powodu jednoczesności w przestrzeni” [NF, 34] . My-
ślenie Witkiewicza o dziele malarskim cechuje się skrajnym rygoryzmem . 
Zgodnie z jego programem estetycznym efekt jego konstrukcyjności może 
być osiągnięty jedynie przez metodyczną redukcję trójwymiarowej prze-
strzeni optycznej obrazu do dwuwymiarowej płaszczyzny . W kolejnym 
rozdziale niniejszej pracy zamierzam powiązać opis tej operacji z propo-
nowaną przez Witkiewicza koncepcją statusu treści dzieła sztuki . 
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Rozdział 3

W stronę ikonografii ontologicznej

Erupcja, konstrukcja, płaszczyzna

Polaryzacja uczucia metafizycznego w sferach uczuć życiowych, intelek-
tu i czystej formy (swoistość sfery czystej formy jako odrębnej dziedzi-
ny przeżyć omówię w dalszej części niniejszej pracy) jest warunkiem jego 
manifestacji w kompozycji malarskiej . Witkiewicz wielokrotnie podkreś-
la w pismach estetycznych całościowy charakter procesu jego eksterio-
ryzacji, tłumacząc go maksymalną intensyfikacją wewnętrznego napię-
cia – stanem owładnięcia „jedną, mającą się stać, rzeczywistością, wizją” 
[SE, 264] . Tylko bezwarunkowe podporządkowanie się swoistej logice 
tego procesu ma umożliwić artyście wydobycie istotnego sensu uczucia 
metafizycznego – przekazanie go w konstrukcji formy dzieła . Omawia-
na wcześniej wirtualność wizji malarskiej – jej nieokreśloność, a zarazem 
wpisana w nią konieczność określonego sposobu jej aktualizacji w kom-
pozycji malarskiej – nadaje procesowi tworzenia charakter eksplozji . Wit-
kiewicz kojarzy moment wyłonienia się wizji, następczej wobec wyobraże-
niowej anihilacji świata zewnętrznego, ze stanem maksymalnej integracji  
jaźni:

Punktem wyjścia jest ten stan jedności wewnętrznej, przeciwstawienia się jako 
Istnienie Poszczególne całości bytu; ale aby się to stało zewnętrznym, zobiekty-
wizowanym dziełem, musi przyjąć udział w procesie twórczym cała istota dane-
go osobnika, wszystkie jego duchowe władze, cały zapas nagromadzonych w nim 
uczuć, wyobrażeń i myśli [SE, 264–265] .

Warto powrócić w tym miejscu do kwestii dwuaspektowości pojmo-
wania przez Witkiewicza uczucia metafizycznego . Jak pamiętamy z prze-
prowadzonych wcześniej w niniejszej pracy analiz, w dojrzałych pismach 



ontologicznych opisuje je on jako jedność osobowości, możliwą dzięki 
objęciu przebiegu przynależnych osobowości przeżyć jakością postacio-
wą całości jej trwania . Doznanie to stanowi, w jego optyce, o integralno-
ści wewnętrznej istnienia poszczególnego, sytuując je w nierozdzielnym 
związku z całością istnienia, jako ograniczenie jego dwoistej – czaso-
wo-przestrzennej – nieskończonej formy . W młodzieńczych tekstach fi-
lozoficznych, dziełach literackich oraz w pismach estetycznych eksponu-
je inne, chociaż komplementarne wobec poprzedniego, znaczenie pojęcia 
uczucia metafizycznego . Zmierza w nich do wydobycia głębi tego przeży-
cia, ujmując je w kategoriach potencjalności wizji artystycznej, związane-
go z nią stanu wewnętrznego napięcia podmiotu twórczego i jej eksplo-
zywnego uzewnętrznienia w strukturze formalnej dzieła .

W uczuciu metafizycznym istnienie manifestuje się jako wizja w swo-
jej oszołamiającej złożoności i żywotności . Uzasadnia to, jak się wyda-
je, podjęcie próby naszkicowania zasad ontologicznej ikonografii ma-
larstwa Witkiewicza, której hasłem przewodnim będzie pojęcie dwoistej 
formy istnienia, ono bowiem – można przyjąć – łączy pewne aspekty for-
malne i motywy wizualne prac Witkiewicza z niektórymi tezami jego 
ontologii . Projekt taki zamierzam naszkicować w niniejszym – trzecim 
– rozdziale pracy, ze świadomością niebezpieczeństwa jego dowolno-
ści . Do swoich utworów literackich, nie tylko tych utrzymanych w czy-
stej formie, często włączał on wypowiedzi o charakterze filozoficznym, 
traktując je jako elementy konstrukcji dzieła, a zatem zawieszając ich 
obowiązywanie . Proponowane analizy ontologicznej zawartości dzieł 
malarskich Witkiewicza będą zatem wymagały nieustannej konfrontacji 
ich określonych aspektów z brzmieniem proponowanych przez niego tez  
ontologicznych .

 Przywołując znaną z wczesnego okresu twórczości Witkiewicza me-
taforę dzieła sztuki jako lustra, możemy uznać, że istnienie przegląda się 
w uczuciu metafizycznym jako wielość w jedności – pojęcie uznane przez 
niego za równoznaczne z pojęciem jedności w wielości – skondensowa-
na w zerowym (pozornie) interwale „punktochwili” przenikania podmio-
tu twórczego „na odwrotną stronę głębokości” [622, 61], tożsamym z mo-
mentem odczucia przez niego jedności własnej jaźni . W Nowych formach 
Witkiewicz wykorzystuje język psychologizmu do określenia swoistości 
pierwotnej wizji malarskiej – w procesie tworzenia dokonuje się

zobiektywizowanie oderwanej od osobowości i nie będącej jednością żadne-
go użytkowego przedmiotu jedności w wielości, co jest możliwym tylko przez 
stworzenie pod wpływem potencjalnej wizji, tj . pewnego następstwa jakości 
abstrakcyjnych lub ich jednoczesności, konstrukcji jakości prostych, związa-
nych w jedność w sposób nie podlegający logicznemu i użytkowemu wytłoma- 
czeniu [NF, 24] .
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O swoistości pierwotnej wizji, będącej bezpośrednim przeżyciem sensu 
istnienia jako całości, decyduje zatem sposób powiązania jakości, odnaj-
dujący przełożenie w konfiguracji części składowych kompozycji malar-
skiej . Witkiewiczowi przyświeca idea kompozycji jako „ogólnej konstruk-
cji, powstającej w wyobraźni artysty od razu, w jednym akcie twórczym 
i rozkładającej się następnie na poszczególne formy, które z niej dopie-
ro w tym procesie różniczkowania, przypominającym częściowo wybuch 
pierwotny całości, powstają” [IM, 135] . Kompozycja taka jest wyposażona 
w status symbolu jedności osobowości i – przez analogię – symbolu jed-
ności istnienia, odczytywanego następnie w wielofazowym, lecz skonden-
sowanym, przeżyciu odbioru .

Syntetyczny charakter doznania jedności osobowości – jednolitość 
wytrącającej się w jego przeżyciu wizji malarskiej – musi wyartykuło-
wać się w procesie twórczym jako określona ścisłymi zasadami struktura 
różnic między składnikami dzieła, osiągając wyjściową cechę jednolito-
ści w zamkniętej konstrukcji formy . Opisując te relacje, Witkiewicz upra-
wia swoistą fenomenologię formy malarskiej, formułując ogólne prawa 
budowy kompozycji i ukazując sposób pojawiania się dzieła malarskiego 
jako oczyszczonej konstrukcji . Ma to związek z jego sposobem rozumie-
nia aprioryczności estetyki, o którym pisałem w poprzednim rozdziale ni-
niejszej pracy .

U podstaw Witkiewiczowskiej systematyzacji terminów opisujących 
strukturę dzieła malarskiego znajduje się rozróżnienie między formą rze-
czywistą i formą sylwetową przedmiotu . Forma rzeczywista dotyczy przed-
miotu postrzeganego w przestrzeni wielowymiarowej . Wymaga ona – jak 
pisze w Szkicach estetycznych – „patrzenia dwuocznego i całego systemu 
mięśni, skoordynowanego w czuciach swoich z przestrzenią czysto wzro-
kową” . Ten modus percepcji sprawia, że „bezpośrednio widzimy przed-
mioty i czujemy nasze ciało zanurzone w przestrzeni wielowymiarowej, 
którą będziemy nazywali naszą przestrzenią rzeczywistą” [SE, 232] . Od 
przestrzeni rzeczywistej, wyznaczającej parametry doświadczania bez-
pośredniego otoczenia przez istnienie poszczególne, Witkiewicz odróż-
nia „pole widzenia czystego” [SE, 232], w którym sytuuje formę sylwetową 
skorelowaną z bardziej zdystansowanym sposobem widzenia . Twierdzi:

O ile formę sylwetową możemy mieć daną w jednym akcie spostrzegania prostym 
(pojęcie aktu prostego uważamy za równoznaczne z pojęciem niezmiennego kom-
pleksu jakości w trwaniu), w nieruchomym patrzeniu jednoczesnym, o ile formę 
„rzeczywistą” (tzn . odpowiadającą szeregowi czuć dotykowych) możemy odgady-
wać jedynie przy pomocy patrzenia dwuocznego (przy czym nie mamy do czy-
nienia z czystymi czuciami wzrokowymi, tylko z całym szeregiem innych czuć: 
w mięśniach gałki ocznej, w soczewce, tj . czuć akomodacji), o tyle formę przed-
miotu „rzeczywistą” możemy zbadać jedynie wtedy, kiedy przedmiot porusza się 
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koło swoich osi (zmiennych lub stałych), lub jeśli my poruszamy się wokół niego, 
względnie ze wszystkich stron go dotykamy [SE, 232–233] .

Forma rzeczywista przedmiotu jest zatem tożsama z ujmowaniem go 
w zmienności, w bezpośredniej interakcji z aktualną dyspozycją aparatu 
percepcyjnego . Forma sylwetowa wiąże się z kolei z unieruchomieniem 
przedmiotu, wymagającym korekty naturalnego sposobu postrzegania: 

Jeśli zamkniemy jedno oko i będziemy patrzeć nieruchomo przed siebie, starając 
się zupełnie nie ruszać całym ciałem, zaledwie oddychać, i jeśli w polu widzenia 
nic się ku nam nie będzie zbliżać lub od nas oddalać, i jeśli postaramy się przy tym 
nie zwracać uwagi na poprzednie doświadczenia co do odległości przedmiotów 
– dostaniemy pole widzenia zupełnie płaskie, ponieważ poczucie trzeciego wy-
miaru daje nam akomodacja soczewki i wszystkie inne czucia mięśniowe . Z takie-
go to płaskiego pola widzenia zdaje sprawę malarz (artysta), tworząc na niej wie-
lość płaskich form, ujętych w nierozerwalną całość [NF, 49] .

Przynależna płaskiemu polu widzenia forma sylwetowa stanowi sub-
strat konstrukcji malarskiej na ograniczonej płaszczyźnie . Postulat „ode-
rwaności” dzieła, realizowany przez abstrahowanie od przedmiotowości, 
wiąże ze sobą redukcję przestrzennego wymiaru kompozycji do układu 
płaskich form zintegrowanego z powierzchnią płótna . Witkiewicz pisze:

Ponieważ […] przedmioty w rzeczywistej przestrzeni wzrokowej rysują się jedne 
na drugich, a rozpatrując pole widzenia, możemy zrobić abstrakcję od trójwymia-
rowości (czy więcej) rzeczywistej przestrzeni, więc mówiąc o tematach kompozy-
cyjnych, ze występują one jedne na drugich, nie implikujemy koniecznie pojęcia 
imitacji natury z przestrzennością jej między przedmiotami, w głąb pola widze-
nia . Pojęcie „na” wyrażać będzie tylko to, że pewne masy form związane są ze sobą 
w oddzielne całości i że mogą przecinać się miedzy sobą, podobnie jak przedmioty 
w przestrzeni, w polu widzenia; lub występować na pewnym tle jednolitym albo 
posiadającym swoje formy główne i poboczne [NF, 58] .

Postulowany przez Witkiewicza zabieg oczyszczenia widzenia można 
powiązać z doświadczeniem powieściowego Marcelego, który, antycypu-
jąc zamknięty kształt kompozycji malarskiej, postrzega miasto, przez któ-
re przechodzi, jako pozbawioną treści życiowej strukturę formalną . Taki 
tryb percepcji, jak się wydaje, równoważy obustronnie zmienną zależność 
funkcjonalną między komponentem cielesnym i komponentem psychicz-
nym istnienia poszczególnego, utożsamiając się ze stanem kontemplacji 
estetycznej .

Proponowana przez Witkiewicza idea abstrakcji od trójwymiarowości 
wpisuje się w modernistyczny program integrowania porządku formalne-
go dzieła z „danymi przyrodzonymi” medium malarskiego – płaskością 
i czworobokiem płótna . Zakłada ona neutralizację cielesnego wymiaru 
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percepcji w procesie tworzenia – nadania mu w granicy charakter widze-
nia jednoocznego . Zabieg ten przekłada się na postulowany przez Witkie-
wicza model percepcji dzieła malarskiego . W Szkicach estetycznych pisze, 
że: „Patrzenie na obraz będący płaszczyzną […] można w pewnym przy-
bliżeniu utożsamić z patrzeniem jednoocznym, ponieważ nie będzie zaj-
mować nas wtedy to, jakie ta dana płaszczyzna ma miejsce w rzeczywistej 
naszej przestrzeni” [SE, 231] . Przy tym zredukowanym sposobie widze-
nia płaszczyzna obrazu będzie „dla nas istnieć w pewnym sensie sama dla 
siebie, oczywiście w pewnej mniej więcej oznaczonej odległości od nas, 
z której będziemy mogli w jednym spojrzeniu objąć całość jej w najłatwiej-
szy sposób” [SE, 232] . Opisane przez Witkiewicza widzenie płaskie, do-
magające się skutecznej eliminacji bodźców płynących z bezpośrednie-
go otoczenia i ograniczenia do minimum oddziaływania wewnętrznych 
czuć cielesnych, umożliwia syntetyczny akt „całkowania wzrokowej wie-
lości w jedność” [NF, 52], prowadzący odbiorcę do doznania jedności wła-
snej osobowości . 

Trudno o większy kontrast między postulowanym przez Witkiewi-
cza modelem kontemplacyjnego i bezcielesnego niemal odbioru a mode-
lem percepcji zaangażowanej postulowanym przez Boccioniego . Trudno 
o większą rozbieżność sposobów pojmowania procesu twórczego niż róż-
nica między zamkniętym obiegiem informacji, wypreparowanej niemal 
z domieszki cielesności, między okiem i dłonią malarza według Witkie-
wicza a pojmowaniem gestu malarskiego jako bezpośredniej rejestracji 
„dynamicznego wrażenia” – wielozmysłowego uczestniczenia w proce-
sach bezpośredniego otoczenia według Boccioniego . Nie dajmy się jednak 
zwieść pozorom dyscypliny narzucanej artyście i odbiorcy w proponowa-
nych przez Witkiewicza koncepcjach odbioru i tworzenia . Postulowana 
w jego rozważaniach teoretycznych represja cielesności znajduje kompen-
sację – czego będę starał się dowieść w kolejnych częściach niniejszej pra-
cy – w jego świadomej, jak się wydaje, decyzji przetłumaczenia cielesnego 
wymiaru percepcji na układ znaków malarskich we własnych obrazach . 

Płaskość obrazu, wynikająca z wewnętrznej jedności jego kompozy-
cji ujmowanej w związku z harmonią kolorów, stanowi według Witkiewi-
cza kryterium czystej formy dzieła malarskiego . Warunkiem osiągnięcia 
efektu płaskości jest – jak pisałem – konsekwentna neutralizacja pozornej 
głębi optycznej obrazu przez zastąpienie iluzyjnego porządku form dwu-
wymiarowych układem form sylwetowych . Z kolei jedność dzieła wynika 
z hierarchizacji form płaskich – sytuowania ich w określonej konfiguracji 
wobec siebie i wobec granic obrazu . Płaskość i jedność stanowią cechy de-
finicyjne kompozycji, czyli „układu obrazu”, określonego jako „stosunki 
form tego obrazu między sobą i stosunek ich wszystkich do formy obojęt-
nej, niewchodzącej w skład form wewnętrznych, tylko odgraniczającej ob-
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raz ten od reszty przedmiotów, czyli ramy” [NF, 47] . Pojęcie kompozycji 
jest przy tym tożsame dla Witkiewicza z pojęciem czystej formy w malar-
stwie – tym drugim posługuje się on „w znaczeniu kompozycji form syl-
wetowych w danej zamkniętej przestrzeni” [SE, 235] .

Rama obrazu wyznacza obszar wewnętrznych podziałów w obrębie 
kompozycji, określonych zasadą utrzymania równowagi między jej czę-
ściami . Prawa strukturalne wywiedzione z tej zasady określają warunki 
jedności kompozycji . Ich opis, wpleciony w tekst Nowych form, wyposa-
ża Witkiewicz w znamiona swoistej arytmetyki wewnętrznych podziałów 
kompozycji . „Stan jedności płaszczyzny rozdzielonej – pisze – możemy 
zdefiniować jako pewną równowagę podziału, równomierność częścio-
wych komplikacji; wszelkie zaś komplikowanie kompozycji jako pomna-
żanie podziałów, w związku z odbieganiem od symetrii całości i części i od 
równowagi” [NF, 48] . Komplikowanie wewnętrznych podziałów – sty-
mulowanie wewnętrznego pofałdowania kompozycji – może się wiązać 
z zaburzeniem proporcji między jej elementami konstrukcyjnymi i oraz 
równowagi między nimi, przyczyniając się zarazem, paradoksalnie, do 
zintensyfikowania efektu jej jedności . Witkiewicz stwierdza:

Jedność całej płaszczyzny zależną jest od tego, czy większe płaszczyzny dzielące 
stanowią też jedność same dla siebie . Im większa będzie ilość podziałów i nierów-
nowaga przy jednoczesnej konieczności całkowania tej wielości w jedność, tym 
silniejsze będzie uczucie jedności, co jest celem Czystej Sztuki . Mogą więc być 
kompozycje proste co do podziałów i zawiłe co do równowagi i na odwrót, lub tez 
obie te właściwości będą równoczesne [NF, 48–49] .

Barokowość formy, przyczyniająca się – przy zachowaniu równowa-
gi podziałów – do wzmocnienia efektu jedności kompozycji, jest możli-
wa tylko przy zachowaniu neutralności formy ograniczającej . W związku 
z tym Witkiewicz ustanawia zasadę odwrotnej proporcjonalności prostoty 
ramy obrazu i wewnętrznej komplikacji formy . Stwierdza, że

im prostsza jest forma ograniczająca, tym większa może być komplikacja form 
wewnętrznych, którym forma ta narzuca przez swoją prostotę jednolitość i odgra-
nicza lepiej od wpływu innych przedmiotów, ułatwiając oddzielenie wrażenia od 
dzieła sztuki od innych wrażeń pobocznych [NF, 47] .

Skutecznie izolując kompozycję formy od niepożądanej interakcji z ze-
wnętrzną rzeczywistością, rama stanowi warunek ustalenia się wewnętrz-
nej hierarchii jej elementów . Spośród wszystkich składników w obrębie tej 
struktury rama, kwalifikowana jako „obojętna” dla wewnętrznej kompli-
kacji form, stanowi, jak się wydaje, element najmniej „istotny”, zgodnie 
z ustalanymi przez Witkiewicza zasadami wewnętrznej dynamiki dzieła, 
a zarazem strukturalnie najbardziej „konieczny” dla zapewnienia dziełu 
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spójności . Do wykreowania efektu jedności konieczne jest, jak pisze Wit-
kiewicz, „zamknięcie obrazu w ramie, aby stanowił faktycznie formalnie 
ograniczoną przestrzeń, a nie tylko był wyciętym kawałkiem, okienkiem 
na jakąś nieograniczoną przestrzeń” [SE, 261] . Funkcja efektywnego za-
mykania kompozycji, przypisywana przez Witkiewicza ramie, radykal-
nie dystansuje jego koncepcję obrazu od proponowanej przez Boccioniego 
i futurystów włoskich formuły obrazu jako poszerzonego okna na rze-
czywistość . Witkiewicz opowiada się za ustaleniem autonomicznej prze-
strzeni obrazu, którego rama, obojętna wobec wewnętrznej komplikacji 
kształtów, będzie formalnym ograniczeniem . Warunkuje ona te własno-
ści strukturalne obrazu, które skutecznie odcinają go od zewnętrznej rze-
czywistości .

Wewnętrzna jedność kompozycji wynika z polaryzacji jej składników 
na formy główne i poboczne . O statusie form głównych przesądza wywo-
ływany przez nie efekt optyczny w płaskim polu widzenia odbiorcy – for-
my te narzucają się jego spojrzeniu jako te, które wiążą układ kształtów 
w jedną całość . Witkiewicz pisze:

Jeden lub więcej tematów w danej kompozycji można uważać za główniejsze od 
innych; tematy mogą być również tak związane, że stanowią nierozerwalną ca-
łość . Główność i poboczność oceniamy według ich wagi dla wrażenia jedności, 
którego doznajemy od całości kompozycji [NF, 58] .

Podział na formy główne i poboczne nakłada się na inną proponowa-
ną przez Witkiewicza klasyfikację form – podział na części podstawowe 
kompozycji, to jest „takie, bez których całość zmienia się w zupełnie inną 
koncepcję” [NF, 66], oraz jej szczegóły, czyli te, które potęgują

znaczenie pewnych części obrazu, nadając akcenty pewnym formom; części owe 
urozmaicają dyskretnie miejsca, które, konieczne jako pustka w stosunku do in-
nych (tzn . nie posiadające znaczenia jako takie, tylko przez obrysowanie ich inny-
mi kształtami), byłyby jako takie męczące i nudne [NF, 66] .

W myśl tej wykładni, szczegóły – podobnie jak zamykającą kompozy-
cję ramę obrazu – można uznać za elementy kompozycji nieistotne, choć 
konieczne, trudno bowiem rozpoznać jedność takiej kompozycji, która 
jednocześnie odbierana jest jako męcząca i nudna .

Klasyfikacja form na główne i poboczne mieści się w ramach tradycyj-
nej polaryzacji części składowych kompozycji na figurę i tło . W Nowym 
formach znajdujemy sformułowanie, które podważa, jak się wydaje, hie-
rarchiczny charakter tego podziału: 

Teoretycznie jest tło takim samym tematem . Praktycznie chodzi jednak właśnie 
o to, abyśmy nie mogli widzieć form tła zarysowanych na danym temacie, tylko 
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odwrotnie: abyśmy widzieli formy tła jedynie negatywnie, jako wycięte taką albo 
inną forma główną . Oprócz pewnego charakteru formy rzucającego się w oczy, 
tematy główne muszą być zaakcentowane kolorem; nie zawsze bowiem sam ich 
kształt mógłby na nich ten akcent położyć [NF, 58–59] .

Tego rodzaju „marginalnych” lub drugorzędnych czynników akcentu-
jących znaczenie głównych tematów w obrębie kompozycji daje się, po-
dążając za literą pism Witkiewicza, wyróżnić więcej . Poza akcentami ko-
lorystycznymi, wzmacniającymi znaczenie strukturalne poszczególnych 
mas, są nimi wspomniane już szczegóły kompozycji . Podkreślają one zna-
czenie form pobocznych, które przyczyniając się do zachwiania równowa-
gi układu form, stanowiąc zarazem jego niezbywalne składniki . Ich rolę 
Witkiewicz określa w koncepcji kompozycji perwersyjnej, przeciwstawio-
nej kompozycji „naturalnej” bądź „zwykłej”, której możliwość uzasadnia 
posługując się trybem warunkowym . Pisze:

O ile nierównowagi mas kompozycji lub wielkich różnic ich charakteru nie moż-
na uznać za błąd, który sprzeciwia się własnemu założeniu artysty, tylko musimy 
właśnie te niepokojące kształty lub ich nierównowagę uznać za konieczny element 
jedności w całości obrazu; jeśli pustki i nagromadzenia kształtów są tego rodzaju, 
że całość, mimo ich pierwotnie nieprzyjemnego charakteru, traci swój sens istot-
ny z chwilą ich usunięcia – kompozycję, w której zachodzą takie stosunki, będzie-
my nazywać przewrotną [NF, 67] .

W kompozycji perwersyjnej drugorzędne części składowe kompozy-
cji – nieproporcjonalnie duże formy poboczne, zaburzające równowagę 
kompozycji i wywołujące negatywne odczucia odbiorcy, a także podkre-
ślające ich znaczenie konstrukcyjne szczegóły – okazują się niezbędne dla 
podtrzymania jedności dzieła . Wniosek ten podważa, jak się wydaje, hie-
rarchiczny charakter wyjściowej klasyfikacji form na poboczne czy – sze-
rzej – klasyfikacji kompozycji na marginalne i główne . Status składnika 
nieistotnego, lecz koniecznego, kompozycji malarskiej, zaczyna dotyczyć 
nie tylko składników marginalnych, ale także głównych i podstawowych, 
w ten sposób wszystkie elementy strukturalne kompozycji malarskiej stają 
się w jednakowym stopniu marginalne – nieistotne i konieczne zarazem . 
Zgodnie z tą logiką kompozycja malarska prezentuje się jako swego rodza-
ju różnicujący system elementów formalnych, w którym para nierozłącz-
nych i wzajemnie warunkujących się kwalifikacji składników kompozycji 
– nieistotność i konieczność – przesuwa się niejako w ruchu okrężnym na 
kolejne składniki dzieła . Prymat całości nad częściami kompozycji nadaje 
w ostatecznej instancji wszystkim jej elementom charakter marginalny .

Ten styl dekonstrukcyjny, niemal jawnie manifestujący się w rozwa-
żaniach estetycznych Witkiewicza i przywołujący na myśl wyróżnioną 
przez Jacques’a Derridę „logikę suplementarności”, dotyczy również kon-
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cepcji statusu anegdotycznej lub – szerzej – życiowej treści obrazu . Kom-
ponent treściowy, objaśniany w kategoriach odniesienia przedmiotowego 
kształtów włączonych w obręb kompozycji malarskiej, wpisuje się w sys-
tem przesunięć między jego elementami uznawanymi za nieistotne, a za-
razem konieczne1 .

Podobnie jak inne składniki konstytutywne dzieła – ograniczająca 
rama oraz układ form sylwetowych ujmowanych w określonej konfigu-
racji percypowanej jako jedność – jego treść życiowa również jest podpo-
rządkowana rygorowi formy . Pełni ona niezwykle ważną funkcję – sta-
nowi dodatkowy środek wzmacniający spójność strukturalną kompozycji . 
Witkiewicz pisze, że

kompozycja, słabo określona co do kierunkowego napięcia mas, staje się dale-
ko bardziej jednolita, kiedy napięcie zostało przy pomocy bardzo nieznacznych 
szczegółów spotęgowane; przy czym jednak nic nie wyrażające przedmiotowo 
masy stały się podobne do pewnych form świata zewnętrznego [NF, 71] .

Szczegóły te kojarzą formy sylwetowe z przedmiotami, podkreślając 
ich znaczenie dla konstrukcji formy . Wyposażają je tym samym w okreś-
lone napięcia kierunkowe, wyznaczające główne osie mas kompozycyj-
nych i nadające każdej z nich określoną orientację wobec innych mas . Wit-
kiewicz pisze:

Znaczenie mas pewnych i tematów zależy od tego, którą z możliwych osi danej 
masy uważamy za główną, z którego miejsca pojmujemy kierunek, w którym jest 
zwrócona, lub też które jej miejsce uważamy za jej początek lub koniec . Jest to ele-
ment, który nazywamy napięciem kierunkowym danej masy; jest on zależny od 
charakteru całej masy i jej szczegółów, które zmuszają nas do wodzenia po niej 
wzrokiem w określonym kierunku lub pojmowanie jej jako nieruchomej, lecz jak-
by idącej np . z lewej strony ku prawej albo w dół lub w górę [NF, 70] .

Witkiewicz obszernie komentuje w pismach estetycznych rolę napię-
cia kierunkowego w budowie obrazu . W zgodzie ze swoją koncepcją au-
tonomii dzieła sztuki wobec świata zewnętrznego podkreśla wielokrot-
nie czysto formalną funkcję napięcia kierunkowego . Mimo jego aspektu 
mimetycznego, stosowanie napięcia kierunkowego uznaje za konieczne ze 
względu na jego skuteczność w nadawaniu jednolitości konstrukcji dzie-

1 Łatwo dostrzec zbieżność między sposobem rozumienia przez Witkiewicza 
statusu treści życiowej w konstrukcji dzieła sztuki a opisaną przez Derridę rolą pi-
sma, która jest mu przypisywana w dialogach Platona . W nich rozważane jest ono 
jako narzędzie wspomagające pamięć w odkrywaniu prawdy, nienależące zarazem 
do dziedziny pamięci, jest ono zarazem wewnętrzne i zewnętrzne wobec niej, „do-
bre” i „złe”, jest „lekarstwem” i „trucizną” . Por . J . Derrida, Farmakon, tłum . K . Matu-
szewski, [w:] tegoż, Pismo filozofii, oprac . B . Banasiak, Kraków 1992 .
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ła . Efekt napięcia kierunkowego nadbudowany jest według niego na relacji 
podobieństwa do składników zewnętrznej rzeczywistości . Pisze:

Przy pomocy podobieństwa mas kompozycyjnych do przedmiotów można bez-
pośrednio, na mocy przyzwyczajenia do świata widzialnego, odczuwać dane masy 
jako zaczynające się tu, a kończące się tam, jako zwrócone w tę, a nie w inną stro-
nę, przy czym można rozpoznać od razu ich osie główne i poboczne . Działanie 
bowiem mas – poza ich stosunkiem do ramy ograniczającej, formą sylwetową, 
wypełnieniem i kolorem – zależeć będzie od tego, skąd dokąd będziemy je liczyć 
[SE, 265–266] .

Wpisanie relacji reprezentacji w strukturę kompozycji malarskiej tłu-
maczy aspekt figuratywny własnych obrazów Witkiewicza z dojrzałe-
go okresu jego twórczości, w którym rygorystycznie starał się stosować 
w nich zasady czystej formy . Prace te wypełniają postacie ludzi i zwierząt 
usytuowane zazwyczaj w naturalnym otoczeniu . Witkiewicz w taki spo-
sób tłumaczy ich obecność:

Dlatego to figury odgrywają w kompozycjach tak ważną rolę, że masy, które je 
przypominają, od razu sugestionują na swoje napięcie kierunkowe w sposób jed-
noznaczny . Dlatego to przy czysto abstrakcyjnych pierwotnie koncepcjach, pewne 
masy kompozycyjne przybierają postacie figur, zwierząt lub roślin, a inne, które 
maja być obojętne co do kierunków napięcia , np . tła, zwykle bywają zapełnione 
przedmiotami martwymi . To napięcie kierunkowe stanowi jeden z główniejszych 
elementów jedności, jeśli napięcia oddzielnych mas są należycie zgrupowane . Nie-
zmiernie zawiła całość staje się od razu łatwą do scałkowania jako jedność, o ile 
dodamy poprzednio obojętnym masom znaki jednoznacznych napięć kierunko-
wych i odwrotnie [NF, 70] .

Sugestia ożywienia kształtów wzmacnia, zdaniem Witkiewicza, efekt 
napięcia kierunkowego, intensyfikując wewnętrzną dynamikę obrazu . 
Uściślając orientację masy kompozycyjnej za pomocą szczegółów wiążą-
cych ją z odpowiednim składnikiem rzeczywistości, napięcie kierunkowe 
eliminuje optyczny efekt jej oscylacji, ułatwiając objęcie kompozycji syn-
tetycznym aktem percepcji . Oscylacja bowiem „przeczy zasadzie jedności 
w wielości, jako konstrukcji form w przestrzeni” [SE, 316] . Uściślenie ta-
kie nie jest jednak kwestią wykalkulowanej decyzji artysty („bezdusznej 
kombinatoryki kształtów” [IM, 136]), dokonuje się ono, zgodnie z opty-
ką Witkiewicza, niejako samoczynnie, w spontanicznym procesie aktu-
alizacji pierwotnej wizji w strukturze kompozycji malarskiej . W procesie 
tym „wektoralne możliwości” pierwotnej wizji znajdują bezpośrednie i ko-
nieczne przełożenie na znaki napięć kierunkowych, przyczyniając się do 
nadania maksymalnej spójności układowi powiązanych wzajemnie form . 
Wyznaczenie orientacji mas dokonuje się w zgodzie z podkreślanym przez 
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Witkiewicza aspektem jednorodności opisywanego w kategoriach eksplo-
zji procesu twórczego . Pisze on:

Właśnie podobieństwo do przedmiotów wyznacza w sposób jednoznaczny te kie-
runki, nadające im napięcie kierunkowe . Oczywiście, podobnie jak uczucie w mu-
zyce stopione jest w jedność z danym tematem, tak samo w powstającej w wyobraź-
ni malarza kompozycji kształty powstają razem z ich napięciami kierunkowymi . 
Proces twórczy jest jednorodny; tylko opisując go, musimy wyszczególnić w nim 
składowe jego momenty niesamodzielne [CF, 57] .

Stało się już jasne, że Witkiewicz daleki jest od absolutyzowania roli 
przedmiotów w kompozycji malarskiej . Eksponując ich znaczenie kon-
strukcyjne, tłumaczy zarazem ich obecność względami natury psycholo-
gicznej: obecność przedmiotu odzwierciedla, w jego optyce, zakotwicze-
nie dzieła w dziedzinie przeżyć artysty . Pisze:

Przedmioty, o ile są zaakcentowane na obrazach jako takie, występują dlatego, 
że dzieło sztuki nie powstaje jako coś wymyślonego na zimno, tylko coś, w czym 
cała psychika danego osobnika (wyobrażenie, uczucia życiowe) musi udział przy-
jąć . Chodzi tylko o proporcję tych danych, o to, aby treść życiowa nie wysuwała się 
jako taka na plan pierwszy [SE, 224] .

Warstwa przedstawieniowa obrazu konstytuuje się zatem w ten sposób, 
że fala uczucia metafizycznego unosi niejako napotkane na swojej drodze 
fragmentaryczne elementy wyobrażeniowe – zarówno te, które znajdują 
się aktualnie w polu uwagi istnienia poszczególnego, jak i te znajdujące się 
w ich tle zmieszanym – układając je w rodzaj diagramu aktualnej konfigu-
racji treści psychicznych na płaszczyźnie płótna . Tłumaczy to dowolność 
konfiguracji kształtów i ich deformacje w obrazach Witkiewicza .

W kompozycji określanej przez Witkiewicza jako perwersyjna, to jest 
takiej, w której dochodzi do zachwiania równowagi między składającymi 
ją formami, napięcie kierunkowe przyczynia się do znacznego zdynamizo-
wania jej struktury . Napięcie przewrotne wprowadza „rozbieżność w gru-
powaniu się mas”, będąc „mimo tego elementem zjednolicenia całości” 
[NF, 70] . Wzmagając wielokierunkową orientację mas, ugruntowuje ono 
koncepcję jednolitości kompozycji malarskiej jako zrównoważonej dystry-
bucji mas o wyraźnie zaznaczonych przeciwstawnych kierunkach . Zgodne 
jest ono zatem ze sformułowaną przez Witkiewicza, wspomnianą powy-
żej, zasadą odwrotnej proporcjonalności między wewnętrzną komplika-
cją kompozycji a natężeniem uczucia jedności wewnętrznej, powstającego 
w procesie odbioru . W kompozycji perwersyjnej napięcie kierunkowe ma-
nifestuje się jako ostateczny – dopełniający – warunek konstrukcyjności 
dzieła, odpowiedzialny za poczucie estetycznego zadowolenia .
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W toku analiz zmierzających do ustalenia zasad konstrukcji formy 
Witkiewicz zmierza do zneutralizowania relacji reprezentacji, starając się 
maksymalnie ściśle wyznaczyć jej funkcję w nadawaniu kompozycji cha-
rakteru jednolitego . Względy natury formalnej są dla niego bardziej pod-
stawowe od przedstawieniowych – rozpoznawalny w obrębie kompozy-
cji przedmiot ma stanowić według niego zaledwie „pretekst” dla ustalenia 
określonego napięcia kierunkowego . Ten jego status tłumaczy, zdaniem 
Witkiewicza, efekt deformacji przedmiotów w obrazach artystów nowo-
czesnych – jest on, zgodnie z jego optyką, wywołany przez potrzebę „roz-
szerzania horyzontu kompozycyjnych możliwości” dzieła [SE, 273] . Nad-
budowując efekt napięcia kierunkowego na stosunku podobieństwa masy 
kompozycyjnej do rzeczywistego przedmiotu, a zarazem redukując jego 
znaczenie wyłącznie do wartości konstrukcyjnej, Witkiewicz unieważnia 
utrwaloną w tradycji artystycznej hierarchię modelu i kopii . 

Prace malarskie oferują, według Witkiewicza, „rzeczywistość w pew-
nej transformacji, dokonanej dla celów artystycznych, tzn . dla całości kon-
strukcji i poszczególnych napięć” [CF, 66] . Przedstawione w nich przed-
mioty mają pełnić jedynie funkcję stymulatorów napięć kierunkowych 
i „muszą być tak wyobrażone, aby jako takie nie narzucały się nam w ogól-
nym wrażeniu” [IM, 140] . Sformułowania te sugerują podstawową ambi-
walencję statusu treści życiowej w obrębie zamkniętej konstrukcji dzieła 
malarskiego – uruchamiając nawykowe skojarzenia form ze składnikami 
zewnętrznej rzeczywistości, służy ona zarazem zawieszeniu funkcji imita-
tywnej dzieła . Witkiewicz pisze:

Wszystkie te elementy, które są faktycznie w obrazie, są tym koniecznym balastem 
dzieła sztuki, czymś niezbędnym a nieistotnym, za cenę czego istnieje ta, a nie 
inna właśnie konstrukcja Czystej Formy; są tym, co czyni właśnie Sztukę z jednej 
strony czymś brudnym, życiowym, a jednocześnie czymś absolutnym, czystym, 
wzniosłym i – gdyby nie znikomość w ogóle wszystkiego, z wyjątkiem chwil roz-
ważania Tajemnicy Bytu – czymś wiecznym [NF, 63] .

Pary przeciwstawnych kwalifikacji – „niezbędna” i „nieistotna”, „brud-
na” i „wzniosła” – wymieniane przez Witkiewicza w celu określenia statu-
su treści życiowej, sprawiają, że jest ona „nierozstrzygalna” – kojarząc się 
z zestawem pojęć o tym właśnie statusie, wyodrębnionych przez Derridę 
z tradycji filozoficznej – ani nadrzędna, ani podrzędna wobec wymogu 
konstrukcyjności dzieła sztuki2 .

2 Na temat pojęć nierozstrzygalnych Derrida wypowiada się między innymi 
w: tenże, Pozycje. Rozmowa z Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, [w:] tegoż, Po-
zycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scar-
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Koncepcja napięcia kierunkowego dystansuje Witkiewicza wobec pro-
gramu poszukiwania esencji przedmiotu w dziele malarskim sformułowa-
nego przez Boccioniego . „Przy pomocy tego pojęcia – stwierdza – może-
my wyeliminować pojęcie przedmiotu i jego deformacji z estetyki, pojęcie, 
które implikuje pojęcie imitacji tego przedmiotu, a dalej pojęcie rzeczywi-
stości w ogóle, które tak zaciemnia prosty pogląd na sztukę” [CF, 57] . Wią-
że on z pojęciem napięcia kierunkowego nadzieje na odnowienie estetyki, 
które umożliwiłoby złagodzenie polaryzacji stanowisk deklarowanych we 
współczesnych mu programach artystycznych . Deklaruje:

Dążeniem naszym była zawsze eliminacja pojęcia przedmiotu z estetyki i stano-
wiska tego będziemy bronić do upadłego . Wszystkie problemy nieistotne, o które 
walczą kierunki, odpadają same przez się z chwilą kiedy wyrzuci się to zabójcze 
pojęcie i zastąpi innymi, określającymi czysto formalne elementy dzieła sztuki, 
przy czym mówiąc o formie samej, Czystej Formie jako o konstrukcji samej dla 
siebie, czyli kompozycji, o wielości w jedności – objąć można całość sztuki aż do 
najdawniejszych czasów, z wyjątkiem jednego tylko nieistotnego działu malar-
stwa, tj . naturalizmu, czyli realizmu [SE, 314–315] .

Nieufność wobec pojęcia przedmiotu może mieć jednak dla Witkiewi-
cza głębsze powody niż tylko niechęć wobec tradycji realistycznej w sztuce . 
Wiązać ją można z jego rozważaniami ontologicznymi, a ściślej – ze spo-
sobem, w jaki w swoim systemie ontologii ogólnej rozwiązuje on problem 
dualizmu psychofizycznego . Rozwiązanie to relatywizuje pojęcie przed-
miotu do pojęcia układu istnień poszczególnych, które na odpowiednio 
niskim poziomie złożoności nieskończonego istnienia będą przedstawiały 
się doświadczającemu istnieniu poszczególnemu jako materia martwa . Jak 
pisze w Pojęciach i twierdzeniach, w poglądzie metafizycznym, uzgadnia-
jącym pojęcia poglądów życiowego, psychologistycznego i fizykalnego:

Pojęcie U = układu (IPN) jako odpowiednika następstw (XN) w (AT) zastępuje 
pojęcie (RN) = rozciągłości, danych w postaci następstw poza granicą (AR) . Po-
jęcie (R) równoznaczne jest z pojęciem przedmiotu, jako następstwa prawidłowe-
go (XN) . Pojęcie (U) wyraża to samo, z dodatkiem założenia, że to (R) składa się 
z (IPN) [PT, 259] .

Układ nie istnieje zatem sam dla siebie – status ten dotyczy, zdaniem 
Witkiewicza, tylko składających go istnień poszczególnych: „[…] istnie-
je on dla danego (IP) tylko jako pewne, względnie stałe następstwo (XN), 
które go składają, jako kompleks dla (AT)” [PT, 258] . Wiąże się to z depre-
cjacją pojęcia przedmiotu, który rezerwuje on dla „oznaczenia »przedmio-

pettą, tłum . A . Dziadek, Kraków 2007 . O nierozstrzygalności pojęcia pisma – por . 
tenże, Farmakon…
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tu rzeczowego« w poglądzie życiowym, tzn . danego w postaci jakości do-
tykowych lub wzrokowych” [PT, 259] .

Pojęcie materii martwej wyposaża Witkiewicz w status pochodny 
wobec pojęcia układu istnień poszczególnych – zgodnie z proponowaną 
przez niego tezą o nieskończonej podzielności istnienia „musimy przyjąć 
granicę małości (IPN), poza którą dla danego IP będą tylko układy (UN), 
tzn . bezpośrednio tylko (RN), o których będziemy musieli powiedzieć, że 
są (UN), tzn . składają się z (IPN)” [PT, 258] . Ta zawrotna koncepcja oży-
wienia całości istnienia, rozpatrywanego w nieskończonej złożoności jego 
kolejnych warstw, umożliwia, w jego optyce, zażegnanie konfliktu „roz-
ciągłości martwych przedmiotów” i „bezpośrednio danych zmysłowych” 
[por . PT, 247] . Proponowanym przez Witkiewicza rozwiązaniem zagad-
nienia psychofizycznego jest przyjęcie

całości Istnienia jako organizację nieskończoną Istnień poszczególnych, nie bę-
dącą jednym Istnieniem Poszczególnym, jakich przykłady mamy w naszym ukła-
dzie w postaci roślin np ., nie mających według wszelkiego prawdopodobieństwa 
wspólnego trwania dla swoich składowych Istnień Poszczególnych [PI, 372] .

Przyjrzyjmy się tymczasem, w jaki sposób kwestia ontologicznego sta-
tusu przedmiotu manifestuje się w dziedzinie estetyki . Poszukując w swo-
im malarstwie esencji przedmiotu, Boccioni, jak się wydaje, pojmuje jego 
status w sposób zbliżony do sposobu, w jaki Witkiewicz opisuje formę rze-
czywistą przedmiotu . Odróżniając ją, jak pamiętamy, od formy sylweto-
wej, Witkiewicz wiąże formę rzeczywistą z modusem patrzenia dwuocz-
nego, skorelowanego z systemem mięśni, który uzupełnia nakładające się 
na siebie wrażenia wzrokowe „czuciami dotykowymi” . Pisze, że „wskutek 
patrzenia dwuocznego i całego systemu mięśni, skoordynowanych w czu-
ciach swoich z przestrzenią czysto wzrokową, mamy nie tylko tę wizję 
pola widzenia czystego, wizję dwuwymiarową” [SE, 232], ale percypuje-
my przedmioty i czujemy własne ciało w przestrzeni rzeczywistej . Boccio-
ni próbuje być eksploratorem tego rodzaju przestrzeni wielowymiarowej 
wyposażonej w kwalifikacje Bergsonowskiego trwania, w której zacho-
dzą procesy ucieleśnionej percepcji . W swoich obrazach stara się chwytać 
przedmiot „zgodnie z jego zmiennymi zarysami, które ujawniają to, w jaki 
sposób jego ruch zostałby rozbity zgodnie z tendencjami jego sił”3 . Utoż-
samia się z poglądem, że: „Dekompozycja ta nie zachodzi według ustalo-
nych praw, ale różnicuje się zgodnie z osobowością przedmiotu i emocja-
mi patrzącego”4 .

3 U . Boccioni, Absolute Motion…, s . 150 .
4 U . Boccioni, C . Carrà, L . Russolo, G . Balla, G . Severini, The Exhibitors to the 

Public…, s . 48 .
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Poszukując efektu płaskości kompozycji, zapewniającego jej jedność, 
Witkiewicz postuluje stosowanie form sylwetowych przedmiotów, przy-
należnych czystemu – bezcielesnemu niejako – polu widzenia . Ich ścisłe 
zintegrowanie z powierzchnią płótna ma prowadzić do zredukowania głę-
bi optycznej obrazu, skutecznie chroniąc go, jego zdaniem, przed uwi-
kłaniem w przygodność okoliczności zewnętrznych . Absolutny porządek 
sztuki domaga się pozbawienia obrazu odniesienia do świata zewnętrz-
nego, wiążącego go z dziedziną codziennego praktycyzmu . Odzyskanie 
przestrzeni rzeczywistej wraz z cielesnym wymiarem percepcji dokona 
się u Witkiewicza innym sposobem niż symulowanie ruchu przedmio-
tów przez formalną analizę ciągłości jego ruchu: ruch przedmiotu, kon-
stytuujący się w strumieniu przeżyć istnienia poszczególnego, uobecni się 
w jego obrazach za pomocą środków nie tylko optycznych, ale także sym-
bolicznych . Nie przyśpieszajmy jednak porządku rozważań . 

Witkiewicz wymienia jeden powód odwołania się do formy rzeczywi-
stej przedmiotu w kompozycji malarskiej . Pojawia się on przy okazji jego 
rozważań nad aspektem formalnym rzeźby . Skupia się w nich na wymia-
rze przedmiotowym dzieła rzeźbiarskiego, który wplata czucia dotykowe 
w proces jego percepcji . O ile o jedności kompozycji malarskiej decydu-
ją względy strukturalne – układ zależności miedzy jej formami składo-
wymi i obojętnym prostokątem ramy, o tyle bryła rzeźbiarska jest „sama 
przedmiotem w rzeczywistej przestrzeni . Nie jest ona, jak obraz na płasz-
czyźnie, wyrwaną jakby, przez ramę odgraniczającą, z liczby wszystkich 
innych przedmiotów, jako coś zupełnie od nich różnego” [SE, 240] . Per-
cepcja rzeźby jest w związku z tym bardziej złożona niż percepcja układu 
form na płaszczyźnie płótna . Nie można jej „objąć jednym rzutem oka i od 
razu odgadnąć jej budowy” [SE, 239], nie można również bezpośrednio 
pojąć jej formy, otaczając ją dotykowo ze wszystkich stron . Dzieło rzeź-
biarskie wymaga wyobrażeniowego przywołania „czuć dotykowych” po-
wstałych procesie jej oglądu w celu rozpoznania jej konstrukcji . Witkie-
wicz pisze: 

Jakkolwiek do pewnego stopnia możliwym jest pewien stopień zrozumienia rzeź-
by z jednego tylko jej profilu, dla istotnego jej pojęcia trzeba by ją obejść dookoła 
i obejrzeć wszystkie profile, po czym estetyczne zadowolenie polega na przedsta-
wieniu sobie całości przy pomocy bezpośredniego widzenia jednego tylko z tych 
profili . Ale jest to już praca bardziej intelektualna, opierająca się do pewnego stop-
nia na wyobrażeniu sobie oderwanej bryły za pomocą czuć muskularnych, które 
może ona sugestionować [SE, 240] .

Ten aspekt percepcji rzeźby uzasadnia, zdaniem Witkiewicza, możli-
wość zdynamizowania konstrukcji dzieła malarskiego za pomocą świa-
tłocienia . Wskazany przez niego niedostatek istotnego pojmowania kon-
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strukcji formy rzeźbiarskiej naprowadza go na „możliwość wypadku, 
w którym na płaszczyźnie mogą być rzuty abstrakcyjnych kształtów, imi-
tujące przestrzeń trójwymiarową, bez implikowania odbicia takiej lub in-
nej kombinacji przedmiotów świata zewnętrznego” [SE, 258] . Stwierdza, 
że byłoby to

coś pośredniego między czystą kompozycją płaską a bas-reliefem, będącym  
Czystą Formą rzeźbiarską w danej, płasko ograniczonej przestrzeni . Może zajść 
wypadek, że dany artysta dla stworzenia kompozycji płaskiej może się posługi-
wać Czystą Formą w przestrzeni trójwymiarowej, jak geometra wykreślający po-
sługuje się liniami pomocniczymi, i wtedy stworzona na płaszczyźnie konstruk-
cja będzie albo zupełnie płaska, mimo udziału w jej powstaniu Czystej Formy 
rzeźbiarskiej, albo wejdzie w nią Czysta Forma bryły w postaci jej rzutu jako  
takiego [NF, 53] .

Intelektualna obróbka procesu pojmowania czystej formy bryły rzeź-
biarskiej uzasadnia, w optyce Witkiewicza, wykorzystanie modelunku 
w konstrukcji formy dzieła malarskiego . Cielesny aspekt percepcji przed-
miotu zanurzonego w przestrzeni rzeczywistej może zatem manifestować 
się w nim pośrednio, przy zastosowaniu innych środków niż tylko optycz-
ne . Dopuszcza element syntezy pojęciowej, przenosząc malarską kon-
strukcję formy na poziom dyskursywny . Użycie modelunku, ograniczone 
do rozdzielenia „form składowych przez ciemne i jasne (względnie różno-
barwne)” [SE, 241], wciąż zatem podkreślające płaskość powierzchni ma-
larskiej, może się przyczynić do ujednolicenia kompozycji, wzbogacając 
zasób jej napięć dynamicznych .

Taka rzeźbiarska proweniencja użycia modelunku manifestuje się, zda-
niem Witkiewicza, w kubistycznych obrazach Pabla Picassa („z ostatniego 
(trzeciego) okresu” [NF, 53] – zapewne kubizmu syntetycznego) . Uważał 
je za manifestacje czystej formy w malarstwie, osiąganej metodą rzutowa-
nia brył rzeźbiarskich na płaszczyznę płótna . Pisał z entuzjazmem o umie-
jętności Picassa ożywiania geometrycznych form za pomocą odpowied-
nio dobranych napięć kierunkowych . Dostrzegał w nich potwierdzenie 
tego, że „przy pewnym uabstrakcyjnieniu kształtów nawet pewna imita-
cja trzeciego wymiaru na płaszczyźnie nie musi prowadzić do rozbicia jed-
ności kompozycyjnej obrazu” [IM, 142] . Kwalifikacje te uważał za zgod-
ne ze formułowanymi przez siebie wymogami konstrukcyjności obrazu, 
nieodzownymi dla nadawania mu charakteru organicznej jedności . Pisał 
o pracach Picassa:

Tu, mimo posługiwania się tzw . „kubami”, wynik jest w istocie płaski . Nie są to 
kupy źle naturalistycznie namalowanych klocków, jak to bywa u jego bezmyśl-
nych imitatorów, tylko idealnie zamknięte na płaszczyźnie kompozycje . Musimy 
przy tym zaznaczyć, że u Picassa ujęcie formy, napięcia kierunkowe, jednoznacz-
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nie określone, kształtów jako takich co do napięć obojętnych (kwadratów) lub 
prawie obojętnych (prostokątów, trójkątów nierównobocznych) i harmonia barw 
– tworzą jedność z charakterem kompozycji, jedność wypływającą z samodziel-
nie zdobytego stylu [SE, 259] .

Taka recepcja twórczości Picassa, sytuująca „kubistyczne traktowanie 
figur” [SE, 269] w granicach artystycznej miary płaszczyzny płótna, zna-
czy pewien zwrot w myśleniu Witkiewicza o budowie dzieła malarskiego 
w stosunku do wątpliwości wyrażanych przez niego wobec formuły ma-
larstwa kubistycznego w 622 upadkach Bunga . W okresie powojennym jest 
on już w stanie zaakceptować wynalezione przez Picassa zasady „perspek-
tywy odwrotnej” [622, 140], odpowiedzialne za multiplikację punktów wi-
dzenia i fragmentaryzację przedmiotów . Godzi się na aspekt „szaleństwa 
z konieczności” [622, 140] jego malarstwa, postrzegając prawdopodobnie 
jego nieuchronność w wymiarze obserwowanych przez siebie przemian 
cywilizacyjnych, wprowadzających tradycję artystyczną w stan agonii . 
Dopuszcza, jak się wydaje, radykalizację środków służących „wzbogaca-
niu form o różnych napięciach” [SE, 269], jeśli tylko będą się one przyczy-
niać do podtrzymania jedności konstrukcji dzieła malarskiego, zagrożo-
nej symptomatycznym dla tej fazy historycznej „nienasyceniem formy” . 
Zalety nowych metod aranżacji form na płaszczyźnie płótna mogą się

odnosić również do „przecięć przedmiotów” praktykowanych przez kubistów, 
do tych, podobnych do geologicznych uskoków, przesunięć części przedmioto-
wych całości (ciała, twarzy lub przedmiotów martwych) . Wszystko to są środki 
dla stworzenia kompozycji o pewnym charakterze, a nie, jak to chcą obznajomie-
ni z „kierunkami na Zachodzie” krytycy, różne sposoby „widzenia natury” i jej 
odtwarzania [SE, 270] .

Sposób rozumienia konstrukcji formy w malarstwie kubistycznym 
daje się, oczywiście, wytłumaczyć innymi względami – jak objaśnia to 
Witkiewicz – niż dążeniem do ścisłego zintegrowania trzech niezbywal-
nych aspektów dzieła malarskiego: kompozycji, ujęcia formy i harmonii 
kolorów . Jednolite rozłożenie akcentów dynamicznych w obrazach z krę-
gu kubizmu, jak wynika z deklaracji głównych teoretyków tego kierun-
ku, a zarazem malarzy – Alberta Gleizesa i Jeana Metzingera – wiąże się 
z uwzględnieniem konsekwencji, które dla sposobu przedstawiania przed-
miotów w dziele malarskim ma koncepcja czwartego wymiaru . Inspiro-
wani rozważaniami Henriego Poincarégo dotyczącymi przestrzeni wie-
lowymiarowych, relatywizowali oni percepcję wzrokową artysty do jego 
mobilności wobec przedmiotów znajdujących się w ruchu . Sytuowali 
w ten sposób podmiot percepcji w porządku czasoprzestrzeni, domaga-
jąc się uwzględnienia w dziele malarskim zmiennych widoków przedmio-
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tów . Zabieg ten był zorientowany na przekroczenie statycznego porządku 
przestrzeni wyznaczanego zasadami perspektywy zbieżnej, przypisują-
cych podmiotowi percepcji jeden niezmienny punkt widzenia .

Zgodnie z rozstrzygnięciami Poincarégo przejściom od jednego ujęcia 
przedmiotu do innego w procesie percepcji towarzyszą wrażenia motorycz-
ne i dotykowe – byłyby one, w jego optyce, „odczuwane przez byt wypo-
sażony w dwuwymiarową siatkówkę, zdolny do poruszania się przestrzeni 
czterowymiarowej”5 . Stąd Gleizes i Metzinger domagają się uwzględnie-
nia wrażeń motorycznych i dotykowych w kompozycji malarskiej – są 
one, ich zdaniem, ewokowane w procesie percepcji obrazu w przesuwa-
niu spojrzenia między sąsiadującymi ze sobą widokami przedmiotów . To 
właśnie miałoby uzasadniać nowatorską syntaksę obrazów kubistycznych: 
efekty światłocienia rejestrowane na powierzchniach zgeometryzowanych 
brył, efekty interpenetracji figur w przestrzeni (w języku Witkiewicza: 
uskoki tektoniczne) czy – ogólniej – efekty deformacji wynikające z pod-
porządkowania wyższej niż euklidesowa prawdy czwartego wymiaru .  
Gleizes i Metzinger piszą:

Forma ujawnia te same właściwości co kolor, ucisza się lub ożywia w zetknięciu 
z inną formą, łamie się lub rozkwita, uwielokrotnia lub zanika . Niekiedy elipsa 
przekształca się w formę kulistą, ponieważ została wpisana w wielobok; niekiedy 
pewien kształt, określony silniej niż inne, z nim sąsiadujące, rządzi całym obra-
zem, narzucając wszystkiemu własną podobiznę6 .

Zdaniem Lindy Dalrymple Henderson, ścisłe podporządkowanie przez 
Metzingera konstrukcji obrazu strukturze czasoprzestrzeni jest odpowie-
dzialne za manifestujący się w jego obrazach efekt kompresowania prze-
strzeni trójwymiarowej7 . Efekt ten wiąże się ze stosowaną przez niego swo-
istą metodą „plisowania” przestrzeni trójwymiarowej przez progresywne 
nakładanie na siebie jej fragmentarycznych widoków – od najdalszych do 
najbliższych . Jak wyjaśniali Gleizes i Metzinger: 

[…] posługując się zaledwie załamaniami linii i kolorów, malarz jest w stanie po-
kazać w tym samym obrazie zarówno chińskie, jak i francuskie miasto, wraz z gó-
rami, oceanami, florą i fauną, ludźmi z ich historiami i pragnieniami, wszystko 
to, co w zewnętrznej rzeczywistości ich rozdziela . Odległość lub czas, konkretna 
rzecz lub czysta koncepcja, nic nie odmawia bycia wypowiedzianym w języku ar-
tysty, nie bardziej niż w języku poety, muzyka czy naukowca8 .

5 Za: L .D . Henderson, The Fourth Dimension…, s . 84–85 .
6 A . Gleizes, J . Metzinger, O kubizmie, [w:] Artyści o sztuce…, s . 115 .
7 Por . L .D . Henderson, The Fourth Dimension…, s . 86 i n .
8 Za: tamże, s . 87 .
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Biegłość kondensowania przez Metzingera największych nawet od-
ległości metodą „uskoków tektonicznych” odpowiada za opisany przez 
Henderson efekt nieokreśloności przestrzeni w jego obrazach, prowadzą-
cy do wpisania wewnętrznej dynamiki obrazu w strukturę kraty . Krata 
powierzchni obrazu, jak pisze, „skrywa pod sobą objętość”, w związku 
z czym przestrzeń obrazu „nie jest już dłużej czytelna, ponieważ otocze-
nie dla jego postaci jest jednocześnie skompresowane do poziomu płasko-
ści i rozszerzone, obejmując większe odległości geograficzne”9 .

Trudno nie zauważyć pokrewieństwa teorii dzieła malarskiego Gleize-
sa i Metzingera oraz Witkiewicza – być może jego zetknięcie się z ich tek-
stami, szczególnie z rozprawką O kubizmie z 1912 roku, zainspirowało go 
do sprecyzowania własnych założeń teoretycznych . Rodzaj proponowa-
nego przez nich dynamizmu struktury dzieła malarskiego wychodzi na-
przeciw formułowanemu przez niego wymogowi jednolitości konstrukcji 
formy . Witkiewicz również kreuje w wielu swoich pracach z okresu po-
wojennego, na przykład w kompozycji Rąbanie lasu. Walka (1921–1922) 
[il . 2], efekt nieokreśloności przestrzeni przez nawarstwianie, jednej nad 
drugą, rozległych perspektyw, bądź też – w innych pracach – metodą wza-
jemnego przecinania kształtów przedmiotów . Proponowany przez niego 
rodzaj kosmicznej wizji wynika jednak z innych założeń teoretycznych, 
niż sformułowany przez nich program wizualizacji prawdy przedmiotu 
w przestrzeni czterowymiarowej . U niego czucia motoryczne i dotykowe 
ewokowane są pracą linii – to ona, jak się wydaje, przekracza w jego obra-
zach dyskurs przedmiotowości i przekazuje bardziej podstawowy sens po-
fałdowania rzeczywistości, wyznaczając granice stykania się i określając 
dynamikę wzajemnej interakcji dotykowej istnień poszczególnych na róż-
nych poziomach istnienia . 

Henderson komentuje polemikę Boccioniego ze sposobem interpreto-
wania czwartego wymiaru w obrazach kubistycznych . Dla niego – jak pi-
sze – „czwarty wymiar jest absolutnym, niemierzalnym, nieskończonym 
pojęciem, przeciwstawnym »mierzalnemu i skończonemu« czwartemu 
wymiarowi kubizmu, który jest tylko względny”10 . Boccioni sprzeciwiał 
się zatem redukowaniu wymiaru głębi w obrazach kubistycznych metodą 
jednolitej dystrybucji fragmentarycznych widoków przedmiotów zgodnie 
ze strukturą kraty . Celebrował dynamizm ruchu w czasie – „dynamizm 
pozbawiony miary” – domagając się od twórczości artystycznej ukazywa-
nia formy wewnętrznego rozwoju przedmiotu, „formy w ruchu, która po-

9 Tamże, s . 86–87 .
10 Tamże, s . 111–112 .
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jawia się na chwilę, aby zagubić się w nieskończonej sukcesji swojej różno-
rodności”11 . 

Proponowana przez Boccioniego koncepcja formy ma wypowiadać 
sens rzeczywistości w stanie nieustannego przepływu, wyposażając po-
jęcie czwartego wymiaru w znamiona Bergsonowskiego trwania . Zorien-
towana jest na ukazywanie następstwa w czasie widoków przedmiotów 
pojawiających się kolejno w strumieniu doświadczenia . Ma podkreślać 
niepowtarzalność zachodzących symultanicznie procesów rzeczywisto-
ści . Opisywana przez Boccioniego „unikalna forma, która daje ciągłość 
w przestrzeni”, ma stanowić sumę „potencjalnego rozwijania się trzech 
znanych wymiarów . W związku z tym nie możemy tworzyć mierzalne-
go i skończonego czwartego wymiaru, ale raczej ciągłą projekcję sił i form 
przewidywanych intuicyjnie w ich nieskończonym rozwoju”12 . Jest ona 
„rodzajem czwartego wymiaru w malarstwie i rzeźbie, który nie może 
zaistnieć w sposób doskonały bez całkowitej afirmacji trzech wymiarów 
określających objętość: wysokości, szerokości i głębi”13 .

Warto w tym miejscu dokonać konfrontacji postaw trzech artystów: 
Picassa, Boccioniego i Witkiewicza . Picasso, zgodnie z wykładnią kubi-
zmu proponowaną przez Gleizesa i Metzingera, reprezentował podejście 
racjonalistyczne do malarstwa: wspierał konstrukcję obrazu na jednoli-
tej dystrybucji fragmentarycznych widoków przedmiotów, w zgodzie ze 
strukturą kraty . Boccioni odwoływał się do emocji, kreując na płaszczy-
znach swoich obrazów dramat wzajemnej interpenetracji form w ruchu . 
Witkiewicz postulował projekcję uczucia metafizycznego ma płaszczyznę 
płótna w eksplozywnej, a zarazem rygorystycznie traktowanej konstruk-
cji wzajemnie zorientowanych i – niekiedy – przenikających się form . Ten 
ostatni łączy, jak się wydaje, sposoby rozumienia dzieła malarskiego przez 
dwóch poprzednich: odwołanie się do podstawowej, w jego optyce, for-
my uczucia, kojarzonej z konstytutywnym dla podmiotowości wysiłkiem 
woli, z metodycznym – zracjonalizowanym niemal – podejściem do kon-
strukcji formy . 

W dość szczególnej relacji pozostaje teoria i praktyka malarska Witkie-
wicza do twórczości Boccioniego . Sens objętości przedmiotu, wypracowa-
ny jeszcze przez Paula Cézanne’a i interpretowany później – każdorazowo 
inaczej – przez kubistów i futurystów, a także atmosferyczną zmienność 
rzeczy, znaną z obrazów impresjonistów, zastępuje on retoryczną pracą 
linii, naprowadzającą na skojarzenia form sylwetowych z istotami oży-
wionymi . Z kolei Boccioni zachowuje objętość przedmiotu, wzmacniając 

11 U . Boccioni, Pittura scultura futuriste…, s . 111 .
12 Tamże .
13 Tamże, s . 110 .
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impresjonistyczną ciągłość ruchu przedmiotów za pomocą linii siły . Prze-
prowadzana przez kubistów analiza przedmiotu w ruchu jest zaś ściśle ro-
zumowa – geometryczna . 

Unikalna forma ciągłości wewnętrznego procesu rozwijania się przed-
miotu, pojmowanego jako czasoprzestrzenna ekspansja jego trzech wy-
miarów, układała się w obrazach futurystycznych w powtarzalne, z od-
powiednimi modyfikacjami, obrysy kształtów przedmiotów, sugerujące 
konsekutywne fazy ich ruchu . Związany z nią język malarski obejmował 
również „systematyzację wibracji światła i interpenetrację płaszczyzn”14 . 
Ten czasowy aspekt obrazu futurystycznego domagał się innej niż krata 
„struktury głębokiej” obrazu , która odpowiadałby za jednolitą dystrybu-
cję form na płaszczyźnie płótna . „Za pomocą »linii sił« – pisała Henderson 
– futuryści przekształcili kubistyczną kratę w dynamiczny system wekto-
rów”15 . System ten pozostaje w związku z zaproponowaną przez Boccio-
niego koncepcją percepcji, określanej przez niego w kategoriach „fizycz-
nego transcendentalizmu” . Wizja tego rodzaju, jak objaśniał ją Boccioni, 
ujawnia „tajemnicze pokrewieństwa tworzące formalne i wzajemne wpły-
wy między różnymi płaszczyznami i przedmiotem”16 . Umożliwia ona, 
w jego optyce, dostrzeżenie analogii między sposobem manifestowania 
się przedmiotu w ruchu a zmiennymi formami otoczenia, stanowiąc za-
razem warunek wyobrażeniowego przeniknięcia symultanizmu przebie-
gających równolegle procesów rzeczywistości . Zgodnie z tą koncepcją ce-
lem kompozycji malarskiej jest ustalenie struktury zależności między 
pojmowanym intuicyjnie „ruchem absolutnym” przedmiotu a „ruchami 
względnymi” innych przedmiotów wobec niego . Taka wizualizacja wza-
jemnego wpływu przedmiotu i otoczenia wyposażona jest w ściśle su-
biektywny wymiar – powstaje ona w wyniku „intuicyjnego poszukiwania 
sympatii i związków między zewnętrzną (konkretną) sceną i wewnętrz-
ną abstrakcyjną emocją . Te linie, te kropki, te strefy koloru, pozornie nie-
logiczne i pozbawione znaczenia, są tajemniczymi kluczami do naszych  
obrazów”17 .

Według Boccioniego malarstwo zorientowane jest zatem – w analo-
gii do koncepcji Witkiewicza – na przekazanie najbardziej całościowego 
– metafizycznego – sensu rzeczywistości . Pojawiające się w jego pismach, 
inspirowane bergsonizmem pojęcie uniwersalnego dynamizmu jako sy-

14 U . Boccioni, Technical Manifesto of Futurist Sculpture, [w:] Futurist Manife-
stos…, s . 62 .

15 L .D . Henderson, The Fourth Dimension…, s . 110 .
16 U . Boccioni, Technical Manifesto…, s . 52 .
17 U . Boccioni, C . Carrà, L . Russolo, G . Balla, G . Severini, The Exhibitors to the 

Public…, s . 50 .
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multanizmu zjawisk rzeczywistości, można skojarzyć z pojęciem jedności 
w wielości, określającym dla Witkiewicza zasadę konstrukcji formy dzie-
ła malarskiego, a zarazem wypowiadającym, jego zdaniem, najogólniejszy 
sens istnienia . Ten uniwersalny dynamizm zjawisk rzeczywistości deter-
minuje według Boccioniego formę dzieła malarskiego podporządkowaną 
zasadzie plastycznej analogii kształtów . Forma z kolei jest bezpośrednim 
odbiciem stanu podmiotowego, opisywanego przez niego jako „plastycz-
ny stan umysłu” bądź jako „dynamiczne wrażenie” przedmiotu . Mnożąc 
analogie, moglibyśmy uznać pojęcie plastycznego stanu umysłu za korelat 
uczucia metafizycznego w estetycznych rozstrzygnięciach Witkiewicza, 
zaznaczając jednak bardzo istotną różnicę: koncepcja ta nie dopuszcza 
ograniczenia czasoprzestrzennego Witkiewiczowskiej jedności osobowo-
ści – zakłada raczej jego rozciągliwość i koekstensywność z całością pro-
cesów rzeczywistości .

Na uwagę zasługuje, w związku z ujawnioną tu korespondencją między 
postulowanymi przez Witkiewicza i Boccioniego sposobami konstruowa-
nia formy malarskiej, ściślejsze pokrewieństwo między koncepcją napięcia 
kierunkowego a pojęciem linii sił . Odnośne składniki struktury dzieła ma-
larskiego pełnią, jak się wydaje, w jednakowym stopniu funkcję formalną 
– każdy z nich służy wzmacnianiu jednolitości układu form, mimo że po-
jęcie linii sił domaga się uznania ontycznego statusu przedmiotu, a poję-
cie napięcia kierunkowego jest zrelatywizowane zaledwie do funkcji pod-
kreślania orientacji mas w obrębie kompozycji . Nasuwa to przypuszczenie, 
że dążenie do wyeliminowania pojęcia przedmiotu z dziedziny rozważań 
estetycznych motywowane jest u Witkiewicza względami innymi niż tyl-
ko estetyczne . Ma ono, jak już sugerowałem, dość istotne tło ontologiczne, 
którym zajmę się bardziej szczegółowo w dwóch kolejnych częściach ni-
niejszego rozdziału .

Funkcję dynamizowania kompozycji przez napięcia kierunkowe pod-
kreśla sugestywny opis procesu tworzenia obrazu, wpleciony przez Wit-
kiewicza w narrację Jedynego wyjścia . Witkiewicz konsekwentnie podkre-
śla w nim aspekt zawieszenia realności zewnętrznego świata w konstruk-
cji formy: 

Potworne rzuty pędzla Marcelego Kiziora […] wyrywały (nie wkładały…) z obra-
zu jakieś kłaki supramaterii w nowym wymiarze . Kształty, które rodził, stękając 
z metafizycznego żaru, zlewały się w jedno z nieistniejącymi przedmiotami w zwa-
ły czystych kierunkowych napięć mas kompozycji i pękały prawie od ciśnień we-
wnętrznych (każdy był swoją własna wieżą ciśnień nadludzkich) [JW, 174] .

Ścisłe zintegrowanie pracy pędzla z charakterem pierwotnej wizji wią-
że tu warstwę przedstawieniową obrazu z zupełnie innym – nieżyciowym 
– wymiarem istnienia . Wytwarzane przez artystę formy pozostają w bez-
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pośredniej zależności z niepowtarzalnym charakterem eksterioryzacji tre-
ści psychicznych . Podkreślają przy tym ambiwalencję wymiarów funkcjo-
nowania aparatu psychicznego, wyrażającą się w naprzemienności stanów 
rozkurczania i kurczenia się jaźni . Powieściowy Marceli

kondensował cynobry natężone do pęknięcia wokół masy zionącej zaświatowym 
jakimś błękitem ultramaryny ruchami kolistymi maleńkiego pędzelka, ruchami, 
które zostawały zastygłe na obrazie, jak lawa zastygła zachowuje w swym bezru-
chu kształt erupcji, czyli wyrzygu, który wyrywał ją z wnętrza ziemi: tu gorejącym 
wnętrzem była cała jego jaźń, rozległa teraz jak jakiś metafizyczny Pamir (czy coś 
takiego), a zwężająca się czasem w małości swej do rozmiarów jakiegoś lilipuciego 
gówienka stwardniałego, wysranego mimochodem przez nieznane nędzne zwie-
rzę na szlakach bytu w nieskończonym czasie całości istnienia [JW, 180] .

Podkreślaniu jedności formalnej obrazu służą Marcelemu akcenty ko-
lorystyczne skojarzone z efektami wzajemnego przenikania się form . Pra-
ca, którą tworzy, wyposażona jest w znamiona kompozycji perwersyjnej .

Kompozycja jego pęczniała niesamowicie od rozdymających ją po bokach pseu-
dodopełniających harmonii czerwonych fioletów z żółtozielonymi i fioletowych 
błękitów z pomarańczami, ujętymi pod względem formy w diagonalne „pizzica-
to”, przecinające z dwóch stron główny spiralny temat środka i rozwalające jego 
jednolitość w sposób perwersyjnie nieprzyjemny, a jednak z całością zharmoni-
zowany [JW, 189] .

Obraz tego rodzaju, o ile zachowuje konstrukcyjną jedność, stanowi, 
w optyce Witkiewicza, wyraz kondensacji wszystkich dotychczasowych 
przeżyć artysty, wtłoczenia ich w granice jakości postaciowej całości pod-
miotowego trwania . Wypowiada on sens przenicowania zewnętrznej rze-
czywistości w doznaniu jedności osobowości albo pomieszczenia jej odbi-
cia w granicach powierzchni wklęsłego zwierciadła, by przywołać w tym 
miejscu Schopenhauerowską metaforę uwolnionej od zewnętrznych oko-
liczności podmiotowości . Lustro to, czyli doznanie jedności trwania ist-
nienia poszczególnego, zniekształca nieskończoną trójwymiarową prze-
strzeń całości istnienia, narzucając jej konieczne ograniczenie . Optyka 
ta przywodzi na myśl koncepcję konstrukcji formy sformułowaną przez  
Gleizesa i Metzingera, którzy pisali, że: „Aby zbudować przestrzeń malar-
ską, trzeba odwołać się do wrażeń ruchowych, dotykowych i do wszyst-
kich naszych umiejętności . Cała nasza osobowość, kurcząc się i rozsze-
rzając, przekształca płaszczyznę obrazu”18 . Zaznaczali także: „Poza nami 
nie ma nic rzeczywistego, rzeczywista jest tylko zbieżność doznania z in-
dywidualnym kierunkiem myśli . Dalecy jesteśmy od tego, aby poddawać 

18 A . Gleizes, J . Metzinger, O kubizmie…, s . 114–115 .
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w wątpliwość istnienie rzeczy oddziaływujących na nasze zmysły; ale roz-
sądnie biorąc, pewni możemy być jedynie obrazu, który wywołują one 
w naszym umyśle”19 .

Witkiewicz nie miał problemu z takim zabiegiem aneantyzacji rzeczy . 
Uwzględniając obecność wrażeń cielesnych czy – ogólniej – przestrzen-
nych w procesie konstruowania formy, uwolnionych od parametrów życio-
wego praktycyzmu w momencie doznania jedności jaźni – zrównoważe-
nia się komponentów cielesnego i psychicznego istnienia poszczególnego 
– pojmował obraz jako miejsce przestrzeni wyjęte „z niej jakby przez swą 
niedosiężność” [JW, 227], w którym manifestuje się nieskończoność, zo-
gniskowana w „ja” twórcy . Pisał o obrazie Marcelego:

A jednak było to przestrzennym – przestrzeń krzyczała w tym swoją nieskończo-
ność na cale gardło, gardło, którego nie było, które było punktem matematycz-
nym, rozdartym w amorficznej nieograniczonej rozciągłości we wsze strony całe-
go Wszechświata – a stron tych była nieskończoność [JW, 227] .

Przypis do przytoczonego cytatu kojarzy, jak się wydaje, doznanie jed-
ności osobowości z ogniskową wklęsłego zwierciadła . Witkiewicz uznał 
w nim, że: „Aktualną nieskończoność symbolizuje dobrze nieskończoność 
kierunków wychodzących z jednego punktu, najlepiej od nas samych” 
[JW, 227] . W zgodzie z tym orzeczeniem, proces tworzenia obrazu, okreś-
lony absolutną miarą płaszczyzny płótna, to dla niego tyle, co

wywindować nicość własnej jaźni jako pozytywną wartość na diabelski tron 
z czystych bezosobowych oderwanych trwań, a potem, schwyciwszy za sam naj-
istotniejszy bebech samą jakąś nieeuklidesową przestrzeń, wywrócić ją jak ręka-
wiczkę czy pończochę tak, by stała się płaska nicością, podpórką owego niewy-
obrażalnego tronu [JW, 176] .

Ograniczona przestrzeń rzeczywista i dotyk

Jakiego rodzaju przestrzeń proponuje Witkiewicz w granicach swoich 
kompozycji podporządkowanych rygorowi konstrukcji formy? W dwóch 
kolejnych częściach niniejszego rozdziału spróbuję odpowiedzieć na to 
pytanie, łącząc formalne aspekty jego obrazów z pojęciem nieskończo-
nej czasowo-przestrzennej formy istnienia . Proponowane poniżej analizy 
mają charakter hipotetyczny, nie można bowiem, biorąc pod uwagę postu-
lowany przez Witkiewicza w pismach estetycznych i literackich nieuwa-

19 Tamże, s . 115 .
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runkowany charakter procesu twórczego, założyć, że jego obrazy ilustru-
ją formułowane przez niego tezy ontologiczne . Mogą one jednak w swoich 
aspektach strukturalnych dostosowywać się w granicy do brzmienia tych 
tez, eksponując zarazem egzystencjalne zakorzenienie formułowanego 
przez nie ontologicznego przekazu w ściśle jednostkowym porządku toż-
samości faktycznej poszczególnej . Zastosowane przeze mnie ujęcie nie bę-
dzie prowadzić zatem do ujawnienia znaczeń kompozycji Witkiewicza 
przynależnych wyróżnionemu przez niego porządkowi „Prawdy Absolut-
nej” – ma ono na celu zaledwie ukazanie względnej odpowiedniości struk-
tury pojęć wypracowanej w granicach systemu ontologicznego Witkiewi-
cza i formalnej organizacji jego prac, dla której podstawowe znaczenie, jak 
postaram się udowodnić, ma pojęcie napięcia kierunkowego .

Pojęcie dwoistej formy istnienia różnicuje się w rozważaniach onto-
logicznych Witkiewicza – w długim łańcuchu wnioskowań – na pojęcia 
ograniczonej rzeczywistej przestrzeni istnienia poszczególnego i rzeczy-
wistej przestrzeni całości istnienia . W niniejszej części trzeciego rozdziału 
zajmę się bardziej szczegółowo pierwszym z nich . Rozróżnienie to odpo-
wiada zawartości dwóch niewspółmiernych ze sobą poglądów – psycho-
logistycznego i fizykalnego – odzwierciedlających kwalifikacje czasową 
i przestrzenną istnienia . Sformułowany przez Witkiewicza w Pojęciach 
i twierdzeniach zarys poglądu metafizycznego jest zorientowany na swo-
iste „zniesienie” sprzeczności między poglądami psychologistycznym i fi-
zykalnym . Może się ono dokonać, zgodnie z jego optyką, przez wprowa-
dzenie dodatkowych pojęć „dwoistych”, które będą eksponować określoną 
zawartość znaczeniową w zależności od tego, do którego poglądu będą się 
odnosić . W ujednoliconej wizji istnienia, wypowiedzianej w konkluzyw-
nych twierdzeniach Witkiewiczowskiego systemu ontologii ogólnej, skła-
dające je istnienia poszczególne pozostają w dynamicznym i dalekim od 
zharmonizowania „Związku Wszystkiego ze Wszystkim”, określonym 
jednak ścisłymi prawidłowościami .

Tymczasem jedność strukturalną kompozycji malarskiej określa 
– zgodnie z zasadami estetyki Witkiewicza – współzależność wzajemna 
form . Wyznacza ona za pomocą odpowiednio rozmieszczonych napięć 
kierunkowych kierunki lektury obrazu, przypisując zarazem poszcze-
gólnym jego formom składowym określoną dynamikę . Wojciech Sztaba 
zwrócił uwagę na dysproporcję między strukturalnymi właściwościami 
obrazów Witkiewicza a jego znaczeniem istotnym – tworzy się ono, jego 
zdaniem, w procesie percepcji . Pisał:

Diagram, schemat kompozycyjny wywiedziony […] z konstrukcji obrazu za po-
mocą napięć kierunkowych mało ma jednak wspólnego z nim samym . […] Obraz 
pojawia się w oglądaniu, a oglądanie „pamięta” o całości . Być może całość dostęp-
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na jest tylko we wspomnieniu, pamięci . Nie można więc patrzeć na obraz jak na 
wykres napięć kierunkowych, bo oznacza to przerwę w oglądaniu . Napięcie wraz 
z kierunkiem jest oglądaniem samym20 . 

Zgodnie z tym rozpoznaniem lektura pojmowanej po Witkiewiczow-
sku kompozycji malarskiej wymaga podtrzymania odpowiedniego pozio-
mu natężenia uwagi i napięcia emocjonalnego, warunkujących ciągłość 
i efektywność doświadczenia estetycznego . Witkiewicz wyróżniał cztery 
fazy patrzenia na obraz i pojmowania go: „pierwszego wrażenia” – synte-
tycznego oglądu całości bez wyróżniania części, „pojmowania części kon-
strukcji” – analitycznego oglądu form głównych i pobocznych kompozycji, 
jej szczegółów i ujęcia formy, syntetycznego „włączenia tych częściowych 
wrażeń do wrażenia pierwotnego” – potęgujący wyjściowe doznanie jed-
ności „proces całkowania” kompozycji, wiążący się z rozpoznaniem na-
pięć kierunkowych determinujących orientację mas, „zmęczenia proce-
sem całkowania” – dezintegracji części składowych i słabnięcia doznania 
jedności konstrukcji [por . NF, 106] .

Proces percepcji obrazu wyposażony jest zatem w charakter kolisty 
– może się toczyć cyklicznie, od pierwotnego całościowego wrażenia jego 
jedności do analitycznego rozbioru jego części, niejako w analogii do spo-
sobu krążenia pary nierozłącznych kwalifikacji „konieczny” i ”nieistotny”, 
określających status elementów jego struktury . Kolistość tę dubluje, jak się 
wydaje, sposób rozmieszczenia napięć kierunkowych w obrazach Witkie-
wicza, kierujący okrężnym ruchem spojrzenia widza gestami oraz orien-
tacją ciał widocznych na nich postaci . Kolista struktura kompozycji do-
tyczy wielu prac Witkiewicza z okresu czystej formy – obrazów olejnych 
i rysunków . Najbardziej wyraziście manifestuje się ona w kompozycjach 
Ogólne zamieszanie (1920) oraz Kuszenie świętego Antoniego I (1916–1920) 
i II (1921–1922) . 

W innych pracach struktura „błędnego koła”, z pewnym prawdopo-
dobieństwem przejęta z obrazu Jacka Malczewskiego o takim tytule z lat 
1895–1897, zmodyfikowana zostaje uporządkowaniem linearnym czę-
ści składowych kompozycji, od prawej na lewo, przywołując symboliczną 
narrację wielopostaciowej sceny z obrazu Paula Gauguina Skąd przyszli-
śmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? (1897–1898) . W kompozycji Fantazja. 
Bajka (1921) [il . 3] kierunek odczytywania napięć kierunkowych, wyzna-
czony skierowaną w lewo dłonią z wyciągniętym palcem wskazującym, 
należącą do zielono-czerwonej ptasiej postaci, stymuluje przesuwanie się 
wzroku odbiorcy po obrysach kształtów kolejnych protagonistów odmalo-
wanej sceny, by odesłać go wzdłuż linii horyzontu, wzbogaconej symbo-

20 W . Sztaba, Gra ze sztuką…, s . 95–96 .
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licznymi wizerunkami słońca i księżyca21, do miejsca spotkania się spoj-
rzeń wspomnianej ptasiej postaci i ciemnobłękitnego demona przy prawej 
krawędzi obrazu . Skojarzenia form z kształtami postaci wyznaczają tutaj 
kierunek lektury obrazu . Ten aspekt łudzenia wzroku linearną struktu-
rą obrazu komentuje, jak się wydaje, rysunek Witkiewicza Bezprzyczyno-
we przesuwanie się w lewo (1929), przekazujący sens nieokreśloności usy-
tuowania w przestrzeni pochylonych w lewo postaci wobec braku innych 
punktów odniesienia niż prostokąt kartki papieru .

Wodzenie wzrokiem po powierzchni obrazu, zdeterminowane ukła-
dem napięć kierunkowych, można w związku z tym określić jako rodzaj 
kolistego dryfowania, wpisującego proces percepcji w dwubiegunowość 
stanów analitycznego delektowania się szczegółami kompozycji i jej ca-
łościowej syntezy . Ten rodzaj marginalnego oglądu, konstatującego nie-
istotność, a zarazem strukturalną konieczność części składowych kompo-
zycji, naprowadza odbiorcę na określoną zawartość znaczeniową obrazu, 
nie przesądzając zarazem o słuszności obranego kierunku interpretacji . 
Dopuszcza on eksplorację treści alegorycznej obrazów Witkiewicza, eks-
ponującą zakres ich odniesień artystycznych i literackich . Sugeruje także 
możliwość rozważania ich zawartości ontologicznej, zgodnej z literą tek-
stów filozoficznych Witkiewicza . Przy tym sposobie lektury trudno jest 
dokonać ścisłego rozgraniczenia między treścią formalną i ontologiczną 
obrazów – aprioryczność tez ontologicznych Witkiewicza, jak się wydaje, 
przegląda się w aprioryczności zasad jego estetyki .

Wzajemna orientacja postaci w obrazach Witkiewicza uruchamia do-
mniemanie ich wielozmysłowego kontaktu . Nachylenie postaci, wymia-
na spojrzeń, stykanie się ze sobą ich kształtów sugerują pozostawanie ich 
w interakcji cielesnej . Dwupoziomowy układ postaci w pracy Rysuneczek 
filozofa kurjerkowego (1931) [il . 4], uruchamiający – ponownie – kolisty 
porządek odczytywania układu form, jakby wpisuje w ich wzajemne re-
lacje doznania wzrokowe, dotykowe, a nawet smakowe (są one sugerowa-
ne przez języczek widzianej z profilu żabiej postaci, wystawiony w kie-
runku twarzy pochylonej nad nią, klęczącej postaci ludzkiej) . Deformacja 
ich kształtów nasuwa skojarzenia ze stanem morfozy, mającym swoje uza-
sadnienie w erupcyjnym charakterze procesu uzewnętrznienia pierwotnej 
wizji niejako ex nihilo, sytuującym byty w wewnętrznej przestrzeni obrazu 
jakby w procesie ich powstawania, ewokując zarazem stany ich zmysłowej 
ekscytacji . Wyciągnięte kończyny uruchamiają w obrazach Witkiewicza 
mowę gestów, kojarząc doznania dotykowe z aktami komunikacji . W in-
nych pracach (na przykład we wspomnianej kompozycji olejnej Ogólne za-

21 Por . A . Żakiewicz, Język obrazów i rysunków Witkacego, „Pamiętnik Literac-
ki” 2002, z . 4, s . 180 .
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mieszanie) zgięte w łokciu ręce – z dłońmi skierowanymi ku twarzy posta-
ci – mogą sugerować zamknięty obieg przebiegu przeżyć, oznaczając stany 
autorefleksji i wzmożonej integracji wewnętrznej .

Wiele prac Witkiewicza wyróżnia, jak się zdaje, doznania dotyko-
we jako podstawową formę kontaktu z rzeczywistością . Kojarzą one na-
pięcia kierunkowe z „czuciami muskularnymi” postaci, stanowiącymi 
istotne składniki wyróżnionych w rozważaniach ontologicznych Wit-
kiewicza przeżyć o charakterze zwracania uwagi . Wyposażone w zna-
miona aktów woli, są one objaśniane przez Witkiewicza w kategoriach 
„związku różnych wyobrażeń, pewnych czuć mięśniowych (akomoda-
cji i innych) z wrażeniami wzrokowymi”, sprowadzalnego do „symbo-
licznego przedstawienia” [PT, 260–261] następstwa jakości obecnych 
w polu uwagi przez analogiczne następstwo jakości byłych, przywoła-
ne z tła przeżyć . Koncepcja ta stanowi, w optyce Witkiewicza, nomina-
listyczny odpowiednik fenomenologicznej koncepcji aktu intencjonal-
nego – podstawę wyprowadzenia właściwie cielesnej genezy procesów  
myślenia . 

Wyciągnięte kończyny postaci z obrazów Witkiewicza oraz orientacje 
ich ciał podkreślają główne ukierunkowanie – „chaperywność”, jak okre-
śla je Witkiewicz – ich przeżyć, sprowadzalnych w ostatecznej instancji do 
„kompleksów jakości cielesnych”22 . Środkiem umożliwiającym Witkiewi-
czowi wyeksponowanie tego zmysłowego sposobu bytowania istnień po-
szczególnych z jego obrazów jest sposób prowadzenia linii . Linia wyznacza 
granice ciał postaci, sugerując niekiedy stopień ich pobudzenia zmysłowe-
go . Prowadząc spojrzenie odbiorcy do miejsc potencjalnego lub obecnego 
stykania się ciał, dynamizuje wtedy swój przebieg – niejako przyśpiesza 
go, wydłużając kształty i inscenizując relację wzajemnego przyciągania 
między nimi . Dzieje się tak między innymi w rysunku opatrzonym de-
skryptywnym tytułem Kobieta sztucznie zdemonizowana przez prof. La-
frasco dokonuje cudów w stosunku do specjalnie napiętych na „élan vital” 
Bergsona p.p (p.t.) Devergondescu i Bitschan (1931) [il . 5] .

Erotyczna akrobatyka postaci eksponuje w tej pracy zróżnicowane for-
my kontaktu zmysłowego między indywiduami: dotykowe, wzrokowe, 
oralne . Podobny zabieg zderzenia kształtów postaci w celu podkreślenia 
intensywności ich doznań zmysłowych zastosował Witkiewicz w rysun-
kach Rozkosze ojca Jeroboama (1931) czy Już wtedy robił takie rzeczy (1931) . 
Afektywny – bądź fetyszystyczny – aspekt interakcji między indywidu-
ami eksponuje rysunek Krwawa pięta wzrok rozpęta i na nowy zwróci tor 
(1932), zastępując fascynację wzrokową tytułowym przedmiotem pożąda-

22 Por . R . Ingarden, S .I . Witkiewicz, Korespondencja filozoficzna, oprac . B . Mi-
chalski, Warszawa 2002, s . 53 . Dalej w tekście jako KF z podaniem stron .
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nia intensywnością kontaktu dotykowego z nim . Związek poczucia jedno-
ści osobowości ze stanem ekstazy erotycznej sugeruje zaś rysunek Dziw-
ność bytu (1933) .

Witkiewicz opisał repertuar środków służących dynamizowaniu prze-
biegu linii, dokonując charakterystyki ujęcia formy – trzeciej, obok kompo-
zycji i harmonii kolorów, części składowej konstrukcji formy . Określił ją jako 
„sposób odgraniczenia od siebie części obrazu” rozstrzygający o tym,

czy części te, różnych kolorów, stykają się bezpośrednio; jaki jest charakter ich ze-
tknięcia: czy płynny czy poszarpany; jaki jest charakter odgraniczających je wą-
skich płaszczyzn, tj . linii, czyli konturów, o ile większe płaszczyzny nie stykają się 
ze sobą bezpośrednio; czy kontury te są jednakowej barwy w całym obrazie, czy 
też zmieniają barwę zależnie od barwy płaszczyzn, które odgraniczają [NF, 105] .

Określony sposób ujęcia formy ma pełnić funkcję jednolicenia kon-
strukcji formy, w związku z tym Witkiewicz postulował całkowite zinte-
growanie jej z kompozycją i harmonią kolorów . Pisał:

zasadniczym jest, czy w danym obrazie wszystkie formy ograniczające masy kom-
pozycyjne mają ten sam charakter, niezależnie od tego, jakie przedmioty one przy-
pominają . A więc: czy są one ostre, kanciaste, czy zaokrąglone, czy strzępiaste, czy 
gładkie, czy kontury są płynne, czy zmieniają swoje wygięcia […], czy kontury 
w najdrobniejszych częściach swych są równe, czy też zygzakowate, czy też skła-
dają się z wielkiej ilości linii prostych, których przedłużenia wystają poza miejsca, 
w których odgraniczają dane płaszczyzny [NF, 106–107] .

W pracach Witkiewicza, eksponujących – w nawiązaniu do tradycji 
syntetyzmu – linearną architektonikę układu form, sam sposób ujmowa-
nia formy – niepowtarzalny, zrelatywizowany do każdej z nich styl wyzna-
czania konturów mas kompozycyjnych – wydaje się ściśle zintegrowany 
z określoną narracją, stając się tym samym środkiem budowania napięcia 
kierunkowego . Wobec dokonującej się w doznaniu jedności osobowości 
wyobrażeniowej anihilacji świata linia konstruuje w każdej z tych prac pe-
wien świat możliwy, wypełniony mnogością istnień ożywionych, posłusz-
ny jednak strukturalnym prawom czasowo-przestrzennej formy istnienia . 
Tego rodzaju retorykę linii wzmacniają opisy, którymi Witkiewicz opatry-
wał swoje rysunki – stąd właśnie rysunki oferują, jak się wydaje, klucz do 
interpretacji zawartości ontologicznej jego kompozycji olejnych . 

Przebieg linii w obrazach Witkiewicza interpretuje formy – dzieje się 
tak w innym jeszcze jego rysunku, którego tytuł wypowiada ocenę bądź 
diagnozę pewnego patologicznego przypadku: Prof. Krzestomir jest dobry 
człowiek tylko trochę perwersyjny (1936) [il . 6] . W pracy tej kolczaste kon-
tury postaci podkreślają zmysłowy, a zarazem hierarchiczny układ zależ-
ności między nimi . Porządek kolisty lektury tej kompozycji dubluje za-
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mknięty obieg inscenizowanej przez nią interakcji sadomasochistycznej . 
Tytułowy profesor, widoczny przy lewej krawędzi obrazu, w odróżnieniu 
od postaci innych naukowców pojawiających się w rysunkach Witkiewi-
cza bierze czynny udział w przebiegu inicjowanego przez siebie ekspery-
mentu, grożąc szponiastą dłonią pozbawieniem wzroku postaci znajdują-
cej się poniżej . Sąsiadująca z nią głowa innej postaci (lub druga głowa tej 
samej) wchodzi w kontakt oralny z kolczastym fallusem hermafrodytycz-
nej postaci wychylającej się od prawej krawędzi w kierunku środka obra-
zu . Całości dopełnia zwierzęca (kobieca?) postać z kolczastym nimbem 
wokół głowy, przyciskająca z góry głowę postaci hermafrodytycznej roz-
wartą łapą . Diagonalną orientację jej biegnącej od lewej w kierunku środka 
obrazu kończyny podkreśla wypisane wzdłuż niej (retoryczne?) pytanie: 
„Czemu oni cierpią??” . Ten ostatni zabieg eksponuje funkcję wzmacnia-
nia przez komponent językowy – tytuł pracy lub opis wykreowanej w niej 
sceny – napięć kierunkowych w obrazach Witkiewicza . Wszak Marceli Ki-
zior-Buciewicz z Jedynego wyjścia nadał malowanej przez siebie kompozy-
cji, „w związku z dodatkowymi napięciami kierunkowymi części jej, na-
zwę Zapępiających się gnębitów” [JW, 147] .

Orgiastyczny charakter opisanej sceny, komentuje, jak się wydaje, 
perwersyjny bądź – ściślej – transgresywny charakter samej pracy . In-
scenizując za pomocą układu form i sposobu ich ujęcia napięcie między 
wzrokowym i dotykowym sposobem obcowania z rzeczywistością, pro-
blematyzuje ona zarazem swój optyczny status . W tym kontekście Wit-
kiewiczowski sposób prowadzenia linii przywołuje na myśl koncepcję ry-
sunku jako swego rodzaju działalności dotykowej, wyeksponowaną przez 
Jacques’a Derridę w rozbudowanym eseju Mémoires d’aveugle z 1991 roku . 
Koncepcja ta ujawnia rodzaj opóźnienia między rozpatrywanym w kate-
goriach dotyku śladem linii kreślonej przez rysownika a intencją jego ry-
sunku, kojarzoną z pełnią widzenia . Derrida pisze:

W momencie źródłowego wykluwania się siłą wytyczającej kreski, w chwili gdy 
czubek czubka ręki (czy ciała w ogóle) wysuwa się naprzód dotykając powierzchni, 
zapisu zapisywalnego nie widać . Intencja kreski, improwizowana, czy nie improwi-
zowana, nie nadąża; nie można jej ustalić na podstawie tego, co już widać, a co powi-
nienem rozpoznać jako temat . Nawet, jeśli to rysunek mimetyczny, jak się powiada, 
czyli odtwarzający, figuratywny, reprezentujący, nawet, jeśli artysta ma przed sobą 
model, kreska musi podążać w mrok . Ucieka z pola widzenia . Nie dlatego, że nie jest 
jeszcze widoczna, lecz dlatego, że nie należy do porządku spektaklu, do obiektyw-
nego przedstawienia; a to, co się pojawia w istocie nie może być mimetyczne . Mię-
dzy rysowaną rzeczą a kreską rysunku, między reprezentowana rzeczą a reprezen-
tacją, między modelem a figurą pozostaje niezmierzona heterogeniczność23 .

23 J . Derrida, Pamiętnik ślepca, tłum . W . Szydłowska, „Pokaz” 1998, nr 22, s . 29 .
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Opisana w ten sposób „aperspektywa aktu graficznego”24 jest porów-
nywalna – według Derridy – ze stanem ślepoty . Ten aspekt czynności kreś-
lenia linii problematyzują w jego tekście przywołane z tradycji artystycz-
nej przedstawienia ślepców . Kwalifikacja ta sytuuje ciało rysownika w roli 
narzędzia dotykowego odtwarzania – bądź antycypowania – pełni widze-
nia na powierzchni papieru . Domeną jego działania jest „heterogeniczność 
niewidzialnego i widzialnego”, która „może wkroczyć do widzialnego jako 
jego własna możliwość”25 . O ile „widzialność widzialnego jest z definicji 
niewidzialna”26, o tyle aktywność rysowania związana jest ze stanem żało-
by – ewokuje ona ”pamięć kreski, która, uśpiona, spekuluje na temat włas-
nych możliwości”27 . Wyróżniona przez Derridę „retoryka kreski”28 wiąże 
ze sobą „rodzaj przerwy na namysł”, rozważanie tego, czym jest „źródło 
rysunku, bądź też myślenie rysunku”29 . 

Czy kreślenie linii może być w twórczości wizualnej Witkiewicza oka-
zją do „myślenia malarstwa”? Derrida pisze również o granicznym aspek-
cie przebiegu kreski, o tym, że „Nie powinniśmy go widzieć (nie powiemy 
jednak: »nie wolno go zobaczyć«) w tym stopniu, w jakim barwna grubość 
kreski dąży do zaniku po to, by uwypuklić jedynie brzeg konturu: to, co jest 
między wnętrzem a zewnętrzem figury”30 . Być może ten właśnie aspekt 
„wycofywania się linii”, który „pozostawia miejsce dla słowa”31, dotyczy 
również formy ujęcia kształtów kompozycji, którą Witkiewicz wiąże, jak 
się wydaje, z funkcją budowania napięcia kierunkowego . Niewykluczone, 
że byłby on skłonny zgodzić się z orzeczeniem Derridy (przywołującym 
w tym miejscu poglądy Baudelaire’a), zgodnie z którym: „Źródło graficz-
nego przedstawienia wraca podczas nieobecności czy niewidzialności mo-
delu”32 . Witkiewicz jednak, eksponując w swoich pracach narracyjne wła-
ściwości linii, daleki jest od celebrowania stanu żałoby za pełnią widzenia 
– praca linii w jego obrazach, opisując kształty przywołanych z wyobraź-
ni istnień poszczególnych, pozostających we wzajemnej interakcji, raczej 
afirmuje heterogeniczność będących ich udziałem doznań zmysłowych .

Narzędzi umożliwiających przybliżenie specyfiki tych przeżyć dostar-
cza, jak się wydaje, dyskurs filozoficzny Witkiewicza . Budowany przez 
niego układ pojęć służących do opisu wielozmysłowej relacji indywidu-

24 Tamże, s . 27 .
25 Tamże, s . 29 .
26 Tamże .
27 Tamże, s . 27 .
28 Por . tamże, s . 29 .
29 Tamże, s . 27 .
30 Tamże, s . 30 .
31 Por . tamże .
32 Tamże .
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um z otoczeniem mieści się w ramach koncepcji ograniczonej przestrze-
ni rzeczywistej istnienia poszczególnego . Jej naturę objaśnia Witkiewicz 
dwuaspektowo – z punktu widzenia trwania doświadczającego indywidu-
um i z punktu widzenia całości istnienia . Zawartość ograniczonej prze-
strzeni rzeczywistej, zrelatywizowanej do trwania istnienia poszczególne-
go, opisuje w kategoriach następstw jakości składających rozciągłość własną 
istnienia poszczególnego i rozciągłości innych istnień poszczególnych: „jeśli 
patrzymy z punktu widzenia (AT), nic nie ma w rzeczywistej przestrzeni da-
nego (AT) – obejmującej i (AR), i otaczające ją (ARN) – prócz następujących 
po sobie współczesności (XN)” [PT, 212] . Dane te są zatem dwojakiego rodza-
ju, ponieważ rozciągłość istnienia poszczególnego – jego „(AR) istnieje samo 
dla siebie w związku z (AT), a inne (ARN) istnieją dla tego (AT), o ile wchodzą 
w funkcjonalny związek ze związanym z nim (AR)” [PT, 191] .

Naturę związków danego indywiduum z rozciągłościami innych ist-
nień poszczególnych Witkiewicz charakteryzuje jako lokalizację jakości 
przynależnych strumieniowi jego trwania w ograniczonej jego przestrze-
ni . Czasowo-przestrzenna struktura istnienia nakazuje mu rozpatrywanie 
zależności między jego aspektami czasowym i przestrzennym w katego-
riach relacji symbolizowania . Pisze:

Wszystkie (XN) danego (AT) będą musiały mieć swoje miejsca w Rzeczywistej 
Przestrzeni danego (IP): jedne jako wyznaczające miejsce (ARN), inne na granicy 
(AR) – a jeszcze inne wewnątrz tej granicy – będziemy je nazywać (XN) zewnętrz-
nymi, granicznymi i wewnętrznymi [PT, 214] .

W związku z tą klasyfikacją jakości również „Przestrzeń Rzeczywista 
dzielić się będzie dla każdego (IP) na zewnętrzną, graniczną i wewnętrz-
ną” [PT, 214] . 

Koncepcja umiejscowienia jakości zakłada wyposażenie każdej z nich 
w czasowo-przestrzenny komponent formalny . Jakości – według Witkie-
wicza – „muszą być złożone: oprócz swej swoistej jakościowej właściwo-
ści będą miały zawsze jakość przestrzenności i czasowości, jako konieczne 
składowe całości swej »istności«” [PT, 213] . Ze względu na tę charakte-
rystykę formalną wyróżnia on jakości jednoiste bardziej czasowe, takie 
jak dźwięki, smaki i zapachy (oznaczone jako (Xj/tN)), oraz jednoiste bar-
dziej przestrzenne, wyznaczające rozciągłości – własną i innych istnień 
poszczególnych (oznaczone jako (Xj/rN)) . Uznanie ograniczoności istnie-
nia poszczególnego prowadzi go również do przyjęcia „minimalnie jed-
nego rodzaju jakości, umiejscowionego zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz, czyli na granicy (AR)” [PT, 215] . Witkiewicz pisze:

W jakości tej odgranicza się (AR) od reszty Istnienia – nazywam ją jakością „za-
sadniczą graniczną” = (Xg) . W naszym wypadku jest to jakość dotykowa . Mu-
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simy ją przyjąć jako wewnętrzną jej składową, bez żadnego ograniczenia w we-
wnętrznej przestrzeni (IP), jako samodzielnie występującą („dotyk wewnętrzny”) 
= czucia muskularne i organów wewnętrznych – bez zewnętrznego odpowiedni-
ka, w przeciwieństwie do zewnętrznej składowej, która jako samodzielna jest nie 
do pomyślenia – nie odróżniałaby się bowiem wtedy od (XN) wyznaczających 
(ARN) w Zewnętrznej Przestrzeni [PT, 214–215] .

Dzięki swojej dwojakiej kwalifikacji przestrzennej – jej przynależno-
ści zarówno do wewnętrznej, jak i do zewnętrznej przestrzeni rzeczywi-
stej – jakość zasadnicza graniczna umożliwia wyodrębnienie rozciągłości 
istnienia poszczególnego w strumieniu jego trwania wobec rozciągło-
ści innych indywiduów . Niesamodzielność jej składnika zewnętrznego 
– jego nierozłączność z wewnętrzną komponentą dotykową – wyposaża ją 
w zdolność definiowania kształtu . Witkiewicz konstatuje, że rozmieszcze-
nie jakości granicznych w przestrzeni rzeczywistej stanowi „formę dane-
go (AR) dla (AT)” [por . PT, 244], będącą „ograniczoną co do swej zmien-
ności kształtu” [por . PT, 229] . Ta stałość w zmienności formy rozciągłości 
tłumaczy się powtarzalnością zależności funkcjonalnych, obustronnie 
zmiennych, trwania z rozciągłością własną istnienia poszczególnego lub 
z rozciągłościami innych indywiduów . Nadaje to jakości granicznej szcze-
gólny status – wyróżnia ona doznania dotykowe jako ten rodzaj przeżycia, 
w którym splatają się komponenty czasowy i przestrzenny istnienia: 

Pierwotnym związkiem prawidłowym, w którym jedne następstwa będą warun-
kami innych, jest związek (XN) wewnętrznych z (XN) zewnętrznymi, zachodzący 
w jakości dwoistej granicznej (Xg) . Jest to związek konieczny, implikowany przez 
ograniczoność (IP) [PT, 240] .

Rozciągłość istnienia poszczególnego określona jest zatem pewną pra-
widłowością pojawiania się w strumieniu trwania . Witkiewicz uznaje:

[…] jeśli w (AT) nie ma nic prócz następstwa (XN), więc (AR) musi być dla (AT) 
jedynie ich następstwem . Ponieważ zaś na mocy przestrzenności swej musi być 
współczesnością (XN), więc będzie następstwem współczesności jakościowych, 
względnie stałym w swej zmienności, według zasady tożsamości w zmienności, 
czyli będzie związkiem (XN) [PT, 212] .

Związkami następstw jakości są dla niego również pojawiające się 
w strumieniu trwania rozciągłości innych istnień poszczególnych . Pisze:

Na mocy związków funkcjonalnych (AR) z innymi rozciągłościami (ARN), te 
ostatnie muszą dla (AT) przedstawiać się także jako związki (XN), różniące się 
jednak zasadniczo jakościowo od związków przedstawiających (AR), na mocy 
przyjęcia konieczności odgraniczenia (IP) od reszty Istnienia [PT, 209] .

Rozważania na temat ograniczonej przestrzeni rzeczywistej, w powią-
zaniu z koncepcją wyznaczania rozciągłości przez jakości przebiegające 
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w strumieniu trwania, prowadzą Witkiewicza do określenia granicy mię-
dzy rozciągłościami istnień poszczególnych w kategoriach różnicy . Uzna-
je, że:

Musimy przyjąć różnicę jakościową między samymi jakościami tak, jak przyję-
liśmy różnicę między trwaniami składowymi, co doprowadziło nas do przyjęcia 
pojęcia jakości . Jeden rodzaj jakości musi należeć do (AR), drugi do (ARN), ina-
czej (AR) nie byłoby odgranicznone dla (AT) od reszty Istnienia [PT, 211] .

Sens pojęcia granicy między rozciągłościami wypowiada również bar-
dziej skrótowo: „jakościowo różne (XN) odpowiadać będą (AR) z jednej 
i (ARN) z drugiej strony” [PT, 209] .

Warto podkreślić w tym miejscu dwojaki status jakości w systemie 
ontologicznym Witkiewicza, wynikający z wyposażenia ich w czasowo- 
-przestrzenną kwalifikację formalną: uczestnicząc w ciągłym i zamknię-
tym strumieniu trwania istnienia poszczególnego, zajmują one zarazem 
określone miejsca w obiektywnej przestrzeni . Swoistość ujęcia przez Wit-
kiewicza problematyki dualizmu psychofizycznego sprowadza się zatem 
do tego, że następstwa jakości w trwaniu istnienia poszczególnego odpo-
wiadają kompleksom jakości w jego ograniczonej przestrzeni . Rozwiąza-
nie to określa relację ontologii Witkiewicza do podniesionej przez Avena-
riusa problematyki introjekcji: dane wrażeniowe nie muszą, zgodnie z jego 
optyką, być „wkładane” – w sensie przestrzennym – w ciała poznających 
podmiotów . One są już a priori przestrzenne – również te, które zlokalizo-
wane są w przestrzeniach wewnętrznej i granicznej istnienia poszczegól-
nego . W tym sensie Witkiewicz dowodzi, wbrew Avenariusowi, że zorien-
towana dualistycznie ontologia nie musi wiązać ze sobą błędu introjekcji .

Uznanie dwojakiego statusu jakości – ich przynależności zarówno do 
porządku trwania, jak i do przestrzeni – wypowiada również sens postawy 
realistycznej Witkiewicza . Dane wrażeniowe, ze względu na swoje umiej-
scowienie w przestrzeni, nie tyle odzwierciedlają składniki rzeczywisto-
ści, ile efektywnie są z nimi tożsame . Status ten umożliwia, w optyce Wit-
kiewicza, skoordynowanie przeżyć indywiduów w granicach przestrzeni 
rzeczywistej . Koncepcja ta zakłada przenikanie się ograniczonych prze-
strzeni rzeczywistych istnień poszczególnych, możliwe dzięki temu, że, 
jak wyjaśnia to Witkiewicz, „(XN) w (AT) danego (IP) np . (IP1), może-
my przyjąć za umiejscowione w tym samym miejscu Przestrzeni, co (XN) 
jakiegoś (IP2)” [PT, 214] . Innymi słowy, wewnętrzna dynamika czasowo-
przestrzennej nieskończonej formy istnienia, wyznaczając miejsca jako-
ściom przynależnym strumieniom trwań istnień poszczególnych, usta-
nawia strukturę zależności między przeżyciami różnych indywiduów . 
Wyodrębniony w ten sposób „związek wszystkiego ze wszystkim da się 
zdefiniować jako istnienie tych samych jakości u różnych (IPN) w tych sa-
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mych miejscach Przestrzeni, wyznaczonych tymi jakościami, i w tym sa-
mym Czasie” [PT, 243] . 

Rozważania Witkiewicza prowadzą w ten sposób do rozpoznania swo-
istej architektury istnienia, której poszczególne segmenty są wypełnione 
wiązkami przeżyć całej mnogości istnień poszczególnych . Konstruuje się 
ona przez uogólnianie pojęcia rzeczywistej przestrzeni istnienia poszcze-
gólnego – „następną abstrakcją” od niego „będzie pojęcie Nieskończonej 
Rzeczywistej Przestrzeni Całości Istnienia, składającej się z przenikają-
cych się ze sobą Przestrzeni wszystkich (IPN)” [PT, 193] . Jednak z punktu 
widzenia ograniczonego istnienia poszczególnego

związek funkcjonalny Wszystkiego ze Wszystkim, związek nieskończony, musi 
wyrażać się w formie związku skończonego, jako część poprzedniego, który to 
związek skończony będzie związkiem następstw (XN) ze zmianami w układach 
(ARN) innych (IPN) w Zewnętrznej i Wewnętrznej Rzeczywistej przestrzeni tego 
(IP) [PT, 251] .

Optyka istnienia poszczególnego jest bowiem zrelatywizowana do gra-
nic jego przestrzeni rzeczywistej, a tym samym do jego zdolności wyzna-
czania przez następstwa jakości w jego trwaniu zmian w układach rozcią-
głości w przestrzeni . Konsekwentnie: „To, co musimy uznać za obiektywnie 
istniejące, niekoniecznie musi być bezpośrednio dane w (AT) danego (IP) 
«jednak musimy to założyć, jako istniejące w pewien sposób dla innych 
(IPN)»” [JW, 195] .

Ujęcie istnienia z punktu widzenia trwania istnienia poszczególnego 
ujawnia absolutną nieprzenikliwość – „hermetyczne zamknięcie trwań” 
[por . KF, 65] istnień poszczególnych . W korespondencji z Romanem Ingar-
denem Witkiewicz konstatuje, że „nigdy nie możemy wyjść poza krąg za-
klęty naszych przeżyć” [por . KF, 65] i że „jedne jakości sprawdzają drugie” 
[por . KF, 51], co wikła jego koncepcję wyznaczania, wraz ze skorelowaną 
z nią koncepcją przenikania się przestrzeni rzeczywistych istnień poszcze-
gólnych, w problematykę solipsyzmu i kojarzy ją z opisanym przez Ingarde-
na błędem petitio principii w teorii poznania . Sposobem na jego zneutralizo-
wanie – ale nie na całkowite wykluczenie, o jego nieuchronności przesądza 
bowiem sama „struktura istnienia” [por . KF, 51] – jest, w optyce Witkiewi-
cza, koncepcja symbolizmu jako reprezentowania jakości obecnych w stru-
mieniu trwania przez jakości byłe, determinującego względną stałość form 
w przestrzeni i prawidłowość ich transformacji . Witkiewicz pisze, że peti-
tio principii „jest nieuniknione, nawet przy zrozumieniu pojęciowości jako 
pewnego wyjścia poza zaklęty krąg przeżyć . Znaczki – oto wszystko, ale po-
siadające wspólne dla wielu (IPN) znaczenia” [KF, 68] .

Schematy kojarzenia danych wrażeniowych, utrwalone w postaci po-
wtarzalnych przebiegów następstw jakości, odnoszą, w optyce Witkiewi-
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cza, zamkniętą strukturę trwania istnienia poszczególnego do zewnętrz-
nej rzeczywistości . W nich rozpoznaje się ono jako pozostające z innymi 
istnieniami poszczególnymi w sieci wzajemnych relacji, opisywanych 
w kategoriach związku funkcjonalnego . Witkiewicz pisze:

Jeśli patrzymy z punktu widzenia (ATN), mamy tylko jakości, w związkach swych 
stanowiące […] nieprzenikalne wzajemnie (ATN), czyli grupy jakości zupełnie 
oddzielne, należące do poszczególnych (ATN), co nie implikuje zupełnie niemoż-
ności oddziaływania wzajemnego tych (IPN) na siebie, jako (ARN), obiektywnie 
w przestrzeni wyznaczone [PT, 210] .

Uważa również, że:

Te (IPN) nie będą dla rozpatrywanego (IP) same dla siebie – będą takimi dla sie-
bie samych – dla niego będą trwać w jego (AT), o ile przez swoje (ARN) wejdą 
w związki funkcjonalne z jego (AR) w jego Rzeczywistej Przestrzeni, i to takie 
związki, które będą mogły istnieć dla jego AT [PT, 194] . 

To właśnie przestrzenna kwalifikacja jakości umożliwia według Wit-
kiewicza rozpoznanie złożoności wzajemnej interakcji indywiduów 
w przestrzeni . Uznaje on, że:

Dopiero trzeci wymiar przestrzeni umożliwia pomyślenie różnorodności form 
(IPN) jako (ARN) i ich związków, przy jednoczesnym zachowaniu odgraniczenia . 
Związek między rozciągłościami w Przestrzeni jest do pomyślenia jedynie jak sty-
kanie się ich przestrzennych granic [PT, 191] .

Relacje istnień poszczególnych zapośredniczone są zatem przez do-
tyk . Dotyk stanowi, w ontologii Witkiewicza, warunek integralności we-
wnętrznej indywiduum jako jego przestrzenne ograniczenie, otwierając 
je zarazem na interakcję z otoczeniem . „Wewnętrznym dotykiem – pisze 
w Traktacie o Bycie samym w sobie i dla siebie z 1937 roku – nazywam 
wszystkie czucia cielesne (stawowe, ścięgniowe [!], mięśniowe, organów 
wewnętrznych) z wyjątkiem czucia dotyku powierzchni skóry, które jest 
dwoiste i czujemy w nim nas samych na równi z dotykanym przedmio-
tem”33 . W dotyku zewnętrznym dochodzi do rodzaju sfałdowania prze-
strzeni – nałożenia na siebie przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej istnie-
nia poszczególnego . Ustanawia on sferę heterogeniczną, w której – wraz 
z naszą – manifestuje się rozciągłość innego istnienia poszczególnego . 
W „jakości dwoistej granicznej, na granicy naszej rozciągłości […] mo-

33 S .I . Witkiewicz, Traktat o Bycie samym w sobie i dla siebie, [w:] tegoż, Na-
uki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939), oprac . M . Dombrowski, 
M . Bizior-Dombrowska, Warszawa 2014, s . 501 . Dalej w tekście jako TBŚ z poda-
niem stron .
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żemy w pewnych chwilach zetknięcia z innymi rozciągłościami mieć nas 
danych w wyraźnym, ostrym odgraniczeniu od reszty świata w Przestrze-
ni, a jednocześnie […] mieć [brak słowa] tę inną rozciągłość jako taką, 
tzn . jako inną właśnie od naszej” [TBŚ, 505] . Stąd też, co stanowi dla Wit-
kiewicza kluczowy argument za zajęciem postawy realistycznej: „Nie-
sprowadzalna dwoistość jakości (ciała i świata przede wszystkim) jest 
w obrębie jednej osobowości – tak być musi, bo monada nie jest punktem 
bez okien, tylko ma ciało i żyje w realnym świecie, od którego musi się  
odróżniać” [KF, 70] .

Być może taką właśnie możliwość wyjścia z „zaklętego kręgu przeżyć” 
unaocznia rysunek Witkiewicza Rozmowa konsekwentnych solipsystów na 
planecie Aldebarana (1932) [il . 7] . Widoczne na nim dwa pozaziemskie 
(najwyraźniej) indywidua wpatrują się we własne oblicza, stykając się fal-
lusami – sugeruje to intensywność kontaktu dotykowego – i ryjkowatymi 
nosami – może to wplatać w ich wzajemną relację wrażenia zapachowe . 
Czy ich wzajemny kontakt wzrokowy i stykanie się części ich ciał może być 
wyrażone „lokalizacją dwóch (XgN) należących do dwóch (AT), w tym 
samym miejscu przecinających się dwóch Rzeczywistych Przestrzeni obu 
(IP)” [PT, 262]? Można domniemywać, że istotą ich wzajemnego kontak-
tu, poza przypuszczalną komunikacją werbalną (prawdopodobnie obaj 
zaangażowani są w dysputę filozoficzną), wymianą spojrzeń i niewyklu-
czonym odczuwaniem zapachów, jest to zdublowanie czy sfałdowanie do-
tyku, w którym doświadczają oni granic zarówno ciał własnych, jak i cia-
ła drugiego . Obaj protagoniści dotykają wyciągniętymi ku sobie łapami 
„kółeczko metalowe wspólne, którego nie mogą oni wyeliminować” . Czy 
to kółeczko mogłoby symbolizować nieuchronność swoistego zapętle-
nia procesu percepcji, w sensie „sprawdzania” jednych jakości przez inne, 
a zatem strukturę petitio principii w poznawczej relacji indywiduum do 
rzeczywistości? 

Inne prace Witkiewicza wyraźniej eksponują sens izolacji psychicz-
nej indywiduów, podtrzymując zarazem sugestię ich kontaktu dotykowe-
go . Linearna struktura kompozycji olejnej Dwie głowy (1921) [il . 8] opisuje 
scenę poróżnienia między kobietą i mężczyzną, pozostającymi, jak moż-
na domniemywać z wzajemnego usytuowania postaci, w bliskim związku 
uczuciowym . Kobieta odwrócona jest bokiem od na wpół leżącego obok 
niej mężczyzny, dotykając policzkiem własnej prawej dłoni ułożonej na 
oparciu sofy . Lewa ręka mężczyzny otacza jego głowę, dotykając zamknię-
tą dłonią prawego ramienia kobiety . Kierując się w jej stronę, stanowi ona 
zarazem rodzaj bariery między postaciami pogrążonymi w stanach mo-
nadycznego zamknięcia . Stan poróżnienia między postaciami podkre-
śla nie tylko zainscenizowana w obrazie mowa gestów i ciał, przekazuje 
go również mimika postaci, sugerowana dynamicznymi przebiegami li-
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nii wyznaczających rysy twarzy . Twarz mężczyzny wyraża, jak się wyda-
je, stan niepewności i rozdrażnienia, twarz kobiety skrzywiona jest w gry-
masie płaczu .

Przebiegający ukośnie przez środek obrazu kontur postaci kobiety jak-
by dzieli go na dwie spolaryzowane strefy psychiczne . Równowaga kom-
pozycji formy, wzmocniona kontrastami czerwieni i zieleni, z fioletem 
jako barwą dopełniającą, przekłada, jak się wydaje, w omawianej pracy 
na przekaz filozoficzny, określający dla każdej z uwidocznionych w nim 
osób, sens „jednego i jedynego samego dla siebie trwania, które wskutek 
jednowymiarowości i jednokierunkowości swej nie daje się bezpośred-
nio z żadnym innym porównać” [PT, 205] . Wymienione w przytoczonym 
cytacie kwalifikacje jednostkowego trwania określają również – z powo-
du niemożliwości wyróżnienia w jego obrębie skali porównawczej – bez-
względną wielkość składających go jakości . Wielkość ta staje się względna 
w odniesieniu do abstrakcyjnego czasu całości istnienia z uwagi na porów-
nywalną ze sobą długość trwań istnień poszczególnych [por . PT, 205] .

Dysproporcję między nieprzenikliwością wzajemną trwań istnień po-
szczególnych a dwoistością przestrzenną doznań dotykowych, jakie two-
rzą się podczas wzajemnej interakcji ich rozciągłości, eksponuje sformu-
łowany przez Witkiewicza w Jedynym wyjściu, przy zastosowaniu własnej 
terminologii filozoficznej, opis aktu płciowego Izydora i Rustalki . W nim: 
„Uczyniła się jedność z rozciągłości samych dla siebie . Dawnym sposo-
bem zlały się »materialne« bardziej (wyrażenie skrótowe) części ich jaź-
ni” [JW, 63] . Materialne, czyli wrażenia dotykowe składające ciała part-
nerów . I dalej:

Nie tylko soki ich organizmów […] łączyły się tworząc cocktail banalny wewnątrz 
rozciągłości = (ARN), ale naprawdę połączyły się ich duchy, raczej ściślej: złudnie 
pomięszały się ich trwania, oczywiście we wzajemnych fantastycznych obrazach: 
tak jakby dwoje ludzi miało identyczne sny [JW, 63] .

Kontekst literacki tłumaczy w tym wypadku wymienność użytych 
przez Witkiewicza pojęć prawdy i złudzenia . Właściwie stan ekstazy ero-
tycznej byłby tożsamy dla Witkiewicza z bezpośrednim doznaniem ogra-
niczoności czasowo-przestrzennej istnienia poszczególnego i jego/jej sa-
motności wobec reszty istnienia . Znajdujących się „w końcowym transie” 
bohaterów powieści „w istocie oddzielały […] przepaście różnopłciowych 
odczuwań . Gdyby mieli przejrzeć wzajemnie swe psychiczne stany, prze-
raziliby się obcości potwornej ich duchów w tych najstraszniejszych niby 
drgawkach uczuć i organów” [JW, 64] .

Podwójny wymiar przeżyć erotycznych – psychiczny i cielesny – ko-
mentuje, jak się wydaje, rysunek Miłość ziemska i duchowa na dwóch pla-
nach (1931) [il . 9] . Biegnąca w nim ukośnie w dół – od lewej do prawej 
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– linia wyznacza dwie dziedziny funkcjonowania indywiduum: trwania 
i rozciągłości, sugerując relację hierarchiczną między nimi . Ze sferą mi-
łości duchowej bylibyśmy skłonni skojarzyć część górną rysunku, na któ-
rej widnieją ujęte karykaturalnie, ale z pewną dozą realizmu, zwrócone ku 
sobie w scenie flirtu postacie męska i damska, przeciwstawiając ją części 
dolnej, obejmującej zniekształcone anamorficznie kształty męskich geni-
taliów . Temu sposobowi czytania omawianej pracy przeciwstawia się inny, 
bardziej uprawniony, wpisujący obie części obrazu w strukturę odbicia lu-
strzanego . Zgodnie z nim sfera interakcji cielesnej w dolnej części obra-
zu, interakcji sugerowanej kształtem schodzącej z części górnej kobiecej 
ręki chwytającej ogromnego fallusa, stanowiłaby psychiczny – trwaniowy 
– ekwiwalent zdarzenia zachodzącego w obiektywnej przestrzeni, sugero-
wanej względnie prawdopodobnymi proporcjami postaci w górnej części .

Ta wymienność planów – „ziemskiego” i psychicznego oraz „ducho-
wego” i przestrzennego – jest zgodna z uprzywilejowanym statusem cia-
ła w ontologii Witkiewicza . Porządek sublimacji przeciwstawiony zostaje 
w omawianym rysunku porządkowi równowartości czasowego i prze-
strzennego wymiaru funkcjonowania istnienia poszczególnego . Widocz-
ną na nim scenę flirtu uzupełnia postać Dr . Hirscha opisana jako „obser-
wator” – wpatrzony w dolną strefę obrazu, jakby rozpoznawał właściwy 
sens rzeczy .

Diagonalny podział innego rysunku Witkiewicza, znanego jako Zima 
(1923) [il . 10], koresponduje z podziałem kompozycji Dwie głowy na dwie 
strefy psychiczne – kobiecą i męską . Tu również indywidua pozostają w re-
lacji dotykowej: prawa ręka wyciągnięta przez postać męską (?), widnieją-
cą przy lewej krawędzi obrazu, przecina biegnącą ukośnie w dół – od le-
wej ku prawej – linię, próbując objąć postać kobiecą (?) kroczącą na prawo . 
Nieokreślonej tożsamości indywiduum widniejące w lewym górnym rogu 
obrazu jakby łączy obie strefy, wyciągając prawą dłoń w stronę postaci mę-
skiej . Erotyczny charakter sceny podkreślają skierowane w stronę postaci 
kobiecej ogromne usta w centrum kompozycji . Również ona, jak się wy-
daje, nawiązuje do ontologicznej tezy Witkiewicza, zgodnie z którą nie-
przenikliwe psychicznie indywidua oddziałują na siebie w sferze interak-
cji cielesnych .

Zagarniający gest postaci męskiej widocznej na omawianej pracy moż-
na skojarzyć z pojęciem aperspektywy aktu widzenia Derridy: zakrzy-
wione palce wyciągniętej przez tę postać ręki dotykają konturu umyka-
jącej postaci kobiecej . Tego rodzaju „chaperywny” dotyk skojarzony jest 
tutaj tyle z aneksją o charakterze erotycznym, co z aneksją przestrzeni 
w ogóle . W obrazach Witkiewicza nastawione percepcyjnie indywidua 
macają przestrzeń – antycypują momenty stykania się z ciałami innych 
istnień poszczególnych – koordynując przeżycia dotykowe z przeżycia-
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mi wzrokowymi . Będące ich udziałem widoki rzeczy uzupełniane są ich 
dotykami . Wzrok i dotyk weryfikują się wzajemnie – wpisują się niejako 
w relację sprzężenia zwrotnego, stymulując indywidua do kolejnych aktów  
aneksji . 

Na przywołanym rysunku kontury form przenikają się wzajemnie, 
tworząc wrażenie ruchu . Należy on do grupy prac Witkiewicza z pierw-
szej połowy lat dwudziestych XX wieku, w których stosował on wypraco-
waną wcześniej przez kubistów i futurystów metodę przesuwania „części 
przedmiotowych całości” [por . SE, 270] w celu budowania napięć dyna-
micznych kompozycji . Linearną strukturę tych prac można interpretować 
w kategoriach segmentacji intersubiektywnego pola percepcji, którego po-
szczególne wycinki stanowiłyby miejsca w przestrzeni wypełniane przez 
jakości rozciągłościowe pojawiające się w trwaniach istnień poszczegól-
nych . Przecinanie się kształtów można w tym kontekście skojarzyć z pro-
ponowanym przez Witkiewicza pojęciem ruchu, które w ramach sposobu 
rozpatrywania z punktu widzenia trwania istnienia poszczególnego jest 
„sprowadzalne do pojęcia ogólniejszego od niego, pojęcia zmiany w ogó-
le i zmiany lokalizacji (XN) w rzeczywistej przestrzeni” . Ponieważ „(XN) 
wyznaczają obiektywnie w przestrzeni rozciągłości, tak samo zmiana ich 
lokalizacji może wyznaczać obiektywny ruch, który możemy pojmować 
w analogii do ruchu własnego (AR)” [PT, 218] .

Witkiewicz kilkakrotnie podkreśla w Pojęciach i twierdzeniach zdol-
ność jakości jednoistych rozciągłościowych do definiowania kształtu . 
Kompleksy tych jakości – czucia dotykowe składające ciało istnienia po-
szczególnego oraz wrażenia wzrokowe składające rozciągłości innych ist-
nień poszczególnych – „możemy pomyśleć tylko w obrębie danego rodzaju 
takich jakości, jako współcześnie zapełniające części Przestrzeni Rzeczy-
wistej danego (IP)” [PT, 223] . Ich wzajemna nieprzenikliwość – stanowiąca 
warunek tworzenia się ich kompleksów, a tym samym ograniczoności roz-
ciągłości istnienia poszczególnego – sprawia, że tylko jeden rodzaj takich 
jakości może odpowiadać oddzielnemu odcinkowi trwania . To oczywiście 
stawia ontologię ogólną Witkiewicza w diametralnej opozycji do intuicjo-
nizmu Bergsona . Witkiewicz uznaje, że jakości przestrzenne „będą zajmo-
wać mniej lub więcej ograniczone części Przestrzeni Rzeczywistej, i nie 
będziemy mogli pomyśleć jednoczesności ich tego samego rodzaju w tym 
samym miejscu przestrzeni – co najwyżej prawie jednoczesność dwóch 
lub więcej różnych rodzajów, np . barw i dotyków” [PT, 220] . Przy tym: „Ja-
kość graniczna zasadnicza […] musi być bardziej przestrzenną, ponieważ 
bez tego (AR) nie odgraniczałoby się od reszty Istnienia” [PT, 220] .

Jakości jednoiste rozciągłościowe danego rodzaju – dotykowe lub wzro-
kowe – wypełniają zatem dane miejsce przestrzeni efektywnie, wyklucza-
jąc ich współwystępowanie w danym czasie z jakościami innego rodzaju . 
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Rozstrzygnięcie to prowadzi Witkiewicza do powiązania pojęcia jakości 
z pojęciem formy . Pisze on:

Pojęcie ograniczoności przestrzeni częściowych implikuje, oprócz pojęcia wielko-
ści danej przestrzeni częściowej, pojęcie takiego a nie innego, tożsamego ze sobą 
(lub zmiennego) ograniczenia, czyli że każda przestrzeń częściowa, wypełniona 
daną (Xr), musi posiadać pewien kształt, czyli zdecydowaną formę, dwu- lub trój-
wymiarową, mniej lub więcej określoną . Każda (AR) lub (ARN) musi więc posia-
dać swój kształt [PT, 229] .

Jest to zgodne z przywołaną wcześniej tezą Witkiewicza dotyczącą zło-
żoności jakości, zgodnie z którą każda jakość wyposażona jest w dwoisty 
– czasowo-przestrzenny – komponent formalny . Inne sformułowanie tej 
tezy uruchamia skojarzenie ontologicznego pojęcia dwoistej formy istnie-
nia z pojęciem formy malarstwie . Witkiewicz pisze: 

Każda (Xj/t) będzie miała pewną jakość długości w czasie, każda (Xj/r), prócz 
wielkości przestrzeni, jeszcze pewną jakość kształtu, czyli formy . Ponieważ 
ostatnie jakości dotyczą Formy Istnienia, nazywamy je jakościami formalny- 
mi = (XfN) [PT, 229] .

Czy nie moglibyśmy powiązać tej jakości kształtu, pojmowanej jako 
„zdecydowana forma” jakości jednoistej rozciągłościowej i definiowanej 
w kategoriach wypełnienia ograniczonej przestrzeni częściowej, z segmen-
tami złożonej struktury linearnej kompozycji Witkiewicza z okresu czy-
stej formy, wypełnionymi płaskimi powierzchniami koloru? Czy możli-
we byłoby uznanie kompozycji malarskiej, tak jak budował ją Witkiewicz, 
za rodzaj diagramu przecinania się przestrzeni rzeczywistych istnień po-
szczególnych? A może w jego obrazach manifestuje się rodzaj „myślenia 
malarstwa” – myślenia konstrukcji formy nie tylko w kategoriach kom-
pozycji, ujęcia formy i harmonii barw, ale także w kategoriach graniczno-
ści dotyku i wzajemnego wyznaczania rozciągłości istnień poszczególnych 
przez jakości przesuwające się w ich trwaniach?

Pozytywnych odpowiedzi na te pytania udziela, jak się wydaje, zagi-
niona kompozycja olejna Kalinowe dwory (1921) [il . 11], znana obecnie je-
dynie z sepiowej fotografii . Proponowana poniżej interpretacja zawartości 
ontologicznej tej pracy odwołuje się do jej analizy ikonograficznej i re-
konstrukcji jej losów zaproponowanych przez Annę Żakiewicz . W kilku 
tekstach autorka ta rozpoznaje odpowiedniość układu form na omawia-
nym obrazie i struktury związków frazeologicznych wiersza Juliana Tu-
wima Kalinowe dwory ze zbioru Słopiewnie z 1921 roku . Wyszczególnia 
ściślejsze korespondencje między neologizmami wpisanymi w rytm wier-
sza Tuwima a składnikami obrazu Witkiewicza – wyróżnia w nim moty-
wy kwitnącej dziewanny na pierwszym planie przy lewej krawędzi obrazu, 
fantastycznego dworu z frontonem w jej tle, skupia się na pierwszoplano-
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wej postaci „dziwierza”, który „łyska” łukiem spojrzenia w stronę „jawo-
rowych panien”, wyróżnionych tłem jaśniejszego prostokąta przy prawej 
krawędzi . Żakiewicz zastanawia się również nad kolorystyką obrazu, za-
kładając zdominowanie jej – zgodnie z asocjacjami kolorystycznymi wy-
woływanymi przez zawartość wiersza – przez intensywną czerwień „skon-
trastowaną ze szmaragdową zielenią”34 .

Chciałbym uzupełnić tę wykładnię Kalinowych dworów Witkiewicza 
interpretacją zgodną nie tylko z poglądami estetycznymi Witkiewicza, ale 
także z jego poglądami ontologicznymi . Słowotwórczy aspekt wiersza Tu-
wima kojarzy go z malarstwem zgodnym z formułą czystej formy – utwór 
ten opowiada proces budowania rzeczywistości za pomocą słów . Wyda-
je się zatem uzasadnione, że mógł on stanowić dla Witkiewicza inspira-
cję dla sposobu budowania w obrazie napięć kierunkowych w kompozycji 
malarskiej . Pierwsza strofa wiersza przypisuje rzeczom kolory:

Kalinowe dwory
Jarzeń na jawory,
Jarzębiec surowy,
Czerwoń do zawory!35

Świetlistość – jarzenie się – konstruowanego w ten sposób otoczenia 
odpowiada muskularnej postaci „dziwierza” z obrazu Witkiewicza, pozo-
stającego w bezpośredniej – wielozmysłowej – relacji z otoczeniem . Jego 
zwrócony w stronę kwiatów dziewanny profil wpisuje w zakres będących 
jego udziałem doznań wrażenia zapachowe . Promień jego spojrzenia, wy-
znaczony jaśniejszą smugą koloru wychodzącą z jego oka, przenika uwar-
stwienia przestrzeni – składające ją rozciągłości częściowe – wyznaczając 
miejsca wypełnione przez kompleksy jakości współczesnych . Nagi „dzi-
wierz” chłonie zmysłami rzeczywistość, intensywność jego doznań inten-
syfikuje, jak się wydaje, obecność usytuowanej na prawo od niego postaci 
kobiecej (?), która, przymykając oczy, delektuje się smakiem grona owo-
ców sięgającego od dolnej krawędzi obrazu jej ust .

Obraz ten można uznać za rodzaj wizualnego traktatu o malarstwie, 
wplatającego w jego strukturę formalną odniesienia do koncepcji onto-
logicznych . Neologizm „dziwierz” wydobywa bezpośredniość relacji na-
giej postaci z obrazu Witkiewicza ze światem, kojarząc ją jednocześnie 
ze stanem metafizycznego zdziwienia . Lewa dłoń głównego protagonisty 

34 Por . A . Żakiewicz, Tajemnicza kolekcja, [w:] Witkacy. Materiały sesji poświę-
conej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci, red . A . Żakie-
wicz, Słupsk 2000, s . 126 .

35 J . Tuwim, Kalinowe dwory, [w:] tegoż, Wiersze 1, oprac . A . Kowalczykowa, 
Warszawa 1986, s . 475 .

150 W stronę ikonografii ontologicznej



umieszczona jest na tle zbliżonego kształtem do prostokąta pola, w ob-
rębie którego widnieją ociosane jakby z drewna „jaworowe panny” . To 
wewnętrzne pole dubluje kształt prostokąta obrazu, wyznaczając w jego 
granicach dodatkową przestrzeń . Jaśniejsze wypełnienia kształtów wid-
niejących w obrębie wewnętrznego pola kojarzą je z przestrzenią odbicia 
lustrzanego . Wykreowana w ten sposób struktura o charakterze mime-
tycznym stanowi środowisko działania artysty . Przywołajmy ponownie 
wiersz Tuwima:

Dziwierz borem łazi,
Łyśnie na spiekory,
Hej, kraśnie zagorzewią
Kalinowe dwory!36

Ostatnie wersy antycypują niejako zakończenie procesu twórczego 
(zapowiadając również, być może, określoną sytuację erotyczną) . Proces 
ten można opisać w kategoriach tłumaczenia trójwymiarowej przestrze-
ni bezpośredniego doświadczenia – na dwuwymiarową płaszczyznę obra-
zu . Emblematyczna – przedstawiona z niemal anatomiczną dokładnością, 
jeśli nie brać pod uwagę jej zniekształcenia – dłoń „dziwierza” eksponu-
je ułożony starannie w jej palcach tajemniczy aparat, mogący służyć usta-
laniu proporcji kształtów w obrazie . Dwa palce ujmują od spodu jego za-
łamaną powierzchnię, badając dotykowo jego objętość . Trzeci palec styka 
się z girlandą zwisającą z górnej krawędzi domniemanego obrazu, wcho-
dząc do wnętrza rozwiniętego kwiatu . Czwarty palec jest wygięty i doty-
ka powierzchni aparatu od góry, przechwytując optycznie wygięte pasma 
spojrzenia „dziwierza” . Piąty palec zwisa bezwładnie w przestrzeni, wska-
zując, być może, na jakości jednoiste czasowe, niemające dokładnej lokali-
zacji w przestrzeni – zapachy, dźwięki, smaki 

Odmalowany w omawianej pracy instrument można potraktować jako 
narzędzie służące transpozycji trójwymiarowej, odbieranej wielozmysło-
wo rzeczywistości, na dwuwymiarowy diagram złożony z przecinających 
się form sylwetowych . Umieszczony jest on na tle wewnętrznego pola Ka-
linowych dworów w taki sposób, jakby „zasysał” mobilną rzeczywistość 
trójwymiarową, aby zmieścić ją w kadrze obrazu . Rekwizyty tego rodza-
ju często pojawiają się w rysunkach Witkiewicza jako wizualizacje koncep-
cji teoretycznych (vide „metalowe kółeczko” w rysunku Konsekwentni solip-
syści) . Często są one opisane jako narzędzia pomiaru . Aparat przedstawiony 
w Kalinowych dworach służy do mierzenia wewnętrznej – optycznej – prze-

36 Tamże .
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strzeni obrazu: redukując odbieraną dotykowo objętość rzeczy do układu 
płaskich form, czyni miarą konstrukcji formy płaską powierzchnię . 

Proces translacji przestrzeni trójwymiarowej, obejmującej rozciągłości 
częściowe wypełnione jakościami przestrzennymi przynależnymi trwa-
niom istnień poszczególnych, na jej dwuwymiarowy diagram jest zatem 
zapośredniczony dotykiem . Kalinowe dwory, jak się wydaje, eksponują 
właśnie dotyk jako podstawową formę kontaktu zmysłowego indywiduum 
z otoczeniem . Ukośne spojrzenie „dziwierza”, a zatem jakby wtórne wobec 
innych rodzajów aktywności percepcyjnej – co najmniej zaś niewyróżnio-
ne wobec nich – może tłumaczyć anamorficzne zniekształcenia kształ-
tów w bezpośrednio odczuwanej przez niego (i inne widoczne na obra-
zie indywiduum) „pierwszej” przestrzeni kompozycji . Wydłużony kształt 
oka, ciągły ze smugą spojrzenia penetrującego głębię przestrzeni, kojarzy 
je również z rodzajem dotyku . Patrzenie jednooczne znamionuje w tym 
wypadku dążenie „dziwierza” artysty do wyposażenia płaszczyzny anty-
cypowanego przez siebie obrazu w znamiona „czystego pola widzenia” . Fi-
gurki „jaworowych panien”, widoczne w obrębie prostokąta wewnętrznej 
przestrzeni kompozycji, można powiązać w tym kontekście z przywołaną 
wcześniej koncepcją Witkiewicza rzutowania trójwymiarowych rzeźbiar-
skich brył na dwuwymiarową płaszczyznę obrazu . Malarz stosuje tu mia-
rę płaszczyzny obrazu do rzeźby ujmowanej profilowo, przemycając jed-
nocześnie do dwuwymiarowej kompozycji residuum dotyku .

Kalinowe dwory stanowiłyby zatem wizualizację dwóch równorzęd-
nych sposobów budowania przestrzeni kompozycji malarskiej: anamor-
fotycznego, tworzącego płaski diagram wielozmysłowej, odczuwanej 
przede wszystkim dotykowo, interakcji indywiduów z otoczeniem, opisy-
wanej przez Witkiewicza w kategoriach wyznaczania rozciągłości przez 
dane wrażeniowe, i reliefowego, opisującego wyabstrahowane pole widze-
nia złożone z form sylwetowych dynamizowanych efektami światłocienia . 
Obraz ten zatem jakby inscenizuje kolistość porządku przechodzenia od 
jednego modusu percepcji do drugiego, przywołując okrężny ruch oscy-
lacji między „ja” i „nie-ja” – między uczuciem jedności jaźni, emblematy-
zowanym przez zamkniętą formę dzieła malarskiego, a zanurzeniem się 
w zmienny nurt życia – znany z wczesnej refleksji metafizycznej i estetycz-
nej Witkiewicza .

Podporządkowanie wymienionych sposobów wizualizacji przestrzeni 
względom wyłącznie natury formalnej neutralizuje hierarchiczny aspekt re-
lacji odwzorowania między nimi . Na wspomnianej fotografii z wczesnych 
lat dwudziestych Kalinowe dwory zawieszone były (możliwe, że przez sa-
mego Witkiewicza) w centralnym miejscu aranżacji jego prac z okresu czy-
stej formy . Opisana powyżej dwupoziomowość ich wewnętrznej przestrzeni 
czyni z tego obrazu alegoryczne przedstawienie istoty malarstwa .
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Ruch ciał w wewnętrznej czasoprzestrzeni obrazu

Z dotychczasowych rozważań wynika, że w obrazach zgodnych z teorią 
czystej formy Witkiewicz istotnie zmodyfikował linearną strukturę kom-
pozycji malarskiej wypracowaną we wczesnym okresie twórczości . O ile 
w grupie pejzaży zimowych z początku pierwszej dekady XX wieku, oma-
wianej w rozdziale pierwszym niniejszej pracy, inicjował on rodzaj gry 
między powierzchnią i głębią optyczną obrazu, konfrontując wyrazisty ry-
sunek form z pierwszego planu z zanikającymi kulisowo obrysami kształ-
tów z planów dalszych, o tyle w kompozycjach powojennych wzmacniał 
konstrukcję form sylwetowych, ściśle zintegrowaną z powierzchnią płót-
na, iluzją porządku przestrzennego o znacznie większym stopniu złożo-
ności . Zasugerowałem wcześniej, że dokonująca się w nich segmentacja 
przestrzeni wiązała się z formułowaną w pismach ontologicznych Witkie-
wicza koncepcją umiejscowienia przeżyć istnienia poszczególnego w jego 
przestrzeni rzeczywistej i skorelowania ich z przeżyciami innych indy-
widuów strukturze „Związku Wszystkiego ze Wszystkim” . W tej części 
niniejszej pracy zmierzam przedstawić dalsze, bardziej jeszcze radykal-
ne konsekwencje ontologicznej koncepcji dwoistej czasowo-przestrzennej 
formy istnienia dla Witkiewicza sposobu myślenia malarstwa .

Poszukując swoistej struktury głębokiej obrazów Witkiewicza, innej 
niż kubistyczny porządek kraty, a zarazem modyfikującej „dynamiczny 
system wektorów” malarstwa futurystycznego, manifestujący się w twór-
czości Boccioniego kreśleniem analogii między zarysami przedmiotu 
w ruchu a zmiennymi formami otoczenia, można się głębiej zastanowić 
nad ontologicznym wymiarem stosowanych przez Witkiewicza „uskoków 
tektonicznych” – stosowanych w niektórych jego powojennych obrazach 
„przesunięć części przedmiotowych całości”: ciał, twarzy lub przedmio-
tów martwych . Sens formalny tych zabiegów przedstawił Witkiewicz w Je-
dynym wyjściu . W malowanej przez Marcelego Kiziora-Buciewicza kom-
pozycji:

Beczkowate kształty środka obrazu przenikały się nawzajem, nie tracąc nic ze swej 
odrębności – skulminowane napięcie kierunkowe, jak sztych w brzuch od spodu, 
pieniło się fontanną wytrysków ku górze, gdzie cynober, w gradacjach aż do czy-
stej bieli, wlewał się roztopiona miazgą w zwał ultramaryny, spiętrzonej w błyska-
wiczny zygzak ku szczytowi żółtej piramidy, złożonej z całego szeregu przeplata-
jących się robaczkowatych skrętów [JW, 175] .

Zasugerowane w tym opisie swoiste pęcznienie form zostaje wyposa-
żone w znamiona procesu organicznego . Ich przenikanie się, przy zacho-
waniu wzajemnej odrębności – nie zaś Bergsonowskie stapianie się, jak 
w obrazach futurystycznych – sugeruje motywację filozoficzną wyraź-
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nie odmienną od postulowanego przez Boccioniego poszukiwania esen-
cji przedmiotu . O ile w malarstwie tego ostatniego rytm zmiennych pro-
fili ma ujawniać ruch przedmiotu, który podąża „za tendencjami swoich 
sił”37, o tyle Witkiewicz wiąże, jak się wydaje, energię napięcia kierunko-
wego, intensyfikowaną zabiegami wzajemnego przecinania się kształtów 
przedmiotów, z namysłem nad (potencjalnie nieskończoną) podzielnością 
istnienia, którą kojarzył on z jego zmiennością . Stąd uzasadnione jest po-
wiązanie refleksji nad dynamicznymi aspektami jego obrazów z ekspliko-
waną w jego pismach ontologicznych koncepcją ruchu .

Pojęcie ruchu jest rozpatrywane przez Witkiewicza w perspektywie 
fundamentalnego dla jego rozważań ontologicznych dualizmu istnień po-
szczególnych i jakości w ich trwaniach . Dualizm ten warunkuje dwoja-
ki sens tego pojęcia: „ruch może być jako taki dla (AT) i musi być założo-
ny jako ruch innych (IPN) i (IPCN), jako odpowiednik jakiejś (X) nawet 
niezmiennie w (AT) trwającej” [PT, 252] . Innymi słowy, ruch manifestuje 
się subiektywnie jako następstwo jakości w strumieniu trwania istnienia 
poszczególnego lub jest sprowadzalny do zachodzących obiektywnie wza-
jemnych oddziaływań istnień poszczególnych na siebie . Ten dwojaki sens 
ruchu wyprowadza Witkiewicz z pojęcia dwoistej czasowo-przestrzennej 
formy istnienia, wraz z pochodną od niej podstawową polaryzacją istnie-
nia poszczególnego i całości istnienia . Pisze:

Pojęcie ruchu implikuje na podstawie dwoistości Istnienia jako: (IP) i całości 
Istnienia minus to (IP), pochodnej od dwoistości czasowo–przestrzennej, po-
jęcie swej własnej dwoistości: jako ruchu dla (AT) jako takiego i ruchu innych 
(IPN) i (IPCN), jako odpowiedników samych (XN) i ich zmian w (AT) tego (IP) 
[PT, 253] .

Powiązanie koncepcji ruchu z problematyką dualizmu umożliwia Wit-
kiewiczowi wyeksponowanie istotnej kwalifikacji istnienia poszczególne-
go, wyodrębniającej je na tle reszty istnienia: jego niezdeterminowania, 
manifestującego się w nieprzewidywalności przebiegu strumienia jego 
przeżyć i – u indywiduów funkcjonujących samodzielnie – w dowolności 
jego ruchów . Istnienie poszczególne, w tym jego rozciągłość – jako dana 
bezpośrednio – przynależne jest w jego optyce porządkowi trwania, w od-
różnieniu od innych istnień poszczególnych, danych mu pośrednio jedy-
nie jako rozciągłości i podlegających – w granicy – prawom determinacji 
statystycznej .

Przywołane określenia wiążą dwoiste pojęcie ruchu z symboliczną re-
lacją wyznaczania: „Jakościom i zmianom ich w danym (AT) odpowia-

37 Por . U . Boccioni, C . Carrà, L . Russolo, G . Balla, G . Severini, The Exhibitors 
to the Public…, s . 48 .
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da ruch (IPN) w Rzeczywistej Przestrzeni, raczej wypadkowa wszystkich 
ruchów i działań wzajemnych wszystkich (IPN) pewnego rzędu wielko-
ści w stosunku do danego (IP) w tej Przestrzeni” [PT, 251] . Człony tej re-
lacji – zmiany układów istnień poszczególnych i sekwencje jakości w ich 
trwaniach – odnoszą się do wzajemnie rozłącznych, a zarazem koniecz-
nych, odzwierciedlających bowiem strony dwoistej formy istnienia, spo-
sobów rozpatrywania: z punktu widzenia całości istnienia, oznaczonego 
jako „pogląd (C)”, i z punktu widzenia trwania istnienia poszczególnego, 
oznaczonego jako „pogląd (T)” . Pierwszemu z nich przynależne jest poję-
cie układu działających na siebie istnień poszczególnych . Pojęcie umiej-
scowionej jakości, tożsame z pojęciem rozciągłości, mieści się w obrębie 
poglądu drugiego .

Wymienione poglądy są niewspółmierne wobec siebie . „Pojęciem łą-
czącym je – pisze Witkiewicz – jest pojęcie wyznaczania przez (XN) 
w przybliżeniu obiektywnych stosunków panujących w Całości Istnienia” 
[PT, 269] . Konieczność uwzględnienia ich obu w rozważaniach ontologicz-
nych rodzi istotną trudność: „Z powodu tego, że pewne pojęcia muszą fi-
gurować w obu tych poglądach, pochodzi dwoistość niesprowadzalna tych 
pojęć . Chodzi oto, żeby nie pomięszać ich znaczeń w zależności od poglą-
dów” [PT, 269] . Jednym z tych pojęć jest pojęcie ruchu – w obrębie spo-
sobu rozpatrywania z punktu widzenia trwania istnienia poszczególnego 
sprowadza się ono do „pojęcia zmiany lokalizacji (XN) dla (AT) w Rzeczy-
wistej Przestrzeni danego (IP)” [PT, 252] .

W poniższych analizach zamierzam powiązać proponowane przez 
Witkiewicza dwoiste pojęcie ruchu ze strukturą jego kompozycji malar-
skich określoną zasadami czystej formy . Zamierzam skupić się na grupie 
jego prac z pierwszej połowy lat dwudziestych, w których wzmacniał on 
dynamizm napięć kierunkowych rozbijaniem jedności kształtów, osiąga-
jąc w ten sposób efekt rozchwiania równowagi kompozycji . Zabiegi te słu-
żyły – paradoksalnie – wzmacnianiu jednolitości konstrukcji obrazu, na 
mocy sformułowanego przez Witkiewicza prawa odwrotnej proporcjonal-
ności efektu jedności kompozycji, rozpoznawanego w wielofazowym pro-
cesie jej odbioru, do stopnia komplikacji jej wewnętrznych podziałów .

List Witkiewicza do Kazimiery Żuławskiej z 26 października 1922 roku 
zawiera tajemniczą enuncjację: „Obecnie pracuję nad pewną serią obra-
zów, jak skończę, będę mógł się bawić z czystym sumieniem”38 . Z dużym 
prawdopodobieństwem chodziło mu o grupę kompozycji budowanych za 
pomocą „uskoków tektonicznych”, większość z nich jest bowiem datowa-
na na ten właśnie czas . Warunkowy tryb przytoczonej wypowiedzi suge-

38 Za: J . Żuławski, Z domu, Warszawa 1978, s . 238 .
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ruje, że w pracach tych Witkiewicz poszukiwał kluczowych rozwiązań 
dla problemów malarstwa . Czy obrazy te można traktować jako polemikę 
Witkiewicza z deklarowaną przez futurystów potrzebą powiązania kon-
strukcji obrazu z problematyką odwzorowania ruchu? Czy formułują one 
własną wersję odkrywanego przez Boccioniego „uniwersalnego dynami-
zmu” zjawisk?

Reprezentatywnym obrazem Witkiewicza dla tej grupy prac jest wy-
konana techniką olejną Kompozycja (1922) [il . 12], w której grupa posta-
ci męskich jakby zstępuje diagonalnie od strony umieszczonego przy lewej 
krawędzi szczytu górskiego w kierunku postaci, odmalowanej z pewnym 
prawdopodobieństwem jako kobieca, widniejącej w prawym dolnym rogu . 
Otoczenie tej ostatniej zbliżoną do prostokąta ramą nadaje jej charaktery-
styczną płaskość . Może ono wyodrębniać tę postać jako przynależną do 
właściwie innej fazy czasowej niż te, w których sytuują się postacie mę-
skie . Podobny zabieg zastosował Witkiewicz we wcześniejszym (zaginio-
nym) gwaszu z 1920 roku, którego tytuł – Pierwsza miłość zidiociałego de-
mona – sugeruje przynależność spłaszczonego wizerunku twarzy kobiecej 
umieszczonego przy dolnej krawędzi obrazu, pieszczonego – lub plecione-
go – szponami widocznej powyżej pajęczej postaci męskiej, do dziedziny 
wspomnień .

Te konotacje czasowe nadają grupie postaci męskich z omawianej Kom-
pozycji charakter procesji żałobnej, wpisując je w powtarzalny ruch wspo-
mnieniowego nawracania do wizerunku postaci przywoływanej z prze-
szłości, dublujący kolisty proces czytania układu form, przekazywany od 
postaci kobiecej do punktu wyjścia obrysem żuwaczki owadziej postaci 
widniejącej przy prawej krawędzi . Żarłoczne ciążenie tej ostatniej posta-
ci nad postacią leżącej kobiety jest jakby powstrzymywane hieratycznym 
gestem mistrza ceremonii kapłana, widniejącego w centrum obrazu . Gest 
ten przywodzi na myśl opisywany przeze mnie wcześniej akt dotykowe-
go sondowania przestrzeni wykonywany przez postacie z innych obrazów 
Witkiewicza . Tutaj, podobnie jak w innych obrazach Witkiewicza, dublo-
wany jest on kierunkiem spojrzenia wychodzącego z szeroko rozwartego 
oka centralnej postaci .

Tym, co przyciąga uwagę w wizerunku twarzy kapłana, jest przeciw-
stawność kierunku spojrzenia z kątem obrotu jej profilu – wynikają-
cy z tej niezgodności efekt ćwierćobrotu twarzy dodatkowo wzmacnia-
ny jest płynnością form wypełniających jej kontur . Podobną fluktuacją 
szczegółów charakteryzuje się twarz widoczna na lewo od twarzy kapła-
na, mieszcząca się w konturze jego płaszcza . Jej łączność z postacią bro-
datego gnoma, sięgającego daremnie szponiastą dłonią w stronę leżącej 
postaci, wyznaczona diagonalną linią schodzącą ze szczytu górskiego, su-
geruje, że jego twarz tożsama jest z twarzą umieszczoną powyżej, cechu-
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je ją jednak większy stopień zdefiniowania . W ten sposób omawiana kom-
pozycja jakby unaocznia dwa rodzaje ruchu, odwołujące się do wyjściowej 
definicji ruchu jako zmiany lokalizacji jakości w przestrzeni, wyróżnione 
w pismach ontologicznych Witkiewicza . W Pojęciach i twierdzeniach pi-
sze on:

Możemy założyć, że jedna i ta sama (X) będzie w jednym momencie (AT) zloka-
lizowana w jednym miejscu Przestrzeni Rzeczywistej, w innym w drugim, przy 
czym miejsce Przestrzeni określone będzie tylko istnieniem w niej pewnej (X), 
a współczesność dwóch (XN) oznaczać będzie należenie ich do aktualnie obecne-
go w (OT) jednego kompleksu . Zmiana formy danego kompleksu przestrzennego 
jest zmianą lokalizacji (XN) na granicach tego kompleksu [PT, 241] .

Omawiając dwoiste pojęcie ruchu, odwołuje się zatem Witkiewicz do 
pojęcia formy kompleksu jakości, tak jak manifestuje się ona w trwaniu . 
Jako podstawową formę kompleksu jakości wyróżnia on, jak pamiętamy, 
formę rozciągłości istnienia poszczególnego dla jego trwania, „ograniczo-
ną co do swej zmienności kształtu” [PT, 229] i określoną rozmieszczeniem 
w przestrzeni rzeczywistej jakości dotykowych granicznych . Tak zdefinio-
wane pojęcie formy kompleksu jakości stanowiącego rozciągłość istnie-
nia poszczególnego prowadzi go do wyeksplikowania sensu obiektywno-
ści ruchu:

Podobnie jak lokalizacja (XN) wyznacza granice (IP) jako (AR), podobnie zmia-
na lokalizacji wyznacza stosunki wzajemnie zmienne (ARN) i (RN) w Rzeczy-
wistej Przestrzeni . Na tym polega obiektywność ruchu, poza tym, że jest on tyl-
ko zmianą lokalizacji (XN) dla danego (AT) . Gdy bierzemy pod uwagę tylko dane 
(IP) z punktu widzenia (AT), jest tylko zmiana (XN) i ich umiejscowienia – gdy 
rozważamy Istnienie jako wielość (IPN) z ich (ARN), musimy uznać wyznacze-
nie obiektywnych stosunków przestrzennych przez te (XN), na mocy związku 
Wszystkiego ze Wszystkim, w tym znaczeniu, że tam, gdzie dla danego (AT) są ja-
kości, w rzeczywistości, tzn . same dla siebie, istnieją inne (IPN), których wielkie 
zbiorowiska przedstawiają się nam na mocy zasady Wielkich Liczb jako względ-
nie prawidłowe wypełnienie Przestrzeni – jako to, co nazywamy materią martwą 
[PT, 242–243] .

Pojęcie ruchu sytuuje się zatem na przecięciu perspektyw wyznacza-
nych przez dwa sposoby rozpatrywania . Dwojakość jego ujęcia nadaje 
symbolicznym operacjom wyznaczania ruchu w przestrzeni charakter in-
tersubiektywny . Komentując malarstwo Witkiewicza z okresu czystej for-
my, pozostańmy jednak przez pewien czas na gruncie sposobu rozpatry-
wania z punktu widzenia trwania istnienia poszczególnego . Dwa rodzaje 
ruchu zobrazowane w przywołanej Kompozycji polegają na zmianie formy 
kompleksu jakości lub są jej przemieszczeniem się w przestrzeni, w któ-
rym, jak pisze Witkiewicz:
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Musimy odróżnić ruchy takie, które polegają na zmianie kompleksu (XN), i takie, 
w których cały kompleks zmienia swoje umiejscowienie, zmieniając lub nie zmie-
niając swej formy . Drugi rodzaj ruchu będziemy nazywali ruchem postępowym . 
Jednak będziemy musieli ten rodzaj ruchu przyjąć jako pojęcie pierwotniejsze, 
ponieważ zmiany formy są sprowadzalne do ruchu postępowego części komplek-
su . […] Zależnie od tego, jakie (XN) będą się zmieniać, będziemy mówić o ruchu 
w Przestrzeni Rzeczywistej danego (IP) lub też o ruchu jego (AR) [PT, 242] .

Witkiewicz różnicuje dalej pojęcie ruchu postępowego rozciągłości ist-
nienia poszczególnego, tak jak manifestuje się on w jego trwaniu, na ruch 
całości kompleksu składających ją jakości oraz na ruch kompleksu jako-
ści składającego jej część – oba rodzaje ruchu skorelowane ze zdolnością 
istnienia poszczególnego do wykonywania ruchu własnego . O takich ru-
chach dowolnych części lub całości istnienia poszczególnego Witkiewicz 
pisze:

Jeśli częściowe kompleksy (XgN) różnie będą mogły być lokalizowane w Prze-
strzeni Rzeczywistej w związku z wypadkiem (AR) = f(AT), będziemy mówić, 
że dane (IP) ma zdolność ruchu własnego części swego (AR) . Jeżeli cała (AR), 
w związku z ruchem części lub zmianą formy swej, będzie mogła być różnie zloka-
lizowaną w Przestrzeni Rzeczywistej, przy założeniu (AR) = f(AT), będzie to wy-
padek zdolności danego (IP) do ruchu postępowego [PT, 244] .

Dotykowy aspekt ruchu istnień poszczególnych, w związku z tym, że 
to właśnie jakości graniczne wyznaczają w przestrzeni rzeczywistej zmien-
ne formy ich rozciągłości, eksponowany jest, jak się wydaje, w kompozy-
cjach Witkiewicza zbudowanych za pomocą „uskoków tektonicznych” 
przez sieci linii pokrywających ich powierzchnię . Wyznaczając struktu-
ry podziałów na formy główne i poboczne oraz nawigując porządkiem od-
czytywania konstrukcji całości, te linearne struktury przywołują zarazem 
zestawy pojęć ontologicznych do interpretacji obrazów . Inna jeszcze kom-
pozycja olejna Witkiewicza z omawianej grupy prac eksponuje ten doty-
kowy aspekt ruchu . Zaginiony obraz Zbrodnia (1921) [il . 13] inscenizuje 
zmaganie się dwóch muskularnych postaci za pomocą linearnego deseniu . 
Ich przenikające się kontury znaczą intensywność zwarcia pozostających 
we wzajemnym uścisku ciał, wiążąc fizyczny fenomen siły z psychicznym 
doznaniem natężenia kontaktu dotykowego .

Podobnie jak w omawianych wcześniej pracach Dwie głowy i Zima, po-
dział tego obrazu na dwie strefy psychiczne wyznaczony jest diagonalną 
linią, będącą przedłużeniem zarysu zbocza górskiego widniejącego przy 
prawej krawędzi obrazu . Dochodząc do jego centrum, zakreśla ona pętlę, 
sugerując kierunek obrotu ciała jednego z walczących . Dramatyzm odma-
lowanej tu sceny podkreśla tytuł pracy: moment upadku jednego z walczą-
cych jest zarazem momentem jego śmierci .
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Obraz ten łączy, jak się wydaje, doświadczenie ruchu będące udziałem 
walczących z danymi wrażeniowymi przebiegającymi na powierzchniach 
ich ciał w następstwie bezpośredniej interakcji fizycznej . Właśnie bowiem 
w kategoriach wrażeń przemieszczających się na powierzchni ciała tłuma-
czy Witkiewicz w Pojęciach i twierdzeniach źródłowy sens ruchu z punktu 
widzenia trwania istnienia poszczególnego . Dokonuje on subtelnych roz-
różnień rodzajów ruchu dla trwania ze względu na charakter zmiany loka-
lizacji jakości, relatywizując je do wartości granicznych trwania i rozcią-
głości, oznaczonych odpowiednio jako „(r0)” i „(t0)”, przy których jakości 
te mogą pojawić się jako obecne w przebiegu trwania istnienia poszcze-
gólnego . Okazuje się, że ruch, tak jak manifestuje się w trwaniu, wyma-
ga określonej szybkości przesuwania się danych wrażeniowych . Witkie-
wicz pisze:

Pojęcia (r0) i (t0) implikują pojęcie minimalnej szybkości (V0), od której zaczy-
na się ruch dla (AT) jako specjalny wypadek zmiany lokalizacji (XN) w Przestrze-
ni, przy której stykają się ze sobą zmieniające się (XN), pozostawiając za sobą cią-
głość przestrzenną, złożona z (PBXN): nazywamy ten kompleks (XN) ruchem 
niby-obecnym [PT, 285] .

Należy w tym miejscu wyjaśnić zawartość pojęcia oznaczonego jako 
„(PBXN)”: szczegółowo omawia je Witkiewicz, analizując wypadek, w któ-
rym „dana (R) [rozciągłość w ogóle – objaśnienie P .P .] przesunęła się w cza-
sie mniejszym od (t0)” o odległość równą „(3 r0) i w miejscu tym pozostała 
przez czas nie mniejszy od (t0)” [PT, 281] . O ile jakość usytuowana w miej-
scu oznaczonym jako „(3 r0)” ujawni się jako obecna w przebiegu trwania 
Istnienia Poszczególnego, o tyle „w (1 r0) i (2 r0) będą trwać też (XgN) róż-
ne od tamtej (Xg) w (3 r0)” . Witkiewicz wyjaśnia dalej, że

te (Xn) pozostające po bezpośrednio danych można by uważać za rodzaj pośredni, 
między (XN) aktualnymi a (BXN) [jakościami byłymi – objaśnienie P .P .], i to róż-
niący się od nich obu jakościowo . Inaczej (IP) nie mogłoby reagować korzystnie 
dla siebie na otoczenie . Nazwiemy te jakości półwspomnieniowymi albo półbyły-
mi = (PBXN) . Na przestrzeni więc od (1 r0) – (3 r0) będzie trwać pewna ciągłość 
przestrzenna, analogiczna do ciągłości (Xj/rN) np . jakości wzrokowych – barw 
w tęczy – z tą różnicą, że między jej poszczególnymi elementami będą innego 
gatunku jakościowe różnice niż np . w przejściu od koloru żółtego do zielonego . 
Mimo, ze ruch obiektywny trwał mniej niż (t0), będzie on w (AT) jako taki, w po-
staci tej – ułożonej według zmniejszania się pewnej właściwości – serii jakości . 
Nazwiemy ten stan rzeczy, w odróżnieniu od ruchu byłego ruchem niby obecnym 
albo pseudoaktualnym [PT, 281–282] .

Koncepcja jakości „półwspomnieniowych” lub „półbyłych” eksponu-
je w myśleniu Witkiewicza różnicę między ruchem zachodzącym obiek-
tywnie w przestrzeni rzeczywistej a jego manifestacją w trwaniu istnie-
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nia poszczególnego . Ruch obiektywny, ze względu na ciągłość przestrzeni 
całości istnienia, będzie miał charakter ciągły, ruch opisany jako zmia-
na lokalizacji jakości w trwaniu istnienia poszczególnego – ze względu na 
ograniczoność istnienia poszczególnego, pociągającą za sobą ograniczo-
ną długość składających jego trwanie jakości – będzie miał charakter spa-
cjowany .

Według Witkiewicza, mówiąc ogólnie, ruch manifestuje się w przebie-
gu trwania istnienia poszczególnego, przy założeniu minimalnego czasu 
trwania jakości i jej minimalnej rozciągłości, jako szereg składający się 
z jakości żywej, usytuowanej w miejscu określanym przez Witkiewicza 
„głową ruchu” [por . PT, 283], i odsuwających się stopniowo w tło zmie-
szane przeżyć jakości byłych, nałożonych na jakości „półbyłe” . Przy za-
łożeniu czasu trwania jakości mniejszego niż czas minimalny, ruch ma-
nifestuje się w trwaniu jedynie pośrednio, jako sekwencja swoistych jego 
śladów wrażeniowych – jakości „półbyłych” . Ruch pojawia się w świado-
mości przy założeniu minimalnej jego szybkości, to znaczy przy granicz-
nych wielkościach rozciągłości i trwania zmieniającej miejsce jakości, ale 
„nie każda zmiana umiejscowienia będzie ruchem” [PT, 280], konkretnie 
w wypadku gdy „dana (R) = (r0) przesunie się w czasie mniejszym od (t0) 
o odległość (r0) […] i tam pozostanie minimalny czas (t0)” [PT, 280] . Do-
datkowo: „Zmiany szybkości i przyspieszenia dla (AT) będą […] tak samo 
nieciągłe, jak sam ruch, na mocy niemożności przyjęcia nieskończenie 
małych elementów tak w trwaniu, jak i rozciągłości, w związku z ograni-
czonością (IP)” [PT, 285] . Zgodnie z tymi rozstrzygnięciami:

Istotą ruchu będzie jego „głowa” (wszystko jedno, czy weźmiemy jakości doty-
kowe czy wzrokowe, czy ruch własny czy zewnętrzny), składająca się z jakości 
„żywych”, aktualnych; następnie idą jakości nie będące jeszcze wspomnieniami, 
a tylko odpowiednikami pozostałych zmian w układach „rozciągłości” Istnień Po-
szczególnych Częściowych danej „rozciągłości”, z „nałożonymi na nie”, tzn . zlo-
kalizowanymi tak samo, wspomnieniami tamtych, a następnie idą wspomnienia 
niedawnych jakości „dotykowych” . Jest to pewnego rodzaju ciągłość przestrzenna 
ze zmieniającymi się stale elementami, podobnie jak np . nieruchomo trwająca tę-
cza, tylko, że tu jakości składające należą do trzech różnych rodzajów [PI, 379] .

Czy z opisaną w ten sposób „głową ruchu”, złożoną z jakości trzech ro-
dzajów, moglibyśmy skojarzyć ruchome spektrum światła Komety Enc-
ke z kompozycji pastelowej Witkiewicza o tym właśnie tytule z 1918 roku 
[il . 14], pędzącej wśród międzygwiezdnych przestworzy, od górnej krawę-
dzi obrazu, wokół Słońca widniejącego przy dolnej krawędzi, rozbłysku-
jącego czerwonymi pióropuszami ognia? Twarz tytułowej komety cechuje 
charakterystyczne podwojenie, zastosowane również w przywołanej po-
wyżej Kompozycji (1922) – jej emanacja bliższa centrum obrazu jest więk-
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sza i ma bardziej rozmyte rysy niż jej oblicze widniejące powyżej . Sugeru-
je to oczywiście zmianę odległości – zbliżanie się komety do patrzącego 
– i odpowiada sposobowi, w jaki Witkiewicz wyjaśnia zmianę wielkości 
kompleksu jakości wzrokowych w przebiegu trwania . Stwierdza on:

Dany kompleks (Xj/rN) [jakości jednoistych przestrzennych – objaśnienie P .P .], 
pozostając pod pewnymi względami (stosunki barw i kształtów np .) tożsamym ze 
sobą, będzie malał dla (AT) lub powiększał się, zależnie od tego, jak odpowiadają-
ce mu (ARN) lub zbiorowiska takowych, stanowiące dla (AT) (RN), będą się od-
dalały lub zbliżały do (AR) . Poza pewna granicą ich odległości przestaną im od-
powiadać (XN) w (AT) [PT, 256] .

Witkiewicz podkreśla przy tym istotną różnicę między ruchem, mani-
festującym się w trwaniu istnienia poszczególnego, a względnie nierucho-
mą ciągłością przestrzenną jakości . Tłumaczy ją współistnieniem jakości 
„półbyłych” i byłych w sekwencjach przeżyć składających ruch:

W tych samych miejscach, w których zlokalizowane będą (PBXN), zlokalizowane 
będą również (BXN) tych (XN), które aktualnie tam tylko co zlokalizowane były . 
I ta właściwość, oprócz jakościowych różnic między (XN) a (PBXN), stanowić bę-
dzie drugi element zasadniczej różnicy między ruchem a odpowiednio według 
natężeń dobraną jakąkolwiek aktualną ciągłością przestrzenną czy to (Xj/rN), czy 
tychże samych (XGN) [PT, 282] .

Ciągłość następstw jakości w trwaniu zapewnia, w jednym i w drugim 
wypadku, „tło zmięszane” przeżyć . Ze względu na trójwymiarowość prze-
strzeni Witkiewicz konstatuje również „wielokierunkowość ruchu i to dla 
wszystkich możliwych (XN)” [PT, 242] . W jaki sposób możliwa jest w ma-
larstwie Witkiewicza transpozycja ruchu, rozpoznanego jako wielokie-
runkowy, na płaski rysunek form sylwetowych ożywianych efektami dy-
namizmu? Czy możliwe jest uwzględnienie w nim dwojakiego znaczenia 
ruchu, wynikającego z konieczności powiązania ze sobą dwóch sposobów 
rozpatrywania – jego charakteru spacjowanego, charakterystycznego dla 
sposobu, w jaki przejawia się on w trwaniu istnienia poszczególnego, a za-
razem jego ciągłości przyjmowanej a priori ze względu na ciągłość prze-
strzeni, w jego ujęciu z punktu widzenia całości istnienia? Odpowiedzi na 
te pytania będę szukał, eksponując w dalszym ciągu dotykowy aspekt ru-
chu, pozostający w ścisłej logicznej relacji z Witkiewiczowską koncepcją 
wyznaczania i pozwalający upatrywać w kompozycji malarskiej diagram 
zmysłowej, doświadczanej przede wszystkim dotykowo, interakcji dane-
go indywiduum z otoczeniem, pojmowanym jako skupiska innych indy-
widuów .

Wróćmy na chwilę do opisu procesu tworzenia kompozycji malarskiej 
wplecionego w narrację Jedynego wyjścia . Potwierdza on, jak zaznaczy-
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łem wcześniej, koncepcję aktu twórczego eksplikowanego w 622 upadkach 
Bunga jako przenikanie na „odwrotną stronę” nicości, charakteryzowa-
nego później w Jedynym wyjściu jako wyobrażeniowa anihilacja danego 
w potocznym nastawieniu świata i zastąpienia go źródłową wizją . Wizja ta 
stanowi nieporównywalną z żadną inną – niewspółmierną wobec przeżyć 
innych indywiduów – zawartość uczucia metafizycznego, w którym ist-
nienie, pojmowane w swojej całości i nieskończoności, ujawnia swój pod-
stawowy sens jako jedność w wielości . Wyprowadzona z pierwotnej wi-
zji kompozycja malarska prezentuje się jako miejsce w przestrzeni niejako 
wyjęte z niej, w którym manifestuje się nieskończoność istnienia zogni-
skowana – zgodnie w zasadą działania wklęsłego zwierciadła – w twór-
czym „ja” .

Ta „kusząca otchłań” procesu twórczego skorelowana jest z odczuwa-
niem „jednorazowości, metafizycznej jedyności, innej niż jedyności życio-
wej, rzeczywistej wszystkiego” [por . JW, 219] . W doświadczeniu tym ujaw-
nia się „wieczność w chwilowości” konstruowanego przez artystę obrazu 
świata [por . JW, 219] – „wieczność w pigułce chwilowości połykana, zak-
tualizowana, rozciągnięta na nieskończoność”, podobnie jak „czterowy-
miarowy »moment« Whiteheada” [por . JW, 220] .

W jaki sposób opisana w ten sposób „punktochwila” inspiracji twór-
czej wiąże się z cielesnym wymiarem doświadczenia, podkreślanym kon-
sekwentnie w pismach ontologicznych Witkiewicza? Można sądzić, że 
proces twórczy ma dla powieściowego Marcelego wymiar ściśle cielesny, 
gdyż u jego początku

metafizyczny centr jego istoty zaczął nawiązywać łączność z zaczętymi kompo-
zycjami poprzez przesuwające się kompleksy czuć muskularnych i czuć organów 
wewnętrznych, tego wewnętrznego dotyku, który stanowi jedyny materiał pier-
wotnej, jednokomórkowej jaźni, a główną podstawę samopoczucia […] wyższych 
Istnień Poszczególnych [JW, 137] .

Ale nie tylko w tak opisanej dyspozycji fizycznej artysty do pokrywa-
nia powierzchni płócien linearnym rysunkiem form można rozpatrywać 
cielesny aspekt procesu tworzenia . Jeżeli każde z następstw jakości prze-
suwających się w trwaniu istnienia poszczególnego, w tym akty uogólnie-
nia pojęciowego opisywane przez Witkiewicza w kategoriach kojarzenia 
jakości „żywych” z jakościami byłymi, jest sprowadzalne u swoich źródeł 
do kompleksów jakości dotykowych – wewnętrznych i zewnętrznych, to 
również uczucie metafizyczne, stanowiące w myśl teorii estetycznej Wit-
kiewicza moment wyjściowy procesu tworzenia, daje się opisać w katego-
riach doznań cielesnych . Można pokusić się o stwierdzenie, że uwolnienie 
wspomnień z ograniczeń nastawienia potocznego – utrwalonej nawykowo 
struktury skojarzeń zdroworozsądkowych – w momencie wyobrażenio-
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wej anihilacji świata, będącej – zgodnie z narracją Jedynego wyjścia – wa-
runkiem wyłonienia się następczej wizji, także dokonuje się na poziomie 
cielesnym .

Uwolnienie takie należy pojmować jako moment kontemplacji, opisany 
– jak pamiętamy – w Nowych formach w malarstwie jako stan zrównowa-
żenia dwóch stron dwoistości istnienia poszczególnego: jego trwania i roz-
ciągłości . Stan zachodzący wtedy, gdy na rozciągłość istnienia poszczegól-
nego nie działa intensywnie żaden czynnik z otoczenia . Domniemywać 
można, że w tym właśnie momencie kontemplacji – chociaż Witkiewicz 
nie stwierdza tego explicite – doznanie własnego ciała, jako kompleks ja-
kości dotykowych zewnętrznych i wewnętrznych, zneutralizowane zostaje 
w przebiegu trwania, lecz niecałkowicie – usuwa się ono w „tło zmięsza-
ne” przeżyć .

Zgodnie z tym kierunkiem interpretacji uczucie metafizyczne wiąże 
ze sobą zaburzenie linearnego porządku przeżyć . Cała dotychczasowa za-
wartość doświadczenia istnienia poszczególnego doznaje w nim swoistej 
rekonfiguracji, prezentując się symultanicznie – natychmiastowo – jako 
całkowicie nowy, zaskakujący i niepowtarzalny układ elementów . Innymi 
słowy, uczucie metafizyczne prezentuje się jako specyficzny stan fizjolo-
giczny istnienia poszczególnego, w związku z którym całość jego przeżyć 
wspomnieniowych prezentuje się jako każdorazowo inna „jakość postacio-
wa całości trwania” na tle źródłowej jedności i ograniczoności kompleksu 
jakości składającego ciało . Zawartość takiego przeżycia daje się skojarzyć 
z nieprzewidywalnym i pozbawionym związków życiowych przebiegiem 
marzenia sennego .

Uzasadnione jest przypuszczenie, że poddane takiej fragmentaryza-
cji i ponownemu scaleniu kompleksy jakości zachowują wciąż w pierwot-
nej wizji charakter dotykowy i przestrzenny: w uczuciu metafizycznym 
cały świat w jego wymiarze czasowo-przestrzennym rekonstytuuje się ze 
wspomnień . Należy zatem upatrywać w nim taki stan fizjologiczny, w któ-
rym rozciągłość istnienia poszczególnego – jego ciało – sytuuje się w bez-
pośredniej relacji z nieskończonym istnieniem .

Zdolność do przeżywania wspomnień, a tym bardziej do łączenia 
ich w nowe konfiguracje, wypowiada, zdaniem Witkiewicza, sens wol-
ności istnienia poszczególnego . W kompleksach jakościowych fanta-
stycznych, charakteryzowanych w Pojęciach i twierdzeniach jako „takie 
następstwa (BXN), które powstały na tle innej, nie odpowiadającej żadne-
mu (KOB) [kompleksowi jakości obecnych – objaśnienie P .P .], kombina-
cji zmian w (IPCN)” [PT, 286] – istnieniach poszczególnych częściowych 
składających dane istnienie poszczególne, jego trwanie ma „największy 
stopień swej dowolności” [por . PT, 287] . Zdolność ta decyduje również 
o dyspozycji takiego indywiduum do ruchu własnego . Jeżeli – jak wyja-
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śnia Witkiewicz – kompleksy jakości byłych lub kompleksy fantastycz-
ne „wystąpią najprzód w (AT), a następnie wystąpią zmieniające umiej-
scowienie (XN) i wewnętrzne (XwN) i (XgN) i zmienne w zależności od 
nich (XN) zewnętrzne, wtedy na mocy tego, że związki (XN) wyznacza-
ją obiektywne stosunki w Przestrzeni, będziemy mówić, że (IP) działa  
dowolnie” [PT, 286] .

Problemem pozostaje wciąż to, w jaki sposób kompleksy jakości 
w trwaniu, poddane w momencie wyłonienia się pierwotnej wizji rady-
kalnej rekonfiguracji, wyposażone a priori – jako mieszczące się w obrę-
bie dwoistej formy istnienia – w dodatkową czasowo-przestrzenną jakość 
formalną, znajdują wyraz w płaskiej kompozycji malarskiej . Uznanie, że 
w obrazach Witkiewicza kompleksom tym odpowiadają barwne wypełnie-
nia form wyznaczanych przebiegami przecinających się konturów przed-
miotowych, zakrawałoby na uproszczenie . Chodzi wszak o kompleksy ja-
kości w ruchu cechujące się określonym stopniem natężenia i kwalifikacją 
czasową „żywości” bądź „byłości” w strumieniu przeżyć . Uwzględnienie 
w interpretacji obrazów Witkiewicza parametrów, które określają specy-
fikę jakości, ponownie domaga się odwołania do uruchamianej przez nie-
go swoistej „retoryki” linii, a ściślej – jej roli w konstruowaniu przestrzeni 
wewnętrznej obrazu . 

W malarstwie Witkiewicza bowiem przestrzeń optyczna nie jest po 
prostu czymś gotowym, „przyrodzonym” strukturze kompozycji na mocy 
obowiązującej tradycji . Ma ona, jak się wydaje, charakter idiomatyczny: 
za każdym razem jest konstruowana na nowo jako najbardziej chyba pod-
stawowy dodatek treściowy, „nieistotny” i „konieczny” zarazem, określa-
jący sposób czytania obrazu . W obrazach z okresu czystej formy nie cho-
dzi już zatem o przestrzeń mieszczącą się w granicach trzech wymiarów, 
ewokowaną przez Witkiewicza jeszcze w kompozycjach przedwojennych 
– szczególnie w grupie jego pejzaży zimowych, chodzi o przestrzeń cztero-
wymiarową, rodzaj czasoprzestrzeni znamionującej się specyficznym „za-
krzywieniem”, odpowiadającej zawartości uczucia metafizycznego – jako-
ści postaciowej formalnej całości trwania istnienia poszczególnego .

Przestrzeń taką charakteryzuje specyficzna „zamkniętość” . Na przy-
kład splot postaci składających rodzaj wieży w obrazie znanym jako Kom-
pozycja fantastyczna. Piramida śmiechu (1915–1920) [il . 15] jakby modyfiku-
je kontury otaczającego ją krajobrazu, powodując wygięcie linii horyzontu . 
Swoiste zasklepianie się bryły śmiejących się postaci sugeruje ich wzajemne 
ciążenie ku sobie, odpowiadające – być może – stanowi pobudzenia zmysło-
wego, podkreślane „chaperywnymi” gestami zwróconych ku niej i łączących 
się z nią postaci oraz ruchem przelatującego wokół niej demona . Powstają-
ce w ten sposób wewnętrzne pole grawitacji obrazu wyznacza – ponownie 
– kolisty porządek odczytywania jego struktury formalnej .
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Naruszenie struktury skojarzeń życiowych w pierwotnej wizji sytuuje 
wyprowadzone z niej obrazy, podporządkowane zasadom czystej formy, 
poza zasięgiem obowiązywania zasady racji dostatecznej . Pamiętamy, że 
wolny od tej zasady jest rodzaj widzenia, będący według Schopenhauera 
udziałem „czystego podmiotu wiedzy”, zdolnego, w momentach estetycz-
nej kontemplacji do postrzegania niezmiennych idei świata zjawisk w ak-
tach naoczności . O ile jednak Schopenhauerowi chodziło o świadomość 
wyzwoloną z więzów ciała, o tyle Witkiewicz, jak się zdaje, podtrzymuje 
cielesny wymiar aktu kontemplacji . Ponadto kompleksy jakości, uwolnio-
ne w pierwotnej wizji od ścisłych zależności przyczynowo-skutkowych, 
wciąż zachowują swoją przestrzenność . Zastanówmy się nad swoistością 
stosowanej w obrazach Witkiewicza kombinatoryki kształtów, która po-
zwala uwzględnić ten ich zmieniony status .

Uderzający jest oniryczny charakter ustalonych w obrazach Witkiewi-
cza związków składniowych . Wykreowane za pomocą zmiennych prze-
biegów linii, konstruują one przestrzeń o charakterze płynnym, pełną wy-
brzuszeń i wklęsłości, odzwierciedlając jej aspekt psychologiczny – sam 
sposób konstytuowania się jej w przebiegu trwania twórcy . O tego rodza-
ju psychologicznym aspekcie przestrzeni malarskiej pisał Witkiewicz, ko-
mentując obrazy Rafała Malczewskiego, twierdząc, że nie ma w nich po 
prostu

zdeformowanych przedmiotów zanurzonych w normalnej przestrzeni . Tam prze-
strzeń sama zdaje się mieć krzywą strukturę jak przestrzenie Riemanna i Łoba-
czewskiego – a przy tym zmienną w swej krzywiźnie w obrębie obrazu w zależno-
ści od różnych potencjałów psychicznych, w związku ze stosunkiem malarza […] 
do poszczególnych przedmiotów39 .

W obrazach własnych Witkiewicza, powstałych przy zastosowaniu 
„uskoków tektonicznych”, zmienność „potencjałów psychicznych” twórcy 
doznaje większej jeszcze intensyfikacji – odzwierciedlając następstwo faz 
czasowych przebiegu trwania, jakby denotują one swoistą czasoprzestrzen-
ność zamkniętego w czworoboku obrazu świata . Segmentacja powierzch-
ni obrazu za pomocą sieci linii sugeruje złożoność takiej przestrzeni, jej 
wyraźne sfałdowanie, wikłając w proces czytania struktury kompozycji 
porządek nie tylko subiektywny – sposób rozpatrywania z punktu widze-
nia trwania istnienia poszczególnego – ale także obiektywny – sposób roz-
patrywania z punktu widzenia całości istnienia . Uwzględnienie ich obu 
może się przyczynić do rozpoznania swoistości wersji symbolizmu wykre-

39 S .I . Witkiewicz, Malarstwo (nie sztuka) Rafała Malczewskiego i tło jego po-
wstania, [w:] tegoż, O Czystej Formie i inne pisma o sztuce…, s . 46 .
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owanej w malarstwie Witkiewicza, który skłonny byłbym określić mia-
nem symbolizmu ontologicznego .

Przyjrzyjmy się bliżej kompozycji olejnej Martwa natura z zegarem 
(1921) [il . 16] . Zasugerowane w niej przesuwanie się wskazówek na cyfer-
blacie umieszczonym w centrum obrazu inicjuje jakby ruch wirujących 
wokół linii, wyznaczających mniej lub bardziej fragmentaryczne i zmien-
ne zarazem kształty: lampy naftowej, odległego szczytu górskiego, głowy 
zwierzęcej, owoców widocznych na tle sfałdowanego obrusu . Linie odpo-
wiedzialne są w tym obrazie za swoistą parcelację – rozdrobnienie spój-
nego wizerunku rzeczywistości – i jego ponowne złożenie w zaskakującą 
konfigurację elementów, w której zwierzęca głowa urasta do skali szczy-
tu górskiego, z kolei aranżacja przedmiotów z bliskiego otoczenia integru-
je się z krajobrazem . Rozwiązania formalne zastosowane w tej pracy przy-
wodzą na myśl kubistyczną metodę składania wewnętrznej przestrzeni 
obrazu, stosowaną między innymi przez Metzingera, skutkującą zrelaty-
wizowaniem sugerowanych w nim odległości do zmieniającego się punktu 
widzenia obserwatora . Z pewną wszakże różnicą: geometryczny charakter 
kubistycznej operacji jednolicenia konstrukcji obrazu przez nawarstwia-
nie jeden nad drugim fragmentarycznych kształtów zastąpiony zostaje 
w obrazie Witkiewicza irracjonalnością przedmiotowych powiązań .

Linia przecinająca w prawym dolnym kwartale Martwej natury z zega-
rem fałdy obrusu wyznacza dwie strefy kolorystyczne – białą i czerwoną, 
nie zakłócając wszakże ciągłości kształtów . Może to odzwierciedlać przej-
ście kompleksu rozciągłych jakości wzrokowych, odpowiadającemu frag-
mentowi czerwonemu, w fazę „byłości” . Inne linie łączą kształty dowolnie, 
przyczyniając się do powstania efektów zaskakujących mutacji przedmio-
towych . Odzwierciedlają w ten sposób, być może, zmienny przebieg koja-
rzenia danych wrażeniowych w trwaniu, podkreślając jednocześnie do-
wolność ich połączeń w pierwotnej wizji artystycznej .

Składnia zastosowana w tym obrazie manifestuje się jeszcze bardziej 
wyraziście w zaginionej kompozycji olejnej Sen (1923–1924) [il . 17], w peł-
ni eksponując specyfikę wewnętrznej czasoprzestrzeni obrazu . Ta sku-
teczniej integruje uwidocznione w niej zwierzęce postacie z krajobrazem, 
sugerując zarazem swoją falistą konstrukcją płynność następowania po 
sobie zmiennych faz czasowych . Również w niej linie wyznaczające głów-
ne – diagonalne – podziały kompozycji oraz linie wyznaczające kształty 
form pobocznych ustanawiają – na zasadzie rebusowych połączeń – cią-
głości lub cięcia form przedmiotowych .

Niezwykłość postaci wykreowanych w tym obrazie za pomocą na-
pięć kierunkowych, wzmacnianych nieprzewidywalnością przedmioto-
wych połączeń, służy wprowadzeniu jego odbiorcy w stan bliski marze-
niu sennemu . Stopień jego ujednolicenia formalnego, przy zastosowaniu 
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niezwykle skomplikowanych podziałów, manifestujący się zrównoważo-
ną dystrybucją akcentów dynamicznych, ewokuje wrażenie przebiegają-
cej z jednakową intensywnością, lecz pełnej nieoczekiwanych zwrotów, 
mętnej narracji snu . Efekt narastającej fali form, wykreowany za pomocą 
diagonalnych podziałów, osiągającej swój punkt kulminacyjny przy lewej 
krawędzi obrazu, doznaje rozładowania w obrysach widocznych u góry 
postaci zwierzęcych, których połączone synaptycznie lingamy odsyłają 
wzrok odbiorcy do krawędzi prawej . Kompozycja ta przywołuje na myśl 
pejzaże morskie Witkiewicza z wczesnego okresu twórczości, w których 
rytm uderzających o brzeg fal artykułował metaforę nawracającego cha-
rakteru jedności jaźni w powtarzalnym rytmie procesu twórczego jako 
przenikania na „odwrotną stronę głębokości” .

Retoryka linii a nieskończona podzielność istnienia

Wiemy już, że linia pełni w twórczości malarskiej Witkiewicza wielora-
kie funkcje:
• kreśląc diagram „zmiennych potencjałów psychicznych” artysty, to 

znaczy wizualizując następstwo przynależnych jego sferze psychicz-
nej faz czasowych, wyznacza ona, już na podstawowym poziomie kon-
strukcyjnym, niepowtarzalną strukturę wewnętrznej czasoprzestrzeni 
obrazu;

• dokonuje parcelacji danej w potocznym nastawieniu rzeczywisto-
ści i ponownie scala jej fragmenty na zasadzie rebusowych połączeń 
– poza zakresem obowiązywania zasady racji dostatecznej;

• wyznacza za pomocą „uskoków tektonicznych” fazy ruchu przedmio-
tów i postaci .
Wszystkie te funkcje, jak się wydaje, zawierają się w jednej, podstawo-

wej, opisanej w części drugiej niniejszego rozdziału: linia wyznacza w ob-
razach Witkiewicza granice stykania się indywiduów i określa dynamikę 
ich wzajemnej interakcji zmysłowej . Sprowadzalność ta jest bowiem rów-
noległa, co postaram się ukazać w toku następujących dalej analiz, do wy-
kreślonej przez Witkiewicza, w ramach konstruowanego przezeń poglądu 
metafizycznego, perspektywy sprowadzenia wszystkich kompleksów ja-
kości do kompleksów jakości dotykowych granicznych .

Stosowana przez Witkiewicza retoryka linii ma przede wszystkim wy-
miar cielesny – dokonująca się w jego obrazach transpozycja przestrzen-
nych kompleksów jakości na język form wykreślonych na płaskiej po-
wierzchni obrazu zapośredniczona jest bowiem pojęciem dotyku . Ono 
właśnie tłumaczy, jak się wydaje, efekty anamorfozy kształtów wygina-
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jących czasoprzestrzenie obrazów Witkiewicza – proporcje form przed-
miotowych wydają się w nich określone wzajemnymi odległościami 
przemieszczających się wobec siebie indywiduów . W rozważaniach on-
tologicznych Witkiewicz formułuje zasadę odwrotnej proporcjonalności 
stopnia adekwatnej prezentacji kompleksu jakości umiejscowionego w ze-
wnętrznej przestrzeni rzeczywistej wobec jego odległości od granic roz-
ciągłości istnienia poszczególnego . Posługując się pojęciem usytuowanego 
w zewnętrznej przestrzeni układu istnień poszczególnych, oznaczonego 
jako „(U)”, przynależnym poglądowi z punktu widzenia całości istnienia, 
zależność tę eksplikuje w kategoriach stałości rozciągłości w jej relacji z ja-
kością dotykową . Pisze, że

związek (r0) z danym (U) jest względnie stały, w zależności od miejsca (AR), tylko 
dla (XgN) . Dla (Xj/rN), dla których – wskutek ograniczoności (IP) – musielibyśmy 
założyć zmniejszanie się kompleksów jakościowych przestrzennych <= rozciągło-
ści stanowiących te kompleksy, przy identyczności (UN), wyrażonej w stosunkach 
(XgN), tzn . dotyków>, w miarę dalszego umiejscowienia od (AR), (r0) może odpo-
wiadać różnym co do wielkości (UN), tzn . takim, które w razie zetknięcia z (AR) 
i wywołania (XgN) mogłyby różnej wielkości ich kompleksy wywołać . Wielkości 
w (Xj/rN) wyrażają się jako przyszłe możliwe lub aktualne wielkości w (XgN) na 
mocy prawidłowości następstw (XN), wyrażonej w pojęciu (U) . Dla każdego ro-
dzaju (Xj/rN) (r0) może być różna w stosunku do (r0) dla (XgN) . W odniesieniu 
do (Xj/rN) pojęcie (r0) implikuje pojęcie pozornej wielkości, ponieważ dwom róż-
nym (r0N) mogą odpowiadać różnej wielkości (UN), o ile wyrazimy ich wielko-
ści w (XgN) [PT, 272–273] .

W rozważaniach tych Witkiewicz czyni rozciągłość minimalną – kom-
pleks jakości dostatecznej wielkości, aby mógł pojawić się w strumieniu 
trwania istnienia poszczególnego – jednostką miary rozciągłości prze-
mieszczających się w przestrzeni rzeczywistej . Pociąga to za sobą swoistą 
tautologiczność pomiaru: adekwatność oceny skali to dla niego tyle, co 
przyległość układu istnień poszczególnych do granic rozciągłości istnie-
nia poszczególnego . Innymi słowy, dana rozciągłość zewnętrzna prezentu-
je się adekwatnie, jeżeli jest koekstensywna z ciałem mierzącego – w prze-
ciwnym razie prezentuje się ona w wielkości pozornej . Optyka ta sytuuje 
ciało percypującego podmiotu w roli instrumentu mierzenia i ustana-
wiania skali kształtów . Taką jego funkcję komentuje, jak się zdaje, rysu-
nek Witkiewicza z późniejszego okresu twórczości, w którym wyciągnię-
te kończyny indywiduum zawieszonego na pasach w rozległej przestrzeni 
krajobrazu znaczą w jakimś fantastycznym diagramie geodezyjnym – jak 
głosi włączony do pracy opis – Zdobycie nowych punktów triangulacyjnych 
w nowych podejrzanych stronach (1933) .

Uwzględnienie dotykowego aspektu relacji między indywiduami, 
szczególnie ich wzajemnych przemieszczeń, eksponowanego w obrazach 
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Witkiewicza deformacją i – dodatkowo, w wyróżnionej przez mnie grupie 
kompozycji skonstruowanych za pomocą uskoków tektonicznych – wza-
jemnym przenikaniem się kształtów, prowadzi do określenia granic prze-
strzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego i – w konsekwencji – do 
przeciwstawienia jej nieskończonej przestrzeni całości istnienia . Wiążąc 
ze sobą dwa poglądy – z punktu widzenia trwania istnienia poszczególne-
go i z punktu widzenia całości istnienia – stwierdza on:

Ciągłej zmianie obiektywnej <tzn . zmiennym stosunkom (IPN) między sobą> 
musi odpowiadać nieciągła zmiana w (AT) . Zanikanie (XN) w pewnej odległo-
ści odpowiadającego im zbiorowiska (IPN) jest implikowane przez ograniczoność 
(IP) – Przestrzeń Rzeczywista musi być ograniczona . Lokalizacja (XrN) musi 
mieć swoje granice [PT, 257] .

Te granice przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego zrelaty-
wizowane są do rozciągłości minimalnej traktowanej jako jednostka mia-
ry, każdorazowo inna – zrelatywizowana do konstytucji psychofizycznej 
danego istnienia poszczególnego . Ona właśnie przesądza o przynależno-
ści tego istnienia poszczególnego do określonego rzędu wielkości lub – gdy 
jego rozciągłość mniejsza jest od tej miary – do rzędu wielkości niższego . 
Ona również tłumaczy optyczne zjawisko stopniowego zanikania odpo-
wiadającego danemu zbiorowisku indywiduów kompleksu jakości w za-
leżności od oddalania się tego zbiorowiska od wyznaczanych dotykowo 
granic rozciągłości istnienia poszczególnego . Witkiewicz konstatuje: 

Jako granicę rzędu wielkości możemy przyjąć (r0) danego (IP) dla (Xg), która to 
(r0) będzie granicą małości dla (Xg) . Jako granicę wielkości (Xg) przyjmujemy 
całą formę (AR) danego (IP) . Granicami Przestrzeni Rzeczywistej Zewnętrznej 
będą granice umiejscowienia (Xj/rN) [PT, 256] .

Rozstrzygnięcia te pozwalają na oddzielenie empirycznej zawarto-
ści metafizyki Witkiewicza od jej części spekulatywnej . Ta druga doty-
czy składników nieskończonego istnienia, które sytuują się poza określoną 
przez rozciągłość minimalną granicą rzędu wielkości i poza granicą prze-
strzeń rzeczywistej istnienia poszczególnego . W tej właśnie części speku-
latywnej Witkiewicz dokonuje rozwiązania „problemu psychofizycznego” 
– zażegnania podstawowej niewspółmierności materii martwej i komplek-
sów jakości w przebiegu trwania istnienia poszczególnego . Rozwiązanie to 
wydaje się równie proste bądź też ekonomiczne w znaczeniu logicznym, co 
nieoczekiwane . Witkiewicz następująco wypowiada istotę problemu, wy-
znaczając zarazem kierunek jego rozwiązania:

Musimy tak skonstruować nasz pogląd na świat, aby wykluczyć nie rozwiązany 
dotąd w żadnym systemie problem „materii martwej”; nie wiadomo bowiem, ja-
kim sposobem powstaje z niej „materia żywa”, której musimy przypisać jakieś 
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czucia, to jest coś zupełnie heterogenicznego z materią martwą w koncepcji fizy-
kalnej i do niej niesprowadzalnego . […] „materię martwą” możemy na zasadzie 
Wielkich Liczb wyrazić w terminach „materii żywej”, tzn . przyjmując, że są tylko 
(IPN) w Istnieniu, ale na odwrót: „materii żywej” zindywidualizowanej (bo innej 
nie ma) nie możemy wyrazić w terminach „materii martwej” [PT, 246] .

Witkiewicz wiąże wyjaśnienie statusu rozciągłości, które w przedzia-
le danego rzędu wielkości prezentują się jako materia martwa, z pojęciem 
zmiany . Jego najbardziej podstawowy sens eksplikuje on w perspektywie 
kosmicznej . Zmiana jest możliwa, jego zdaniem, tylko wtedy, gdy za osta-
teczne składniki istnienia uznane zostaną indywidua ożywione, znamio-
nujące się dowolnością przebiegów psychicznych i względną zdolnością do 
samodzielnego ruchu . Witkiewicz pisze:

W naszej interpretacji Istnienia suma wzajemnych działań (IPN), obdarzonych 
jako rozciągłości tymi samymi właściwościami <wyznaczonymi w zasadniczych 
(XN)> co (RN) (= rozciągłości materii martwej w poglądzie życiowym), któ-
re by w przedstawionym tu poglądzie zastępowały absolutnie dokładnie stosun-
ki i działania w fizykalnym obrazie świata, w danym rzędzie wielkości dawałaby 
ten stan rzeczy, który określamy właśnie pojęciem „dziania się”, równoznacznym 
z samym Istnieniem, na mocy koniecznej implikacji pojęć: wielości i zmiany przez 
pojęcie Istnienia [PT, 249–250] .

Rozwiązanie problemu materii martwej eksponuje zatem relację rów-
noważności między pojęciami wielości i zmiany wyprowadzonymi deduk-
cyjnie z pojęcia istnienia . Uwzględnia zarazem wzajemne oddziaływanie 
indywiduów jako rozciągłości . Konsekwentne rozwinięcie zarysowane-
go w ten sposób poglądu metafizycznego prowadzi do rozpoznania gra-
nic poznania, które Witkiewicz zakreśla „tam, gdzie zaczyna się kwestia 
Aktualnej Nieskończoności w stosunku do Istnienia (a nie w stosunku 
do Wielości Czystej, matematycznej)” [PT, 248] . Radykalna decyzja od-
bycia filozoficznej wędrówki do granic „Tajemnicy Istnienia”, na przekór 
tendencji do ograniczania problematyki filozoficznej typowej dla fizyka-
lizmu, równoznaczna jest w systemie Witkiewicza z próbą absolutnego 
ugruntowania pojęcia zmiany . Pisze on dalej, że

dla tych (IPN), które są dostatecznie drobne, by w naszym rzędzie wielkości wy-
tworzyć dla nas np . to, co nazywamy „materią martwą”, i co sublimując się w co-
raz wyższych poglądach fizykalnych (w kierunku od siły i materii do energii), 
traci swą „materialność” […] w ordynarnym życiowym znaczeniu i zamienia się 
w energię (zastępującą w poglądzie fizykalnym to, co w przedstawionym tu po-
glądzie jest istotą tego, że coś jest i coś się dzieje, tzn . wielość zmiennych Istnień 
Poszczególnych rozciągłych i ciężkich, jako coś zasadniczego, pierwotnego, nie-
sprowadzalnego), musielibyśmy przyjąć dalej (IPN) coraz drobniejsze i tak dalej 
aż w nieskończoność, co doprowadziłoby nas ostatecznie do granicznej koncep-
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cji (IPNniesk), niepojętej dla ograniczonego, a tym niemniej koniecznej w grani-
cy do przyjęcia [PT, 250] .

Rozważania dotyczące nieskończonej wielości istnieniowej prowadzą 
Witkiewicza do przyjęcia hierarchicznej stratyfikacji poziomów istnie-
nia – omawiając tę strukturę, Witkiewicz ponownie odwołuje się do kon-
cepcji wyznaczania . Twierdzi, że: „Miejscu (AR) lub miejscu Rzeczywistej 
Przestrzeni, w którym dla (AT) umieszczana jest dana (X), może odpo-
wiadać ogólnie nieograniczona ilość (IPCN) tego (IP) lub innych (IPN)” 
[PT, 246] . Interakcja tych indywiduów ma charakter cielesny – „w ich 
(ATN) zmieniają się jakości wyznaczające obiektywnie zmiany ich (ARN) 
będące w związku z daną, rozpatrywaną (AR), tzn . działając na nią przez 
stykanie się z nią w przestrzeni, czemu dla wszystkich (ATN) odpowia-
da zasadnicza jakość (Xg), tj . dotyk” [PT, 246–247] . Ta zmienność jakości 
w trwaniach – konieczna ze względu na to, że pojęcie niezmiennego trwa-
nia jest dla niego wewnętrznie sprzeczne – pociąga za sobą, w optyce Wit-
kiewicza, zmienność istnień poszczególnych częściowych i samodzielnych 
w wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni rzeczywistej . Konstatuje on:

Bez przyjęcia wielości (IPN) i oddziaływania ich na siebie, jako też bez działania 
wzajemnego ich zbiorowisk, które dla danego (IP) przedstawiają się jako (RN), 
tzn . „rozciągłości martwych przedmiotów”, wybrnięcie z beznadziejnego konflik-
tu fizyki i „bezpośrednio danych zmysłowych” jest niemożliwe [PT, 247] .

Tego rodzaju dotykowe współistnienie indywiduów różnych rzędów 
wielkości w przestrzeni rzeczywistej ewokują niektóre rysunki Witkie-
wicza z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych . Wzajemną interakcję, 
zachodzącą na poziomie cielesnym, sugeruje opis włączony do jednego 
z nich: Ciałka ropne okazały się w zadzie Pseudo-Bucefała zwanego ohyd-
nym i całe towarzystwo uczuło dziwny jakiś dreszczyk (1933) . W innych 
pracach – rysunku powstałym Na pamiątkę święta peyotlowego (1928) czy 
rysunku znanym jako Kompozycja fantastyczna (1933) [il . 18] – linia ho-
ryzontu, oddzielająca od siebie grupy indywiduów, wyznacza, jak się wy-
daje, granicę między poziomami istnienia . Przenikanie kształtów postaci 
widocznych u góry w dół – poniżej linii horyzontu – można odczytywać 
w kategoriach zależności funkcjonalnej między organizmami z niższego 
poziomu istnienia i organizmami usytuowanymi na poziomie wyższym 
– przenoszenia stymulacji zmysłowej między nimi .

Granice poziomów istnienia, podobnie jak granice rozciągłości indy-
widuów, wyznaczane są dotykowo . Odpowiedzialna za to, w myśl roz-
strzygnięć ontologicznych Witkiewicza, jest prawidłowość statystyczna 
wynikająca z wzajemnych oddziaływań cielesnych istnień poszczegól-
nych z niższych poziomów istnienia na indywidua z poziomów wyż-
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szych . Zależności między poziomami istnienia Witkiewicz charakteryzuje 
w kategoriach liczbowych – według niego w określonej części przestrzeni 
rzeczywistej, ujętej w ograniczonym przedziale rzędu wielkości, istnień po-
szczególnych mniejszych do danego indywiduum będzie więcej niż więk-
szych . Dysproporcja ta pociąga za sobą w sposób konieczny różnicę liczby 
istnień poszczególnych z różnych poziomów istnienia [por . PT, 266–267] .  
W związku z tym: „Każde […] (IP) musimy pomyśleć jako znajdujące się 
wśród bardzo wielkiej, w granicy nieskończonej ilości (IPN) i zawierają-
ce w sobie również bardzo wielką, w granicy nieskończoną ilość (IPCN) 
i innych (IPN), będących z tamtymi (IPCN) w związkach” [PT, 267], opi-
sywanych w przybliżeniu przez nauki szczegółowe, takie jak biochemia  
i fizyka .

Witkiewicz spekuluje na temat konieczności przyjęcia nieskończonej 
w granicy hierarchii wielkości istnień poszczególnych „od danego punktu 
w kierunku małości” [PT, 256]:

Poza pewną granicą małości, może na zawsze dla nas niedostępną, musimy zało-
żyć istnienie takich (IPN), które mogą być zupełnie samodzielnymi, jak również 
wchodzić w związek symbiozy, czyli organizacji niezupełnie ścisłej z (IPCN) któ-
regoś rzędu częściowego danego (IP) albo też zupełnie ścisłej, przy czym w tym 
wypadku traciłyby swą samodzielność . W ten sposób dałoby się wytłumaczyć po-
wstawanie danego (IPC), a dalej (IP) samodzielnego i jego rozwój [PT, 255] .

Rozważa również wyobrażeniową możliwość hierarchii wielkości ist-
nień poszczególnych „w kierunku wielkości” [PT, 256] . Uznaje:

Moglibyśmy równie dobrze przyjąć , że na naszym rzędzie wielkości kończy 
się możliwość większych od nas (IPN) i że wszystkie skupienia (IPN): syste-
my gwiezdne i mgławice składają się z tych samych co do wielkości (IPN), któ-
re składają nas i mniejsze od nas (RN), jak również, że stanowią one skupienia 
wewnątrz jeszcze większych (IPN), podobnie jak systemy elektronów […], któ-
re możemy przyjąć z tą realnością jak systemy gwiezdne np ., jako złożone ze sku-
pień (IPN) bardzo małych […], tworzą skupienia wewnątrz nas i mniejszych od  
nas (IPN) [PT, 256] .

Kompozycja pastelowa Nova Aurigae (1918) [il . 19] koresponduje, moż-
na przyjąć, z drugim z przedstawionych w powyższym cytacie stanów 
rzeczy . Nadaje ona zjawiskom świetlnym, powstałym w wyniku wybu-
chu supernowej, cechy antropomorficzne, splatając rozbłyski wyrzucanej 
w przestrzeń materii w widmową twarz . Jakby rejestruje w ten sposób mo-
ment powstania istnienia poszczególnego rozmiarów kosmicznych z ele-
mentów materii stanowiących w ostatecznej instancji, zgodnie z rozstrzy-
gnięciami ontologicznymi Witkiewicza, drobne istoty ożywione . Podobna 
względność skali istnień poszczególnych, wynikająca z koncepcji pozio-
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mów istnienia, dotyczy również innych prac z cyklu Kompozycji astrono-
micznych Witkiewicza, powstałych w drugiej połowie pierwszej dekady 
XX wieku .

Swoiste zachłyśnięcie się nieskończonością, manifestujące się w spe-
kulatywnej części rozważań ontologicznych Witkiewicza, przy zachowa-
niu ich logicznej spójności, koresponduje z fantastycznym charakterem 
jego malarstwa . Można łączyć wyobrażeniowy aspekt dwóch przywoła-
nych powyżej cytatów z obrazami Witkiewicza, sugerując na przykład, że 
przedstawiają one wzajemne oddziaływania indywiduów z różnych, odle-
głych nam poziomów istnienia . Interpretacje takie skazane są jednak na 
dowolność – nadawałyby one ponadto jego malarstwu charakter ilustra-
cyjny wobec tez ontologicznych, kojarząc je z obcą Witkiewiczowi formułą 
ufantastycznionego realizmu . Bardziej owocne wydaje się powiązanie kon-
cepcji ontologicznych Witkiewicza z aspektem konstrukcyjnym jego kom-
pozycji . Uwzględnienie takiej więzi strukturalnej pozwala, jak się wydaje, 
na ujawnienie ściśle ontologicznego aspektu jego malarstwa – jego zorien-
towania na uchwycenie impulsu życia opisywanego w ontologii Witkiewi-
cza w kategoriach nieskończonej podzielności istnienia .

Ten aspekt konstrukcyjny należy przede wszystkim wiązać z eksplo-
zywnym charakterem opisywanego przez Witkiewicza aktu twórczego . 
W tym ujęciu wybuch supernowej w kompozycji Nova Aurigae można 
potraktować przede wszystkim jako metaforę procesu twórczego . Wizu-
alizowana w jego obrazach emergencja form jako istot ożywionych i po-
zostających w ruchu, odzwierciedla, jak sugerowałem wcześniej, Scho-
penhauerowski proces indywiduacji woli kosmicznej . Ta multiplikacja 
kształtów odbywa się, jak wiemy, na zasadzie dowolnych skojarzeń, sytu-
ując się przez to w jednostkowym porządku „Tożsamości Faktycznej Po-
szczególnej” . Ze względu na tę dowolność, omawiając ontologiczny wy-
miar obrazów Witkiewicza, w dalszym ciągu koncentrował się będę na 
ich składni, konfrontując jej aspekty z brzmieniem wybranych tez syste-
mu ontologii ogólnej .

Witkiewicz eksponuje zależność funkcjonalną między pojawieniem się 
jakości w trwaniu istnienia poszczególnego a ruchami istnień poszczegól-
nych ujmowanych w ich wielości . W związku z ruchami indywiduów i ich 
zbiorowisk przynależnych danemu poziomowi istnienia zależność ta ma 
charakter statystyczny . Witkiewicz pisze, że: „Jakościom i zmianom ich 
w danym (AT) odpowiada ruch (IPN) w Rzeczywistej Przestrzeni, raczej 
wypadkowa wszystkich ruchów i działań wzajemnych wszystkich (IPN) 
pewnego rzędu wielkości w stosunku do danego (IP) w tej Przestrzeni” 
[PT, 251] . Przyjmuje ona postać pewnej prawidłowości . Witkiewicz dowo-
dzi, że:
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Na podstawie ograniczoności (IP) jako formy jego (AR) i ruchów, które może wy-
konywać, musimy dojść do przekonania, że suma wszystkich oddziaływań wza-
jemnych stykających się (ARN) musi dać w wyniku powtarzanie się, również 
w pewnych granicach dokładne, układów (ARN) w Rzeczywistej Przestrzeni Ist-
nienia, czemu w (ATN) różnych (IPN) odpowiadać będą (XN) . Bez tej powtarzal-
ności w zmienności, która jest wynikiem ograniczenia (IPN) i sumowania się ich 
wzajemnych oddziaływań, nie moglibyśmy pomyśleć (X) trwającej choćby czas 
(t0), jako też wszelkich zmian w (AT), czyli następstwa (XN) [PT, 247] .

Tego rodzaju ujęcie matematyczne sytuuje akty poznawcze istnienia 
poszczególnego w relacji do całości istnienia . Przyjęcie ogólniejszej per-
spektywy, uwzględniającej nieskończoną wielość indywiduów i ich stra-
tyfikację w określonych przedziałach wielkości, prowadzi do uznania 
wszystkich jakości jako rodzajów dotyków . Witkiewicz pisze, że „wszyst-
kie (XN) są w pewnym sensie pochodne od (Xg), ponieważ ostatecznie 
dadzą się sprowadzić jako odpowiednik, w poglądzie (C), a nie (T) oczy-
wiście, do stykania się i ruchów (zderzeń) drobnych (IPN)” [PT, 272] . Kon-
statacja ta wiąże ze sobą pojęcie siły wzajemnych oddziaływań indywidu-
ów . Inaczej Witkiewicz formułuję tę tezę w słowach: „[…] w Przestrzeni 
nie ma nic prócz (IPN) i ich wzajemnych działań, w postaci stykania się 
granic ich (ARN) z różną siłą, co jest wyrażalne w natężeniach (XgN), dla 
każdego (IPN) danych z osobna” [PT, 262] .

Pora teraz na określenie specyfiki wzajemnych oddziaływań istnień 
poszczególnych . W najbardziej ogólnym sensie charakteryzuje je Witkie-
wicz jako stykanie się ze sobą „dwóch (AR), które wyrażone będzie w po-
glądzie (T) lokalizacją dwóch (XgN), należących do dwóch (AT) w tym 
samym miejscu przecinających się dwóch Rzeczywistych Przestrzeni obu 
(IPN)” [PT, 262] . Stykanie to pociąga za sobą zmienne natężenia jakości 
dotykowych granicznych, które w wypadku przemieszczeń rozciągłości 
rozpatrywanych istnień poszczególnych wikła ze sobą pojęcia siły, pojmo-
wanej jako „Zmiany natężenia (XgN) w związku ze zmianą ich lokaliza-
cji” [PT, 263], i oporu – zjawisk ograniczających swobodę ruchów dane-
go indywiduum . Ruchy istnień poszczególnych „są ograniczone z jednej 
strony oporem innych (IPN): w postaci (IPN) jako takich i układów (UN), 
składających się również z (IPN), a to na mocy względnej stałości formy 
wszystkich (ARN) – z drugiej strony ograniczenie to wynika z ograniczo-
ności (AR), rozpatrywanej jako samej dla siebie” [PT, 263] .

Pojęcia siły, oporu i ograniczenia ruchów można z oczywistych po-
wodów odnieść do sceny walki zapaśniczej odmalowanej w omawianej 
wcześniej kompozycji Zbrodnia . Mają one również, jak się wydaje, zasto-
sowanie w interpretacji innej jeszcze kompozycji olejnej, egzemplifikują-
cej technikę „uskoków tektonicznych” . Zaginiony obraz Gnębienie pępitów 
(1921) [il . 20], nawiązujący swoim tytułem do kompozycji Samozapępianie 
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się gnębitów, malowanej przez powieściowego Marcelego i kojarzący się 
z nim pod względem strukturalnym, ewokuje niezwykłą złożonością po-
działów intensywność wzajemnych oddziaływań widocznych w nim in-
dywiduów . Dynamiczna interpenetracja trudnych do jednoznacznej inter-
pretacji kształtów sugeruje w nim gwałtowny charakter tych „zderzeń” . 
Skrajne zaburzenie równowagi form pozwala upatrywać w tej pracy rodzaj 
testu granic malarstwa . Wewnętrzne sfałdowanie Gnębienia pępitów może 
ujawniać w ostatecznej instancji anonsowaną w pismach ontologicznych 
Witkiewicza nieskończoną podzielność istnienia, tożsamą z samą zmien-
nością pojmowaną w całościowym wymiarze istnienia . Akty wolicjonalne 
przypisane zmagającym się ciałom jawią się w niej jako indeksy nieskoń-
czonej wielości zmiennego bytowego podłoża .

Obie wyróżnione przez Witkiewicza jakości siły i oporu składają się na 
jakość ciężaru, która wyjaśnia w systemie Witkiewicza powstawanie ukła-
dów indywiduów, oznaczonych jako „UN”, to jest rozciągłości prezentują-
cych się w przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego jako przed-
mioty martwe . Jakość ta, przynależna sposobowi rozpatrywania z punktu 
widzenia trwania istnienia poszczególnego, „pośrednio dla (AT) sprowa-
dzalna do w specjalnych związkach i kierunkach występujących natężeń” 
jakości dotykowych granicznych i wewnętrznych, tłumaczy „skupienie się 
drobnych, w stosunku do naszego rzędu wielkości, (IPN) w zbiorowiska 
i tworzenie się tego, co nazywamy »materią martwą«” [PT, 262] . W ra-
mach sposobu rozpatrywania z punktu widzenia całości istnienia manife-
stuje się ona jako „obiektywna właściwość ciężaru”, która określa „obiek-
tywne stosunki, które Fizyka ujmuje z pewnym przybliżeniem w formie 
Prawa Grawitacji, jako właściwości przestrzeni w zależności od rozmiesz-
czenia mas” [PT, 262] .

Z rozważań dotyczących statusu materii martwej wynika, że sens ob-
jętości przedmiotu, analizowany w malarstwie kubistycznym za pomocą 
fragmentarycznych kształtów pochodnych od zmienności punktów wi-
dzenia, oraz syntetyzowany w malarstwie futurystycznym w kategoriach 
linii sił odzwierciedlających kierunki ekspansji przestrzennej przedmio-
tu, pochodny jest w malarstwie Witkiewicza od właściwości ciężaru ru-
chliwych skupisk istnień poszczególnych, której obiektywny wymiar spro-
wadzalny jest do przynależnych strumieniowi trwania jakości siły i oporu, 
wynikających ze zmian natężenia jakości granicznych i ograniczenia roz-
ciągłości istnienia poszczególnego .

Ruch układów istnień poszczególnych stanowi dla Witkiewicza „wy-
padkową wszystkich działań składających je (IPN)” [PT, 271] . W innym 
sformułowaniu stanowią go „zmiany układu wielości (IPN)” możliwe do 
pomyślenia tylko „jako zmiana ich formy (ruch formalny) i ruch postę-
powy w związku z rozciągłością i ciężarem, przez co dochodzi do wza-

 Retoryka linii a nieskończona podzielność istnienia 175



jemnego oddziaływania tych (IPN) na siebie” [PT, 251] . W zmianach 
tych, ujmowanych na określonym poziomie istnienia: „Swoboda (IP) Ist-
nienia Poszczególnego jest ograniczona przez układ »materii martwej«, 
w której się ono znajduje, i przez ograniczoność »rozciągłości« i jego  
ruchów” [PI, 370–371] .

Układ istnień poszczególnych, podobnie jak rozciągłość samodziel-
nego indywiduum, wyposażony jest w swoisty modus manifestowania się 
w przebiegu trwania . Zmienności jego przejawów – współtworzących go 
zmiennych kompleksów jakości przestrzennych – w strumieniu trwania 
odpowiada względna stałość układu w przestrzeni . Zależność ta, zgodnie 
z koncepcją wyznaczania istnień poszczególnych przez jakości, ma cha-
rakter intersubiektywny . Mówiąc ogólnie, danemu układowi istnień po-
szczególnych odpowiadają w przebiegach trwania prawidłowości związ-
ków różnych rodzajów jakości . Witkiewicz uznaje, że „jeden i ten sam (U) 
może być odpowiednikiem wielu następstw (XN) w jednym i tym samym 
(AT), jak i wielu (ATN) innych (IPN) . Z drugiej strony, jednemu (U) mogą 
odpowiadać w danym (AT) następstwa różnych rodzajów jakości: (XgN), 
(Xj/rN) i (Xj/tN)” [PT, 257] .

Witkiewicz pisze o wyraźnej „nieciągłości Istnienia, z punktu widzenia 
rzędów wielkości różnych (IPN)” [PT, 269] . Rozważając problem materii 
martwej, spekuluje na temat środowiska w którym funkcjonuje indywidu-
um z danego poziomu istnienia, obejmującego układy istnień poszczegól-
nych „będących od tego (IP) mniejszego rzędu wielkości” [PT, 269] . Twier-
dzi, że: „Zawsze, dla dowolnie małych (IPN), musi istnieć środowisko (S) 
z jeszcze mniejszych (IPN) się składające, nigdy doświadczalnie faktycznie 
do zbiorowiska (IPN) niesprowadzalne” [PT, 288] . Ta nieciągłość istnienia 
wynika zarówno z przyjęcia granic danego środowiska, określonych mi-
nimalnymi i maksymalnymi rozmiarami wypełniających je istnień po-
szczególnych, jak i z uznania ograniczoności istnień poszczególnych da-
nego rzędu wielkości oraz pojawiających się w ich trwaniach kompleksów 
jakości . Indywidua te i przynależne im kompleksy jakości stanowią dla 
niego „rozdzielne (dysparatywne, dyskretne) wielości” [PT, 278] .

Rozstrzygnięcia te sytuują istnienie poszczególne na przecięciu dwóch 
nieskończoności . Z jednej strony:

Pojęcie Istnienia Poszczególnego implikuje […] pojęcia Istnień Poszczególnych 
samodzielnych i (IPCN), Istnień Poszczególnych Częściowych, czyli Istnień Po-
szczególnych niesamodzielnych . Ilość tych pierwszych niesamodzielnych, tj . czę-
ściowych każdego Istnienia Poszczególnego, stanowiących w nim pewną jedność, 
czyli organizację = (IPCN1), będziemy musieli przyjąć za ograniczoną, ale każ-
de następne składowe Istnienie Poszczególne będzie musiało również składać się 
ze swoich Istnień Poszczególnych Częściowych ((IPCN2), (IPCN2) itd ., itd . bez 
ograniczenia, czyli że w granicy (ale tylko i jedynie w granicy – przyjęcie aktualne 
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jest zupełnie pozbawione sensu) będziemy musieli przyjąć Istnienia Poszczególnie 
Częściowe nieskończenie małe [PI, 368–369] .

Z drugiej zaś strony rozpoznanie nieskończonej podzielności istnienia 
prowokuje Witkiewicza do sformułowania podstawowego pytania o to, czy

nie musimy pomyśleć całości Istnienia jako pewną organizację (IPN) nieskończe-
nie wielką, w rodzaju rośliny, nie stanowiącej jednak odrębnego (IP); inaczej bo-
wiem, gdybyśmy przyjęli całość Istnienia jako luźne zbiorowisko tylko, nie mogli-
byśmy zdać sprawy z faktu podstawowego, najpodstawowszego, że w ogóle coś się 
w tym zbiorowisku jako w całości dzieje, a to ostatnie, to dzianie się jest ostatecz-
nie równoznaczne z samym Istnieniem, bo Istnienia bez zmiany nie możemy so-
bie wyobrazić [PT, 249] .

Problem ten eksponuje sedno rozważań ontologicznych Witkiewicza: 
jego namysł nad tym, czy możliwe jest pojęciowe określenie racji dla nie-
ustającej zmienności postaci świata, mający przełożenie na sposób my-
ślenia przez niego istoty malarstwa . Rację tę, jak się wydaje, upatruje on 
w pojęciu nieskończonej („w granicy”) wielości istnieniowej, które wypro-
wadza na kartach Pojęć i twierdzeń, w długim łańcuchu wnioskowań, ze 
zmienności trwania istnienia poszczególnego, będącego ograniczeniem 
jednej ze stron czasowo-przestrzennej formy całości istnienia . Ruch czy 
– ogólniej – zmienność zjawisk jest tożsama w tej optyce z życiem poj-
mowanym jako swoista zasada istnienia, kojarząca się z wyróżnionymi 
przez Schopenhauera kwalifikacjami kosmicznej woli . Ta decyzja uzna-
nia nieskończonego istnienia za organizację istnień poszczególnych wy-
powiada sens ateizmu Witkiewicza – konstrukcja ta zastępuje sformuło-
waną w jego wczesnych pismach filozoficznych panteistyczną koncepcję 
bóstwa jako „nieustannego stawania się w wielości” . Konfrontuje ona ist-
nienie poszczególne z nieskończonością objaśnianą w terminach materia-
listycznych – jako nieograniczonych rozmiarów organizm kojarzący się ze 
strukturą rośliny .

Pojęcie granicznej w systemie Witkiewicza wielości istnieniowej ewo-
kuje rysunek opisany w trybie dokonanym jako Radżdża Petang-Tse ska-
zał znajomą Rozalję P. na załaskotanie na śmierć za to, że ukradła miarę 
Lebesgue’a (1936) [il . 21] . W pracy tej tytułowa postać w turbanie oraz zbli-
żający się kat pochylają się nad leżącą kobietą z zamiarem wykonania wy-
roku za pomocą trzymanych w dłoniach pałeczek . Wyrok jakby wypowia-
da sens zakazu myślowej aktualizacji nieskończonej wielości istnieniowej: 
w dziedzinie matematyki – rachunku różniczkowego – ujęcie nieskończo-
nej wielości – jej scałkowanie – umożliwia pojęcie teorii miary wynalezio-
ne przez wymienionego w opisie rysunku Henriego Lebesgue’a . Zakaz ten 
formułuje Witkiewicz w następujących słowach:
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W granicy, ale tylko i jedynie w granicy, musimy przyjąć jednak pojęcie  
(IPNniesk) = (IPN) nieskończenie małych i jedność Istnienia z nich złożonego, 
co aktualnie jest nie-do-pomyślenia i co wyrażą tylko absolutną niemożność zro-
zumienia ani pojęciowego, ani „intuicyjnego”, nieskończonego tak w małości, jak 
i wielkości Istnienia, przez ograniczone (IP) – wyraża absolutną Tajemnicę Istnie-
nia, nawet dla dowolnie wysoko w hierarchii stojących (IPN) . W tym tylko zna-
czeniu Istnienie jest niepoznawalne jako Aktualna Nieskończoność – poza tym 
rozkłada się ono na wielość (IPN) z ich (XN), co znamy bezpośrednio i na temat 
czego nic więcej absolutnie powiedzieć się nie da, prócz podania ogólnych warun-
ków istnienia świadomości dla każdego z wszystkich jej rodzajów [PT, 255] .

Na przywołanym rysunku kobieta trzyma w wyciągniętej dłoni mia-
rę stanowiącą przedmiot sporu . Zbliżająca się egzekucja anonsuje, być 
może, możliwość doświadczenia – zamiast intelektualnego pojmowania 
– aktualnej nieskończoności istnieniowej w stanie ekstremalnej ekscytacji 
zmysłowej . Niewykluczone, że rysunek ten stanowi żartobliwą odpowiedź 
Witkiewicza na sformułowaną przez Leona Chwistka propozycję unieza-
leżnienia zaproponowanej przez Lebesgue’a koncepcji miary od pojęcia 
nieskończoności matematycznej i zastosowania go w badaniu własności 
zbiorów teoriomnogościowych skończonych40 .

Witkiewicz podkreśla względną dowolność procesów kojarzenia 
i – w wypadku indywiduum samodzielnego – ruchów istnienia poszcze-
gólnego, odróżniających je od układów istnień poszczególnych, których 
ruchy z kolei podlegają „konieczności wynikającej z sumowania się wza-
jemnych działań drobnych (IPN)” [PT, 258] . Stwierdza, że ruch dowol-
ny istnień poszczególnych jest „wynikiem pewnego specjalnego rodza-
ju wewnętrznej ich organizacji jako któregoś rzędu małości ich (IPCN)” 
[PT, 263] . W jego optyce, ruch ten rodzi się podskórnie, poniżej grani-
cy rzędu wielkości danego indywiduum, niejako „w trzewiach” istnienia . 
Witkiewicz dowodzi również, że stopień samodzielności danego istnie-
nia poszczególnego nie wynika ze miejsca, które zajmuje ono w hierarchii 
bytu, gdyż „pojęcie (IP) nie implikuje koniecznie zmniejszania się stop-
nia samodzielności (IPCN) w miarę zwiększania się ich rzędów częścio-
wości” [PT, 292], z wyjątkiem konieczności przyjęcia mniejszego stopnia 
samodzielności istnień poszczególnych częściowych niższego o jeden sto-
pień rzędu wielkości . Dodatkowo: „Nic nie implikuje jednego i tego same-
go stopnia samodzielności (IPCN1) danego (IP) zupełnie samodzielnego” 
[PT, 293] . Określana w ten sposób różnorodność istnień poszczególnych, 
manifestująca się w niej indywiduacja nieskończonego istnienia, tłuma-

40 Por . L . Chwistek, Miara Lebesgue’a. Logiczna analiza i konstrukcja miary Le-
besgue’a, [w:] tegoż, Pisma filozoficzne i logiczne, t . II, oprac . K . Pasenkiewicz, War-
szawa 1963 .
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czy jego dynamikę . Witkiewicz pisze, że: „Tylko przyjmując różnorodność 
(IPN), możemy sobie pomyśleć, że coś w ogóle dzieje się w Istnieniu, że 
każdy moment jego jest właśnie takim, a nie innym, z czego nie zdaje spra-
wy pogląd fizykalny, oparty o pojęcie jednorodnego elementu Istnienia 
w obrębie swojej koncepcji świata” [PT, 292] .

Uproszczenia typowe dla poglądu fizykalnego koryguje konstruowany 
przez Witkiewicza pogląd metafizyczny . Konstatowana w jego tezach róż-
norodność istnienia tłumaczy rozpoznawaną w uczuciu metafizycznym 
wyjątkowość danej postaci świata:

Do zrozumienia konieczności „takości” (którą określiliśmy jako zasadę Tożsamo-
ści Faktycznej Poszczególnej ( . . .)) – „a nie inności”, możemy dojść jedynie na pod-
stawie tego, że każde (IP) musi być różne od wszystkich innych, a suma ich wza-
jemnych działań musi być właśnie w tej właśnie punkto-chwili Całości Istnienia 
taka właśnie a nie inną . W poglądzie naszym jest to bardziej zrozumiałe niż w po-
glądzie fizykalnym, mimo iż ostatecznych przyczyn i sensu tej „takości” nie poj-
miemy nigdy, na mocy przyjęcia ograniczoności każdego (IP) w nieskończonym 
Istnieniu [PT, 292–293] .

Obrazy Witkiewicza zgodne z założeniami teorii czystej formy mają 
wypowiadać każdorazowo sens zdziwienia „takością a nie innością” cało-
ściowej postaci istnienia – niepowtarzalnego układu indywiduów składa-
jących je aktualnie w potencjalnie nieskończonym ciągu rzędów wielkości . 
Swoją strukturą formalną kondensują one, jak się wydaje, kosmiczny czas 
istnienia pojmowanego w jego nieskończonej wielości, czyli nieustannej 
zmienności tożsamej z życiem pojmowanym w jego wymiarze kosmicz-
nym . Ten czas całości istnienia nie ma charakteru linearnego, pojmowa-
nego w analogii do konsekutywności przeżyć istnienia poszczególnego 
– składają go po prostu trwania istnień poszczególnych wypełniających 
całość istnienia, pojmowanego z konieczności jako wielość . Ujmowany 
w abstrakcji od dwoistej formy istnienia, jest on „konieczną pojęciową fik-
cją” [por . PT, 291], w odróżnieniu od przestrzeni, której ciągłość gwaran-
towana jest graniczną nieskończonością wypełniających ją indywiduów .

Kondensacja czasu całości istnienia, w jego fuzji z wewnętrzną prze-
strzenią obrazu, dokonuje się w kompozycjach Witkiewicza za pomocą 
multiplikacji form, ich wewnętrznego fałdowania, ewokującego nieskoń-
czoną w granicy podzielność istnienia . Metoda komplikowania podziałów 
i wyznaczania maksymalnie rozbieżnych napięć kierunkowych, wzmac-
nianych zabiegami przesuwania części przedmiotowych, umożliwia 
w nich artykulację efektów ruchu, który – ze względu na to, że kompozy-
cje tego rodzaju tworzą się, według Witkiewicza, niezależnie od struktury 
nawykowych skojarzeń, czyli poza zasadą racji dostatecznej – wyposażony 
zostaje w charakter wirtualny . Tu ujawnia się ściśle ontologiczny wymiar 
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malarstwa Witkiewicza: wirtualność ruchu w jego obrazach, jego wyraźne 
niezdeterminowanie, przekłada się w tezach jego ontologii na brak ścisłej 
determinacji ruchów danego istnienia poszczególnego przez ruchy składa-
jących je istnień poszczególnych częściowych, w tym ruchy indywiduów 
z niższych poziomów istnienia . Obrazy Witkiewicza kondensują w sobie 
zatem czasowość nielinearną, przebiegają w porządku pionowym wzwyż 
i w niż – przez uwarstwienia bytu .

Określoną w ten sposób wirtualność zmian dokonujących się symul-
tanicznie na nieskończenie wielu poziomach istnienia eksponuje, jak się 
wydaje, kompozycja olejna znana jako Walka. Rąbanie lasu (1921–1922) 
[il . 2] . Sytuuje się ona pograniczu grupy prac Witkiewicza z okresu po-
wojennego, w których przenikanie się kształtów postaci ewokuje wraże-
nie ruchu, w odróżnieniu od niewiele wcześniejszego i kontynuowanego 
równolegle zespołu prac, w których iluzyjna objętość napiętych ku so-
bie kształtów nasuwa skojarzenia z pojęciem bryły rzeźbiarskiej . Podty-
tuł omawianej kompozycji zwraca uwagę na jej strukturę, manifestującą 
się w multiplikacji form i ich niemal jednolitej dystrybucji na powierzchni 
płótna, komentując zarazem – być może – analogiczną wobec niej struk-
turę różnicowania się istnienia na wielość indywiduów i ich organizowa-
nia się w określonych przedziałach wielkości .

Wielopoziomowość istnienia sugerują zastosowane w omawianej kom-
pozycji podziały . Kontury postaci brodatego demona, odmalowanego 
przy lewej krawędzi obrazu, którego moglibyśmy uznać za personifika-
cję czasoprzestrzeni, jakby inicjują, a zarazem scalają, krążenie form i wy-
pełniających je kolorów wewnątrz obrazu . Jego lewa noga, której kontu-
ry przenikają się z kształtami tylnych nóg czworonożnej bestii widocznej 
w centrum obrazu, wprowadza rodzaj zmagania się czterech pozostałych 
postaci . Wspomniana zwierzęca postać wspiera się na innej, widniejącej 
bardziej na prawo, opartej przednimi kończynami o ziemię . Ich ciążenie 
ku dolnej krawędzi obrazu kojarzy się z hierarchiczną stratyfikacją istnień 
poszczególnych częściowych składających dane istnienie poszczególne . Ta 
wielopoziomowość sugerowana jest zdublowaniem linii horyzontu i nało-
żeniem na siebie co najmniej dwóch porządków optycznych, wynikającym 
z braku logicznego związku między szczytem górskim widocznym przy 
dolnej krawędzi obrazu i elementami krajobrazu widocznymi dużo wyżej, 
przy jego krawędzi lewej . Podobnie jak w przywołanych wcześniej rysun-
kach, linia horyzontu może znaczyć przeskok między dwoma poziomami 
istnienia, wraz z nieuchronną, wyznaczoną matematycznie, multiplikacją 
organizmów z poziomu niższego .

Ze splotu dwóch zwierzęcych postaci w dolnej części obrazu wynurza 
się indywiduum krzyżujące wzniesiony muskularną ręką topór z toporem 
wyciągniętym ku niemu przez brodatego demona . Zarówno poza, atry-
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but, w który jest wyposażone, jak i usytuowanie tego indywiduum, koja-
rzą obraz Witkiewicza z kompozycją Paula Gauguina Mężczyzna z siekie-
rą (1891) . W taki właśnie sposób istnienie poszczególne konfrontuje się, 
w myśl poglądów ontologicznych Witkiewicza, z nieskończoną wielością 
istnienia, ujętego w jedność dwoistą czasowo-przestrzenną jego formą: 
przeciwstawia mu się ono w swojej strukturalnej ograniczoności i wyni-
kającym z niej poczuciu osamotnienia, będąc zarazem włączonym w prze-
biegający na zasadzie kolizji wirtualny proces replikacji organizmów .

Łatwiej przyjdzie mi teraz określić syntetycznie swoistość struktury 
głębokiej – ontologicznej – obrazów Witkiewicza . Jest nią oczywiście dy-
namiczna wielość form, manifestująca się w ich namnażaniu mocą kapry-
śnego, pełnego uskoków i nagłych zwrotów przebiegu linii . Taka retoryka 
linii wyznacza każdorazowo inne, ale ogólnie zgodne z literą rozstrzygnięć 
ontologicznych Witkiewicza parametry wewnętrznej czasoprzestrzeni ob-
razu, określonej w proporcjach wypełniających ją kształtów swoistą topo-
logią dotyku, wiążącą wewnętrzne fałdowanie się kompozycji malarskiej 
z nieskończoną podzielnością istnienia, tożsamą z jego zmiennością . Sto-
pień jednolitości zagospodarowania tej malarskiej czasoprzestrzeni, rów-
nomierności rozmieszczenia akcentów dynamicznych przy jednoczesnym 
maksymalnej złożoności podziałów, odzwierciedla w tych obrazach ko-
smiczny proces różnicowania się organizmów .

Uwolnienie tej czasoprzestrzeni spod zasięgu obowiązywania zasady 
racji dostatecznej nadaje jej charakter wirtualny, co tłumaczy oniryczny 
charakter generowanych w jej obrębie relacji między indywiduami . Mimo 
że zamknięta optycznie, jest ona nieskończona w procesie symboliczne-
go różnicowania się za pomocą linii . Jedyną obowiązującą w niej miarą 
jest dotyk . Taka byłaby odpowiedź Witkiewicza na sformułowany przez 
Boccioniego postulat badania w malarstwie uniwersalnego, pozbawionego 
miary, dynamizmu zjawisk .
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Rozdział 4

Czysta forma na przełęczach 
dwudziestowiecznej filozofii sztuki

Przestrzenie malarskie ciała własnego. 
Witkiewicz i Merleau-Ponty

W ten sposób dotarliśmy do końcowej części rozważań, w której bardziej 
szczegółowo należy rozważyć wątek cielesny w sposobie myślenia malar-
stwa przez Stanisława Ignacego Witkiewicza . Nie tylko bowiem jego ob-
razy ewokują rozłożeniem wykreślonych w nich napięć kierunkowych 
cielesny sposób bycia wypełniających je indywiduów w relacji do bezpo-
średniego otoczenia, ale także przepisany w jego pismach estetycznych 
sposób recepcji obrazu, odczytywany w odniesieniu do wybranych pojęć 
jego ontologii, wiąże ze sobą, jak się wydaje, aspekt cielesny . Ten drugi wą-
tek myślenia malarstwa przez Witkiewicza mam zamiar ukazać w niniej-
szym – czwartym – rozdziale pracy, konfrontując teorię i praktykę ma-
larską Witkiewicza z poglądami trzech filozofów dwudziestowiecznych: 
Maurice’a Merleau-Ponty’ego, Jacques’a Derridy i Gilles’a Deleuze’a . Kon-
frontacje te nieuchronnie będą wikłać porównania praktyki malarskiej 
Witkiewicza z dokonaniami artystów dwudziestowiecznych, o których pi-
sali ci filozofowie: Paula Cézanne’a i Francisa Bacona .

Ikonografię zmysłowego bycia indywiduów obecną w obrazach Witkie-
wicza analizowałem w poprzednich częściach niniejszej pracy w katego-
riach swoistej retoryki linii . Dowodziłem, że swoim przebiegiem ewokuje 
ona dotykowy charakter interakcji indywiduów w przestrzeni, że – w ob-
razach powstałych z wykorzystaniem „uskoków tektonicznych” – kreśli 
ona fazy ruchu indywiduów, doznawanego przez nie przede wszystkim 
– na podstawowym poziomie doświadczenia – w jakościach dotykowych, 



i że, w ostatecznej instancji, zmienne przebiegi linii sugerują w tych pra-
cach uogólniony sens ruchu: zmienność istnienia wynikającą z nieskoń-
czonej jego podzielności – wielości ożywionych istnień poszczególnych 
oddziałujących na siebie wzajemnie na kolejnych, potencjalnie nieskoń-
czenie wielu poziomach istnienia, wyższych i niższych od tego, na którym 
znajduje się dane indywiduum .

Ten sens kosmicznej zmienności przekazywany przez obrazy Witkie-
wicza nadaje im charakter ściśle ontologiczny . Niektóre z jego kompozycji 
jakby wizualizują w ten sposób samą esencję jego narracji ontologicznej . 
Zbliżony uogólniony sens filozoficzny dostrzegał w malarstwie Witkiewi-
cza Roman Ingarden, który odbierał je jako manifestację biologistycznej 
koncepcji istnienia pokrewnej, przez jej pesymizm, metafizyce Arthura 
Schopenhauera . Oto, w jaki sposób przedstawił on zawartość wizji meta-
fizycznej stojącej u podłoża twórczości artystycznej i filozoficznej Witkie-
wicza: „Rozum, wiedza, jasna zdecydowana wola, przejrzysta świadomość 
– to wszystko wyłania się z jakiegoś całkowicie mrocznego, irracjonalne-
go podłoża („odwłoku” – jak nieraz mawiał [Witkiewicz]), wobec którego 
człowiek jako osoba jest tylko czymś pochodnym”1 . Wyjaśniał, że tym 
podłożem jest dla Witkiewicza

wroga, pierwotna potęga życiowa, biologiczna, produkująca coraz nowe postaci 
życia w olbrzymim chaosie wielorodności, w całkowitej bezsensowności rozwo-
ju . […] Z przerażenia […], ze wstrząsu, jaki budziła w nim ta podstawowa wie-
dza, rodziła się nie tylko jego sztuka, ale i jego filozofia – i wszystkie jego szamo-
tania się życiowe2 .

Wskazane w wypowiedzi Ingardena wspólne źródło sztuki i filozofii 
Witkiewicza uzasadnia wyprowadzenie interpretacji jego obrazów poza 
utrwaloną w dyskursie akademickim opozycję formalizmu i realizmu, 
określającą zazwyczaj parametry recepcji malarstwa modernistyczne-
go . Obrazów tych, proponujących odbiorcom, jak pisał sam Witkiewicz, 
„rzeczywistość w pewnej transformacji” [CF, 66], określoną gramatyką 
napięcia kierunkowego i ujęcia formy, nie sposób jednoznacznie zakwa-
lifikować jako abstrakcyjnych lub mimetycznych – zajmują one raczej sfe-
rę pośrednią, kojarzącą się z ukutym przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego 
pojęciem „podobieństwa skutecznego” w malarstwie, kojarzonego z zada-
niem wydobywania na jaw „widzialności” utajonej w rzeczach, esencji ich 
doświadczenia określonej motorycznymi właściwościami ludzkiego ciała . 

1 R . Ingarden, Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, [w:] Stanisław 
Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa, Warszawa 1957, s . 175 .

2 Tamże .
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Zarówno Witkiewicz, jak i Merleau-Ponty przypisują malarstwu funk-
cję metafizyczną . Pierwszy łączy je z wyrażaniem stanu jedności osobo-
wości twórcy, który to stan – jako jakość postaciowa formalna wszystkich 
dotychczasowych przeżyć istnienia poszczególnego – jest rodzajem lu-
strzanego odbicia jedności istnienia, drugi zaś czyni źródłem malarstwa 
„widzenie nienasycone”, które „wykracza poza „dane widzialne” i otwiera 
się na tkankę, na strukturę Bytu”3 . Twórczość malarska, jak głosi Merleau- 
-Ponty w esejach Wątpienie Cézanne’a (Le doute de Cézanne, 1945) oraz 
Oko i umysł (L’Oeil et l’esprit, 1964), a także w kilku innych pracach, jest 
świadectwem bezpośredniego, dokonującego się na poziomie cielesnym 
uczestniczenia w „widzialności” świata . Jej najbardziej autentyczne prze-
jawy, a wśród nich kompozycje Paula Cézanne’a, mają ukazywać swoistą 
„genezę rzeczy w naszym własnym ciele”4 . Widzialność rzeczy nie jest, we-
dług Merleau-Ponty’ego, dostępna „myśleniu operacyjnemu”, w tym uję-
ciom naukowym ukierunkowanym na formułowanie obiektywnych opi-
sów rzeczy przez wyróżnienie ich mierzalnych właściwości – gromadzenie 
danych stanowiących materiał dla indukcyjnych wnioskowań . Źródłowy 
sens rzeczy, konstytuujący się w doświadczeniu cielesnym, ma odkrywać, 
zdaniem filozofa, analiza fenomenologiczna, inspirując się wglądami bę-
dącymi udziałem artystów . Filozof pisze:

Widzenie malarza nie jest spojrzeniem: rzuconym na zewnętrze, wyłącznie „fi-
zyczno-optycznym” stosunkiem ze światem . Świat nie znajduje się przed nim 
dzięki przedstawieniu . To raczej malarz rodzi się wśród rzeczy niejako dzięki ze-
środkowaniu i przyjściu do siebie widzialnych istności, obraz zaś ostatecznie od-
nosi się do którejkolwiek z rzeczy empirycznych pod warunkiem, że nade wszyst-
ko jest autofiguratywny; daje widok czegoś, o ile daje zarazem „widok niczego”, 
o ile zdziera „skórę rzeczy”, ażeby pokazać, jak rzeczy staja się rzeczami, a świat 
światem5 .

Proklamowana w tej wypowiedzi „autofiguratywność” obrazu, ściśle 
powiązana z jego aspektem cielesnym, wyznacza ważny zwrot w tradycji 
refleksji estetycznej nad źródłem inspiracji malarskiej . Zamiast upatry-
wać je w dziedzinie idealnych form platońskich, na modłę ujęć typowych 
dla teorii sztuki od renesansu do romantyzmu, lub wiązać z obiektywną 
obserwacją rzeczy wzorem teorii malarstwa realistycznego i jego pochod-
nych, Merleau-Ponty, podobnie jak Witkiewicz, umieszcza to źródło w do-
świadczeniu cielesnym podmiotu funkcjonującego w określonym otocze-

3 M . Merleau-Ponty, Oko i umysł, [w:] tegoż, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, 
tłum . S . Cichowicz, Gdańsk 1996, s . 27 .

4 Tamże, s . 29 .
5 Tamże, s . 53 .
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niu . O ile jeszcze Schopenhauer, oraz pokrewna mu teoria symbolizmu 
w sztuce, wiąże aktywność wyobrażeniową podmiotu twórczego – opi-
sywanej przez niego „lepszej świadomości”, niezaangażowanej w procesy 
świata – z odkrywaniem platońskich esencji w zmiennych widokach rze-
czy, o tyle Merleau-Ponty i Witkiewicz, każdy na swój sposób, wiążą pro-
cesy wyobrażeniowe z zanurzeniem podmiotu w strukturach światowych, 
przy czym osią tego zaangażowania jest dla każdego z nich doświadczają-
ce ciało ludzkie .

Merleau-Ponty głosi za Paulem Valérym, że „malarz wnosi swoje cia-
ło” . Wyjaśnia, że „użyczając swego ciała światu, malarz przemienia świat 
w malarstwo” . Dodaje, że aby „zrozumieć tę transsubstancjacje, trzeba 
odnaleźć aktualne i operatywne ciało, nie to, które jest wycinkiem prze-
strzeni, pękiem funkcji, ale które jest splotem widzenia i ruchu”6 . Za-
sadą transformacji świata w malarstwo jest dla niego motoryczność cia-
ła ludzkiego skorelowana z widzeniem . Merleau-Ponty podkreśla wpraw-
dzie syntetyczny charakter percepcji, twierdzi bowiem, że: „W percepcji 
pierwotnej nie istnieje rozróżnienie dotyku i wzroku”, a sama rzecz po-
strzegana istnieje „jako centrum, z którego promieniują bodźce zmysłowe . 
Widzimy głębię, aksamitność, miękkość, twardość przedmiotów . Cézan-
ne mówił nawet – ich zapach”7 . Mimo że oczekiwane przez niego od ma-
larza zestawienie kolorów „musi nieść w sobie tę niepodzielną całość”8, 
proponowana przez Merleau-Ponty’ego analiza struktury dzieła malar-
skiego – czym zajmę się szczegółowo później – eksponuje prymat wzroku 
w percepcji malarza, a co za tym idzie – w odróżnieniu od koncepcji ma-
larstwa Witkiewicza faworyzuje aspekt optyczny obrazu . 

Zaczynem sensu rzeczy zakorzenionego w motoryczności ciała jest we-
dług Merleau-Ponty’ego wyjściowe różnicowanie się figury i tła, wynika-
jące z powiązania pojęcia percepcji z pojęciem zachowania się w okreś- 
lonym otoczeniu . Jego rozważania na temat malarstwa odwołują się do 
analiz pomieszczonych w Fenomenologii percepcji (La Phénoménologie de 
la Perception, 1945) – zgodnie z nimi „przedmioty tworzą pewien system, 
w którym jeden element może ukazać się tylko kosztem innych”9 . Dzięki 
swojej motoryczności ciało różnicuje pojawiające się kolejno postaci rze-
czy: tkwiąc już z góry w „tkance świata”, ciało własne „w krąg ustawia rze-
czy w wokół siebie, one zaś […] są inkrustowane w jego cielesności, stano-

6 Tamże, s . 20 .
7 Tenże, Wątpienie Cézanne’a, [w:] tegoż, Oko i umysł. Szkice o malarstwie…, 

s . 80 .
8 Tamże .
9 M . Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum . M . Kowalska, J . Migasiń-

ski, Warszawa 2001, s . 85 .
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wią część jego pełnej definicji i tworzywem świata jest tworzywo ciała”10 . 
Tym samym ciało w ruchu i świat widzialny stanowią jedność, widzenie 
zaś „tworzy się pośrodku rzeczy”11, wiążąc z ujawnieniem jednego aspek-
tu rzeczy zakrycie innego .

To przenikanie się widzialnych i niewidzialnych aspektów rzeczy doty-
czy specjalnie samego ciała własnego postrzegającego podmiotu, które jest 
rozpoznane jako widzące i zarazem widziane, czujące i odczuwane . Dwo-
istość postrzeżeniowa ciała własnego udziela się, przez analogię, otacza-
jącym rzeczom – ich również dotyczy konstatowane przez Merleau-Pon-
ty’ego podwojenie widzialności . Pisze on, że „skoro rzeczy i moje ciało są 
zrobione z tego samego tworzywa, to jest czymś koniecznym, żeby widze-
nie tworzyło się poniekąd w nich samych lub też żeby ich jawna widzial-
ność podwoiła się właśnie w nim o widzialność utajoną”12 .

Warto w tym miejscu podkreślić podstawową różnicę między aspek-
tem niepełnej przejrzystości podmiotu opisywanego przez Merleau- 
-Ponty’ego, wynikającą z zapośredniczenia jego czynności percepcyjnych 
w ciele, a samooczywistością dania „bytu samego w sobie i dla siebie” we-
dług Witkiewicza, czyli istnienia poszczególnego ujmowanego „od środ-
ka” – prezentującego się w zawartości jego przeżyć . Jacek Migasiński pisał, 
że ciało własne według koncepcji Merleau-Ponty’ego:

Nie jest przedmiotem, bo dysponuje „podwojonymi wrażeniami (jedna ręka do-
tykająca drugiej ręki, dotykający staje się dotykanym), zarysowującymi „werty-
kalną” strukturę odczuwania, coś na kształt cielesnej „refleksji”, samozwrotności, 
kolistości najbardziej źródłowej struktury percepcyjnej13 .

Koncepcja Witkiewicza, dla odmiany, wypowiedziana w terminach 
z gruntu obcego Merleau-Ponty’emu atomizmu psychicznego, eksponu-
je wrażenia cielesne jako podstawowy substrat przeżyć istnienia poszcze-
gólnego: wspomnień, wyobrażeń, myśli . W pismach polemicznych wobec 
filozofii fenomenologicznej, między innymi w korespondencji z Roma-
nem Ingardenem, w Sporze o monadyzm (powstałym w latach 1936–1938) 
i w Traktacie o Bycie samym w sobie i dla siebie, Witkiewicz anonsuje abso-
lutną adekwatność prezentacji ciała istnienia poszczególnego w jakościach 
dotykowych zewnętrznych, wyznaczających formę istnienia poszczegól-
nego, oraz wewnętrznych – czuć organów cielesnych i napięć mięśnio-
wych, stanowiących tej formy wypełnienie . Pisze:

10 Tenże, Oko i umysł…, s . 22 .
11 Tamże .
12 Tamże, s . 24 .
13 J . Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii 

francuskiej połowy XX wieku, Wrocław 1977, s . 176 .
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Moje ciało jest mną i nie jest przeto zjawiskiem, chyba w swych wzrokowych 
i smakowych, i węchowych fenomenach – jako dotyk wewnętrzny jest ostatnią 
(czy pierwszą) rzeczywistością . Co innego jest kształt dotykowy absolutnie ade-
kwatny, a co innego kształt jako moment niesamodzielny całości zjawiska wzro-
kowego . Pomięszanie wzroku z dotykiem w rozciągłości, supremacja wzroku 
(Cornelius też) i nieuwzględnienie mojości dotyku wewnętrznego prowadzi do 
fałszywego rozpatrywania ciała jako „jednego z przedmiotów”14 .

Odczuwane od środka ciało nie jest zatem, według Witkiewicza, feno-
menem . Ze względu na adekwatność jego prezentacji w kompleksach jako-
ści dotykowych, ich specyficzną „mojość”, ciało wyposażone jest w status 
„pierwszej rzeczywistości”, w odróżnieniu od przedmiotów – wyposażo-
nych zaledwie w byt „realnie fenomenalny” . „Mojość” ta, gdyby wyabstra-
hować ją z przeżyć cielesnych, stanowiłaby, w optyce Witkiewicza, jedność 
osobowości, inaczej: jaźń, jako niesamodzielny składnik bytu samego w so-
bie i dla siebie (oznaczonego skrótem „(BDŚ)”), czyli istnienia poszczegól-
nego przeżywanego od środka [por . SM, 45] . Witkiewicz wyjaśnia, że:

Przedmioty zewnętrzne nie są tym, czy się być zdają; ale ciało moje jest pierw-
szym przedmiotem bezpośrednio, bez żadnych „abszatungów” mi danym i jest 
tym, czym jest dla mnie, poza tym, że jest „obiektywnie” organizmem . Ale inne 
ciała są bytami samymi dla siebie (BDŚ) od środka, a przedmioty (rzeczy) mu-
szą być zespołami cielesnych monad, poza ich realnie fenomenalnym bytem dla 
BDŚN [bytów samych w sobie i dla siebie – objaśnienie P .P] (w przeciwieństwie do 
halucynacji), o ile mają mieć jakiś byt realny, bo innego bytu samego dla siebie (re-
alnego) jak osobowy nie możemy sobie wyobrazić [SM, 23] .

W mozaikowej wizji rzeczywistości proponowanej przez Witkiewicza, 
w której granice dotykowe ciała własnego doświadczającego indywiduum 
i formy przedmiotów zewnętrznych są wypełnione kompleksami jakości 
odpowiednio: wewnętrznych i granicznych oraz zewnętrznych, nie ma za-
tem miejsca na „zagadkę widzialności” anonsowaną przez Merleau-Pon-
ty’ego w jego pismach o malarstwie, zagadkę związaną z rozpoznaną przez 
niego niepełną przejrzystością podmiotowego istnienia i kojarzoną z tym, że

moje ciało jest widzące i widzialne równocześnie . Spogląda ono na wszystkie rze-
czy i może także spojrzeć na siebie, a w tym, co widzi, rozpoznać wówczas „drugą 
stronę” swej widzącej mocy . Widzi ono siebie jako coś, co widzi, dotyka siebie jako 
coś, co dotyka, jest dla siebie samego widzialną i wyczuwalne . Jest sobą nie przez 
przejrzystość, jak myślenie, które cokolwiek myśląc, zaraz to asymiluje, konstytu-
uje, przekształca w myśl, lecz sobą przez narcyzm, przemieszanie, przynależność 

14 S .I . Witkiewicz, Spór o monadyzm. Dwugłos polemiczny z Janem Leszczyń-
skim, oprac . B . Michalski, Warszawa 2002, s . 53 . Dalej w tekście jako SM z podaniem 
stron .
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tego, kto widzi, do tego, co widzi, tego, kto dotyka, do tego, co dotyka, czującego 
do odczuwanego – a więc sobą, ujętym wśród rzeczy, mającym jakiś przód i jakiś 
tył i jakąś przyszłość15 .

Pełna jawność ufundowanego w dotyku podmiotu – odgraniczonego 
dotykiem od reszty istnienia – nie zabrania jednak Witkiewiczowi wska-
zania zagadki innej związanej z myślową antycypacją aktualnej nieskoń-
czoności bytów „realnych osobowych” składających istnienie w całości . 
O ile nieskończoności takiej, jego zdaniem, nie da się efektywnie pomy-
śleć, a tym bardziej opisać, o tyle może ona stać się przedmiotem wglądu 
o charakterze estetycznym, uruchamianego konstrukcją formy w kompo-
zycji malarskiej . 

Odwołując się do fundującej podmiotowość, a za nią cały świat widzial-
ny, dialektyki jawności i zakrycia, Merleau-Ponty konsekwentnie rozwija 
ideę podobieństwa skutecznego w malarstwie, pojmowanego w kategoriach 
„metamorfozy bytów w ich widzenie”16 . Opisywany przez Merleau-Pon-
ty’ego malarz wydobywa przedmiot z „wibracji kształtów”17 splecionej 
z ruchomością percypującego podmiotu . Właściwy mu ruch jest „natu-
ralnym następstwem, dojrzewaniem widzenia” . Filozof dodaje: „O jakiejś 
rzeczy mówię, że jest ruchoma, lecz to moje ciało się porusza, mój ruch 
się rozprzestrzenia”18 . Ruchomość ciała użycza ruchomości przedmio-
tom, wiążąc ze sobą deformacje ich kształtów . Malarstwo nie zmienia tych 
zniekształceń w schemat – ujęcia zdeformowanych przedmiotów nie mu-
szą być spójne ze sobą, ich kontury mnożą się i nie są w pełni domknięte . 
Rzecz bowiem „nie odkrywa się przed nami całkowicie, lecz pełna poten-
cjalnych możliwości pozostaje rzeczywistością niewyczerpaną”19 .

Merleau-Ponty podkreśla aspekt formalny obrazów Cézanne’a: ma-
larz sprawia, że „poprzez ujęcie całości deformacje perspektywiczne sta-
ją się niewidoczne, gdy ogarniamy wzrokiem całość, i przyczyniają się tyl-
ko, tak jak w wizji naturalnej, do wywołania wrażenia rodzącego się ładu, 
ukazania tworzącego się na naszych oczach przedmiotu”20 . Proklamowa-
ne przez Merleau-Ponty’ego przemieszanie widzenia z przedmiotem wy-
posaża proces komponowania obrazu w charakter organicznego kształto-
wania . W konstruowanych przez Cézanne’a przedstawieniach góry: „Szło 
o to, by […] uchwycić strukturę pejzażu jako rodzącego się organizmu . 
Trzeba było stopić razem wszystkie fragmentaryczne widoki, zjednoczyć 

15 M . Merleau-Ponty, Oko i umysł…, s . 22 .
16 Tamże, s . 28 .
17 Por . tenże, Wątpienie Cézanne’a…, s . 84 .
18 Tenże, Oko i umysł…, s . 21 .
19 Tenże, Wątpienie Cézanne’a…, s . 79–80 .
20 Tamże, s . 79 .
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to, co się rozprasza wskutek zmienności spojrzenia”21 . Toteż: „Wszystkie 
gesty, które stopniowo powołują obraz do życia, mają jeden tylko cel, jeden 
motyw – jest nim pejzaż w swej całości i absolutnej pełni”22 .

Rozwarstwiając kontury przedmiotu, motywowany intencją wyekspo-
nowania jego objętości, Cézanne skupia się, zdaniem Merleau-Ponty’ego, 
na tworzeniu efektów różnicowania się kolorów w przestrzeni optycznej 
obrazu . Nie chodzi mu przy tym o przestrzeń obiektywną, rozrysowaną 
według schematu perspektywy zbieżnej, redukującego podmiot, jak suge-
rował – nawiązując do Merleau-Ponty’ego – Jacques Lacan, do statusu od-
powiednika znikającego punktu23, same zaś przedmioty do statusu zo-
biektywizowanych rzeczy materialnych: nośników mierzalnych własno-
ści pierwotnych . Chodzi mu o przestrzeń przepełnioną subiektywnością, 
w której „jak w pudełku czy naczyniu zbyt szerokim dla nich, rzeczy za-
czynają ścierać się kolorami, przechodzić kolejne modulacje wskutek wła-
snej niestałości . A więc przestrzeni i jej zawartości trzeba szukać jedno-
cześnie”24 . W przestrzeni takiej, tożsamej niejako z jej zawartością: „Nie 
chodzi […] o poszczególne kolory, »pozory kolorów przyrody«, chodzi 
o wymiar barwności, z siebie dla siebie tworzący tożsamości i różnice, we-
wnętrzną tkankę, materialność, coś, cokolwiek…”25 .

Posiłkując się cielesnym doświadczeniem, „sztuka, a w szczególności 
malarstwo, czerpie nieograniczenie ze strumienia surowego sensu”26 . Or-
ganizuje tę zawartość zgodnie z zasadami „perspektywy żywej”27, obej-
mującej „świat surowy”28, świat „wewnętrznego ożywienia, tego pro-
mieniowania, którego źródłem jest widzialne”29 . Świetliste uwarstwie-
nia tego „polimorficznego Bytu”30 domagają się pojęcia przestrzeni ma-
larskiej uwzględniającego aspekt skrytości rzeczy – Merleau-Ponty pisze 
o niej w kategoriach głębi obrazu, którą charakteryzuję określona „gru-
bość”31 . Głębi takiej nie można nazwać „trzecim wymiarem”, stanowi ona 
raczej „doświadczenie odwracalności wymiarów, jakiejś globalnej lokal-
ności, w której jest wszystko, i to równocześnie”32 . Wewnętrzne fluktuacje 

21 Tamże, s . 83 .
22 Tamże .
23 Por . J . Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, tłum . 

A . Sheridan, Penguin Books, Londyn 1994, s . 86 .
24 M . Merleau-Ponty, Oko i umysł…, s . 51 .
25 Tamże, s 52 .
26 Tamże, s . 19 .
27 Por . tenże, Wątpienie Cézanne’a…, s . 78 .
28 Por . tenże, Oko i umysł…, s . 17 .
29 Tamże, s . 54 .
30 Por . tamże, s . 40 .
31 Por . tamże .
32 Tamże, s . 51 .
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tej głębi pobudzane są przez ruchy ciała własnego – w procesie percepcji 
antycypuje ono perspektywiczne widoki rzeczy z coraz to innych punk-
tów widzenia . Charakterystyczne dla jej doświadczania jest to, że „spośród 
rzeczy każdą widzę na swoim miejscu właśnie dlatego, że jedna zasłania 
drugą – to, że rywalizują ze sobą przed moim spojrzeniem, ponieważ są na 
swoim miejscu”33 .

Rozstrzygnięcia Merleau-Ponty’ego dotyczące natury malarstwa, 
przedstawione tu z konieczności skrótowo, prowadzą go do określenia sta-
tusu podmiotowości inicjującej proces tworzenia obrazu . Przynależne tej 
podmiotowości i stojące u podłoża procesu twórczego widzenie

nie jest modusem myślenia, czyli daną sobie obecnością, jest danym mi środkiem 
doprowadzania siebie w sobie do nieobecności, towarzyszeniem od wewnątrz roz-
szczepianiu się samego Bytu, u którego kresu dopiero zamykam się na powrót 
w sobie34 .

Docieramy tu do podstawowej różnicy między sposobami myślenia 
malarstwa przez Merleau-Ponty’ego i Witkiewicza: o ile pierwszy z nich 
wiąże malarstwo z funkcją celebrowania „zagadki widzialności” – rozwa-
żaniem za pomocą środków artystycznych zdumiewającego procesu róż-
nicowania się bytu, rodzaju jego rozkwitania, tożsamego z ujawnianiem 
się coraz to nowych aspektów widzialnego, procesu inicjowanego źródło-
wym ruchem różnicowania się samej podmiotowości, o tyle drugi traktuje 
zawartość oszałamiającej i ruchomej wizji pierwotnej, wyłonionej w wysił-
ku wyobrażeniowej anihilacji świata zewnętrznego, jako materiał służą-
cy konstrukcji kompozycji malarskiej, w której podmiot twórczy realizuje 
się w swojej jedności . Subtraktywnemu modelowi podmiotowości prze-
ciwstawia się tu model addytywny, chociaż, jak sugeruje Merleau-Ponty 
w przywołanym cytacie, również jemu chodzi w ostatecznej instancji o do-
znanie podmiotowej integralności . 

Tym, co upoważnia do mówienia o filozoficznym wymiarze obrazów 
Witkiewicza – sugerowałem to w poprzednich rozdziałach pracy – jest ich 
przestrzenność, potwierdzona w kilku wypowiedziach Witkiewicza: nie 
tyle przestrzenność w sensie trzeciego wymiaru, tworzącego się w obrębie 
konstrukcji form w wyniku zróżnicowania ich na formy główne i pobocz-
ne, ile przestrzenność zogniskowana w „ja” twórcy, rodzaj wewnętrznej 
czasoprzestrzeni obrazu „o zmiennych potencjałach psychicznych”, two-
rzącej się w następstwie wyłączenia jej spod zakresu działania zasady racji 
dostatecznej . Subiektywne prawa tej przestrzeni uzasadniają deformacje 

33 Tamże, s . 50 .
34 Tamże, s . 60 .
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kształtów oraz dowolność ich połączeń, zgodne są jednak – czy nawet mu-
szą być zgodne – ze strukturalnymi właściwościami istnienia wpisanego 
w parametry nieskończonej czasoprzestrzennej formy istnienia . 

Ciekawe konsekwencje wydaje się zestawienie tej wewnętrznej czaso-
przestrzeni obrazów Witkiewicza i opisanej przez Merleau-Ponty’ego głę-
bi przedstawień malarskich rozwarstwiającej się w obrazach Cézanne’a . 
Również Merleau-Ponty, pisząc o dynamicznej głębi obrazu, ujmował ją 
w kategoriach specyficznego „bez-miejsca”, jej odrębności wobec sfery co-
dziennego funkcjonowania – przestrzeni osiągania celów praktycznych, 
głębi tożsamej z „wymiarem barwności” obrazu, w której „wszystko, co 
jest pozbawione miejsca, musi być przyporządkowane ciału”35, i w któ-
rej dynamika widzenia wiąże ze sobą zniekształcenia przedmiotów . Uznał 
on: „Gdyby nie było owych dystorsji, owych pręg słonecznych, gdybym wi-
dział geometrię samej posadzki bez tego miękiszu, wówczas przestałbym 
ją widzieć taką, jaka jest i gdzie jest, mianowicie gdzieś dalej niż w jakim-
kolwiek tożsamym miejscu”36 .

O ile Merleau-Ponty zastanawia się nad widzialnością przedmiotów, 
o tyle Witkiewicz konsekwentnie deklaruje w swojej ontologii nieufność 
wobec ontycznego statusu przedmiotu . Przestrzenie jego obrazów wypeł-
niają indywidua wyposażone w wolną wolę i świadomość – byty ożywione 
kreślone zmienną prędkością i uskokami linii . Merleau-Ponty, wsłuchany 
w „szept kolorów”37 na obrazach Cézanne’a, kontempluje głębię wyłania-
jącą przede wszystkim optyczne kwalifikacje przedmiotów, „potencjalnie” 
tylko ewokując ich dotyk38, Witkiewicz zaś, podkreślając rolę linearnej 
struktury kompozycji obrazu w wyeksponowaniu jego płaskości, konstru-
uje za pomocą linii przestrzeń dotykową . Autonomia obrazu ma zatem dla 
każdego z nich inny wymiar – opisywany przez Merleau-Ponty’ego obraz 
jako rodzaj „bez-miejsca” ma nadal przede wszystkim charakter optyczny, 
a proklamowane przez Witkiewicza „miejsce pozaświatowe” ma charakter 
w równym stopniu optyczny, co dotykowy . 

Witkiewicz nadaje kompozycji malarskiej charakter diagramu zmysło-
wej interakcji indywiduów w przestrzeni – wykreślone w jego obrazach 
struktury linearne sugerują złożoność przestrzeni, objaśnianą w jego pi-
smach ontologicznych w kategoriach przenikania się ograniczonych prze-
strzeni rzeczywistych przynależnych istnieniom poszczególnym . Ciało 
indywiduum stanowi w tych przestrzeniach skalę odniesień w ustalaniu 
rozciągłości ciał innych indywiduów i proporcji ich kształtów . Gdyby od-

35 Por . tamże, s . 61 .
36 Tamże, s . 53–54 .
37 Por . tamże, s . 37 .
38 Por . tenże, Złudzenie obiektywizmu, [w:] tamże, s . 104 .
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nieść generowane przez prace malarskie Witkiewicza konotacje ontolo-
giczne od analiz Merleau-Ponty’ego z zakresu fenomenologii percepcji, 
można byłoby skojarzyć jego koncepcję systemu przedmiotów, wyposa-
żającą je w zdolność „widzenia” siebie nawzajem z różnych punktów wi-
dzenia, i koncepcję świata jako otwartej syntezy horyzontów percepcji 
z wypracowanym na gruncie ontologii Witkiewicza pojęciem „Związku 
Wszystkiego ze Wszystkim”, na mocy którego percepcje rożnych indywi-
duów współtworzą całościowy obraz świata przez sytuowanie przynależ-
nych ich strumieniom przeżyć kompleksów jakości w tych samych miej-
scach obiektywnej przestrzeni . 

Tym, co łączy, w najbardziej ogólnym sensie, orientacje filozoficzne 
Merleau-Ponty’ego i Witkiewicza, jest umieszczenie refleksji na poziomie 
tego, co zastane w bezpośrednim doświadczeniu, na poziomie jego przed-
predykatywnej zawartości naznaczonej piętnem nieusuwalnej pewności 
istnienia świata . Dla Merleau-Ponty’ego zabieg ten oznaczał nadanie na-
mysłowi filozoficznemu charakteru analizy transcendentalnej, innej jed-
nak niż ta wyznaczona parametrami „uniwersalnej świadomości kon-
stytuującej”39 – autonomicznego i doskonale przejrzystego dla samego 
siebie Husserlowskiego Ego Cogito . Akcentując rozpoznany przez siebie, 
jako symptomatyczny dla tego poziomu refleksji, aspekt „nieprzejrzysto-
ści faktu”, Merleau-Ponty skojarzył namysł filozoficzny z uczestniczeniem 
w określonej sytuacji . Pisał:

Jeśli […] chcemy, aby refleksja potwierdzała w przedmiocie, którym się zajmuje, 
jego opisowe cechy i aby go naprawdę rozumiała, to nie możemy uznawać jej za 
zwykły powrót do uniwersalnej rozumności, realizującej się z góry w tym, co nie-
refleksyjne, lecz powinniśmy rozpatrywać ją jako operację twórczą, która sama 
uczestniczy w faktyczności tego, co nierefleksyjne . Oto dlaczego fenomenologia, 
jako jedyna ze wszystkich filozofii, mówi o pewnym polu transcendentalnym . 
Słowo to znaczy, że refleksja nie ma nigdy przed oczami całego świata i wielości 
rozwiniętych i zobiektywizowanych monad, że dysponuje ona zawsze tylko wido-
kiem fragmentarycznym i ograniczoną władzą40 .

Zachowanie się doświadczającego ciała w określonej sytuacji jest toż-
same, w optyce Merleau-Ponty’go, z wyodrębnianiem się określonych po-
staci rzeczy, z których każda wyposażona jest niejako z góry, jak ujął to 
Migasiński, w „pewien sens […] nieredukowalnego składnika bytu, a nie 
tylko […] konstrukcji poznawczej”41 . W ten sposób Merleau-Ponty podej-
muje fenomenologiczną problematykę konstytucji – proklamowany przez 

39 Por . tenże, Fenomenologia percepcji…, s . 81 .
40 Tamże, s . 80 .
41 J . Migasiński, W stronę metafizyki…, s . 168 .
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Edmunda Husserla powrót do rzeczy nabiera w jego filozofii charakte-
ru ujawniania ich sensów konstytuujących się w zachowaniu się ciała po-
strzeganego jako własne . Zgodnie z tą optyką rzeczy nie istnieją w inny 
sposób niż ten, w który odbierane są przez postrzegające ciało – miesz-
czą się niejako w sposobie jego zachowania . Transcendentalizm Merleau-
Ponty’ego, śladem transcendentalizmu Husserla, wyposażony jest zatem 
w wymiar empiryczny i zarazem historyczny . Zgodnie z jego założenia-
mi prawda nie tyle zależy – na sposób Kantowski – od warunków możli-
wości doświadczenia, ile jest odkrywana w arbitralnym i nieprzewidywal-
nym jego przebiegu . 

Dla Witkiewicza umieszczenie refleksji na poziomie faktyczności rów-
nież oznaczało uznanie fundamentalnej roli ciała w specyficznym określa-
niu sensu składników doświadczenia – ustalaniu ich statusu ontycznego . 
Ustalanie to nie dokonuje się jednak w systemie Witkiewicza ze względu 
na intencjonalność przeżyć: Witkiewicz, mieniąc się nominalistą, zastępu-
je koncepcję aktywności intencjonalnej podmiotu typowym dla psycholo-
gizmu modelem percepcji mozaikowej, zgodnie z którym dane doświad-
czenia składają albo ciało doświadczającego podmiotu, albo – na zasadzie 
skojarzeniowej operacji wyznaczania – ciała innych istnień poszczegól-
nych, albo materię martwą, uznawaną przez Witkiewicza za zbiorowiska 
istot ożywionych . Punktem wyjścia swoich analiz Witkiewicz czyni nie-
uprzedzony opis struktur doświadczenia w kategoriach kompleksów jako-
ści i ich kojarzenia – przeniesienie analizy filozoficznej na poziom faktycz-
ności manifestuje się w jego ontologii uznaniem przestrzenności danych 
doświadczenia, tożsamym z zajęciem postawy realistycznej . Jako czasowe 
i przestrzenne, przebiegające w strumieniu doświadczenia istnienia po-
szczególnego kompleksy jakości są efektywnie składnikami doświadcza-
nego świata .

Ze względu na wykluczenie przez Witkiewicza problematyki konsty-
tucji nie można uznać, że sytuuje on swoją refleksję filozoficzną na po-
ziomie transcendentalnym, w dziedzinie racji czy podstawy istnieniowej 
dla opisywanych przez niego bytów . Ontologię jego można postrzegać ra-
czej jako efekt fuzji filozoficznego empiryzmu, wywodzącego się z trady-
cji zapoczątkowanej przez Davida Hume’a, z podejściem spekulatywnym 
typowym dla metafizyk przedkantowskich . Mimo to można dostrzec in-
teresujące analogie między aparaturą pojęciową wypracowaną przez Mer-
leau-Ponty’ego a pojęciami ontologii Witkiewicza . Poza wymienionym 
pokrewieństwem koncepcji systemu przedmiotów Merleau-Ponty’go i kon-
cepcji „Związku Wszystkiego ze Wszystkim” Witkiewicza można wskazać 
analogię między pojęciem ograniczonej przestrzeni rzeczywistej istnienia 
poszczególnego (omawianym w rozdziale trzecim niniejszej pracy), prze-
strzeni obejmującej ciało doświadczającego indywiduum i składniki jego 
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otoczenia postrzegane z jego jednostkowej perspektywy, oraz istotnym 
w filozofii Merleau-Ponty’ego pojęciem pola fenomenalnego, opisującym 
przedobiektywną przestrzeń doświadczającego ciała własnego, wypeł-
nioną fragmentarycznymi i zmiennymi widokami rzeczy . Nawet central-
ne w fenomenologii percepcji pojęcie postaci można skojarzyć z propono-
wanym przez Witkiewicza pojęciem jakości kształtu jako „zdecydowanej 
formy” kompleksu jakości wypełniającego przestrzeń, której najbardziej 
podstawową formę stanowić ma kontur ciała ożywionego indywiduum, 
tak jak prezentuje się on w strumieniu przeżyć .

Na tym jednak analogie się kończą – rezerwa Witkiewicza wobec kon-
cepcji intencjonalności przeżyć sprawia, że jego rozważania nie dotyczą 
sensów rzeczy konstytuujących się w zachowaniu ucieleśnionego podmio-
tu, ale skupiają się na adekwatnym opisie kompleksów wrażeniowych jako 
składników zastanego w nastawieniu potocznym – w poglądzie życiowym 
– świata . Aktywny i syntetyczny model percepcji przeciwstawia się tu re-
ceptywnemu i analitycznemu . Dodatkowo się okazuje, że w systemie Wit-
kiewicza kompleksy jakości zewnętrznych wobec istnienia poszczególnego 
postrzeganego od środka mają swój ściśle obiektywny wymiar, wynikają-
cy z założonego przez Witkiewicza w punkcie wyjścia rozważań filozo-
ficznych dualizmu jaźni i świata zewnętrznego wobec niej oraz związanej 
z nim konieczności uwzględnienia w rozważaniach ontologicznych dwóch 
sposobów rozpatrywania istnienia – od strony trwania indywiduum i do 
strony całości istnienia . Zgodnie z tym drugim sposobem rozpatrywania 
postrzegane w otoczeniu inne indywidua nabierają statusu biologicznych 
organizmów złożonych – na danym poziomie istnienia – z ograniczonej 
liczby innych indywiduów . Konsekwentnie wszystkie podstawowe poję-
cia ontologii Witkiewicza nabierają podwójnego znaczenia, łącznie z poję-
ciem ruchu, które – przypomnijmy – w poglądzie z punktu widzenia trwa-
nia określa ruch jako zmianę lokalizacji kompleksu jakości w ograniczonej 
przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego, a w poglądzie z punk-
tu widzenia całości istnienia definiuje go jako wypadkową ruchów istnień 
poszczególnych składających dany układ – fragment materii postrzega-
nej jako martwa na danym poziomie istnienia . Dwojaki sposób rozpatry-
wania pociąga również za sobą konieczność przyjęcia kauzalnej koncepcji 
percepcji, krytykowanej przez Merleau-Ponty’ego w kategoriach „hipotezy 
stałości”42, która w biologistycznej optyce Witkiewicza przewiduje prze-
kazywanie impulsów dotykowych między indywiduami zorganizowany-
mi w układy przestrzenne między biegunami bodźca i reakcji

42 Por . M . Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji…, s . 25 i n .

 Przestrzenie malarskie ciała własnego . Witkiewicz i Merleau-Ponty 195



Witkiewicz kojarzy głębię kompozycji malarskiej z psychiczną cza-
soprzestrzenią, której zamkniętość – rodzaj ześrodkowania na sobie sa-
mej – jest wyrazem ograniczoności istnienia poszczególnego wobec ca-
łości istnienia . Czy głębię tę można rozumieć w kategoriach ograniczonej 
przestrzeni rzeczywistej istnienia poszczególnego wypełnionej wielością 
kompleksów jakości: wewnętrznych, granicznych i zewnętrznych, na za-
sadzie analogii z tym, że Merleau-Ponty wiązał głębię obrazów Cézanne’a  
z polem fenomenalnym mieszczącym fragmentaryczne widoki rzeczy, 
skorelowanym z doświadczającym ciałem? Czy, po drugie, głębia ta może 
również ewokować przestrzeń obiektywną całości istnienia, wypełnioną 
wielością oddziałujących na siebie organizmów składających samodziel-
ne indywidua lub przedmioty martwe? Wydaje się, że ewokowanie takiej 
przestrzeni obiektywnej przekracza możliwości środków optycznych . Wy-
daje się również, że dla przywołania dziedziny obiektywnych stosunków 
miedzy organizmami Witkiewicz uruchamia w swoim malarstwie zestaw 
środków natury lingwistycznej skojarzonych z wypracowaną na gruncie 
jego ontologii koncepcją wyznaczania innych istot ożywionych przez ja-
kości w strumieniu trwania istnienia poszczególnego .

Wymiar dotykowy obrazu

Pisałem wcześniej na temat językowego aspektu rysunków Witkiewicza, 
w których składniki werbalne pełnią funkcję wzmagania wewnętrznej dy-
namiki kształtów . Omawiałem również sposób, w jaki słowotwórczy aspekt 
wiersza Juliana Tuwima Kalinowe dwory przekłada się na dynamizm układu 
form w kompozycji Witkiewicza o tym samym tytule, zaszczepiając w niej 
jednocześnie określoną treść ontologiczną . Wyjaśnienia odpowiedniości 
między składnikiem językowym a składnikiem wizualnym dzieła czystej 
formy, a nawet rodzaju ciągłości znaczeniowej między nimi, dostarcza Wit-
kiewiczowska koncepcja utworu poetyckiego . W rozbudowanej eksplikacji 
Teorii czystej formy w poezji, pomieszczonej w książce Teatr z 1919 roku, 
Witkiewicz przedstawia komponent znaczenia jako element konstrukcji 
formy w sztukach złożonych – poezji i teatrze . Eksponuje w nim wartość 
konstrukcyjną wyrażeń bezsensownych („żywy trup”, „kwadratowe koło”, 
również wyrażenia powstałe w wyniku permutacji części składowych tych 
wyrażeń: „żywe koło” i „kwadratowy trup”) i stwierdza, że znamionuje je 
tendencja do zlewania się zakresów ich części składowych43, charaktery-

43 W rozważaniach tych Witkiewicz posługuje się terminem „zakres” zamien-
nie z terminem „znaczenie” .
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zowana jako „niezmiernie silne napięcie wewnętrzne” czyniące z tych wy-
rażeń „elementy artystyczne pierwszej jakości”44 . Mogą one mieć, jego 
zdaniem, przez swoją treść wyobrażeniową, „odpowiedniki w znaczeniu 
artystycznym” [T, 273] . Witkiewicz uznaje, że

dążenie do faktycznego zrozumienia pojęć takich, czyli nadanie im choćby w gra-
nicy odpowiednika, połączone z pewnymi specyficznymi następstwami jakości, 
daje to specyficzne przelewanie się jednych obrazów w drugie: ten moment jest 
właśnie zrealizowaniem artystycznego znaczenia i nadania wartości słowom tym, 
z punktu widzenia logiki i życia, bezsensownym [T, 274] .

Osobną kategorią wyrażeń bezsensownych stanowią neologizmy (na 
przykład „kalamarapaksa”), czyli „słowa artykułowane lub jednoznacznie 
określone znaki, którym nie odpowiada żaden określony zakres” [T, 274] . 
Zawartość semantyczną takich słów tłumaczy Witkiewicz odrębnym ro-
dzajem wewnętrznego napięcia . Przynależne tej kategorii słowo:

Zależnie od tego, do jakiego znanego nam już słowa będziemy je upodabniali, 
przybierać […] będzie różne znaczenia, mniej lub więcej określone . Wartością 
jego czysto formalną będzie ta właśnie pewna nieokreśloność znaczenia, która na-
daje mu specjalny rodzaj wewnętrznego napięcia, oprócz tego, że mogłoby posia-
dać wartość czysto dźwiękową w danym miejscu poematu [T, 275] .

W tym napięciu zakresów znaczeniowych pojęć bezsensownych oraz 
– przez rozszerzenie – napięciu w obrębie wypowiadanych w przedstawie-
niu teatralnym zdań manifestuje się, zgodnie z optyką Witkiewicza, po-
krewieństwo sztuk złożonych – poezji i teatru – z malarstwem . Napięcie to 
wiąże on z wewnętrzną dynamiką kompozycji malarskiej, twierdząc, że

deformacji przedmiotów świata zewnętrznego w obrazach odpowiadałby w poezji 
brak sensu pojęciowych połączeń czy to w wyrażeniu określonych myśli, czy sta-
nów uczuciowych, w teatrze zaś brak sensu wypowiedzeń i działań jakichkolwiek 
zresztą istnień poszczególnych [T, 266] .

Witkiewicz nie dostarcza szczegółowych wyjaśnień dotyczących tego, 
w jaki sposób nieokreśloność znaczenia pojęć bezsensownych w poezji 
przekłada się na deformację kształtów w obrazach . Interpretując jego pra-
ce, kojarzyłbym ją z dynamiką form, rodzajem skumulowanej w nich 
energii uzyskiwanej za pomocą odpowiednio dobranych napięć kierun-
kowych . Przekaźnikiem tej energii wydaje się w jego obrazach praca linii, 
której dynamiczny przebieg poddany jest jednak określonym zasadom .

44 Por . S .I . Witkiewicz, Teatr, [w:] tegoż, Nowe formy w malarstwie. Szkice este-
tyczne. Teatr, oprac . J . Leszczyński, Warszawa 1974, s . 272 i n . Dalej w tekście jako 
T z podaniem stron .
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Komentując pokrewne Witkiewiczowi sposoby pracy z linią, Merleau-
Ponty wyróżnił jej swoistą gramatykę, ale nie „linii pospolitej”, ściśle de-
finiującej przedmiot, podporządkowanej całkowicie funkcji imitatywnej, 
tylko linii wyposażonej w funkcję kreacyjną . Uznał, że ważne jest jej „wy-
zwolenie, przywrócenie do życia jej konstytuującej mocy”45, dokonujące 
się dzięki wyposażeniu jej w określoną syntaksę, odpowiedzialną za wspo-
mniany wcześniej „auto-figuratywny” wymiar obrazu . W następujących 
słowach opisał jej przebieg:

Początek sporządzonego planu, początek wykresu ustala, wprowadza pewien po-
ziom lub modus linearności, pewien sposób bycia linią, „układanie się w linię” . 
W odniesieniu do niego każde załamanie, które nastąpi, będzie miało wartość 
diakrytyczną, będzie stosunkiem linii do siebie, wniesie jakąś perypetię, zrodzi 
jakąś historię, da linii kierunek i sens zależnie od tego, czy będzie się odchylać 
bardziej, czy też mniej, szybciej bądź wolniej, bardziej lub mniej subtelnie46 .

Tak pojmowania linia ma uczestniczyć w budowie wewnętrznej czaso-
przestrzeni obrazu . Ona „nie jest już jak w klasycznej geometrii pojawia-
niem się jakiegoś bytu na zupełnie pustym tle; jest jak we współczesnych 
geometriach limitacją, segregacją, modulacją przedwstępnej przestrzeni”47 .

Nietrudno skojarzyć wskazany przez Merleau-Ponty’ego „modus line-
arności” z dynamizującą według Witkiewicza konstrukcję obrazu „for-
mą ujęcia” – unikalnym stylem konturu dzielącego barwne płaszczyzny . 
Wydaje się jednak, że Merleau-Ponty nie byłby skłonny uważać elemen-
tów pojęciowych, tak jak traktował je Witkiewicz, za uzupełniające wo-
bec elementów wizualnych czy za ciągłe z nimi – w sensie ciągłości pew-
nej narracji . Obraz, jego zdaniem, ma zapewniać „pozapojęciowy dostęp 
do rzeczy”48 – spontaniczne widzenie malarza uważa on za równoległe do 
spontanicznego myślenia poety49 . Refleksję estetyczną Merleau-Ponty’ego 
można uznać za uogólnienie przemian artystycznych sięgających począt-
ków sztuki i poezji nowoczesnej, z krytycznym nastawieniem do kubizmu 
i futuryzmu jako reifikujących spontaniczną ruchomość rzeczy50, odnaj-
dujące w różnorodności form ekspresji źródłowego doświadczenia widze-
nia pewien ukryty wymiar gwarantujący równoważność przekazów for-
mułowanych w obrębie różnych dyscyplin sztuki . Merleau-Ponty pisał, że

45 Por . M . Merleau-Ponty, Oko i umysł…, s . 56 .
46 Tamże .
47 Tamże, s . 57 .
48 Tamże, s . 37 .
49 Por . tamże, s . 30–31 .
50 Por . tamże, s . 57–58 .
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istnieje system ekwiwalencji, jakiś Logos linii, świateł, barw odbić i mas, jakaś po-
zapojęciowa prezentacja uniwersalnego Bytu . Wysiłek współczesnego malarstwa 
polegał nie tyle na wyborze między linią a kolorem, czy nawet między unaocznie-
niem rzeczy a tworzeniem znaków, ile na pomnażaniu systemu ekwiwalencji, na 
oderwaniu ich od otoczki rzeczy; może to wymagać stworzenia nowych materia-
łów lub nowych środków wyrazu, jakkolwiek niekiedy odbywało się to drogą po-
nownego rozpatrzenia i wykorzystania tych już istniejących51 .

Według Merleau-Ponty’ego linia uczestniczy w budowaniu czysto 
wzrokowego porządku obrazu, tymczasem dla Witkiewicza linia wyda-
je się wyposażona w moc ustanawiania syntagmatycznych powiązań mię-
dzy kształtami i elementami pojęciowymi: napięcia wewnętrzne kształtów 
kreowanych jej zmiennym przebiegiem są wzmagane nieokreślonością 
znaczeń ewokowanych przez nią pojęć, przywoływanych aluzyjnie struk-
turą kompozycji olejnych – niektóre z nich przywołują określone sytuacje 
z dramatów Witkiewicza lub interpretują utwory poetyckie innych auto-
rów – i przytaczanych explicite w większości rysunków . Wydaje się, że to 
właśnie narracyjny czy językowy aspekt obrazu – swoista retoryka linii 
eksponująca zmysłowy, a przede wszystkim dotykowy wymiar bycia indy-
widuów w przestrzeni – stanowi w obrazach Witkiewicza środek służący 
tłumaczeniu wielowymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarową płasz-
czyznę . Inaczej niż u Merleau-Ponty’ego, dla którego środkiem służącym 
tłumaczeniu głębi widzialności na płaszczyznę obrazu jest różnicowanie 
kolorów, wobec której praca linii ma być wtórna . Uznaje on, że: 

Rysunek musi wypływać z barwy, jeśli świat ma być oddany w całej głębi; jest bo-
wiem masą bez białych plam, chaosem barw zorganizowanym przez linie per-
spektywy, kontury, proste, krzywe; ramy przestrzeni tworzą się w wibracji52 .

W tej perspektywie, będąc świadectwem „naszego kontaktu z przed-
miotem i ze sceną, które wprawiają w wibrację nasze spojrzenie, poten-
cjalnie nasz dotyk”53, obraz ma stanowić – by posłużyć się określeniem 
Władysława Strzemińskiego – „całość organiczną wzrokową”54 . Myślenie 
Merleau-Ponty’ego wikła ze sobą wątek deprecjacji wymiaru dotykowego 
obrazu – jego zdaniem, malarstwo nie przywołuje

niczego, co dotykalne . Robi coś całkiem innego, niemal przeciwnego: nadaje wi-
dzialne istnienie temu, co pospolite widzenie uważa właśnie za niewidzialne, spra-

51 Tamże, s . 54 .
52 Tenże, Wątpienie Cézanne’a…, s . 80 .
53 Tamże, s . 104 .
54 Por . W . Strzemiński, [O nowej sztuce], [w:] tegoż, Pisma, oprac . Z . Barano-

wicz, Wrocław 1975, s . 18 .
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wia iż do poczucia wielowymiarowej przestrzenności świata nie jest nam wcale 
potrzebny jakiś „zmysł mięśniowy”55 .

W wielu sformułowaniach wplecionych w tok rozważań o malarstwie 
Merleau-Ponty wyraźnie podkreśla zasadniczo wzrokowy charakter ob-
razu – interpretowany przez niego Cézanne: „Nie chce oddzielać uka-
zujących się naszym oczom nieruchomych przedmiotów od ich ulotne-
go sposobu przejawiania się, chce malować naturę w trakcie jej stawania 
się, porządek rodzący się z samorzutnej organizacji”56 . Tym, co umoż-
liwia wyrażenie wymiarowości Gestalt w obrazach Cézanne’a, jest rów-
noważenie się barwnych płaszczyzn, które „nie dają się przypisać żadne-
mu miejscu”57, podczas gdy tym, co umożliwia Witkiewiczowi wyrażenie 
objętości przedmiotu, mającego w granicach poglądu z punktu widzenia 
trwania istnienia poszczególnego status bytu jedynie fenomenalnie real-
nego, a w granicach poglądu z punktu widzenia całości istnienia opisywa-
nego jako istniejący obiektywnie układ organizmów (których ruchliwość 
manifestuje się jakościami siły i oporu, oraz – przez uogólnienie – cięża-
ru), jest retoryczna praca linii generująca określone napięcia kierunkowe . 
Ona, jak się wydaje, odgrywa w obrazach Witkiewicza podstawową rolę 
w zabiegu lustrzanego odwracania wielowymiarowej rzeczywistości na 
dwuwymiarową płaszczyznę obrazu .

Merleau-Ponty rozpoznaje lustrzany aspekt percepcji, odwołując się 
do zdolności lustra do rozszczepienia ucieleśnionego podmiotu na widzą-
cy i widziany oraz – przez rozszerzenie – do ujawnienia w rzeczach ich 
własnej widzialności, ich utajonej zdolności widzenia . Uznaje lustro za in-
strument, który „szkicuje w rzeczach pracę widzenia”, ujawnia, że „temu, 
co doznawalne, przysługuje jakaś refleksyjność, ono zaś przekłada ją po 
swojemu i zdwaja”58 . Ufundowane na lustrzanej magii malarstwo „bu-
rzy wszystkie nasze kategorie, rozpościerając oniryczny świat cielesnych 
esencji, skutecznych podobieństw, niemych znaczeń”59 . Oferując głębię lu-
strzanego zwielokrotnienia, „świat malarza jest światem widzialnym, wy-
łącznie widzialnym, światem niemal szalonym, skoro jest zupełny będąc 
zaledwie cząstkowym”60, widzenie malarza – w analogii do koncepcji pod-
miotu twórczego Witkiewicza – jest „zwierciadłem czy też zogniskowa-
niem się wszechświata”61 .

55 M . Merleau-Ponty, Oko i umysł…, s . 27 .
56 Tenże, Wątpienie Cézanne’a…, s . 77 .
57 Tamże, s . 52 .
58 Tenże, Oko i umysł…, s . 31 .
59 Tamże, s . 32 .
60 Tamże, s . 27 .
61 Tamże, s . 28 .
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Witkiewicz również wyposaża swoje obrazy, szczególnie kompozycje 
powstałe z wykorzystaniem „uskoków tektonicznych” oraz niektóre ry-
sunki uzupełnione komponentem tekstowym z lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku, w tę kwalifikację „zupełności w cząstkowości” . Po-
dobnie jak operacja wyznaczania w ontologii, językowy wymiar obrazu 
jest dla niego sposobem wyjścia poza granice poglądu z punktu widzenia 
trwania istnienia poszczególnego – poza „zaklęty krąg przeżyć”, by użyć 
określenia, którym posługiwał się w tekstach ontologicznych [por . KF, 68],  
i objęcia sugerowaną głębią obrazu całości istnienia . Głębia jego obrazów 
prezentuje się wzrokowo jako zamknięta optycznie, komplikuje się jednak 
wewnętrznie w procesie odbioru jako nieskończona dzięki zaszczepieniu 
w niej elementów pojęciowych ewokowanych idiomatycznym przebiegiem 
linii uruchomionej w funkcji – jak równolegle chciałby tego Merleau-
Ponty – „segregowania przestrzeni” . Wydaje się, że to właśnie pojęciowy 
aspekt kompozycji malarskiej, nie zaś jej czysto optyczny wymiar, upo-
ważnia Witkiewicza do określenia jej jako „mąt rwących się w nieskoń-
czoność form” [JW, 162] .

W malarstwie Witkiewicza brakuje – w odróżnieniu od sposobu ujęcia 
malarstwa przez Merleau-Ponty’ego – jednolitej (czy monistycznej) per-
spektywy ontologicznej . Posłuszny optyce dualizmu jednostkowego pod-
miotu i zewnętrznego świata, otwiera on, jak się wydaje, przede wszystkim 
symbolicznie czy językowo głębię obrazu na obiektywną przestrzeń ist-
nienia . Generowaną przez ucieleśniony podmiot zakrzywioną głębię mo-
toryczną, celebrowaną przez Merleau-Ponty’ego, uzupełnia on za pomocą 
środków pojęciowych głębią o charakterze obiektywnym, która zgodnie 
z tezami jego ontologii obejmuje skupiska organizmów . Należy jednak pa-
miętać, że ta obiektywna przestrzeń opisywana jest przez Witkiewicza 
jako nadbudowana na przestrzeni dotykowej indywiduum, w której pod-
stawową jednostką miary jest, jak pamiętamy, rozciągłość minimalna na 
powierzchni skóry .

Dotyk jest dla Witkiewicza gwarantem realności istnienia poszcze-
gólnego doświadczanego od środka, a także realności innych istnień po-
szczególnych, których rozciągłości ono odczuwa . Unikalną właściwością 
danych wrażeniowych przynależnych dotykowi zewnętrznemu jest to, że 
manifestuje się w nich zarówno rozciągłość własna doświadczającego in-
dywiduum, jak i rozciągłości innych istnień poszczególnych . Dotyku ze-
wnętrznego dotyczy rodzaj podwojenia wrażeń: Witkiewicz stwierdza, że 
„inna jest zupełnie rozciągłość nas samych dla nas w czuciach cielesnych, 
a inna przedmiotów dla tego ciała z nim się stykających, mimo, że jesteśmy 
w świecie »przeżyć« . Przy czym tu jest »mojość«, tam jej nie ma” [SM, 52;  
por . także: SM, 53; KF, 64] . Konstytutywna moc odczuć dotykowych dla 
istnienia poszczególnego prowadzi go do wniosku, zgodnie z którym „rze-
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czy muszą się składać z cielesnych jaźni, bo są dotykalne jak ciała; a byt 
martwy sam dla siebie jest pojęciem sprzecznym, bo »sam dla siebie«, to 
znaczy żywy i świadomy” [SM, 91] . W innym sformułowaniu teza ta brzmi 
następująco:

Dlatego rzeczy <i ciała innych (IPN)> nazywamy realnymi, że są tak samo dane, 
jak i nasze ciało: realnymi są w tym znaczeniu, że muszą się albo samoczuć, albo 
składać z czegoś takiego, że poza ich zjawiskowość coś w nich siedzi jako byt sam 
w sobie: w ciałach innych (IPN) jedności osobowości z kompleksami czuć we-
wnętrznych stanowiące jedne całościowe stany rzeczy, w których tamte jako mo-
menty się wyróżniają, a w przedmiotach wielości takich bytów samych w sobie: na 
tym polega realizm [KF, 53] .

Konsekwentnie – symboliczne wyznaczanie ciał innych indywiduów 
przez kompleksy jakości przesuwające się w strumieniu doświadczenia ma 
tylko „wtedy sens, o ile ciało uzna się za realne” [SM, 93] . Innymi słowy, 
realność ciała własnego, danego w czuciach dotykowych wewnętrznych 
i zewnętrznych, stanowi rękojmię realności ciał wyznaczanych . Dotyk jest 
więc skorelowany z pojęciem rzeczywistości, samo zaś ciało, odczuwane 
jako własne, umożliwia zakorzenienie w istnieniu bez pośrednictwa inten-
cjonalności przeżyć . W pismach polemicznych wobec filozofii fenomeno-
logicznej Witkiewicz, odwołując się do kluczowych pojęć swojej ontologii, 
zwłaszcza do proponowanej przez siebie koncepcji cielesności, przeprowa-
dza wnikliwą krytykę teorii aktu i intencjonalności, w wersjach tych pojęć 
proponowanych przez Husserla i Ingardena, uważając je za „skróty (a nie 
pojęcia ostateczne), które można do terminów psychologicznych sprowa-
dzić” [KF, 30] . Uważa tę teorię za „zbyt luksusową”, wynikającą z zapo-
znania istnienia ciała w tle zmieszanym przeżyć [por . KF, 33] . Intencjo-
nalność, jego zdaniem, pojmowana przez wymienionych fenomenologów 
jako swego rodzaju dyspozycja podmiotowa do interpretowania pojawia-
jących się w strumieniu doświadczenia danych hyletycznych – rzutowania 
ich na zewnątrz w formie przedmiotów intencjonalnych – daje się opisać 
w kategoriach „zespołów cielesnych jakości” [SM, 40] .

Witkiewicz rozważa akt intencjonalny w kategoriach zespołu „»chape-
rywnych« kompleksów jakości cielesnych” [KF, 53] . Uznaje, że ukierunko-
wanie aktu intencjonalnego na zewnętrzny wobec niego przedmiot, jego 
„zmierzanie jest właśnie sprowadzalne do chapczywości ciała” – jego swo-
istej chwytliwości czy przyczepności do innych ciał . Dodaje: „Jeśli się ode-
tnie od jaźni ciało, to trzeba czymś zastąpić jego ciągłą obecność w tle 
(Corneliusa) i to się nazywa (ten substytut) intencjonalnością” [SM, 35] . 
Intencjonalność przeżyć okazuje się zatem substytutem wypieranej w po-
dejściu idealistycznym cielesności . W ujęciu Witkiewicza nie tylko własne 
ciało, stale obecnie w polu świadomości lub w tle przeżyć, ale także przed-

202 Czysta forma na przełęczach dwudziestowiecznej filozofii sztuki



miot, rozpatrywany z punktu widzenia trwania, jest immanentny przeży-
ciom . Przedmiot, pojmowany przez fenomenologów jako korelat intencjo-
nalny przeżyć, postrzega jako hipostazę – nie stanowi on, jego zdaniem, 
nic innego jak „zdublowany zespół jakości raz użytych jako aktualnie 
w trwaniu istniejących, a drugi raz jako możliwych” [SM, 47] . Do takiego 
właśnie kompleksu przestrzennych jakości zewnętrznych, pojawiającego 
się w trwaniu, odnosi Witkiewicz, na zasadzie kojarzenia jakości, przeży-
cia o charakterze antycypacji – „sploty oczekiwań” [SM, 47] lub „sploty ja-
kości” [SM, 40] – nadające mu status zewnętrznego przedmiotu . Pisze:

Przez immanent dany mamy transcendent – przez cielesne wczuwanie się 
w przedmiot: zaznaczone ruchy, wyobraźnia dotykowa, napięcia muskularne 
i organów wewnętrznych – na tle też doświadczeń przeszłych . Ciało jest pierw-
szą rzeczywistością – ciałem jesteśmy po prostu – przedmioty są dla nas poprzez  
ciało [SM, 34–35] .

Witkiewicz krytykuje tendencję do faworyzowania wzroku w feno-
menologicznych opisach życia świadomości . Hipostazowanie przedmio-
tów w postaci korelatów intencjonalnych wynika w nich, jego zdaniem, 
z deprecjonowania doznań dotykowych, szczególnie kompleksów jakości 
dotykowych składających ciało . Konsekwentnie podkreśla rolę ciała jako 
całkowicie immanentnego przeżyciom w operacji wyznaczania „transcen-
dentu” na podstawie „immanentu”:

Ja […] jestem bardzo przeciw tym „operacjom twórczym” w tworzeniu rzeczy 
z materiału hyletycznego . Ciągle pomija się ciało i patrzy przez oczy wiszące w po-
wietrzu w świat . A ciało jest pierwszym przedmiotem niby-transcendentalnym, 
a bezpośrednio danym . I przez ciało (czucia muskularne) stwarzamy cały „trans-
cendent” na podstawie „immanentu” – tj . wizji wzrokowej (i to nie czystej i już 
dwuocznym widzeniem stranscendenconej) . Reszta to wspomnienia, tzw ., do-
świadczenia przeszłe – ale ciało jest u podstawy [KF, 55] .

Intencjonalność uznaje zatem Witkiewicz, powołując się na Corneliu-
sa, za rodzaj oczekiwania przedmiotu, oczekiwania będącego „splotem ja-
kości, głównie w cielesnych kompleksach (napięcia muskułów, ścięgien, 
stawów i wypięcia się organów wewnętrznych)” [SM, 40] . Czy oczekiwanie 
takie, jako odpowiednik proklamowanej przez fenomenologów intencjo-
nalności przeżyć, i uznawanej – w zmodyfikowanej wersji – również przez 
Merleau-Ponty’ego, manifestuje się w jego obrazach? Czy można odnieść 
to pojęcie również do jego koncepcji aktu twórczego? Pisałem już o rodza-
ju antycypacji doznań dotykowych, sugerowanej zmiennym tempem i kie-
runkiem przebiegania kreski u indywiduów widocznych na jego kompo-
zycjach olejnych i rysunkach . Spróbujmy powiązać to pojęcie z zaginioną, 
znaną z fotografii kompozycją Martwa natura (1921) [il . 22], będącą jed-
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nym z wcześniejszych przykładów zastosowania przez Witkiewicza meto-
dy „uskoków tektonicznych” w budowaniu kompozycji malarskiej .

Struktura tego obrazu obejmuje przenikające się układy form owal-
nych, dominujących w części obrazu bliższej prawej jego krawędzi, i linii  
równoległych wykreślonych w części obrazu bliższej jego lewej krawę-
dzi, poczynając od linii ukośnej przebiegającej od lewej na prawo przez 
jego środek . Tytuł obrazu można skojarzyć z kształtami owoców zaryso-
wanymi w obrębie zamaszyście wykreślonej w prawej części obrazu, nie-
domkniętej elipsy, kojarzącej się z kształtem stołu z obrusem . Kształt ten 
zdublowany jest owalem palety malarskiej, z widocznymi na niej prób-
kami koloru, wyraźnie wyrysowanej w lewym dolnym rogu obrazu . Nad 
nią widnieje zwrócony w prawo męski profil, mierzący spojrzeniem nie-
proporcjonalnie dużego oka obrysy przedmiotów ułożonych na stole . Czy 
chodzi tu o postać malarza przy pracy, ustalającego zasadę konstrukcji ob-
razu – przez sprawdzenie rzeczywistej przestrzeni trójwymiarowej do pła-
skiego diagramu kształtów – za pomocą widzenia jednoocznego?

Odpowiedź twierdząca na to pytanie pociąga za sobą ujawnienie in-
teresujących konotacji tego obrazu, wiążących psychologię aktu twórcze-
go z opisywanym w pismach ontologicznych Witkiewicza cielesnym wy-
miarem percepcji . Podobnie jak w kilku wcześniej omawianych pracach 
Witkiewicza, diagonalna linia biegnąca przez środek obrazu dzieli jego 
przestrzeń optyczną na dwie strefy: bardziej czasową – psychiczną, i bar-
dziej przestrzenną – fizyczną . Zwielokrotnienie tej linii w lewej części ob-
razu może sugerować sekwencyjny charakter procesu percepcji – stopnio-
we przesuwanie się aktualnych przeżyć w tło wspomnień . Odczytywane 
jednak w kierunku odwrotnym, może ujawniać czasowy charakter proce-
su kreacji obrazu, odmalowany tu jako progresywny charakter ekspansji 
twórczego podmiotu w przestrzeń – jego antycypacyjne ujmowanie form 
przedmiotów w cielesnych splotach oczekiwań .

Intrygujące są podwójne łuki łączące części czasową i przestrzenną 
obrazu . Postaram się osłabić nieco ich zagadkowość, przywołując inne 
przedstawienie malarza przy pracy: wizerunek siedzącego przy sztalu-
gach Vincenta van Gogha (1888) autorstwa Paula Gauguina, również pod-
kreślający, jak się wydaje, cielesny wymiar aktu malowania . Widoczne na 
tym obrazie boczne ujęcie prostokątnego blejtramu, na którym maluje 
van Gogh, sprawia, że wydaje się, jakby dotykał on pędzlem nie tyle po-
wierzchni płótna, ile samego przedmiotu przedstawienia . W ten sposób 
obraz Gauguina nabiera cech autotematycznych: zarówno reprezentacja, 
jak i jej przedmiot stają się elementami obszerniejszej struktury, kojarząc 
się z omawianym obrazem Witkiewicza . Widoczną na tym z kolei obrazie 
diagonalną linię, uruchamiającą rotacyjny ruch form w obrębie prostokąta 
obrazu, również można skojarzyć z krawędzią blejtramu – przechodzący 
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przez tę linię jeden z podwójnych łuków mógłby wtedy stanowić synonim 
malarskiego gestu, uchwytującego „chapczywie” przedmiot przedstawie-
nia w swoiście pojmowanym – nigdy nieskonsumowanym – akcie oczeki-
wania . Podobnie jak Van Gogh na obrazie Gauguina, również artysta uka-
zany przez Witkiewicza jakby malował samym dotykiem, wspomaganym 
w procesie rygorystycznej konstrukcji płaskich form na płótnie promie-
niem jednoocznego spojrzenia .

Taka zapośredniczona w interpretacji obrazu Gauguina wykładnia 
Martwej natury Witkiewicza wyposaża proces malowania i samą kon-
strukcję obrazu, w zgodzie z literą pism Witkiewicza, w wymiar ontolo-
giczny, podobnie jak proklamowana przez Merleau-Ponty’ego „filozofia, 
którą trzeba dopiero stworzyć, właśnie ożywia malarza, jednak nie wte-
dy, kiedy wyraża swoje poglądy na świat, ale w momencie gdy jego widze-
nie przeradza się w gest, gdy, jak powie Cézanne, »malarsko myśli«”62 . Po-
dobnie jak twórca odmalowany przez Witkiewicza, opisywany przez Mer-
leau-Ponty’ego malarz

żyje w urzeczeniu . Jego najbardziej własne poczynania – owe gesty, owe pocią-
gnięcia, do których on tylko jest zdolny, a które dla innych będą objawieniem, 
ponieważ nie maja oni tych samych co on braków – emanują, jak się mu wydaje, 
z rzeczy samych całkiem tak jak z konstelacji jej rysunek63 .

Mimo że urzeczenie, o którym mowa w tym cytacie, ma nieco inny 
charakter niż stan upojenia, w którym znajduje się powieściowy Marce-
li Kizior-Buciewicz podczas malowania obrazu, koncepcje procesu twór-
czego Merleau-Ponty’ego i Witkiewicza eksponują, każdy na swój sposób, 
jego nieuwarunkowany charakter . W procesie tym dokonuje się sponta-
niczne – jak ujmuje je Merleau-Ponty – „przemieszanie widzącego z wi-
dzialnym”, warunkujące „odmalowanie rzeczy w ciele”64 . Postulowana 
przez każdego z nich inaczej konfrontacja twórczego podmiotu ze świa-
tem, ujmowanym w całości, prezentuje się Merleau-Ponty’emu jako rodzaj 
wzajemnego przepływu, opisanego jako „inspiracja i ekspiracja, wdech 
i wydech bytu, działanie i doznawanie tak trudne do rozróżnienia, że już 
nie wiadomo w końcu, kto widzi, a kto jest widziany, kto maluje, a kto jest 
malowany”65 .

Podobnie jak dla Merleau-Ponty’ego, także gesty malarskie ewokowa-
ne przez Witkiewicza podwójnymi łukami linii mają charakter cielesnej 
antycypacji kształtów . Jak się wydaje, ściśle odpowiadają one kształtom 

62 Tamże, s . 48 .
63 Tamże, s . 30 .
64 Por . tamże, s . 35 .
65 Tamże, s . 30 .
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rzeczy na zasadzie wzajemnej motywacji: nakładają się „chapczywie” na 
rzeczy, przenosząc na płaszczyznę płótna ich „zdecydowane formy” . Zo-
brazowane w ten sposób gesty malarskie – wiemy to z pism estetycznych 
Witkiewicza – powołują do życia pewien świat pozoru, niepodległy za-
sadzie przyczynowości, podporządkowany jednak ścisłym zasadom kon-
strukcji obrazu . Świat ten wydaje się zarazem posłuszny strukturalnym 
prawom istnienia, opisywanym w pismach ontologicznych Witkiewicza, 
wynikającym z pojęcia jego dwoistej czasowo-przestrzennej formy . Moż-
na go uznać każdorazowo za swoistą rzeczywistość czystej formy, niere-
alną dziedzinę rebusowych połączeń kształtów ewokujących swoją złożo-
nością, a niekiedy również komentarzami słownymi, otchłań złożoności 
istnienia . Analogiczny świat lustrzanych odbić jest malowany na obrazach 
komentowanego przez Merleau-Ponty’ego Cézanne’a jako dziedzina wi-
bracji kolorów wyrażających sens objętości przedmiotów . 

Potencjalny charakter tych światów dotyczy również zachodzącego 
w nim ruchu . W malarstwie Witkiewicza efekt ruchomości kształtów wi-
kła ze sobą deformacje, a nawet hybrydyczne połączenia rzeczy – te dru-
gie na zasadzie ich swoistych „przetasowań” posłusznych idiomatycznemu 
przebiegowi linii . Witkiewicz porównywał, jak pamiętamy, wewnętrzne 
napięcie kształtów (wynikające z ich deformacji), ich odśrodkową energię, 
z nieokreślonością znaczenia pojęć w poezji . Napięcie to można odnieść do 
koncepcji Merleau-Ponty’ego, zgodnie z którą efekt ruchu postaci w kom-
pozycji malarskiej może sugerować jedynie nieprawdopodobieństwo usy-
tuowania części jej ciała w tym samym momencie – swoista „wszechobec-
ność ciała w czasie” . Filozof twierdzi, że:

Malowidło ukazuje ruch dzięki swej wewnętrznej niezgodności; położenie po-
szczególnych członków wskutek tego, co jest niezgodnego w nim z położeniem 
pozostałych zgodnie z logiką ciała, jest inaczej datowane, a skoro wszystkie pozo-
stają w widoczny sposób w jedności cechującej jakieś ciało, przeto i ono zaczyna 
przechodzić przez trwanie . Jego ruch jest czymś, co zaledwie zawiązuje się – jako 
zamiar ruchu – między nogami, tułowiem, ramionami i głową, w jakimś wirtual-
nym ognisku, i rozbłyśnie dopiero w zmianach miejsca66 .

Merleau-Ponty krytycznie odnosi się do analiz ruchu oferowanych 
przez obrazy kubistyczne i futurystyczne – malowidła te „nie ruszają się”, 
dostarczając jedynie „serii migawkowych widoków odpowiednio pomie-
szanych”67 . Nie są one pod tym względem odmienne od fotografii, na któ-
rej „otwarte pozostają chwile, które nacisk czasu natychmiast zamyka”68 . 

66 Tamże, s . 59 .
67 Tamże, s . 58 .
68 Tamże, s . 60 .
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Tymczasem w malarstwie chodzi, jego zdaniem, o ukazanie istotnego 
związku ruchu z czasem, o samo „wykraczanie, wdzieranie, »przeobraża-
nie się« czasu”69, ewokowanego nie przez przedstawienie ruchu rzeczywi-
stego, ale przez zasugerowanie ruchu potencjalnego . Malarstwo, o które 
chodzi Merleau-Ponty’emu, „nie stara się oddać zewnętrznej strony ru-
chu, interesują je jego tajemne szyfry”70 . Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
– mimo deklarowanej przynależności do ruchu futurystycznego – do tych 
szyfrów odwołuje się również Umberto Boccioni, wykreślający za pomocą 
linii sił, w zgodzie z literą pism Bergsona, kierunek nie tyle rzeczywistej, 
ile spontanicznej i przeczuwanej intuicyjnie ekspansji przedmiotu w prze-
strzeni .

Tego rodzaju ruch potencjalny –„ruch bez zmiany miejsca”71, jak 
określił go Merleau-Ponty, ukazywany przez „zestawienie niewspółmier-
nych rzeczy”72 – antycypuje Witkiewicz w swoich obrazach . Jak się wy-
daje, wyraża w nich, a co najmniej w wyróżnionej ich grupie, samą isto-
tę ruchomości, postrzeganą w perspektywie kosmicznej – jak ekspliko-
wał jej sens w pismach ontologicznych – jako nieskończona podzielność, 
a tym samym zmienność istnienia . W kreowanych przez Witkiewicza na-
pięciach kierunkowych nie chodzi, co podkreśla cytowany wcześniej Woj-
ciech Sztaba, o symulowany ruch, jego iluzję, lecz o „pewną ukierunko-
waną energię” aktualizowaną w procesie odbioru . Jak pamiętamy, według 
Sztaby istotna treść kompozycji Witkiewicza podporządkowanej zasadom 
czystej formy aktualizuje się w jej percepcji – wpisane w nią napięcie kie-
runkowe wraz z kierunkiem jest niejako tożsame z czynnością ogląda-
nia73 . Znaczy to, że w proponowanej przez Witkiewicza teorii percepcji 
obrazu nie chodzi jedynie o to, że ukierunkowanie mas kompozycyjnych 
wyznacza sposób lektury obrazu i ułatwia syntetyczny ogląd całości, że 
kolisty ogląd obrazu naprowadza na jego określoną zawartość znaczenio-
wą . Jej najważniejsza teza głosi, że rozpoznanie tej zawartości znaczenio-
wej tożsame jest z najbardziej intensywnym jej przeżyciem .

Analogiczny istotowy aspekt percepcji obrazu, odsłaniający aspekt wi-
dzialności rzeczy skrywany zasłoną ich zobiektywizowanej powłoki, pod-
kreśla Merleau-Ponty . Uznaje on, że to, co w obrazie „wyobrażone jest 
znacznie bliżej […] tego, co aktualne […], skoro jest diagramem jego ży-
cia w mym ciele, jego cielesnym miąższem czy też cielesną podszewką, po 

69 Tamże .
70 Tamże .
71 Tamże, s . 57 .
72 Tamże, s . 59 .
73 Por . W . Sztaba, Gra ze sztuką…, s . 95–96 .
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raz pierwszy wystawionymi na widok”74 . W związku z tym na malowi-
dło „nie patrzę w ten sam sposób, w jaki patrzę na jakąś rzecz; nie urucha-
miam go w miejscu, jakie zajmuje; moje spojrzenie błąka się po nim jak po 
nimbie Bytu; nie tyle je widzę, ile raczej według niego lub wraz z nim”75 . 
Ten modus widzenia zgodnie z obrazem odpowiada przy tym jego struk-
turze formalnej kreślonej nieuwarunkowanym gestem malarza . Merleau-
Ponty pisał:

W obliczu organizmów, przedmiotów czy ich fragmentów zakorzenionych w swo-
im otoczeniu, przypisanych pewnemu miejscu, a jednak powiązanych na po-
wierzchni pękiem wektorów, a w głębi oplecionych liniami sił, malarz jest jak 
rybak, co wyrzuca ryby, a zachowuje sieci . Jego spojrzenie przywłaszcza sobie sto-
sunki, pytania i odpowiedzi, które w świecie zaledwie się zarysowują, zduszone 
przez inercję przedmiotów, wyłuskuje je, wyzwala i szuka dla nich ciała bardziej 
lotnego76 .

Cézanne, interpretowany przez Merleau-Ponty’ego, otwiera swoje ob-
razy na „tkankę, na strukturę Bytu, którego nieciągłe przekazy zmysło-
we są jedynie znakami przestankowymi lub średniówkami, a w którym 
oko przebywa jak człowiek we własnym domu”77 . Witkiewicz, przez ana-
logię, skupia się na konstruowaniu w swoim malarstwie swoistej syntak-
sy lektury obrazu – oferuje w nich, za pomocą odpowiednio rozłożonych 
napięć kierunkowych, samo odniesienie przedmiotowe, określające ruch 
spojrzenia, nie zaś same przedmioty . Potencjalna ruchomość kształtów 
widocznych w jego obrazach ewokuje z jednej strony przepojony znacze-
niem gest malarski, organicznie niejako sprzężony z poczuciem jedności 
osobowości twórcy, odnosząc się z drugiej strony do istotowego oglądu ob-
razu – takiego, w którym udziałem manifestuje się niemożliwa idea aktu-
alnej nieskończoności istnieniowej, idea przywołana retoryczną pracą linii 
dokonującej segregacji przestrzeni, multiplikującej ciała istot ożywionych 
pozostających wobec siebie nawzajem w relacjach zmysłowych . 

Ruch potencjalny, sugerowany w obrębie kompozycji malarskiej ukła-
dem napięć kierunkowych, warunkuje czasowość jej percepcji . Czy proces 
lektury obrazu może, w zgodzie ze sposobem myślenia malarstwa przez 
Witkiewicza, angażować doznania cielesne, podobnie jak czyni to proces 
tworzenia? Witkiewicz kojarzy w swoich pismach estetycznych, jak pa-
miętamy, doznanie jedności osobowości ze stanem kontemplacji estetycz-

74 M . Merleau-Ponty, Oko i umysł…, s . 25 .
75 Tamże .
76 Tenże, Postrzeganie, ekspresja, sztuka, [w:] tegoż, Proza świata. Eseje o mo-

wie, oprac . i tłum . S . Cichowicz, Warszawa 1976, s . 178 .
77 Tenże, Oko i umysł…, s . 28–29 .
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nej, w którym doznania cielesne usuwają się w tło przeżyć . Jakiego rodza-
ju odpowiedź ciała może wikłać ze sobą konstrukcja form na płaszczyźnie 
płótna, form wyposażonych w odniesienia przedmiotowe? Wydaje się, że 
opisana przez Witkiewicza konstrukcja obrazu angażuje nie tyle aktualne 
przeżycia o charakterze oczekiwania, którymi są wymienione wcześniej 
„zaznaczone ruchy, wyobraźnia dotykowa, napięcia muskularne i organów 
wewnętrznych” [SM, 34–35], ile przywołane z tła pamięci odpowiadające 
im jakości byłe . Kompozycja czystej formy odnosiłaby te antycypacje, wy-
posażone w charakter „byłości”, do kształtów rzeczy ewokowanych przez 
wpisane w nią odniesienia przedmiotowe, składając wraz z nimi nieznane 
dotąd amalgamaty jakości fantastycznych . Multiplikacje zdeformowanych 
kształtów, generujących – na zasadzie analogii z poezją – nieograniczoną 
mnogość nieokreślonych znaczeń, ewokowałyby w uruchomionym w ten 
sposób procesie dowolnych skojarzeń sens kosmicznej zmienności . Wyda-
je się, że w takim przeżyciu o charakterze kontemplacji, wyposażonym za-
razem w charakter cielesny, podmiot byłby zdolny do odczucia aktualnej 
nieskończoności istnienia . W ten sposób kosmiczna zmienność, wyraża-
na przez arabeski linii, byłaby wizualną aktualizacją „wektoralnych moż-
liwości” stojącej u podłoża kompozycji malarskiej pierwotnej wizji . 

Dekapitacja Husserla i „stan cielesny niezaplugawiony 
wzrokiem”

Spróbujmy pogłębić refleksję nad cielesnym źródłem inspiracji malarskiej, 
które staramy się odszukać w obrazach Witkiewicza . Celem moim będzie 
teraz ściślejsze opisanie swoistości myślenia malarstwa przez Witkiewi-
cza – w znaczeniu jego praktyki artystycznej skorelowanej z zestawem po-
jęć o charakterze filozoficznym – przez skonfrontowanie go z koncepcją 
ślepoty jako warunku (nie)możliwości widzialności osnutą przez Jacqu-
es’a Derridę na kanwie wybranych wątków filozofii Maurice’a Merleau-
Ponty’ego, oraz przez ukazanie jej pokrewieństwa z koncepcją afektywnej 
zmysłowości manifestującej się w dziele malarskim, zaproponowaną przez 
Gilles’a Deleuze’a . Zestawienia te umożliwią pełniejszą charakterystykę 
statusu cielesności jako uwikłanej u Witkiewicza (jak starałem się dowieść 
w poprzednich częściach niniejszej pracy) w proces zarówno tworzenia, 
jak i recepcji obrazu, oraz przywołanie proponowanych przez niego okre-
śleń jedności osobowości jako ufundowanej w cielesności i zinterpreto-
wanie ich w kontekście jego obrazów . Dodatkowo rozważania pomiesz-
czone w końcowej części prezentowanej książki będą dowodzić względnej 
spójności, a co najmniej niesprzeczności formalistycznej koncepcji malar-
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stwa, wypracowanej pod koniec pierwszej dekady i na początku lat dwu-
dziestych XX wieku oraz podtrzymywanej przez niego w okresie później-
szym, z radykalną ontologią cielesności, rozwijaną przez niego w latach 
trzydziestych .

Podobnie jak Witkiewicz, kojarzący w opisanym w poprzednim pod-
rozdziale obrazie Martwa natura proces malowania obrazu z „chaperyw-
nym” gestem, uzupełnianym promieniem korygującego spojrzenia, Derri-
da opisuje tworzenie wizerunku w eseju Mémoires d’aveugle (przywołanym 
wcześniej przeze mnie w kontekście wpisanej w jeden z rysunków Witkie-
wicza intencji przekroczenia optycznego statusu obrazu) w kategoriach 
aktywności cielesnej . Dwa rodzaje napięcia czy rozziewu, między „okiem 
i dłonią malarza” – między (1) spojrzeniem obejmującym aktualnie przed-
miot a ruchem dłoni usiłującej jednocześnie „na oślep” rejestrować jego 
kontury i (2) między spojrzeniem skupionym na wizerunku rysowanym 
aktualnie na płaszczyźnie podobrazia a pamięcią przedmiotu umykają-
cego w „przepastną noc”78 – wyznaczają według niego punkt widzenia 
artysty tożsamy ze stanem ślepoty . Ten punkt widzenia należy kojarzyć 
ze wspomnianą już „aperspektywą aktu graficznego”, tłumaczoną w tek-
ście Derridy rozbieżnością spojrzeń artysty skierowanych raz na przed-
miot, raz na jego wizerunek . Usytuowane w fałdzie między nimi widze-
nie artysty wydane jest „żarłocznej proliferacji niewidzialnego”79 – swoją 
bezsilność wobec niewidzialnego kompensuje on wzmożoną pracą dłoni, 
zmierzającą, wzorem ślepca, do utrwalenia dotykiem umykającego w nie-
pamięć – lub antycypowanego – widzialnego śladu rzeczy .

Zgodnie z sugestiami zawartymi w tekście Derridy to złożenie dwóch 
przeciwnie zorientowanych spojrzeń można wiązać z dialektyką jawności 
i zakrycia charakteryzującą przebieg ucieleśnionej percepcji według Mer-
leau-Ponty’ego, jej różnicowanie się na postać i tło powiązane z motorycz-
nością ciała postrzegającego podmiotu . Różnicowanie się bytu, inicjowa-
ne na poziomie cielesnym jako rozchodzenie się widzącego i widzianego, 
dotykającego i dotykającego, warunkujące niepełną przejrzystość pod-
miotu dla samego siebie – wspomnianą wcześniej „wertykalną strukturę” 
jego refleksji – Merleau-Ponty opatruje w późniejszych niż Fenomenologia 
percepcji pismach terminem écart . Posługuje się nim w celu wysłowienia 
źródłowej, jego zdaniem, rozbieżności w strukturze bytu, opóźnienia ko-
incydencji bytu samego ze sobą, jego chroniczne transcendowanie samego 
siebie – odsyłanie od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne80 . 

78 Por . J . Derrida, Pamiętnik ślepca…, s . 29 .
79 Tenże, Memoirs of the Blind: The Self–Portrait and other Ruins, tłum . P .-A . Brault, 

M . Naas, Chicago–Londyn 1990, s . 44 .
80 Iwona Lorenc pisała, że ze względu na to poróżnienie: „Byt ma niereduko-
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Zdaniem Derridy, niewidzialne nękające artystę w procesie twórczym, 
kojarzące jego punkt widzenia ze stanem ślepoty:

Ta przepastna noc może być interpretowana dwojako: jako zapowiedź albo jako 
wspomnienie dnia, to znaczy jako rezerwa widzialności (rysownik obecnie nie wi-
dzi, ale już widział i będzie widział znowu: aperspektywa jako antycypująca per-
spektywa lub jako anamnezyjna retrospektywa), lub jeszcze jako radykalnie i de-
finitywnie obca wobec fenomenalności dnia81 . 

Sam opowiada się za drugą wykładnią, przypisując niewidzialnemu 
status tego, co utracone bezpowrotnie i co nie może być w pełni ożywione, 
nie zaś tego, co zaledwie odsunięte w czasie, możliwe do uobecnienia . Ten 
kierunek myślenia Derrida wiąże z koncepcją niewidzialności Merleau- 
-Ponty’ego, proklamując program całościowej reinterpretacji jego późnych 
prac . Pisze, że czytając je, podążałby raczej

śladami absolutnej niewidzialności . Aby być innym, niż widzialne, absolutna nie-
widzialność nie może ani być gdzie indziej, ani stanowić innego widzialnego, to 
jest czegoś, co jeszcze się nie pojawia lub co już zniknęło – czego rekonstytucji do-
magałby się spektakl monumentalnych ruin, scalenia z pamięci, złożenia części 
we wspomnieniu . Niewidzialne nie opisuje fenomenu obecnego gdzie indziej, uta-
jonego, wyobrażeniowego, nie świadomego, ukrytego, lub przeszłego; jest feno-
menem, którego niepojawienie się jest innego rodzaju82 .

Sam Merleau-Ponty dopuszcza, jak się zdaje, ten radykalizm interpre-
tacji, formułując w przywołanym przez Derridę cytacie zasadę, aby

nie traktować tego, co niewidzialne jako innego „możliwego” widzialnego lub jako 
„możliwego” widzialnego dla innego […] . Nie będąc przedmiotem, niewidzialne 
jest tu, to znaczy jest czystą transcendencją, bez ontycznej maski . A same widzial-
ne rzeczy są w końcu tylko ześrodkowane wokół ich nieobecnego rdzenia83 .

Ta zbieżność poglądów Derridy i późnego Merleau-Ponty’ego nie 
umożliwia jednak pełnego zintegrowania ich stanowisk, ponieważ niewi-
dzialne wciąż stanowi dla Merleau-Ponty’ego – w odróżnieniu od poglą-
du Derridy, przypisującemu jej „radykalną obcość” – składnik percepcji 
skorelowanej ze światem pojmowanym jako otwarta synteza jej horyzon-

walną głębię, stąd zapytywanie o byt jest zgodą na jego nieprzezroczystość, na nasze 
w nim zanurzenie, które powoduje, że wiecznie nas on przekracza . Uczestniczące 
zapytywanie o byt staje się w ten sposób odkrywaniem jego transcendencji” (I . Lo-
renc, Miejsce sztuki w projekcie ontologicznym późnego Merleau-Ponty’ego, „Sztuka 
i filozofia” 2008, nr 33) .

81 J . Derrida, Memoirs of the Blind…, s . 45 .
82 Tamże, s . 52 .
83 M . Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, oprac . J . Migasiński, tłum . 

M . Kowalska, J . Migasiński, R . Lis, I . Lorenc, Warszawa 1996, s . 229 .
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tów84 . Innymi słowy, opisując rozbieżność widzialnego i niewidzialnego, 
Merleau-Ponty wciąż jakby sytuuje niewidzialne w relacji do „fenomenal-
ności dnia” . Złożoność jego postawy podkreślił Jack Reynolds, komentu-
jąc transcendentalny wymiar fenomenologii późnego Merleau-Ponty’ego . 
Pisał, że

tym, czego poszukuje teraz Merleau-Ponty, nie jest jedynie powrót do zjawiska, ale 
powrót do zjawiska w sposób otwarty na to, co czyni zjawisko możliwym, a jed-
nak również problematycznym – na niewidzialne i écart (chociaż nie są one syno-
nimami), które czynią fenomenalność w ogóle możliwą85 .

Pojęcie niewidzialnego wyznacza zatem w myśleniu zarówno Derridy, 
jak i Merleau-Ponty’ego nowy poziom analizy transcendentalnej, określa-
jąc zarazem swoistość doświadczenia artysty . Reynolds wskazuje „aporię 
niewidzialności” jako wyposażonej zarówno w negatywny, jak i w twórczy 
charakter86 . Sytuując artystę w pozycji ślepca, niewidzialne jest zarazem 
źródłem jego aktu graficznego . Zagrożenie widzenia destrukcją – wiąza-
ną z pojęciem ruiny – prowadzi Derridę do wyposażenia tego, co niewi-
dzialne w charakter „quasi-transcendentalny”87 . Jak wyjaśnia Reynolds, 
umożliwiając widzialność, czyni ją jednocześnie niestabilną88 . Derrida zaś 
pisze:

Aby być absolutnie obcą dla widzialnego, a nawet dla potencjalnie widzialnego, 
dla możliwości widzialnego, ta niewidzialność wciąż zamieszkiwałaby widzialne, 
lub raczej pojawiałaby się by je nawiedzić aż do punktu pomieszania z nim, w celu 
ugruntowania, ze spektrum samej swojej niemożliwości, swego najwłaściwszego 
źródła89 .

Zarówno Derrida, jak i Merleau-Ponty kojarzą nieobecność niewi-
dzialnego z dziedziną ciała . Ciało jest dla Merleau-Ponty’ego tą częścią 
pola fenomenalnego, która charakteryzuje się częściowym zakryciem, nie-
pełnością dania . Filozof przywołuje w tym punkcie rozważań plamkę śle-
pą w budowie oka ludzkiego, miejsce w obrębie siatkówki pozbawione fo-

84 Na temat różnicy stanowisk Derridy i Merleau-Ponty’ego w sprawie statusu 
tego, co niewidzialne – por . R . Vallier, Blindness and Invisibility: The Ruins of Self–
Portraiture (Derrida’s Re–reading of Merleau-Ponty), [w:] Écart & Différance: Mer-
leau-Ponty and Derrida on Seeing and Writing, red . M .C . Dillon, New Jersey 1997, 
s . 202 i n .

85 J . Reynolds, Merleau-Ponty and Derrida: Intertwining Embodiment and Alte-
rity, Athens 2004, s . 81 .

86 Por . tamże, s . 77 .
87 Por . J . Derrida, Memoirs of the Blind…, s . 44 .
88 Por . J . Reynolds, Merleau-Ponty and Derrida…, s . 77 .
89 J . Derrida, Memoirs of the Blind…, s . 51 .
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toreceptorów, w którym nerw wzrokowy wychodzi z oka w stronę mózgu . 
Miejsce to jest dla niego emblematyczne dla tej niedostępności czy nie-
widoczności dziedziny ciała dla życia świadomości, niedostępności skoja-
rzonej z pojęciem „ślepoty (punctum caecum) świadomości” . Filozof pisze 
o ucieleśnionej świadomości:

To, czego ona nie widzi jest tym, co w niej przygotowuje widzenie całej reszty (po-
dobnie jak siatkówka jest ślepa w tym punkcie, w którym rozdzielają się w niej 
włókna umożliwiające widzenie) . To czego ona nie widzi jest tym, co powoduje, że 
ona widzi i jest to więź z Bytem, jej cielesność, są to egzystencjalia, poprzez które 
świat staje się widzialny, jest to żywa tkanka cielesności [chair], w której powsta-
je przedmiot90 . 

W tym kontekście należałoby uznać, że punkt widzenia artysty, sko-
jarzony przez Derridę ze stanem ślepoty, jest tożsamy z punktem widze-
nia ciała . Podobnie uznałby również Witkiewicz, tyle, że – w odróżnieniu 
od Derridy – zamiast negatywnej „hantologii” (fr . hantologie, od hanter 
– nawiedzać) śladów widzialnego proponuje on, jak już wiemy, pozytyw-
ną ontologię dotyku . Wydaje się, że myślenie zarówno Derridy, jak i Mer-
leau-Ponty’ego wciąż odwołuje się do metaforyki naoczności stosowanej 
przez Edmunda Husserla w opisach apriorycznych struktur doświadcze-
nia, nawet jeśli zmierzają oni, szczególnie Derrida, do jej przekroczenia . 
To tłumaczy, jak się wydaje, stosowaną przez nich retorykę nieobecności, 
a przez Derridę retorykę utraty i ofiary, w analizach przenikania się po-
rządków widzialnego i niewidzialnego . Aktywność manualna artysty na-
biera w wykładni Derridy charakteru kompensacyjnego – dotyk stanowi, 
w jego optyce, zaledwie namiastkę doświadczenia wzrokowego, a rysunek 
służy przede wszystkim upamiętnieniu pełni widzenia . 

W poprzednich częściach niniejszej pracy podkreślałem dążenie Wit-
kiewicza do podważenia „supremacji wzroku” wiązanej przez niego z do-
tychczasową tradycją filozoficzną, szczególnie z fenomenologiczną kon-

90 M . Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne…, s . 246 . Jacek Migasiński pi-
sał, że u Merleau-Ponty’ego: „Ciało własne »wymyka się« samemu sobie, nie posiada 
się w swej tożsamości, jest niezbieżne w swych doznaniach, jest przeniknięte »luka-
mi« wewnętrznego zdystansowania, różnic – jest zarazem jednością i wewnętrznym 
zróżnicowaniem, ciągłym »opóźnieniem« względem samego siebie . Transcendencja 
właściwa światu okazuje się gościć również w łonie samej immanencji ciała własne-
go . Tak jak »ślepa plamka« w narządzie wzroku, tak ciało własne w dotykaniu i wi-
dzeniu (siebie) jest niewidzialne, zawsze przesunięte, odroczone, dane sobie w spo-
sób niepełny, nieuchwytny, jako coś »obcego«, innego od aktowo prezentujących się 
przedmiotów” (J . Migasiński, Zobaczyć niewidzialne. Od fenomenu do widma czyli 
analiza pewnego przypadku wyobraźni filozoficznej, „Przegląd Filozoficzno-Literac-
ki” 2008, nr 4, s . 106) .
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cepcją intencjonalności przeżyć . W Sporze o monadyzm opisał on Husser-
la jako:

„Mistrza”, który stanowi latarnię głowową ze wzrokiem <tym wielkim fałsze-
rzem nie tylko rzeczywistości par excellence rzeczywiście fenomenalnej rzeczy, 
ale wpływa bestia na ciało – bo z głowowej latarni (Kopflaterne – moje do chole-
ry wyrażenie) widzi część tego ciała (z wyjątkiem mózgu co prawda) jako jeden 
z przedmiotów […]> [SM, 38] .

Faworyzowanie wzroku – a taką skłonność można przypisać same-
mu Merleau-Ponty’emu – skutkuje, zdaniem Witkiewicza, wyobcowa-
niem ciała, odseparowaniem go od dziedziny świadomości, przypisaniem 
mu statusu przedmiotu intencjonalnego, a tym samym – transcendensu . 
W 1936 roku Witkiewicz stwierdza, że

zmysł wzroku, mimo całej dla niego nieomal czci (byłem przecież kiedyś nawet 
w moim znaczeniu artystą malarzem), który dlań „żywię”, i „miłości”, którą dlań 
„pałam”, sfałszował jako taki, a do tego przez umieszczenie w głowie jako w tzw . 
popularnie „siedlisku myśli” jego wypadowych organów, całą tzw . teorię pozna-
nia i doprowadził do zapoznania istotności ciała w całokształcie elementów, for-
mujących momenty niesamodzielne i względnie samodzielne tego, co nazwaliśmy 
Bytem samym dla siebie (BDŚ) [TBŚ, 532] .

W swoich pismach ontologicznych Witkiewicz wielokrotnie przed-
stawiał argumentację na rzecz restytucji ciała danego w sposób zupeł-
ny i adekwatny w przebiegach świadomości . Restytucja ta jest możliwa, 
jak pamiętamy, dzięki odwołaniu się do kompleksów wrażeń dotykowych 
– wewnętrznych i zewnętrznych . W sformułowanym w stylu publicystycz-
nym Appendiksie A (do Traktatu o Bycie samym dla siebie). O zamykaniu oczu 
jako o źródle poznania istotnego stanu rzeczy w (BDŚ) Witkiewicz przedstawił 
nawet receptę na uzyskanie empirycznego dowodu bezpośredniej dostępno-
ści ciała w jego pełnym kształcie – prezentuje się ono źródłowo, jego zdaniem, 
dzięki prostemu zabiegowi, polegającemu na tytułowym

zamknięciu oczu i wsłuchiwaniu się […] w nurt cielesny stawania się w nas, 
czyli nas właściwie, czyli wglądania w (AT) jako w bezpośrednio upłyniętą np . 
przeszłość, z możliwą początkową abstrakcją od innych wrażeń (słuchowych, 
węchowych), wyobrażeń i myśli (zawsze w znaczeniu nominalistyczno-psycholo-
gicznym) i przy dopuszczeniu ich późniejszym, gdy czyste wrażenia [DZG – do-
tykowe zewnętrzne graniczne – objaśnienie P .P .], ale głównie [DW – dotykowe 
wewnętrzne – objaśnienie P .P .] zostaną już możliwie w oderwaniu od nich zana-
lizowane [TBŚ, 531–532] .

Opisując to ćwiczenie z introspekcji, czy może bardziej rodzaj ekspery-
mentu myślowego dokonanego na przesuwającym się w polu świadomo-
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ści strumieniu przeżyć, Witkiewicz zdaje się proponować rodzaj redukcji 
doświadczenia do przeżyć cielesnych przez „abstrakcję” od innych prze-
żyć, w tym wzrokowych – „przy wykluczeniu zmysłu wzroku i staraniu się 
o zapomnienie wspomnień wzrokowych” – nie odmawiając przy tym wra-
żeniom zarówno dopuszczonym, jak i wykluczonym charakteru tetyczne-
go, jako metodę umożliwiającą opis ciała jako najistotniejszej komponen-
ty istnienia poszczególnego, określanego również mianem bytu samego 
w sobie i dla siebie i opatrywanego skrótem „(BDŚ)” . Witkiewicz nie sto-
suje jednak konsekwentnie metafory słuchowej do opisu cielesnej warstwy 
doświadczenia w przebiegu trwania bytu dla siebie – pisze, że w tym stanie 
abstrakcji: „Widzimy (sic!), że jesteśmy ciałami, czującymi siebie od środ-
ka i w dotykach zewnętrznych w zetknięciu z innymi ciałami i rzeczami” 
[TBŚ, 538] . Co więcej, zdajemy sobie wówczas sprawę z tego, że

głowa, mimo, że pozostaje dalej uświadamiana jako tzw . „siedlisko myśli”, traci 
co najmniej dziewięćdziesiąt procent swego uprzywilejowanego znaczenia, szcze-
gólnie wtedy, gdy postaramy się na ile można nie myśleć nic szczególniej mądre-
go – najlepiej nic w ogóle – i zanurzymy się w gąszcz odczuwań cielesnych, które 
w przepływie codziennych zdarzeń spełniają postronnie swą rolę, organizują się, 
rozpuszczają i znowu skupiają do czynu, stanowiąc  . . . bardzo podrzędny kompleks 
wydzielający się z całości (AT) . Dopiero w razie jakiejś niedomogi  . . . ciało pogar-
dzane (AR) = rozciągłość sama dla siebie jako taka, wydzielona z całości (AT), wy-
stępuje na plan pierwszy, odgrywając się za tak długie trzymanie, że tak powiem 
pod pokładem okrętu, wtedy czujemy wyraźnie, że jesteśmy samoczującymi się 
ciałami właśnie i że zhipostazowanie pewnych odczuwań tegoż ciała … . do roli ja-
dącego na nim, jako na jednym z przedmiotów w ogóle „ducha”, jest niczym nie-
usprawiedliwione, jak tylko praktycznymi względami pogl . (Ż) [TBŚ, 534] .

Witkiewicz pisze również, że: „Z chwilą, gdy zgaśnie głowowa latarnia 
wzrokowa … przez odcięcie ciała od głowy, nikną wszelkie problemy tak 
męczące idealistów wszelkiego rodzaju” [TBŚ, 539] . Ciało, jego stawanie 
się, występuje wówczas na plan pierwszy świadomości jako prezentujące 
się adekwatnie i całościowo w dziedzinie immanencji, nie zaś jedynie jako 
– co Witkiewicz zarzucał kontynuatorom myśli Husserla – korelat inten-
cjonalny przeżyć . Koncepcja intencjonalności przeżyć wikła fenomenolo-
gię, zdaniem Witkiewicza, w meandry idealistycznych spekulacji, których 
dziedzinę stanowią struktury czystej – odcieleśnionej – świadomości, od-
słanianej w redukcji fenomenologicznej, jaźni punktowej, a zarazem usy-
tuowanej w przestrzeni91 . Witkiewicz konstatuje:

91 Przeprowadzona przez Witkiewicza krytyka pojęcia intencjonalności w wersji 
Husserla zbliża go do późniejszych fenomenologów, takich jak Emmanuel Lévinas, 
Michel Henry, Henri Maldiney . Ich polemikom z koncepcją intencjonalności po-
święcone są między innymi publikacje: J . Migasiński, Inna podmiotowość. Lévinas 
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Źródło tego stanu rzeczy pozornie introspekcyjnego … znajduje się w zmy-
śle wzroku, mocą którego jesteśmy w stanie patrzeć na nasze własne ciało jako 
na jeden z przedmiotów wzrokowej przestrzeni, izolując się sztucznie w niewi-
dzialnej i od środka nieodczuwalnej w przeciwieństwie do brzucha … głowie, 
która zdaje się nam słusznie zresztą siedliskiem wszystkich tych treści, których 
jako takich w ciele zlokalizowanych nie odczuwamy (podobnie jak wizji wzro-
kowej świata zewnętrznego), tzw . przez to treści duchowych: „myśli”, wyobra-
żeń i wspomnień . To ginie do pewnego stopnia przy zamkniętych oczach i po-
zwala zanalizować stan cielesny, „niezaplugawiony” wzrokiem, w sposób więcej  
adekwatny [TBŚ, 539–540] .

W innym miejscu pisze, że „czysta świadomość Husserla jest tylko jak-
by jakimś miejscem abstrakcyjnym gdzie zachodzą »akty« i konstytuują 
się przedmioty, ale nie świadomością osobową realną żywego stworu, ma-
jącego ciało, tym ciałem będącego”92 . Warto zrekonstruować w tym miej-
scu właściwe proporcje ciała tak, jak są one odczuwane, zdaniem Witkie-
wicza, w nurcie cielesnego stawania się odsłanianego przy „zamknięciu 
oczu” – dzięki abstrakcji od przeżyć innych niż dotykowe . Głównym ce-
lem rozważań ontologicznych Witkiewicza, otwarcie deklarowanym przez 
niego w pismach powstałych po opublikowaniu Pojęć i twierdzeń, jest 
– wbrew rozstrzygnięciom współczesnej mu fenomenologii ugruntowanej 
w pojęciu intencjonalności przeżyć – eksplikacja sensu własności ciała ist-
nienia poszczególnego, jego całkowitej przynależności sferze immanencji . 
To odzyskanie ciała dokonuje się w jego refleksji przez wypracowanie kon-
cepcji jaźni całkowicie inherentnej przeżyciom, jaźni usytuowanej wraz 
z przeżyciami w obrębie dwoistej czasowo-przestrzennej formy istnienia, 
nie zaś wycofującej się, jak Husserlowska czysta świadomość, w dziedzi-
nę logicznych operacji znaczeniotwórczych . Witkiewicz diagnozuje, że we 
współczesnej mu filozofii:

Nikt nie dostrzega ciągłej realnej obecności (tzn . nie jako wspomnienia) ciała czy 
to jako takiego w centrum świadomości, czy w tle Corneliusa mniej więcej ukry-
tego . Tu tkwi całe odczucie „zewnętrzności przedmiotu” „ujmowanego w akcie”, 

– Husserl, [w:] Lévinas i inni, red . T . Gadacz, J . Migasiński, Warszawa 2002; M . Hen-
ry, Fenomenologia nie-intencjonalna: zadanie fenomenologii przyszłości, tłum . J . Mi-
gasiński, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red . 
J . Migasiński, I . Lorenc, współpraca M . Kowalska, A . Leder, Warszawa 2006; M . Po-
kropski, Husserl i Henry – spór o intencjonalność, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 
2012, nr 3; M . Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. Fenomenologia ciała 
Michela Henry’ego, Wrocław 2011; taż, Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o feno-
menologii Henriego Maldineya, „Argument” 2013, t . 3, nr 2 .

92 S .I . Witkiewicz, [O akcie], [w:] tegoż, Nauki ścisłe a filozofia…, s . 194 . Dalej 
w tekście jako OA z podaniem stron .
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czyli stosunek jednego zespołu jakości do drugiego, specjalnie uorganizowanego, 
tj . ciała jako przeżycia, przy rozpatrywaniu (IP) od środka [SM, 35–36] .

Krytykuje też wpisany w koncepcję intencjonalności zabieg dublowa-
nia przeżyć, alienujący ciało wobec sfery podmiotowej aktywności i nada-
jący mu status przedmiotu określonej intencji . Opisywane przez Witkie-
wicza istnienie poszczególne w sposób efektywny jest ciałem – w późnej 
filozofii dobitnie podkreśla on to, że przeżycia cielesne stanowią podsta-
wowy składnik doznania jedności osobowości . Radykalnie dystansuje się 
wówczas w rozważaniach ontologicznych wobec koncepcji pozaświatowe-
go podmiotu – opisanej w pierwszym rozdziale niniejszej pracy koncepcji 
jaźni jako punktu nicości, odpowiednika „lepszej świadomości” Schopen-
hauera – wciąż zachowując jednak jej podstawowy sens, co postaram się 
teraz wykazać, jako fundament dla koncepcji sztuki .

W konstytucji istnienia poszczególnego, określanego w późniejszej niż 
Pojęcia i twierdzenia ontologii Witkiewicza mianem bytu samego w sobie 
i dla siebie, przeżycia o charakterze cielesnym są tą warstwą, na której nad-
budowane są wszystkie inne przeżycia . Uznaje on, że:

Musimy […] pomyśleć naszą osobowość przede wszystkim jako kompleks aktual-
nych jakości cielesnych, stanowiących jedność w Przestrzeni – a to nazywam by-
tem samym w sobie ciała . Do tego dochodzi wspomnienie tego ciała pozostające 
po każdej upływającej, minimalnie krótkiej chwili teraźniejszości (czasów psy-
chologicznych nieskończenie krótkich nie ma i być nie może); szereg takich wspo-
mnień, zlokalizowanych mniej lub więcej nieokreślenie w „byłym trwaniu”, sta-
nowi cielesną przeszłość (IP), będącą podstawą tego, co nazywam bytem samym 
dla siebie, tj . bytem w trwaniu, w którym na tle całej przeszłości coraz mniej okreś-
lonej rysuje się aktualny kompleks jakości cielesnych [TBŚ, 504–505] .

Aktualna obecność kompleksów jakości cielesnych w polu świadomości 
lub w jego tle przesądza według Witkiewicza o ciągłości osobowości w stru-
mieniu trwania . Ponadto jest ona podstawą wszelkich innych przeżyć: wspo-
mnień ciała, a także bardziej złożonych przeżyć o charakterze wyobrażeń, 
uczuć i myśli, tworzących się przez kojarzenie danych dotyku wewnętrz-
nego i zewnętrznego, uzupełnianych danymi wrażeniowymi pochodzą-
cymi z innych zmysłów . Z tych powodów ciało, określane przez Witkie-
wicza jako „suma czuć wewnętrznego i zewnętrznego dotyku” [TBŚ, 501],  
nabiera statusu „substratu ontologicznego absolutnie niezaprzeczalne-
go” [TBŚ, 522] lub „substratu egzystencjalnego” [por . TBŚ, 538] . Cia-
ło i „jego pamięć w trwaniu zostająca” jest ponadto „pierwszą treścią … 
świadomości, czy raczej jedności osobowości, związaną z nią w integral-
ną nierozdzielną całość” [TBŚ, 507] . Składające je przeżycia wyposażone 
są w nieredukowalny atrybut „mojości”, decydujący o ich przynależności 
do przestrzeni wewnętrznej istnienia poszczególnego, oddzielonej od jego 
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przestrzeni zewnętrznej granicą czuć dotykowych zewnętrznych . Kwali-
fikacja ta

jest „mojością” wszystkich składających je [ciało – objaśnienie P .P .] czuć doty-
ku wewnętrznego i graniczno-zewnętrznego, związanych ze sobą w pewną orga-
niczną i zorganizowaną (do działań) jedność, utrzymującą się w swej „mojości” 
i związanej z nią identyczności przez całe trwanie (AT) mimo przerw tego ostat-
niego [TBŚ, 526] .

W związku z tym sama „jedność osobowości jest rozciągła i rozpełź-
nięta nierównomiernie po całym ciele jako jedność i »mojość« tego cia-
ła . Ten fakt właśnie wychodzi na jaw przy introspekcji z zamknięciem 
oczu” [TBŚ, 536] . Wbrew rozstrzygnięciom myślicieli hołdującym kon-
cepcji intencjonalności, okazuje się, że „jedność osobowości nie jest punk-
tualna, tylko obejmuje przestrzennie immanentne z nią ciało, i wszystkie 
przeżycia, złożone z mniej lub więcej przestrzennych jakości” [SM, 39] .  
Wyposażona w atrybuty lokalizacji przestrzennej oraz objętości, jedność 
osobowości mieści w sobie wyznaczany czuciami dotykowymi „substrat 
ontologiczny” jako najbardziej adekwatną formę doświadczania ciała . 
Witkiewicz podkreśla doniosłość proklamowania immanencji ciała: 

wprowadzamy ciało = (AR) w główniaku, explicite nie tylko jako najszczególniej 
wyszczególniony kompleks (XN) w (AT), którego nie wolno traktować jak każ-
dy związek czy „korelat”, tylko jako ciało przeżywane „od środka”, będące stale 
w (AT), jeśli nie jako takie, to aktualnie (a nie jako wspomnienie) w tle zmięsza-
nym, ale jako organizm, w celu specjalnego traktowania obiektywnego, „z boku”, 
do jakiego jako realiści mamy pełne prawo . I tylko w ten sposób opisany Byt, 
z włączeniem wielości ciał jako takich obiektywnych, a nie tylko jako przeżyć „od 
środka”, będzie opisany kompletnie, przy czym będzie możliwe do przeprowadze-
nia ukonstytuowanie (MM) z (MŻI) [TBŚ, 530] .

Pozytywna sankcja nadana ciału odczuwanemu od środka otwiera za-
tem drogę do pełnej realizacji projektu budowy systemu ontologii ogól-
nej . Jakie znaczenie ma odkrycie przez Witkiewicza immanencji ciała 
dla sposobu rozumienia jego malarstwa? Spróbujmy poddać analizie pro-
ponowane przez niego pojęcie tła zmieszanego przeżyć, będące dla nie-
go równoznaczne z pojęciem podświadomości . Jego zawartość eksplikuje 
Witkiewicz w kategoriach dziedziny pamięci, w którą usuwają się kolejne 
przeżycia wyposażone w charakter „byłości”, niemieszczące się już w „cen-
trum pola świadomości” lub, inaczej, w „punkcie rzucającym naszej świa-
domej siebie jaźni” [TBŚ, 498] . Dziedzina ta stanowi – jak sugerowałem 
wcześniej – rezerwuar elementów wyposażonych w zdolność dowolnego 
łączenia się w kompleksy jakości o charakterze fantazmatów, stanowią-
cych budulec dzieła artystycznego o charakterze czystej formy . Wyłączone 
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z porządku czasowego, elementy te wyposażone są w zdolność łączenia się 
w agregaty jakości niepodległe prawu przyczynowości . Również ta dzie-
dzina wyposażona jest w kwalifikację przestrzenności . Witkiewicz uznaje:

W tle tym, inaczej jako w „podświadomości”, istnieje przestrzennie w pewien spo-
sób (na mocy przestrzenności wszystkich w ogóle jakości) rozłożony cały zapas 
wspomnień i aktualnie istniejących kompleksów jakości niezauważonych – np . 
muzyka w kinie podczas silnego naprężenia uwagi skierowanej (skrót) na obraz; 
kolor ściany na której wisi intensywnie obserwowany portret itp . – i tam, w „pod-
świadomości”, tzn . w „tle” (ponieważ aktualnie elementy tła jako takie w świado-
mości – synonim „trwania samego dla siebie” – nie trwają), możemy, w związku 
z przestrzennością jakości w ogóle, pomyśleć zupełny melanż wszystkich jakości 
nawet barw i dźwięków [OA, 192] .

Pojęcie tła zmieszanego przeżyć ma, jak się wydaje, w filozofii Witkie-
wicza tyle wspólnego z koncepcją Hansa Corneliusa, którego nazwisko raz 
po raz przywołuje Witkiewicz, czyniąc użytek z tego pojęcia, ile z poglą-
dami Sigmunda Freuda, od czego Witkiewicz się nie odżegnywał, poświę-
cając Freudowi obszerne passusy w studium Niemyte dusze (powstałym 
w 1936 roku), oraz z koncepcjami Henriego Bergsona . Otwarte odrzucenie 
przez Witkiewicza poglądów Bergsona, szczególnie zaś przeprowadzona 
przez niego krytyka pojęcia intuicji, nie wyklucza dostrzeżenia pewnego 
pokrewieństwa, a co najmniej intrygującej bliskości między koncepcjami 
trwania obu myślicieli – istotny wydaje się już sam fakt wykorzystania po-
jęcia trwania przez Witkiewicza w opisie jednego z dwóch głównych kom-
ponent istnienia poszczególnego . 

Podobnie jak dla Bergsona, także konstruowany przez Witkiewicza 
aparat psychiczny wyposażony jest w znamiona jaźni głębokiej . Zakres 
trwania, ze względu na konieczną jego jednowymiarowość, ogranicza on 
jednak do obszaru świadomej uwagi skupionej na jednym tylko przeży-
ciu w danym momencie . To, co wykracza poza krąg świadomości, usuwa 
się w tło przeżyć, oddziałując jednak w sposób utajony spoza jego granicy 
– nadając przeżyciom obecnym określony charakter . Innymi słowy, trwa-
nie jest według Witkiewicza równoznaczne ze świadomością . To, co od-
kłada się w sferze podświadomości, nie trwa, jednak nawet tam zachowuje 
kwalifikację przestrzenności . Witkiewicz przyznaje, że w

tle zachodzi do pewnego stopnia pomięszanie różnorodnych jakości, którego ist-
nienie w trwaniu świadomym chciał nam wmówić H . Bergson . Ale dzieje się to 
na mocy przestrzenności wszystkich jakości – bezprzestrzenne, raczej bezrozcią-
głościowe tło zmięszane w „czystym trwaniu” byłoby nie-do-pomyślenia, na tle 
jego jednowymiarowości, niemożności pomieszczenia w nim choćby jednocze-
sności tła i jednej jakości na nim jako takiej (w tzw . „centrum świadomości” (…)), 
nie mówiąc już w ogóle o całej masie jednoczesności rozciągłej, niewyobrażal-
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nej w jednowymiarowym „nieskończenie cienkim” strumieniu „czystego” trwa-
nia [TBŚ, 519–520] .

Nadanie danej wrażeniowej kwalifikacji przestrzennej jakości po-
czytywał Witkiewicz za zasługę Bertranda Russella i właśnie Bergsona 
[por . TBŚ, 520] – ten ostatni jednak konsekwentnie obstawał przy decy-
zji włączenia danych osuwających się w dziedzinę pamięci w zakres trwa-
nia . Tłumaczył to korzyścią intensyfikacji stanów psychicznych, możliwą 
dzięki fuzji przeżyć obecnych z przeżyciami przeszłymi . Opisywał per-
spektywę sięgnięcia w głąb trwania, posługując się figurą stożka pamię-
ci, łączącą wierzchołek stożka z teraźniejszą percepcją, jego środek ze sferą 
wspomnień, oraz rozszerzającą się podstawę z dziedziną marzenia sen-
nego93 . Figura zaproponowana, dla odmiany, przez Witkiewicza wiąże ze 
sobą rytm oscylacji między przeżyciami świadomymi, wpisanymi w kon-
sekutywny porządek czasu, a dziedziną fragmentarycznych kompleksów 
danych wrażeniowych, odsuniętych w podświadome tło . W 1938 roku pi-
sał on, że

cielesna przestrzenność naszej jaźni powoduje to, że ciąg naszej świadomości 
nie jest cienką jednowymiarową nitką, tylko raczej może być przyrównany do 
przestrzennego trójwymiarowego walca o mglistych konturach, w środku które-
go przebiega owa nitka centralna, to jest seria treści znajdujących się jako takie 
w świadomości, będących jej aktualnym wypełnieniem, znajdujących się w jej ru-
chomym w czasie centrum . Zawsze jest tło zmięszane, do którego należy stale mgli-
sta świadomość naszego ciała, i to tło podświadome istnieje według teorii Hansa 
Corneliusa jako pewien wpływ, pewne zabarwienie, które nadaje ono naszym tre-
ściom centralnym jako takim świadomym . Mimo to dwa wrażenia centralne nie 
mogą jako takie na siebie zachodzić i wzajemnie się pokrywać [IM, 139–140] .

Na tę nitkę przebiegającą pośrodku walca sfery psychicznej nanizane 
jest, wśród innych kompleksów danych, przeżycie jedności osobowości, 
określone również jako jakość postaciowa formalna całości trwania, które 
od innych jakości odróżnia to, że ma ono charakter całościowy – niejako 
prześwietla ono, każdorazowo inaczej, całą zawartość życia psychicznego 
w danym momencie jego trwania . Przeżycie to ma charakter przestrzenny, 
ponieważ obejmuje usunięte w tło kompleksy danych o charakterze prze-
strzennym . Scalając wszystkie doświadczenia będące dotychczas udzia-
łem istnienia poszczególnego, jedność osobowości nabiera charakteru do-
świadczenia wszystkich doświadczeń .

Funkcjonowanie narysowanego w ten sposób aparatu psychicznego 
przywołuje na myśl dialektykę powierzchni i głębi opisywaną w młodzień-

93 Por . H . Bergson, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum .  
R .J . Weksler-Waszkinel, oprac . M . Drwięga, Kraków 2006, s . 107–141 .
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czych tekstach Witkiewicza . W jego dojrzałych pismach – ontologicznych, 
estetycznych i literackich – dialektyka ta nabiera charakteru polaryzacji 
stanów rozproszenia życia psychicznego i jedności czy też naprzemien-
ności stanów bezrefleksyjnego zanurzania się w strumieniu przygodnych 
cząstkowych przeżyć i stanów maksymalnej integracji w stanach jedności 
osobowości .

O ile postulowane przez Bergsona głębokie „ja”, zanurzając się w dzie-
dzinie wspomnień, a tym samym zwracając się w stronę autentycznego 
trwania, zmierza do integracji z całością bytu, o tyle opisywany przez Wit-
kiewicza stan integracji osobowości, pojmowany jako cząstka strumienia 
przeżyć, potwierdza przede wszystkim fakt monadycznej izolacji indywi-
duum wobec reszty istnienia . Maksymalizm metafizyczny Bergsona słab-
nie jednak, gdy wziąć pod uwagę opisaną przez niego praktyczną funkcję 
wspomnienia – pełni ono funkcję uruchamiania określonej reakcji moto-
rycznej w odpowiedzi na impuls płynący z otoczenia . Przeżycie jedności 
osobowości w sposób efektywny uwalnia – w optyce Witkiewicza – wspo-
mnienie od funkcji praktycznej, wyposażając je w charakter bezinteresow-
ny . Tym skuteczniej może ono stanowić budulec dzieła literackiego bądź 
plastycznego o charakterze czystej formy .

W tym kontekście można skonfrontować koncepcje osobowości obu 
filozofów: jedną i drugą można charakteryzować w kategoriach jedności . 
Według Witkiewicza osobowość jest jednością jako uprzestrzenniona na-
gle i nieoczekiwanie pełna zawartość trwania istnienia poszczególnego, 
uświadomiona indywiduum w formie diagramu bądź przekroju . Nagłość 
jego pojawienia się nadaje mu charakter erupcji . W tym znaczeniu Wit-
kiewicz wciąż podtrzymuje w swoich dojrzałych pismach ontologicznych 
sygnalizowany w jego pismach młodzieńczych związek pojęcia osobowo-
ści z wywiedzioną z filozofii Schopenhauera koncepcją pozaświatowej jaź-
ni, w której, jak we wklęsłym zwierciadle, przegląda się istnienie w całości . 
W systemie ontologii ogólnej jedność osobowości zrelatywizowana zostaje 
jednak do porządku trwania – występując jako jedno z jego ogniw, przeży-
cie jedności osobowości wyposażone zostaje w charakter czasowy .

Jedność osobowości i ciało bez organów. 
Witkiewicz i Deleuze

Według Bergsona osobowość jest jednością w sensie ciągłości jej przemian 
doświadczanej w trwaniu, przy czym trwanie pojmowane jest przez niego 
jako rodzaj bezpośredniej świadomości przepływu stanów psychicznych, 
świadomości rozpoznającej, a zarazem konstytuującej tę jedność . Według 
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Gilles’a Deleuze’a, dla którego filozofia Bergsona była pierwszym i jednym 
z głównych źródeł inspiracji, trwanie nie jest już bezpośrednią świadomo-
ścią stawania się podmiotu – jest ono świadomością ciągłości stawania się 
w wymiarze kosmicznym: stawania się bytu . 

Deleuze wyprowadza radykalne konsekwencje z koncepcji różnicy we-
wnętrznej, którą odnalazł w pismach Bergsona, czy też różnicy bezpośred-
niej, niezakłóconej – na sposób Heglowski – porównawczym i negatyw-
nym zarazem odniesieniem do innej rzeczy . Dostrzeżenie takiej różnicy 
umożliwia, jego zdaniem, rozpatrywanie rzeczy w jej substancjalności, to 
jest w jej zindywidualizowanym i niepowtarzalnym trybie stawania się, 
jako niepodległej determinacji zewnętrznej . Ten tryb stawania się jest 
niezależny od porządkujących operacji pojęciowych, grupujących rzeczy 
w określone kategorie i niwelujących ich wewnętrzne różnice . Wymaga on 
myślenia współbieżnego niejako z procesami różnicowania się, konstru-
owania pojęć uwzględniających pojedynczość rzeczy, ich zindywidualizo-
wany tok stawania się .

Pojmowanie stawania się w różnicy dokonuje się, według Deleuze’a, 
w różnego rodzaju syntezach, których najbardziej podstawową – przedpo-
jęciową – formą jest wrażenie (sensation) . Wrażenie ma charakter syntezy 
dysjunktywnej – kojarzy ono rzeczy w procesie rozdzielania ich, rozwija 
się w sposób ciągły i w tym sensie stanowi ono jedność (Deleuze pisze za-
zwyczaj o wrażeniu w liczbie pojedynczej, nie o wielości wrażeń) . W jego 
obrębie wielość nie przeciwstawia się jedności, ponieważ składniki wraże-
nia nie mają charakteru dyskretnego . Jest procesem aktualizacji tego, co 
wirtualne, który nie polega zaledwie na urzeczywistnieniu tego, co możli-
we . Proces ten ma charakter nieprzewidywalny – napędem jego jest inten-
sywność, pojmowana jako pierwotny impet różnicowania się wewnętrzne-
go (w odróżnieniu od zapośredniczonego różnicowania się zewnętrznego) . 
Jak wyjaśnia Claire Colebrook: „Intensywności nie są po prostu jakościa-
mi – takimi jak czerwoność – są one stawaniem się jakości: powiedzmy, 
rozpalaniem się i słabnięciem podczerwonego światła, które ostatecznie 
widzimy jako »czerwień«” . W związku z tym „wrażenie nie jest po prostu 
widzeniem koloru jako danej zmysłowej, ale wydarza się, gdy to widzenie 
udostępnia nam myśl lub obraz tej wirtualnej różnicy, dzięki której kolor 
jest dany, nie po prostu dany nam, ale jako anonimowy afekt”94 .

Rozumienie różnicy jako intensywności stawania się sytuuje reflek-
sję Deleuze’a na poziomie transcendentalnym, modyfikując w ten spo-
sób podejście Bergsona . Wyróżnione przez Deleuze’a pole transcenden-
talne jest jednak niepodległe hierarchicznej strukturze dziedziny badań 

94 [Za: J . Jervis, Sensational Subjects: The Dramatization of Experience in the 
Modern World, Londyn–Nowy Jork 2015, s . 71–72] .
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„królewskiej nauki” – jak Deleuze określa fenomenologię Husserla – będą-
cej domeną czystej świadomości95 . Pole to wypełnione jest mnogością zin-
dywidualizowanych sił manifestujących się pojedynczymi zdarzeniami . 
Zdarzenia te są anonimowe, wolne od uogólnień narzucanych przez kon-
stytuujący podmiot96 . Ich doświadczalny charakter wyposaża pole trans-
cendentalne Deleuze’a w charakter historyczny – sam określa on swoją fi-
lozofię mianem empiryzmu transcendentalnego97 .

Wirtualne zdarzenia, usytuowane na „płaszczyźnie immanencji” De-
leuze’a, są porównywalne z fragmentarycznymi przeżyciami odkładający-
mi się w cylindrycznej przestrzeni Witkiewiczowskiego tła . Również one, 
według Deleuze’a, podobnie jak dla Bergsona, są danymi z przeszłości, 
które w nowych fuzjach aktualizują się jako teraźniejsze, nie tracąc jednak 
całkowicie wirtualnego charakteru . To, co wirtualne, jako należące do 
przeszłości, jest według Deleuze’a warunkiem stawania się . Zarówno zda-
rzenia wirtualne, jak i zdarzenia aktualne są wyposażone – zgodnie z jego 
teorią – w status zdarzeń realnych . To wiąże je z elementami tła zmiesza-
nego przeżyć według koncepcji Witkiewicza – tym bowiem nie można od-
mówić specyficznej realności, rodzaju quasi-realności, ze względu na ich 
przestrzenny charakter . W tle tym kompleksy jakości cielesnych stale za-
chowują charakter aktualności . Immanentne osobowości ciało jest

„stałą treścią naszej świadomości” – ściślej: trwania samego dla siebie = (AT) – je-
śli nie jako takie, w punkcie świadomości rzucającym, czyli w miejscu najwięk-
szej wyraźności „treści psychicznych”, czyli przeżyć, to w każdym razie zawsze 
stale trwa ono nie jako takie, czyli w „tle zmięszanym”, stanowiąc ciągłe podło-
że wszystkich przeżyć składających się tak z jakości „żywych”, aktualnych, jak 
i wspomnień, wyobrażeń i procesów myślowych98 .

Obejmująca ciało jedność osobowości jest „również rozciągła . Inaczej 
nie mogłoby być istotnego związku między jednością osobowości a jako-
ściami, a także jakościami takimi np . jak tony z takimi jak barwy, w obrę-
bie tej jednej osobowości” [TBŚ, 510] . Ona to, jako źródło aktu twórczego, 

95 Por . G . Deleuze, F . Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizo-
phrenia, tłum . B . Massumi, Londyn–Nowy Jork 2004, s . 405 . Na temat relacji em-
piryzmu transcendentalnego Deleuze’a i fenomenologii Husserla – por . A . Beaulieu, 
Edmund Husserl, [w:] Deleuze’s Philosophical Lineage, red . G . Jones, J . Roffe, Edyn-
burg 2009 .

96 Por . G . Deleuze, Logika sensu, tłum . G . Wilczyński, Warszawa 2011, s . 142–144 .
97 Por . tenże, Różnica i powtórzenie, tłum . B . Banasiak, K . Matuszewski, War-

szawa 1997, s . 100–101 .
98 S .I . Witkiewicz, [O niezaprzeczalnym substracie ontologicznym], [w:] tegoż, 

Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939)…, s . 480 . Dalej w tekście 
jako SO z podaniem stron .
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łączy ze sobą w procesie twórczym – zgodnie z regułami konstrukcji for-
my – różnorodne elementy o charakterze przestrzennym, również o cha-
rakterze cielesnym . Można byłoby uznać, na zasadzie analogii z pogląda-
mi Bergsona i Deleuze’a, że ciało funkcjonuje dla Witkiewicza w porządku 
zarówno aktualnym, jak i wirtualnym . Analogicznie dla Deleuze’a me-
dium wrażenia nie jest świadomość, ale ciało – ono także jest właściwym 
receptorem doświadczenia oferowanego przez dzieło sztuki . Filozof ten 
podkreśla nierozdzielność pojęć ciała i dzieła sztuki, rodzaj – chciałoby 
się powiedzieć – istotowego związku między nimi . W jego optyce wraże-
nie materializuje się w postaci dzieła sztuki, wyraża je, odbiorca zaś włą-
czony zostaje w jego obręb, podtrzymując to zobiektywizowane wrażenie 
własnym ciałem . W książce Francis Bacon: Logique de la Sensation (1981) 
Deleuze stwierdza dobitnie, że dzieło sztuki oddziałuje nie na umysł od-
biorcy, nawet nie na jego percepcję, lecz bezpośrednio na system nerwowy, 
i w tym manifestuje się kwalifikacja wrażenia określana przez niego jako 
faktyczność .

Zejście z poziomu percepcji na poziom wrażenia (a właściwie „sensa-
cji”, tak bowiem, w opozycji do „percepcji”, należałoby tłumaczyć francu-
skie słowo sensation) w oczywisty sposób dystansuje Deleuze’a od Merle-
au-Ponty’ego . Zamiast mówić o ciele własnym, przywołuje on ukute przez 
Antonina Artauda pojęcie „ciała bez organów” jako tego, które funkcjonu-
je niezależnie od narzuconych mu norm o charakterze społecznym czy po-
litycznym . Jak objaśnia Deleuze:

Ciało bez organów przeciwstawione jest mniej organom, co tej organizacji orga-
nów, którą nazywamy organizmem . Jest to napięte i intensywne ciało . Jest ono 
przecinane falą, która rysuje poziomy i progi w ciele zgodnie z wariacjami jej am-
plitudy . W ten sposób ciało nie ma organów, ale progi lub poziomy99 .

Przebiegając ciało bez organów, fala pobudzenia nerwowego angażu-
je wielość zmysłów, nadając mu jedność . Deleuze uznaje w odniesieniu do 
malarstwa, że „wrażenie poszczególnej dziedziny (tutaj wrażenie wizual-
ne) jest w bezpośrednim kontakcie z żywotną siłą, która przekracza każ-
dą dziedzinę i przecina je wszystkie . Tą siłą jest rytm głębszy niż widze-
nie, słyszenie etc .”100 . Zgodnie z proklamowaną przez Cézanne’a „logiką 
wrażeń”: „Rytm pojawia się jako muzyka, gdy dotyczy poziomu słucho-
wego, a jako malarstwo, gdy dotyczy poziomu wizualnego”101 . Ta jedność 

99 G . Deleuze, Francis Bacon: Logic of Sensation, tłum . D .W . Smith, Londyn–
Nowy Jork 2003, s . 32 .

100 Tamże, s . 30 .
101 Tamże .
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zmysłowa, uruchamiana przez rytm, możliwa jest tylko w granicznym do-
świadczeniu ciała bez organów . Deleuze stwierdza, że

rytmiczna jedność zmysłów może być odkryta tylko dzięki wyjściu poza orga-
nizm . Hipoteza fenomenologiczna jest być może niewystarczająca, ponieważ od-
wołuje się jedynie do żyjącego ciała . Ale żyjące ciało wciąż jest jedynie błahostką 
w porównaniu z głęboką i niemal nie do przeżycia Siłą102 .

Dodaje: „Możemy szukać jedności rytmu tylko w punkcie, w którym 
sam rytm zanurza się w chaos, w noc, w punkcie, w którym różnice po-
ziomu są nieustannie i gwałtownie mieszane”103 . Fala pobudzenia nerwo-
wego wprawia ciało w stan wibracji graniczącej z chaosem, dopiero wte-
dy jest ono odczuwane jako jedność . Koncepcja ta znacznie odbiega od 
proponowanej przez Merleau-Ponty’ego niemal oswojonej koncepcji ciała 
jako splotu widzenia i ruchu oraz przynależnej mu dynamicznej i otwar-
tej, ale częściowo rozrysowanej przestrzeni pola fenomenalnego . Podobnie 
jak opisywana przez Witkiewicza jedność osobowości, wrażenie według 
Deleuze’a wystawia ciało bez organów na zmysłowy kontakt z nieskończo-
nością . Witkiewicz pisał zaś o takim stanie psychicznym, który

będzie zatratą świadomości w natężeniu zbytnim poczucia jedności osobowości, 
aż do objęcia w wyobraźni całego świata i rozpłynięcia się w nim, w zaktualizo-
wanej jakby wyobraźniowo jego aktualnej nieskończoności – jak to ma miejsce 
w ekstazach lub choćby przy zatruciu kokainą104 .

Nietrudno połączyć ten stan, jako doświadczenie niemożliwego wyjęte 
z porządku czasu („odwrotnej strony” nicości, zgodnie z retoryką powie-
ści 622 upadki Bunga), ze źródłem procesu twórczego .

W odróżnieniu od Deleuze’a, Witkiewicz rozpatruje ciało dane imma-
nentnie w przeżyciach dotykowych w kategoriach organizmu . W przepro-
wadzanych analizach sposobów jego odczuwania odwołuje się do zakła-
danych zwyczajowo podziałów jego wewnętrznej zawartości na organy 
wewnętrzne, muskulaturę, kościec . Deleuze inaczej: uzależnia wyróżnie-
nie organu ciała od stopnia pobudzenia nerwowego, czyli od działania ze-
wnętrznej siły na system nerwowy . Odwołując się do obrazowości urucha-
mianej w pracach malarskich Francisa Bacona, wyjaśnia:

102 Tamże, s . 32 .
103 Tamże .
104 S .I . Witkiewicz, O zjawiskowości tzw. przedmiotu rzeczywistego i fizykalnego 

jako jego części i o obserwatorze w równaniach fizyki, czyli o niesamowystarczalności 
czystego poglądu fizykalnego, [w:] tegoż, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozo-
ficzne (1933–1939)…, s . 232 .
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Gdy fala napotyka zewnętrzne siły na danym poziomie, pojawia się wrażenie . 
W tym spotkaniu określony zostanie organ, ale jest to prowizoryczny organ, któ-
ry utrzymuje się tylko podczas przejścia fali i działania siły, i który zostanie prze-
sunięty by zostać umieszczonym gdzie indziej105 .

Filozof doprecyzowuje tę koncepcję, stwierdzając, że „ten organ zmieni 
się, jeśli zmieni się sama siła lub jeśli przesunie się ona na inny poziom”106 . 
Opisując „tranzytywność” organów, określającą cielesny sposób bycia fi-
gur w obrazach Bacona, uznaje, że

ciało bez organów nie jest definiowane przez nieobecność organów […] . Jest ono 
[…] definiowane przez tymczasową i prowizoryczną obecność określonych orga-
nów . Jest to sposób na wprowadzenie czasu do obrazu malarskiego – i u Bacona 
jest wielka siła czasu, malowany jest sam czas . Wariacja faktury i koloru na cie-
le, głowie lub plecach […] jest rzeczywiście wariacją czasową regulowaną do dzie-
siątej sekundy107 .

Ze względu na to uczasowienie kompozycji malarskiej, figury, a raczej 
ich części, widniejące na obrazach Bacona znamionuje rodzaj nadmiaru 
opisany jako:

Obecność lub natarczywość . Niezmierzona obecność . Natarczywość uśmiechu 
poza twarzą lub pod twarzą . Natarczywość krzyku, który trwa dłużej niż usta 
i jest zawsze opóźniony . Wszędzie tam jest obecność działająca bezpośrednio na 
system nerwowy, która czyni reprezentację, czy to z bliska, czy z odległości, nie-
możliwą108 .

Ciało immanentne przeżyciu jedności osobowości utrzymuje się we-
dług Witkiewicza w granicach jakości dotykowych zewnętrznych – one 
stanowią najbardziej adekwatną, odczuwaną od wewnątrz, jego formę . 
Ciało bez organów, tak jak staje się ono we wrażeniu malowanym – we-
dług Deleuze’a – w obrazach Bacona, jest ciałem nadmiernym, narzucają-
cym się, przekraczającym granice, ciałem histerycznym . Jego kształty się 
zacierają, sposób malowania figur chwytanych w procesie stawania się De-
leuze określa mianem „chronochromatyzmu”109 . Witkiewicz z kolei pod-
kreśla pewną nieokreśloność lokalizacji poczucia „mojości” w odniesieniu 
do określonych części ciała . Pisze o „miąższu mgłowych czuć cielesnych” 
[TBŚ, 519], o czuciach „mięśniowych, stawowych, ścięgniowych i orga-
nów wewnętrznych, stanowiących masę o nieokreślonych, mgłowych kon-

105 G . Deleuze, Francis Bacon: Logic of Sensation…, s . 34 .
106 Tamże .
107 Tamże, s . 34–35 .
108 Tamże, s . 36–37 .
109 Por . tamże, s . 35 .
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turach, ale nie przekraczających nigdy ostrej w zetknięciu z innymi przed-
miotami granicy naszych ciał, ich powierzchni” [TBŚ, 519] . Podkreśla nie-
punktualność jaźni

w bezpośredniej introspekcji: jest mgławy utwór skondensowany mgławicowo 
od głowy do brzucha, który tracąc nieokreśloną przestrzennie, a silnie natężoną 
„mojość” jakości cielesnych (do tego mogą dołączyć się różne wspomnienia, wy-
obrażenia, „myśli” itd .) konsoliduje się i udokładnia przestrzennie w kierunku be-
bechów, stawów, ścięgien i mięśni, a szczyt ostrej lokalizacji dostaje w skórze, przy 
minimalnym może natężeniu współczynnika „mojości” [SM, 95] .

Opisuje również organizm w kategoriach sprzęgni i organizmu istot-
nego – ten drugi jako konstytutywny dla tożsamości istnienia poszcze-
gólnego:

[…] przestrzenna jaźń występuje przede wszystkim jako identyczna w swej mo-
jości, jakkolwiek nierównomiernie rozłożona (oczy np . i łydki) i w różnych stop-
niach tej mojości w całym ciele: jeśli mi obetną nogi, ręce, uszy, nos, będę istnieć 
dalej, w organizmie są elementy sprzęgni (carcasse, podwozie) i organizmu istot-
nego: tym ja jestem i bez tego istnieć nie mogę [SM, 47] .

Rozróżnienie to precyzuje, skupiając się na określeniu w kategoriach 
dotykowych właściwego statusu głowy czy mózgu wśród organów ciała 
– siedlisk „mojości”:

[…] sprzęgnią nazwałem karkasę organizmu, cały kościec, muskulaturę i ścięgna, 
noszącą organy najistotniejsze, jak płuca, serce, system trawienia itd ., które w sto-
sunku do systemu centralnego, tego nieczującego siebie jako takiego, jako „cie-
lesnego flaka”, organu, będącego najistotniejszym siedliskiem osobowości, tzn . 
miejscem, gdzie ona bez substratu cielesnego jako takiego najbardziej skonden-
sowanie jest w postaci „mojości” zasiana w wyobrażeniach, obrazach pamięcio-
wych i „myślach” i skąd promieniuje (jako moment niesamodzielny) na resztę cia-
ła swoją mojość: dlatego to głowa jako mojość jest najwięcej intensywna, potem 
idą okolice serca i brzucha, dalej organy płciowe i inne członki (kończyny) odzna-
czające się najmniejszą stosunkowo mojością [TBŚ, 537] .

Również Bacon pisze o karkasie organizmu, opisując funkcjonowanie 
ciała w rozpięciu między kośćcem a „żywym mięsem”: „kości są jak tra-
pez (karkasa), na którym ciało jest akrobatą . Atletyzm ciała jest przedłu-
żany naturalnie w akrobatyce mięsa”110 . Kościec kojarzy z tym, co inte-
lektualne, pojęciowe, i w pewnym sensie wyobcowane z ciała, mięso zaś 
z tym, co zmysłowe, odczuwane bezpośrednio, poddane fali pobudzenia 
nerwowego . 

110 Tamże, s . 17 .
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Koncepcja histeryczności czy ekscesywnej obecności ciała, podobnie 
jak Witkiewiczowska koncepcja cielesnej jaźni, pozbawia wzrok lub jego 
narząd – oko – wyróżnionej pozycji w stosunku do innych organów zmy-
słowych . Jak inne organy przemieszczające się w ciele bez organów, oko 
nabiera charakteru tranzytywnego . Histeria ciała

nie traktuje oka jako organu o stałej lokalizacji . Uwalnia ona linie i kolory od ich 
funkcji reprezentatywnej, ale uwalnia jednocześnie oko od przynależności od or-
ganizmu, od jego charakteru nieruchomego i określonego organu: oko staje się 
wirtualnie wielowartościowym i nieokreślonym organem, który widzi ciało bez 
organów (Figurę) jako czystą obecność111 .

Oko tego rodzaju nie jest organem służącym, jak w fenomenologii 
ufundowanej na pojęciu intencjonalności, ekstrapolacji ciała poza dzie-
dzinę przeżyć . Ze względu na swoją tranzytywność oko staje się dla nie-
go niejako tożsame z ciałem przeżywanym w procesie immanentnego sta-
wania się . Deleuze uznaje, że w malarstwie oko „obiektywnie umieszcza 
przed nami realność ciała, linii i kolorów uwolnionych od reprezentacji 
organicznej”112 . Zgodnie z jego koncepcją: „Obraz daje nam oczy wszę-
dzie: w uchu, w żołądku, w płucach (obraz oddycha…)”113 . Filozof przy-
tacza powiedzenie Paula Gauguina, zgodnie z którym: „Nasze oko [jest] 
nienasycone i w gorączce”114 . W ten sposób miast absolutnej ślepoty opisy-
wanej przez Derridę jako warunek (nie)możliwości twórczości artystycz-
nej Deleuze proponuje jako jej warunek rodzaj nadślepoty, tożsamej z eks-
cesywnością widzenia .

Krytykę pojęć aktu i intencjonalności przeżyć przeprowadzoną przez 
Witkiewicza można uznać za pokrewną decyzji zanegowania przez Deleu-
ze’a fenomenologicznego transcendentalizmu, w którym akt i intencjonal-
ność odpowiedzialne są za segregację pojęciową i hierarchizację zawartości 
pola transcendentalnego . Według Witkiewicza, uznającego immanencję 
ciała wobec jaźni, pojęcia aktu i intencjonalności

odgrywają rolę nie skrótów tymczasowych opisu, tylko w zastępstwie zanegowa-
nego ciała, rolę pojęć ostatecznych niesprowadzalnych, fałszujących gruntownie 
rzeczywiście trudny do opisania stan rzeczy, w którym przeżycia cielesne splecio-
ne są w jeden nierozplątany węzeł z tzw . „przeżyciami duchowymi”, które znów wy-
odrębnia się fałszywie jako specjalną sferę absolutnie już do pierwiastków prost-
szych niesprowadzalną w związku z wyżej wymienioną terminologią [SO, 480] .

111 Tamże, s . 37 .
112 Tamże .
113 Tamże .
114 Tamże, s . 39 .
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Witkiewicz przybiera ton oskarżycielski, uznając, że pojęcie aktu „do-
skonale spełnia u niektórych (nie u Husserla tylko) zadanie eliminowa-
nia bezpośrednio danej jedności osobowości, jako czegoś pierwotnego” 
[OA, 190] . Wyodrębnione przez niego tło zmieszane przeżyć, pojmowa-
ne jako dziedzina operacji pamięciowych i stanowiące zarazem rezerwuar 
elementów służących do budowy dzieła sztuki w czystej formie, porówny-
walne jest z zawartością odsłanianej przez Deleuze’a płaszczyzny imma-
nencji . Podstawowa różnica między oboma myślicielami polega na tym, 
że tam, gdzie Witkiewicz widział kres dywagacji filozoficznej – przekro-
czenie granic refleksji pojęciowej i wejście, w przebiegu procesu twórcze-
go, w sferę „kompleksów znaczeniowych prywatnych” – tam Deleuze upa-
trywał jej początku . Mimo to Witkiewicz wydaje się do pewnego stopnia 
motywowany w swoich rozważaniach ontologicznych impulsem różni-
cy o charakterze afirmatywnym, uznając, że w czuciach dotykowych ze-
wnętrznych „czujemy to ciało i dotykany przedmiot zewnętrzny jednocześ-
nie” [TBŚ, 519], nie zaś, jak widział to Merleau-Ponty, naprzemiennie .

Obroty ciał intensywnych

Witkiewicz, jak pamiętamy z trzeciego rozdziału niniejszej pracy, sygnali-
zował dług niektórych kompozycji malarskich utrzymanych w czystej for-
mie wobec pojęcia rzeźby . Podkreślał niemożliwość pełnej i adekwatnej 
percepcji dzieła rzeźbiarskiego utrzymanego w czystej formie ze wzglę-
du na jego trójwymiarowość . Konieczność ograniczenia się do skonsta-
towania efektu czystej formy w dziele rzeźbiarskim na podstawie wido-
ku jednego z jego profili wiąże ze sobą, jego zdaniem, element obróbki 
pojęciowej ewokowanych przez nie „czuć muskularnych” . Dopuszczał za-
razem możliwość wykorzystania w dziele malarskim kształtów namalo-
wanych w stylizacji rzeźbiarskiej, skutkującego przeniesieniem do nie-
go tych dodatków pojęciowych nadbudowanych na dotykowej percepcji . 
Rozważał również – czysto teoretycznie – zabieg objęcia dotykowego dzie-
ła rzeźbiarskiego ze wszystkich stron, w celu adekwatnego odczucia jego  
czystej formy . 

Rozważania te znajdują odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach onto-
logicznych Witkiewicza dotyczących immanencji przedmiotu danego 
w doświadczeniu . Zgodnie z nimi, przedmiot, dany jako kompleks jakości 
w przebiegu trwania, zyskuje status przedmiotu transcendentnego dzię-
ki osadzeniu go w kontekście „wspomnień, sumy doświadczeń, sumy wy-
obrażeń o doświadczeniach możliwych” [OA, 235] . Innymi słowy, staje 
się zewnętrzny wobec strumienia przeżyć na podstawie (opisanej przeze 
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mnie wcześniej) symbolicznej operacji wyznaczania „transcendentu przez 
immanent” . Dzieje się tak jednak „poza wypadkami, w których [przed-
miot] jest bezpośrednio dany, jako np . kulka w ręku, tzn . w razie otoczenia 
przedmiotu ciałem lub jego częścią” [OA, 235] .

Rodzaj gry między pojęciami transcendencji i immanencji w powyż-
szych znaczeniach inscenizuje, jak się wydaje, obraz olejny Witkiewicza 
znany jako Kompozycja (1922) [il . 23] . Widoczna na nim skierowana na 
prawo szponiasta dłoń pomarańczowego gada (?), którego głowa, osadzo-
na na skręconej szyi, widnieje pośrodku górnej części obrazu, łączy go, jak 
się wydaje, z omawianym przeze mnie wcześniej rysunkiem Prof. Krzesto-
mir jest dobry człowiek tylko trochę perwersyjny [il . 6] . W tej drugiej pra-
cy opresyjny gest dłoni należącej do tytułowej postaci zagraża wykłuciem 
oczu postaci usytuowanej poniżej, sugerując ten sposób napięcie między 
aspektem wzrokowymi i dotykowym obrazu, oraz problematyzując jego 
status optyczny . W Kompozycji zakrzywione palce rozwartej dłoni poma-
rańczowego indywiduum oraz jego raczej nieokreślonego (fallicznego?) 
kształtu odnóże, jak się wydaje, pełnią funkcję kształtującą – formują gło-
wę innego indywiduum z wprawionej w ruch wirowy materii . Ruch obro-
towy wydaje się przenikać całą przestrzeń opisywanego obrazu . Sugerują 
to pierścienie widniejącej w tle planety (Saturna?), skręcona spiralnie szyja 
pomarańczowego gada, spiralne linie widniejące na jego głowie (kojarząc 
się za zwojami mózgowymi, mogą one symbolizować potencjał intelektu-
alny), zgodna z nachyleniem pierścieni planety diagonalna orientacja błę-
kitnej postaci widniejącej na pierwszym planie . 

O ile pomarańczowego gada można skojarzyć z postacią męską, o tyle 
figura błękitna, otwierająca czeluść wydrążonego łona w dolnej partii ob-
razu, wyposażona jest w znamiona postaci żeńskiej . Ruchy tych postaci 
dopełniają się wzajemnie: ręka pomarańczowego gada ciąży w dół, doci-
skając rozwartą dłonią formowaną głowę, ręka błękitnej samicy z pierw-
szego planu, jak gdyby połączona w łokciu wspólnym zawiasem z ręką 
postaci pomarańczowej, kieruje się w górę, obejmując palcami owalny 
przedmiot (embrion?) .

Omawiana Kompozycja wiąże ze sobą, jak się wydaje, konotacje rzeź-
biarskie . Postać pomarańczowa (ojcowska) oddaje się czynności kształto-
wania nowego indywiduum z materii czerpanej jak gdyby bezpośrednio 
z wnętrza ziemi, w analogii do formowania rzeźbiarskiego z gliny przy uży-
ciu obrotowego kawaletu (którego na obrazie brak) . Postać błękitna (mat-
czyna) oddaje się, można założyć, fantazji włączenia kształtowanej postaci 
na powrót do sfery immanencji przez dotykowe objęcie jej ze wszystkich 
stron we wnętrzu swojego ciała . Ona również jest poddana przenikają-
cemu przestrzeń omawianej pracy ruchowi obrotowemu, ten jednak, za-
miast wzbogacać zakres jej wielozmysłowego kontaktu ze światem, czyni 
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ją odseparowaną i pustą . Obie postacie zdają się odnosić – każda na swój 
sposób – do idei tworzenia wyposażonego w wymiar dotykowy . 

Konotacje rzeźbiarskie wiąże ze sobą wiele innych prac Witkiewicza . 
Z rzeźbami kojarzą się „podstawkowe widma” osób umieszczane na róż-
nego rodzaju stolikach w rysunkach i portretach . Niekiedy podstawy te 
nabierają charakteru stołów laboratoryjnych, na których demoniczni pro-
fesorowie hodują lub wywołują „nieistniejące potwory” . Ruch wirowy, 
któremu poddane są postacie w opisanej Kompozycji, może sugerować 
stan wzmożonej jedności osobowości w bezpośrednim doznaniu zmien-
ności istnienia, wynikającej z interakcji indywiduów na nieskończenie 
wielu jego poziomach . Pamiętamy, że w opisanej przeze mnie w trzecim 
rozdziale niniejszej pracy Kompozycji fantastycznej indywidua łączą się ze 
sobą w ruchu obrotowym, sugerowanym okrężnym ruchem demona lecą-
cego wokół stosu sczepionych ze sobą postaci .

Według Deleuze’a w malarstwie Bacona również mamy do czynienia 
z rotacją przestrzeni – chodzi o ruch obrotowy płaszczyzn koloru wokół 
figury, zapośredniczony ochronną i restrykcyjną zarazem strukturą kon-
turu . Ten ostatni, wyposażony w znamiona konstrukcji architektonicz-
nej, wyznacza miejsce funkcjonowania figury w przestrzeni . Podobnie jak 
w obrazach Witkiewicza, współzależność tych trzech elementów kompo-
zycji ma, zdaniem Deleuze’a, charakter rzeźbiarski . Pisze on, że stanowią 
one dla Bacona „strukturę materialną, kolisty kontur i wzniesiony obraz . 
Gdyby myśleć w kategoriach rzeźbiarskich, musielibyśmy powiedzieć: ar-
matura; piedestał, który byłby ruchomy, oraz Figura, która poruszałaby się 
wzdłuż armatury wraz z piedestałem”115 . Między figurą i tłem złożonym 
z pól koloru zachodzi, zdaniem Deleuze’a, ścisła korelacja regulowana po-
rządkującą funkcją konturu . Zajmuje go

ta absolutna bliskość, to wzajemne precyzowanie się pola funkcjonującego jako 
tło i Figury, która funkcjonuje jako forma, na pojedynczej powierzchni widzianej 
z bliska . Ten właśnie system, to współistnienie bezpośrednio przylegających sek-
torów, które obejmuje przestrzeń, konstytuuje absolutnie zamkniętą i obracającą 
się przestrzeń116 .

Mimo anonsowanej przez Deleuze’a bezpośredniości wrażenia, zna-
mionującej doświadczenie odbiorcy obcującego z dziełem malarskim, kre-
śli on na kartach fragmentarycznych rozdziałów Logique de la Sensation 
zasady ikonografii, zgodnie z którymi omawia prace Bacona . Ikonogra-
fia ta dotyczy dynamicznych relacji między składowymi kompozycji ma-

115 Tamże, s . 4 .
116 Tamże .
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larskiej – tła, konturu i figury – opisywanych w kategoriach dwóch głów-
nych, przeciwstawnych sobie sił . 

Z tłem obrazu Deleuze wiąże siłę izolowania figury – wyraża się ona 
w ruchu płaszczyzny koloru formującym ją w cylinder: „nawija się ona 
wokół konturu, wokół miejsca; otacza ona i więzi Figurę”117 . Ta tendencja 
dośrodkowa odpowiedzialna jest za „ekstremalną samotność Figur, eks-
tremalne ograniczenie ciał, które wyklucza każdego widza”118 . Postacie 
świadków zachodzących na obrazach Bacona mutacji figur nie są widza-
mi, lecz częściami samych figur – mają status „stałego punktu odniesienia, 
w stosunku do którego oceniana jest wariacja”119 . Podobną rolę odgrywają 
na rysunkach Witkiewicza obserwatorzy „igraszek” demonów – uczestni-
ków tajemniczych eksperymentów naukowych bądź towarzyskich . Obser-
watorów tych trudno jest jednak uznać za emanacje samych protagoni-
stów tych scen – ich status należałoby raczej odnieść do postulowanego 
w ontologii Witkiewicza dwojakiego sposobu rozpatrywania ciał: od środ-
ka i od zewnątrz .

Ze współistniejącą z tłem figurą Deleuze wiąże siły deformacji i roz-
proszenia w otoczeniu – tendencje odśrodkowe wyrażające ruch zawiązu-
jący się w samym ciele: wysiłek stawania się figurą . Ruch ten manifestuje 
się w obrazach Bacona jako ucieczka z ciała pojmowanego jako organizm . 
Spełnia się ona w fazach transformacji organów przemieszczających się na 
powierzchni ekscesywnego ciała . Przybiera zatem formę spazmu – jako 
rodzaje ucieczki z ciała Deleuze wymienia stany wegetatywne wymioto-
wania, wydalania, interakcji erotycznej . Miejsc ujścia ciała bez organów 
dostarcza również kontur wyposażony w znamiona membrany między 
ciałem i otoczeniem . W ruchu odśrodkowym obserwowanym na obrazach 
Bacona

kontur zmienia się, przekształca się w półkulę basenu lub parasola, grubość defor-
mującego lustra . Figura jest skurczona lub rozszerzona, żeby mogła przejść przez 
otwór lub wejść do lustra – doświadcza ona niezwykłego stawania-się-zwierzę-
ciem w serii krzyczanych transformacji i przymierza się do powrotu do płaszczy-
zny koloru, do rozproszenia się w strukturze w ostatnim uśmiechu, za pośred-
nictwem konturu, który nie służy już deformacji, ale działa jak kurtyna, w którą 
Figura wtapia się w nieskończoność . W ten sposób najbardziej zamknięty ze świa-
tów był również najbardziej nieograniczony120 .

W ten nieustający konflikt sił dośrodkowej i odśrodkowej są wpisane 
ruchy figury – ciała histerycznego, które ucieka przed opresją przestrzeni . 

117 Tamże, s . 12 .
118 Tamże . s . 10 .
119 Tamże .
120 Tamże, s . 23 .
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Ruchy te są podporządkowane pulsowaniu przestrzeni obrazu: jej zaciska-
niu się wokół ciała, powodującemu jego deformację, oraz rozkurczaniu się 
jej ze względu na tendencję ciała do rozproszenia się w przestrzeni . Krótko 
mówiąc, podporządkowane są one rytmowi systoli i diastoli .

W obrazach Bacona, zgodnie z wykładnią Deleuze’a, forma ciała od-
dzielona jest od konstrukcji architektonicznej określonej jako kontur . 
Powierzchnia formy ciała charakteryzuje się specyficznym zatarciem, 
symptomatycznym dla intensywnego stawania się, kontur zaś zachowu-
je każdorazowo swoją wyrazistość . Oba opisane wyżej rodzaje ruchu ko-
jarzą figurę z atletyzmem, którego instrumentem jest właśnie konstrukcja 
konturu – staje się on „aparatem do gimnastyki Figury na polach kolo-
ru”121 . Umożliwiając obustronną komunikację między figurą i „material-
ną strukturą” tła, kontur pełni wielorakie funkcje, między innymi „jest on 
trapezem lub protezą”, ponieważ, pośrednicząc w ruchu dośrodkowym, 
„podtrzymuje atletyzm figury zamkniętej w jego wnętrzu” oraz ze wzglę-
du na inicjowaną przez niego, w ruchu odśrodkowym, „akrobatykę mięsa” 
(ta druga rola kojarzy go z kośćcem)122 . Ten wzgląd na konstrukcję archi-
tektoniczną rozpiętą w obrazach Bacona wokół ciała znacznie dystansuje 
sposób myślenia Deleuze’a o malarstwie od filozofii malarstwa Merleau-
Ponty’ego, zakładającej bezpośrednie odniesienie ciała własnego do pola 
fenomenalnego . 

Inaczej jeszcze u Witkiewicza: w jego obrazach kontur nie jest oddzie-
lony od ciała i zamyka bezpośrednio jego formę, znacząc zarazem po-
wierzchnię styku ciała danego istnienia poszczególnego z innymi indywi-
duami . Biorąc pod uwagę zawartość jego pism ontologicznych, należałoby 
uznać, że intensywność stawania się ciała łączyłby on przede wszystkim 
z napięciem mięśniowym związanym ściśle z „poczuciem nieuwarunko-
wania wewnętrznego danego ruchu” [OA, 199] ciała . Intensywne stany 
jedności osobowości mieszczą się dla Witkiewicza ściśle w granicach cia-
ła . Jak wyjaśnia:

Poczucie to, składające się też z pewnych jakości wewnętrznego dotyku, z do-
datkiem wspomnień i fantazmów, odznacza się tym, że jedność naszej osobo-
wości bezpośrednio nam dana zawsze w tle zmięszanym mniej lub więcej wy-
raźnie istniejąca, szczególnie silnie występuje jako taka na tym tle zmięszanym 
(jak to jest możliwe z każdą jakością w ogóle) w związku z pewnymi specyficz-
nymi następstwami jakości: tzw . „ruchami zaznaczonymi” (napięcia kierunkowe  
muskułów) [OA, 199–200] .

121 Tamże, s . 11 .
122 Por . tamże, s . 24 .
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W postaciach z jego obrazów atletyzm tego rodzaju manifestuje się 
opisaną przeze mnie wcześniej potencjalnością ruchu – „ukierunkowaną 
energią” według określenia Wojciecha Sztaby – przekładającą się na kie-
runek czytania napięć kierunkowych przez widza . Zmienione proporcje 
ciał prężących się postaci sugerują, że są one w ruchu – przemieszczając 
się w przynależnej im przestrzeni rzeczywistej, podlegają one fluktuacjom 
„mojości” wrażeń dotykowych zamkniętych w granicach ciała, przesuwa-
jących się w obrębie ich muskulatury . Nieeuklidesowy charakter otacza-
jącej je przestrzeni wydaje się funkcją ich ucieleśnionych aktów wolicjo-
nalnych .

Deleuze, który w interpretacji ruchów postaci w obrazach Bacona rów-
nież wydaje się zgodny z zaproponowaną przez Merleau-Ponty’ego kon-
cepcją „ruchu bez zmiany miejsca”, według której odmalowane w dziełach 
części ciała, z których każda uchwycona jest w innym momencie, stano-
wią „zetknięcia z trwaniem” . Dystansując się wobec dążeń futurystów, po-
stulujących ukazywanie przedmiotów w konsekutywnych fazach ruchu, 
uznaje, że w obrazach Bacona „to nie ruch wyjaśnia poziomy wrażenia, to 
poziomy wrażenia są tym, co zostaje z ruchu”123 . Skupia się nie tyle na sa-
mym ruchu, ile na jego efektach manifestujących się w ograniczonej mo-
bilności ciał . Uznaje, że w pracach Bacona chodzi o „ruch »w miejscu«, 
spazm, który odsłania […] działanie niewidzialnych sił na ciało (stąd de-
formacje cielesne, które wynikają z tej bardziej głębokiej przyczyny)”124 . 
Deformacje są w obrazach obu artystów – Bacona i Witkiewicza – sposo-
bem ewokowania napięcia cielesnego . O ile postacie z obrazów Witkiewi-
cza wydają się owładnięte ruchem rodzącym się we wnętrzu ciała, o tyle 
w obrazach Bacona „ruch polega mniej na przemieszczeniu, co na ame-
bowatej eksploracji, w którą figura angażuje się wewnątrz konturu”125 . 
W odśrodkowym ruchu ucieczki z ciała-organizmu atleta staje się akroba-
tą, któremu „wyznaczono pozostawanie nieruchomym w okręgu”126 . 

Deleuze ujmuje skrótowo problematykę ruchu w obrazach Bacona, pi-
sząc, że chodzi w nich o „deformację, nie o transformację”127 . Uznaje de-
formację za rodzaj indeksu działającej siły . W tym sensie „widoczne ruchy 
Figur podporządkowane są wywieranym na nie niewidzialnym siłom”128 . 
Podstawową funkcję malarstwa upatruje w okiełznywaniu tych sił, czynie-
niu ich widzialnymi . Uderzenia sił – miejsca ich spotkania z falą pobudze-

123 Tamże, s . 30 .
124 Tamże .
125 Tamże, s . 29 .
126 Tamże .
127 Tamże, s . 42 .
128 Tamże, s . 44 .
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nia nerwowego – manifestują się wyodrębnieniem tymczasowego organu . 
Jak wyjaśnia Ronald Bogue, tymczasowy organ „jest miejscem wrażenia 
[…], stawaniem się, które zawiera w sobie przejście intensywności z jed-
nego poziomu na drugi”129 . Bogue wymienia przykłady „stawania-się-
zwierzęciem” w obrazach Bacona: przemianę ust w pysk, brwi w skrzydło, 
uśmiechu w szczerzenie zębów130 . W przemianach takich dokonuje się in-
tensywne różnicowanie się ciała bez organów . Deleuze stwierdza również, 
że tymczasowy organ jest „miejscem deformacji, figuralnego chaosu, ale 
także grafem lub diagramem rozwinięcia kompozycji, której funkcją jest 
okiełznanie sił”131 . Jak pamiętamy, Witkiewicz też postulował w pismach 
estetycznych nadawanie masom kompozycyjnym napięć kierunkowych 
przez kojarzenie ich z formami przedmiotowymi . Może to prowadzić do 
wyposażenia obrazu w znamiona kompozycji perwersyjnej, funkcjonują-
cej na granicy jedności i rozpadu . Deleuze czyni krok dalej: sugeruje wyj-
ście Bacona poza formalny porządek obrazu: „Tym, co konstytuuje obraz 
Bacona, zamiast korespondencji formalnych, jest strefa nierozróżnialności 
lub niedecydowalności między człowiekiem i zwierzęciem”132 .

Przedstawioną w Logique de la Sensation koncepcję diagramu można 
byłoby uznać za radykalizację Witkiewiczowskiej koncepcji napięcia kie-
runkowego . Odwołując się do metody komponowania obrazu stosowanej 
przez samego Bacona, zakładającej jako punkt wyjścia procesu tworze-
nia niekontrolowaną dystrybucję znaków na powierzchni płótna, Deleuze 
postuluje pozbawienie obrazu znamion reprezentacji przez usuwanie jego 
wyjściowych „danych figuratywnych” . Będą one

starte ścierką, zamalowane pędzlem, wtarte lub jeszcze raz zamalowane . Na przy-
kład usta: zostaną one wydłużone, rozciągnięte od jednej strony głowy do dru-
giej . Na przykład głowa: jej część zostanie przetarta pędzlem, szczotką, gąbką lub 
ścierką . To właśnie Bacon nazywa „grafem” albo diagramem: to tak, jakby Sahara, 
strefa Sahary, została gwałtownie wprowadzona do głowy133 .

Powstający na zasadzie tego spustoszenia diagram jest „zbiorem nie-
znaczących i niereprezentujących linii i stref, uderzeń linii i plam kolo-
ru”134 . Deleuze wyjaśnia:

129 R . Bogue, Deleuze on Music, Painting and the Arts, Nowy Jork–Londyn 2003, 
s . 126 .

130 Por . tamże, s . 126 .
131 Tamże, s . 130 .
132 G . Deleuze, Francis Bacon: Logic of Sensation…, s . 16 .
133 Tamże, s . 70–71 .
134 Tamże, s . 71 .

 Obroty ciał intensywnych 235



Te niemal ślepe ślady ręki zaświadczają o wtargnięciu innego świata do wizual-
nego świata figuracji . Do pewnego stopnia usuwają obraz z organizacji optycznej, 
która panowała nad nim i czyniła z góry figuratywnym . Ręka malarza interwe-
niuje, by strząsnąć zależność od suwerennej organizacji optycznej i rozbić ją: nie 
można już nic widzieć, jak w katastrofie, chaosie135 .

Sformułowania te wypowiadają zamysł całkowitego odrzucenia supre-
macji wzroku w malarstwie . Sytuują one również – w sensie ikonograficz-
nym – afektywne ciało wobec niewidzialnego – malowany przez Baco-
na papież, przywołany z obrazu Velázqueza, „niczego nie widzi i krzyczy 
przed niewidzialnym”136 . Jego intensywne stawanie się nie podlega po-
miarowi zewnętrznemu, podobnie jak niemierzalne są stopnie natężenia 
jedności osobowości postaci z obrazów Witkiewicza . Mnogość widocz-
nych w jego rysunkach instrumentów pomiaru intensywności przeżyć, 
trzymanych przez inicjatorów badań naukowych lub eksperymentów to-
warzyskich, jakby humorystycznie komentuje daremność wysiłków tego 
rodzaju .

Grafy chaosu czy niefiguratywne diagramy, dostrzegane przez Deleuze’a 
w obrazach Bacona, mają nie tyle angażować widzenie i aktywność umy-
słową odbiorcy, ile oddziaływać bezpośrednio na jego system nerwowy . Spo-
sób rozumienia obrazu przez Deleuze’a i Bacona przywołuje na myśl program 
artystyczny Umberto Boccioniego, zorientowany, jak pamiętamy, na chwy-
tanie „czystego wrażenia” w dziele artystycznym . Inspirowany, podobnie jak 
Deleuze, myślą Bergsona, Boccioni szukał środków do przekazania w swoich 
pracach „dynamicznego wrażenia” przedmiotu, powstającego w intuicyjnym 
zanurzeniu się w stawaniu się przedmiotu i przeżywaniu jego ruchu . Od-
wołanie się do doświadczenia tego rodzaju umożliwiało, zgodnie z jego 
programem, wizualizację unikalnej formy ciągłości przedmiotu w prze-
strzeni . Prace Boccioniego, malarskie i rzeźbiarskie, miały ukazywać rytm 
stawania się przedmiotu w jego interakcji z otoczeniem, analizować we-
wnętrzne siły przedmiotów manifestujące się w trajektoriach ich ruchów . 
W jego optyce ruch obrotowy – spiralna ewolucja przedmiotu – miała wy-
rażać jego wewnętrzną energię .

Kompozycje malarskie Boccioniego sytuują widza w przestrzeni 
optycznej obrazu, czyniąc z niego centrum uwidocznionych w nim wra-
żeń . Z kolei jego rzeźby wyprowadzają wrażenie w trzeci wymiar, prze-
nosząc proces odbioru dzieła do przestrzeni rzeczywistej . Wydaje się, że 
stąd już tylko krok do sposobu pojmowania dzieła sztuki przez Deleuze’a, 
nawet jeżeli ten nie wiązał go ściśle, jak czynili to futuryści, z funkcją 

135 Tamże .
136 Tamże, s . 28 .
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odzwierciedlania konsekutywnych faz ruchu . Dzieło sztuki jest dla nie-
go zmaterializowanym „blokiem wrażeń” czy „samym byciem wraże-
nia: istnieje ono samo w sobie”137 . Wymaga ono od odbiorcy aktywnego 
uczestniczenia – na poziomie cielesnym, nie tylko wzrokowym – w pod-
trzymywaniu wrażenia, jego stawaniu się . Jak ujął to Deleuze: „Jako widz 
doświadczam wrażenia, tylko wchodząc do obrazu, osiągając jedność 
odczuwania z tym, co odczuwane”138 . Komentując wyróżniony przez  
Deleuze’a status dzieła sztuki jako zdarzenia, Elizabeth Grosz uznała:

Wrażenie żyje nie w ciele odbiorcy, podmiotu, ale w ciele dzieła sztuki . Sztuka jest 
sposobem, w jaki ciało doświadcza wrażenia w sposób najbardziej bezpośredni, 
z […] możliwie najmniejszym pośrednictwem reprezentacji, bo sztuka jest z ciała, 
bo tylko sztuka wprowadza ciało we wrażenia nigdy nie doświadczane wcześniej, 
niemożliwe do bycia doświadczonymi w jakikolwiek inny sposób139 .

O ile zatem dzieło malarskie spełnia się, zgodnie z wykładnią Deleuze’a,  
w pełnym cielesnym doświadczeniu – aktualizuje się ono we wrażeniu 
ożywiającym intensywne ciało bez organów – o tyle kompozycja malar-
ska utrzymana w czystej formie staje się, zgodnie z wykładnią Witkiewi-
cza, w akcie percepcji wzrokowej oferującej doznanie jedności osobowości, 
wciąż jednak wyabstrahowanym z doświadczenia cielesnego . Witkiewicz, 
mimo radykalizmu własnych rozstrzygnięć w dziedzinie ontologii, za-
trzymuje się w swoim myśleniu malarstwa na granicy optyczności ob-
razu – sytuując odbiorcę w przestrzeni doświadczenia wzrokowego, nie 
zaś w przestrzeni cielesnego zdarzenia, ewokuje problematykę cielesnego 
bycia istnień poszczególnych, posługując się – o czym pisałem wcześniej 
– środkami natury pojęciowej . Ich rola ujawnia się częściowo w rebuso-
wej strukturze jego rysunków, osiągając pełną operatywność w onirycznej 
przestrzeni jego utworów dramatycznych . 

137 Por . G . Deleuze, F . Guattari, What Is Philosophy?, tłum . H . Tomlinson, 
G . Burchill, Londyn–Nowy Jork 1994, s . 164 .

138 G . Deleuze, Francis Bacon: Logic of Sensation…, s . 25 .
139 E . Grosz, Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth, Nowy 

Jork 2008, s . 73 .
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Zakończenie

Rozpatrywane w całokształcie twórczości teoretycznej Witkiewicza – on-
tologii w powiązaniu z jego estetyką – pojęcie jedności osobowości jest 
wyposażone w status wieloznaczny . Jako przeżycie o charakterze źródło-
wym czy bezpośrednim stanowi ono główny przedmiot ugruntowania tez 
ontologicznych, upatrujących w nim gwaranta struktury istnienia obej-
mującej wielość istnień poszczególnych – jednostkowych bytów samych 
w sobie i dla siebie . Kontrastuje to z krytycznym nastawieniem Witkiewi-
cza do programu wychodzenia od bezpośrednio danych w rozważaniach 
filozoficznych, typowego dla kontekstu teorii ontologicznych, w którym 
formowały się jego poglądy – teorii odwołujących się do pojęcia doświad-
czenia . Metoda filozoficzna stosowana przez Witkiewicza stanowi swoisty 
amalgamat metody rozważań o charakterze spekulatywnym z domiesz-
ką umiarkowanego empiryzmu, zakładającego proces wypełniania pojęć 
i twierdzeń dowodzonych logicznie materiałem pochodzącym z poglądów 
życiowego, fizykalnego i psychologistycznego . Będąc przedmiotem ugrun-
towania ontologicznego, przeżycie jedności osobowości nie dostarcza po-
żywki treściowej tezom ontologicznym, wypowiada jedynie formalną za-
sadę istnienia: jedność w wielości .

Dodatkowo pojęcie jedności osobowości pełni odmienne funkcje 
w przestrzeniach teoretycznych ontologii i estetyki . W tej pierwszej jest 
ono jednym z najważniejszych, a zarazem jednym z wielu powiązanych lo-
gicznie elementów struktury pojęć opisujących istnienie ujmowane w jego 
całości, w tej drugiej rola jego znacznie wzrasta – jest ono fundamen-
tem rozstrzygnięć dotyczących natury przeżycia estetycznego i struktu-
ry dzieła sztuki . Właśnie pojęcie jedności osobowości, opisywane przez 
Witkiewicza we względnej separacji od szczegółowych pojęć i twierdzeń 
wyjaśniających prawa istnienia, nadaje spójność poglądom estetycznym 



Witkiewicza . Prowadzi to do wniosku o względnej niezależności ontolo-
gii i estetyki Witkiewicza: ontologia formułuje podstawowy, w porząd-
ku logicznym, sens pojęcia jedności osobowości – jako jakości postacio-
wej formalnej całości trwania istnienia poszczególnego – w odróżnieniu 
od jego sensu pochodnego, w którym pojęcie to funkcjonuje w rozważa-
niach estetycznych, jako ogólniej pojmowanego uczucia metafizycznego, 
obejmującego bogactwo przeżyć indywiduum stojącego na odpowiednio 
wysokim poziomie rozwoju intelektualnego i uczuciowego . Wielowymia-
rowość pojęcia jedności osobowości Witkiewicza manifestuje się na prze-
cięciu dyskursów ontologicznego i estetycznego . Jego bogactwo znaczenio-
we wzmaga się dodatkowo w ujęciu diachronicznym, w którym estetyczna 
wykładnia pojęcia jedności osobowości ujawnia się jako pierwotna w po-
rządku chronologicznym wobec jego wykładni ontologicznej .

Polisemiczność pojęcia jedności osobowości ulega dalszemu jeszcze 
wzbogaceniu w następstwie skojarzenia go z praktyką malarską Witkie-
wicza . W tej sferze jego aktywności twórczej rozpoznawane jest ono z jed-
nej strony – w zgodzie z rozstrzygnięciami estetyki – jako źródło procesu 
twórczego, z drugiej zaś, w nawiązaniu do pojęć i twierdzeń ontologii, jako 
spójne z proponowaną przez Witkiewicza nowatorską koncepcją uciele-
śnionego podmiotu . Aspekty formalne prac malarskich i rysunkowych 
Witkiewicza, a także manifestujące się w nich motywy ikonograficzne, 
dowodzą, jak się wydaje, tezy o zastosowanym przez Witkiewicza, w ana-
logii do rozważań Maurice’a Merleau-Ponty’ego o malarstwie, nowator-
skim zabiegu umieszczenia źródła inspiracji malarskiej w doświadczeniu 
cielesnym podmiotu funkcjonującego w określonym otoczeniu .

W swoim myśleniu o malarstwie Witkiewicz wydaje się zgodny z roz-
strzygnięciami Immanuela Kanta, dotyczącymi odrębnego statusu naocz-
ności powstających w swobodnej grze wyobraźni artysty wobec pojęć in-
telektu organizujących materiał zmysłowy w procesach poznawczych1 . 
Witkiewicz bardzo ściśle odróżnia w swoich wypowiedziach teoretycz-
nych porządek „Prawdy Absolutnej”, przenikający dziedzinę refleksji fi-
lozoficznej, od porządku „Tożsamości Faktycznej Poszczególnej”, dzie-
dziny znaczeń o charakterze prywatnym, będącej przestrzenią operacji 
twórczych . W związku z tym odnalezienie elementów ikonografii onto-
logicznej w pracach wizualnych Witkiewicza wymagało przeprowadze-
nia swoistego eksperymentu myślowego, polegającego na zastosowaniu 
sformułowanych przez niego wybranych tez ontologicznych do jego obra-
zów – wykorzystaniu ich jako środków wzmagających, według jego termi-
nologii, „napięcia kierunkowe” dzieł malarskich . Przesłanką dokonania 

1 Por . I . Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum . A . Landman, Warszawa 1986, 
s . 124–129 .
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tego przekładu pojęć i twierdzeń ontologicznych na układy form w ob-
razach było w niniejszej pracy założenie częściowego nakładania się zna-
czeń pojęcia czystej formy kompozycji malarskiej i pojęcia nieskończonej 
czasowo-przestrzennej formy istnienia – założenie niemożliwe do jedno-
znacznej weryfikacji na podstawie dostępnych wypowiedzi Witkiewicza . 
Ze względu na swój hipotetyczny charakter założenie to nie prowadzi do 
nadania pojęciu czasowo-przestrzennej formy istnienia statusu zasady or-
ganizującej dziedzinę refleksji teoretycznej Witkiewicza i ustanawiającej 
określoną hierarchię między różnymi dziedzinami jego twórczości . Wska-
zuje ono raczej równoważność dwóch sposobów rozważania jedności oso-
bowości – za pomocą środków pojęciowych i za pomocą środków wizual-
nych – w jej relacji do nieskończonego istnienia .

Wykorzystanie tez ontologicznych jako środków służących wzmoc-
nieniu wpisanych w obrazy napięć kierunkowych prowadzi do włączenia 
dyskursu teoretycznego w dziedzinę doświadczenia estetycznego, nada-
jąc zarazem filozofii nowy wymiar – sens uprzestrzennienia . Z drugiej 
strony wyróżnione dzięki temu zabiegowi treści ontologiczne prac malar-
skich i rysunkowych Witkiewicza, eksponujące wielozmysłowy, a ściślej: 
dotykowy charakter bycia indywiduów w otoczeniu, oraz podkreślające 
cielesny wymiar procesów tworzenia i odbioru dzieła sztuki, zachowu-
ją status hipotetyczny i zaledwie operacyjny, nie zaś w ścisłym znacze-
niu teoretyczny . Mimo tego ograniczenia zastosowana w niniejszej pra-
cy procedura prowadzi, jak się wydaje, do wzbogacenia interpretacji prac 
wizualnych Witkiewicza w stosunku do dotychczasowych – ujawnienia 
ich nieznanych dotychczas warstw znaczeniowych . Podobną rolę odgry-
wają zestawienia refleksji teoretycznej Witkiewicza z poglądami innych 
filozofów dwudziestowiecznych: Bergsona, Merleau-Ponty’ego, Derridy 
i Deleuze’a, inspirujących lub komentujących dokonania innych artystów 
nowoczesnych: Boccioniego, Cézanne’a i Bacona . Nasuwają również przy-
puszczenie o większym zaangażowaniu filozoficznym sposobu myślenia 
o malarstwie przez Witkiewicza, niż zakładano dotychczas, umożliwia-
ją ponadto wprowadzenie malarstwa Witkiewicza w kontekst współcze-
snych teorii filozoficznych .
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Summary

Concept of the unity of personality in the philosophical 
and painterly work of Stanisław Ignacy Witkiewicz

This book is an attempt at answering the question about the role per-
formed by the concept of the unity of personality in the theoretical out-
put and the painterly work of Stanisław Ignacy Witkiewicz . This question 
pertains in equal measure to the meaning of this concept – the multiplic-
ity of its explications found in Witkiewicz’s theoretical writings – and to 
the function played by this concept in establishing the relations between 
the disciplines of ontology and aesthetics developed by him, and between  
Witkiewicz’s theoretical output in general and his artistic practice . 

The aim of the book is to explore the meaningful potential of the con-
cept of the unity of personality by means of revealing tensions and points 
of disturbed consistency between the theses of Witkiewicz’s mature ontol-
ogy, aesthetics and his early metaphysics . These relations are discussed 
both in their diachronic dimension – in the sense of gradual development 
of Witkiewicz’s ontological system – and in their synchronic dimension 
– in terms of complexity of relationships between the aforementioned 
domains of his activity . Such a multisided reading makes it possible to 
reveal the connotations of the concept of the personality unity which were 
disregarded in the interpretations relating this concept only to the theses 
of Witkiewicz’s mature ontology . In addition, it allows to disclose the artis-
tic dimension of Witkiewicz’s ontology and to recognize the ontological 
aspects of his painting .

In lieu of the earlier interpretations, which frequently discussed Wit-
kiewicz’s ontology in separation from other domains of his creative out-
put, I propose the multi-dimensional interpretation – the kind of archae-
ology aimed at diversifying the meaning of the concepts and theorems 



constitutive of his system of “general ontology” and at reaching those lay-
ers of meaning which relate these concepts and theorems to his early met-
aphysics . Such an attempt at endowing ontology with spatial character is 
achieved by means of associating it with Witkiewicz’s painting created 
according to the principles of “pure form” . It is my aim to distinguish the 
principle which makes it possible to draw an analogy between the linear 
order of concepts and theorems in Witkiewicz’s ontology and the spatial 
order constructed in his painterly compositions . In other words, what is at 
stake in this project is establishing an analogy between the orders of truth 
and form – as Witkiewicz understood them – on particular conditions . 

Despite the fact that Witkiewicz used philosophical statements as con-
structive elements in his literary works, in his theoretical texts he distin-
guished strictly between the order of “Absolute Truth”, pertaining to the 
domain of philosophy, and the order of “Individual Identity”, pertaining 
to the domain of art and literature . Referring to this distinction, in my 
work I intend to disclose a certain ontological dimension of Witkiewicz’s 
painterly and literary works by means of confronting their formal aspects, 
selected iconographic motives in his paintings and drawings and selected 
literary fragments with the ontological theses formulated in his theoretical 
works . This approach makes it possible, in my opinion, to avoid consider-
ing Witkiewicz’s visual works as illustrative to his philosophy and main-
taining their artistic integrity . In my analyses, what links the domains of 
ontology and art is the correspondence – or partial overlapping – between 
the concept of “double spatial-temporal form of being”, known from Wit-
kiewicz’s ontological considerations, and the concept of the artwork’s pure 
form, the central category in his aesthetics .

This work provides an overview and an explication of a number of onto-
logical questions discussed by Witkiewicz . The first chapter associates the 
concept of the unity of self, formulated by Witkiewicz in his early writ-
ings, with the philosophy of Arthur Schopenhauer, who described a sub-
jective unity in terms of a “better consciousness” who is released from the 
causal order of the phenomenal world and perceives it from the perspec-
tive of the “eternal present” . The concept of the unity of self, named also 
by young Witkiewicz a “metaphysical feeling”, entails the conception of 
a painterly work explicated by him in the novel 622 Downfalls of Bungo 
in terms of an ornamental arrangement of forms on a rectangular surface 
– an arrangement reflective of the unity of being in its entirety . This con-
ception bespeaks of the formula for Witkiewicz’s painterly Symbolism; the 
first chapter of this work confronts his early conception of a painterly work 
with the ideas worked out by the theoreticians of the French Symbolism . 
These authors commented upon the painterly formation of Synthetism 
in terms of discovering a metaphysical truth inherent in the changeable 
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appearances of things . The end part of the first chapter describes the inter-
nal tension in Witkiewicz’s early paintings – or the oscillation – between 
the painterly surface and the optical depth, the tension which determines 
the circular aspect of the process of perception – the process of analytical 
entering the optical depth of a painting and the withdrawal from it in the 
synthetic overview of a painting’s formal structure . 

The second chapter explicates the meaning of the concept of unity of 
personality according to the way in which this concept is defined in Wit-
kiewicz’s ontological and aesthetic writings from the interwar period . 
In this chapter, I confront the theological aspect of the idea of subjec-
tive unity formulated during the early stage of Witkiewicz’s philosophical 
development with its explication formulated in the language of empirioc-
riticism (this philosophical formation was also named in Poland with the 
term “psychologism”) in his mature ontological writings . In addition to 
the concept of the unity of personality, I discuss other concepts of Witkie-
wicz’s ontology: the individual being (equivalent to the notion of a living 
entity), its duration and extension, being in its entirety conceived as insep-
arable from its infinite spatial-temporal form . I highlight that aspect of the 
concept of unity of personality, as described by Witkiewicz, which differ-
entiates it from the related conception of Hans Cornelius – the immedi-
ate character of the experience of the unity of personality in the sense of 
the Gestalt quality of the whole of individual being’s duration . I differen-
tiate between the notions which are commonly interpreted as synonyms: 
the unity of personality, the metaphysical feeling, the metaphysical anxi-
ety . I consider the significance of the concept of the double spatial-tempo-
ral form of being for the way in which Witkiewicz constructed his system 
of ontology and designed his system of aesthetics . I diagnose relative inde-
pendence of Witkiewicz’s mature ontology from his aesthetics and high-
light the function of the concept of the unity of personality as a common 
element between the two disciplines .

In the second chapter of the work, I also discuss the ontological notion 
of the limited real space surrounding an individual being, in the sense of 
the field of perception ascribed to a living entity, as the equivalent of the 
optical depth in a painterly work . I describe the mode of constructing an 
internal space of a painting which – as Witkiewicz recommended – should 
be reflective of the primal vision standing at the origin of the creative proc-
ess . I refer to the concept of an artistic epoché, described by Witkiewicz in 
the novel The Only Way Out, consisting in annihilation of the world of 
everyday experience, conducted in imagination with an aim of disclosing 
the said primal vision, pulsating with life . I also comment upon the direct 
and original aspect of the experience of the unity of personality by means 
of confronting the disinterested character of an artistic attitude, founded 
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in Witkiewicz’s ontological and aesthetic premises, with Umberto Boccio-
ni’s artistic activism which was motivated by premises taken over from 
Henri Bergson’s intuitionism . 

According to Witkiewicz’s theory, a painterly composition is a symbol 
of personal integrity of its creator – it embraces clusters of experiences as 
if projected outwards in inimitable configuration on a painterly surface by 
the force of an original creative impulse . At the same time, it expresses the 
principle of being as considered in its entirety – the unity in multiplicity 
of its elements . This is what Witkiewicz’s formula of “direct symbolism” 
consists in, different in its character from partial versions of Symbolism 
enacted by the Synthetists, who used to capture the essences of selected 
fragments of reality . In the third chapter of the work, in search for the 
ontological dimension of Witkiewicz’s paintings, I also discuss his prin-
ciples of constructing a painterly composition in terms of establishing an 
internal painterly space . I also make an attempt at distinguishing the kind 
of ontological iconography of Witkiewicz’s paintings which is articulated 
by the linear structure of his works . Dynamic course of line in his draw-
ings and paintings evoke tactile and kinetic impressions as experienced by 
the individuals visible in them . Ontological iconography, inscribed in Wit-
kiewicz’s paintings, is the iconography of the sense of touch; this explains 
the effects of anamorphosis which are frequent in his works . 

The tensions between shapes distributed in Witkiewicz’s compositions 
evoke the effects of movement; this inspired me to compare Witkiewicz’s 
painterly practice with the program of Cubism and to highlight impor-
tant differences between the theoretical premises behind painterly prac-
tices of Witkiewicz and Boccioni . In the third chapter I also focus upon 
the conceptual dimension of Witkiewicz’s paintings; the “directional ten-
sions” are frequently strengthened in his drawings by the verbal commen-
taries . Making use of the selected theses from Witkiewicz’s ontology as the 
means for strengthening the directional tensions in his pictures, I discuss 
the two-fold meaning of movement decipherable in them . Linear structure 
of Witkiewicz’s visual works – internal tensions, compressions and shifts 
of objective forms – involve the notion of movement both in the subjective 
sense – as the change in location of the complex of sense impressions in 
the individual being’s real space, and in the objective sense – as the change 
in location of the formation of a number of individual beings, interacting 
with each other, in the real space of being taken in its entirety . 

What seems to be of key importance for Witkiewicz’s conception of 
creative process is the ontological notion of the subconscious background 
for the sensory impressions emerging in the experiencing subject’s focus 
of attention . Such a background is supposed to be a repository of constitu-
ent parts for a painterly or a literary work created in the pure form . In the 
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third chapter I discuss the special character of this conception of the sub-
conscious, which was inferred from Cornelius’ philosophy, and compare 
it with Bergson’s theory of memory . In the chapters three and four I also 
discuss Witkiewicz’s critique of the phenomenological notion of the inten-
tional act; the latter is reducible, according to Witkiewicz, to the cluster of 
elementary data, bodily impressions inclusive, endowed with the character 
of anticipation . This notion of anticipation prompts me to ascribe – in the 
context of Witkiewicz’s solutions in aesthetics – the bodily aspects both to 
the process of creating an artwork and to the process of its reception .

The hypothesis of affinity between the concept of the double spatial-
temporal form of being and the concept of the pure form of an artwork 
inspires me to describe, in the third chapter of the book, Witkiewicz’s 
model for an artwork as a diagram of intersection between the real spaces 
belonging to individual beings . Composition of this kind would present 
the fragment of an all-encompassing architecture of being, described by 
Witkiewicz as the “functional dependence between Everything and Every-
thing”, whose particular segments would be filled with clusters of sen-
sory data belonging to durations of numerous individual beings . In the 
third chapter I also formulate the thesis, according to which the subjective 
aspect of the real space belonging to an individual being is expressed in 
Witkiewicz’s pictures by optical means and the objective aspect of the infi-
nite real space embracing being in its entirety is expressed with the help 
of the conceptual means – insofar as concepts are evoked in Witkiewicz’s 
pictures by the idiomatic course of a line . 

The possibility of transgressing the optical order in Witkiewicz’s 
painting is presented in chapter four . It provides the space of confronta-
tion between Witkiewicz’s consideration of painting and the theories of 
image worked out by Jacques Derrida, Maurice Merleau-Ponty and Gilles 
Deleuze . This confrontation exposes the bodily motive in Witkiewicz’s 
ontology and triggers the in-depth analysis of the tactile dimension of the 
processes of creating an artwork and its reception . This confrontation also 
exposes the bodily aspect of the very notion of the unity of personality; 
according to Witkiewicz, tactile sensations, both internal and external, are 
constituent parts of all other experiences, conceptual processes inclusive, 
in the psychic development of an individual being . 

In addition to that, in the fourth chapter of the book I situate Wit-
kiewicz’s diagnosis of the total adequacy of the self-presentation of per-
sonality, given “in and for itself” in tactile sensations, between – on the 
one hand – Merleau-Ponty’s recognition of the partial transparency in the 
presentation of the embodied subject of perception to itself, the subject 
inscribed in the process of differentiation of the shapes of things, and – on 
the other – Deleuze’s description of the “body without organs” conceived 
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as transgressing, on the level of sensation, its own limits in the process of 
immanent becoming . I also confront the bodily iconography decipherable 
in Witkiewicz’s paintings with the iconography of an intensive body rec-
ognized by Deleuze in the paintings of Francis Bacon . I compare the struc-
ture of a diagram recognized by Deleuze in Bacon’s paintings with Witkie-
wicz’s model of a painterly composition as the arrangement of directional 
tensions, considering at the same time the relation between the conception 
of immanent becoming and the concept of the unity of personality .

The operation of endowing Witkiewicz’s ontology with a spatial char-
acter, enacted in this book by means of confronting the linear structure of 
his visual works with the theses of his ontology, does not result, and – in 
principle – could not result in discovering such ontological ideas which 
he had not already formulated in his texts . This spatialization highlights, 
instead, the most important aspect, it seems, of the project of painting sub-
mitted to the principles of pure form – its ability to visualize and to stim-
ulate, in the state of the unity of personality, the experience of the infi-
nite complexity of being . In other words, it is in this experience that the 
“infinity of being” is to manifest itself in its perpetual change, impossi-
ble to describe by means of clearly defined concepts, susceptible to be felt, 
however, in the process of perceiving the multi-oriented forms, courses 
of the line, juxtapositions of color and – at times – in ambiguity of ver-
bal commentaries accompanying Witkiewicz’s pictures . In his ontological 
system, Witkiewicz regarded the concept of being as basic and indefina-
ble; my work leads to the conclusion according to which what could serve 
as the content of this concept is the cosmic complexity and changeability 
of being, experienced – in the case of each individual being and on each 
occasion – in a unique way .
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Książka omawia koncepcję podmiotowości Stanisława 

Ignacego Witkiewicza i jej znaczenie dla jego twórczości 

malarskiej. Zawiera eksplikację pojęcia jedności osobo-

wości znanego z pism estetycznych Witkiewicza, omawia-

nego również szczegółowo w jego rozprawach ontologicz-

nych. Analiza zawartości znaczeniowej pojęcia jedności 

osobowości jest dokonywana metodą ukazywania napięć 

i miejsc zaburzenia spójności między tezami dojrzałej onto-

logii Witkiewicza, jego estetyki i wczesnej metafizyki. Wie-

lostronność oglądu prowadzi do ujawnienia tych znaczeń 

pojęcia jedności osobowości, które były zapoznawane 

w dotychczasowych ujęciach. Co więcej, pozwala ona 

na rozpoznanie wątków ontologicznych w twórczości ar-

tystycznej Witkiewicza. Monografia dowodzi aktualności 

myśli filozoficznej Witkiewicza, osadzając ją na tle filozo-

fii dwudziestowiecznej – poglądów Henriego Bergsona, 

Maurice’a Merleau-Ponty’ego, Jacques’a Derridy i Gilles’a 

Deleuze’a.
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