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Monika Murawska

Wszechświat, co wciąż się wymienia z moim byciem1. Filozofia 
i nie-filozofia Merleau-Ponty’ego w ujęciu Henri Maldiney’a

W jednym ze swoich tekstów Maldiney stawia ważne dla całej posthusserlowskiej 
i postheideggerowskiej filozofii pytanie: ku jakiej fenomenologii dziś zmierzamy? Jego 
odpowiedź wydaje się z jednej strony prosta, ale z drugiej radykalna: zmierzamy ku 
fenomenologii sztuki. Znaczy to, że – jego zdaniem – tylko fenomenologia skoncentro-
wana na fenomenach artystycznych może poszerzyć obszar badań fenomenologicznych, 
a zarazem wnieść doń coś istotnego. Celem artykułu jest pokazanie tego, w jaki sposób 
Maldiney komentuje i wykorzystuje filozofię sztuki Merleau-Ponty’ego oraz odpowiedź 
na pytanie: które z jej wątków uznaje za najważniejsze i czyni własnymi, przesuwając 
akcenty – w swojej fenomenologii chce wykroczyć poza „żywą tkankę cielesności” (chair), 
zmierzając ku „otwarciu nicości” oraz przeciwstawia „bycie w świecie” doznaniowemu 
„życiu ze światem”.

I

Fenomenologia francuska radykalizuje tezy Husserla i podąża drogą, która 
wydaje się eksplorować obszary doświadczenia właściwie wymykające się 
dyskursowi filozoficznemu, docierając być może do jego granic. Przytaczając 
zdanie Husserla z Wykładów z fenomenologii wewnętrznej świadomości cza‑
su, można uznać, że próbuje ona zbadać właśnie to, dla czego brak nam już 
słów2. Widać to wyraźnie w późnych tekstach Maurice’a Merleau-Ponty’ego, 
komentowanych przez francuskiego fenomenologa, zajmującego się przede 
wszystkim obszarem sztuki – Henri Maldiney’a. Choć Maldiney expressis verbis 
odcina się od filozofii autora Fenomenologii percepcji, jego rozważania okazują 
się ostatecznie nie tylko zakorzenione w ideach Merleau-Ponty’ego, ale także 
stanowią ich bezpośrednią kontynuację. Spróbujmy więc prześledzić to, w jaki 
sposób Maldiney komentuje tezy Merleau-Ponty’ego, zawarte przede wszyst-
kim w Widzialnym i niewidzialnym, i zastanowić się, które z wątków tej książki 
uznaje za najważniejsze oraz czyni własnymi, przesuwając akcenty – w swojej 

1 R. M. Rilke, Osamotniony na szczytach serca, tłum. A. Pomorski, Świat Książki, Warszawa 2006.
2 E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek, PWN, 

Warszawa 1989, s. 111.
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fenomenologii chce wykroczyć poza „żywą tkankę cielesności” (chair), zmierza-
jąc ku „otwarciu nicości” oraz przeciwstawia „bycie w świecie” doznaniowemu 
„życiu ze światem”.

W jednym ze swoich tekstów Maldiney stawia ważne dla całej posthusser-
lowskiej i postheideggerowskiej filozofii pytanie: ku jakiej fenomenologii dziś 
zmierzamy?3 Jego odpowiedź wydaje się z jednej strony prosta, ale z drugiej 
radykalna: zmierzamy ku fenomenologii sztuki. Znaczy to, że, jego zdaniem, 
tylko fenomenologia skoncentrowana na fenomenach artystycznych może po-
szerzyć obszar badań fenomenologicznych, a zarazem wnieść doń coś istotnego. 
Maldiney nie jest zresztą odosobniony w głoszeniu takiej tezy. Począwszy od 
Merleau-Ponty’ego, dla francuskich fenomenologów, takich jak Michel Henry czy 
Jean-Luc Marion, sfera sztuki okazuje się niezwykle istotna. Merleau-Ponty jest tu 
ważny także z innego powodu. Stworzył bowiem kategorię, do której Maldiney 
nie odwołuje się wprawdzie wprost, ale na której zdają opierać się wszystkie 
jego fenomenologiczne analizy. Chodzi tu o kategorię nie-filozofii (non‑philo‑
sophie). Filozofia i nie-filozofia, tak jak to, co zmysłowe, i to, co inteligibilne, 
które wiążą się z kluczową dla późnej fenomenologii Merleau-Ponty’ego opo-
zycją widzialnego i niewidzialnego, nie przeciwstawiają się sobie, ale do siebie 
odsyłają. Przynależą one do siebie. Nie-filozofia, której znaczenie Merleau-Ponty 
najpełniej oddaje w swoich wykładach z lat 1958-1959 i 1960-19614, odsyłała 
początkowo do kryzysu czy też ruiny współczesnej filozofii, której formuła opar-
ta na Kartezjańskim modelu myślenia już się wyczerpała. Trzeba więc znaleźć 
formułę nową, zmienić sposób myślenia, co rozpoczęło się wraz z Heglem, a co 
kontynuują Marks, Nietsche, Kierkegaard i Heidegger. Skąd ten odwrót? – pyta 
Merleau-Ponty. Stąd, że „łatwiej powiedzieć nam coś właśnie o tym, czego nie 
jesteśmy pewni”5. Chodziłoby tu więc o próbę zbudowania filozofii zdolnej 
znaleźć powiązania z tym, co do tej pory pozostawało z niej wykluczone, co 
było zdewaluowane, tak jak jawienie się, egzystencja, życie, doznanie, a więc 
o próbę zbudowania filozofii zdolnej otworzyć się na „negatywną” stronę 
bytu, filozofię, której znaczenie bliskie byłoby teologii negatywnej – bytu nie 
da się bowiem z tej perspektywy w pełni uchwycić i określić6. Merleau-Ponty 
wyraźnie stwierdza, że filozofia znajdzie pomoc w poezji i sztuce, jeśli nawią-
że z nimi bardziej bezpośrednie relacje. Odrodzi się w ten sposób i na nowo 
zinterpretuje swoją przeszłość. Nadszedł czas nie-filozofii – podsumowuje7. 
W tym sensie można by powiedzieć, że Merleau-Ponty dociera właśnie ad 
limina philosophiae. Jednocześnie granice, o których mowa, oznaczają w tym 
ujęciu powrót do samych początków filozofii, ponieważ idea nie-filozofii, która 
naśmiewa się z filozofii, jest znana od czasów starożytnych i jej najbardziej wy-
razistym przykładem okazuje się przytoczona w Platońskim Teajtecie8 opowieść 

3 H. Maldiney, L’art eclaire de l’etre, Cerf, Paris 2012.
4 M. Merleau‑Ponty, Notes des cours au Collège de France 1958‑1959 et 1960‑1961, Gallimard, 

Paris 1996.
5 Ibidem, s. 163.
6 M. Carbone, The thinking of the sensible. Merleau‑Ponty’s a‑philosophy, Northwestern University 

Press Evanston, Illinois 2004, s. 12.
7 M. Merleau‑Ponty, Notes des cours au Collège de France 1958‑1959 et 1960‑1961, op. cit., s. 38.
8 Platon, Parmenides, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002, 174 A.
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o wykpionym przez tracką służącą Talesie, który obserwował gwiazdy i wpadł 
do studni9. Filozofia i nie-filozofia w ujęciu Merleau-Ponty’ego mogą sobie po-
móc. Przewodnikiem w poszukiwaniu innych źródeł racjonalności staje się tutaj 
sztuka. Maldiney podążać będzie dokładnie tym tropem i jego fenomenologia 
znajdzie nie tyle oparcie, ile własną podstawę w nie-filozofii: nie tylko w sztuce, 
ale także w psychiatrii.

Co więcej, dla Madineya ważne jest również to, że Merleau-Ponty posługuje 
się w swoich tekstach kategorią egzystencji. Nie chodzi tu niewątpliwie o jej Sar-
tre’owską wykładnię, w której egzystencja poprzedzałaby esencję, ale raczej o jej 
konotacje Heideggerowskie. Egzystencja oznacza subiektywność w jej trwaniu, 
gdzie, jak ujmuje to Maldiney, łączą się ze sobą: niewinność bytu i zarazem ryzyko 
bycia. Istotą takiej egzystencji jest zapytywanie (interrogation)10. Zapytywanie, 
o które tu jednak chodzi, nie szuka odpowiedzi, które, jak w psychologii czy 
fizyce, wykazywałyby wyższość wnętrza nad zewnętrzem, czy tego, co mentalne 
nad materialnym lub odwrotnie, i dawałyby gotowe definicje zjawisk. Chodziłoby 
o przedefiniowanie podmiotu i przedmiotu, a także powiązania między nimi. 
Według Maldiney’a stawiane przez egzystencję pytanie, na które ona sama 
stanowi zresztą najlepszą odpowiedź, dotyczy jej „gdzie”. Dlatego Maldiney 
przejmuje także Heideggerowską kategorię Dasein i podkreśla nieustanną 
oscylację subiektywności między „tu” i „tam”, jak wiadomo bowiem niemieckie 
Da, podobnie zresztą jak francuskie là, oznacza zarówno „tu”, jak i „tam”. Je-
stem zarazem tu i tam, gdzie przenoszą mnie zmysły, gdzie pojawiam się wraz 
z otaczającym mnie światem. Dlatego Maldiney korzysta z wypracowanej przez 
Husserla i rozwijanej przez Merleau-Ponty’ego, począwszy od Fenomenologii 
percepcji, koncepcji kinestezy. To ruch naszego własnego ciała pozwala nam 
doznawać. Percepcja zostaje powiązana z ruchem, jest samoporuszeniem. W ten 
sposób widzialność powiązana zostaje też z niewidzialnością, ponieważ każda 
rzecz ujawnia swoje inne strony w zależności od ruchu, który wykonuję. Każda 
strona rzeczy implikuje inną, w pewnym sensie ją w sobie zawierając. To, co 
jest ważne dla Maldiney’a, to także odstęp, jaki oddziela nas od świata: spoj-
rzenie i świat nigdy się przecież w pełni nie pokrywają, zawsze coś mi z niego 
u-myka; wy-myka się spojrzeniu. Nigdy nie będziemy na tyle blisko jakiegokol-
wiek zjawiska, by się z nim zjednoczyć. To zresztą przede wszystkim w ujęciu 
Merleau-Ponty’ego musimy się zdystansować wobec fenomenu, by w ogóle dla 
nas zaistniał. Stąd pytanie powtórzone przez Maldiney’a za niemieckim fizjolo-
giem, twórcą medycznej antropologii – Victorem von Weizsäckerem, a w tym 
kontekście odnoszące się do Merleau-Ponty’ego: Czy widzę tam, gdzie jestem, 
czy raczej jestem tam, gdzie widzę?11

9 Ta przytoczona przez Platona anegdota była wielokrotnie komentowana i  interpretowana na 
rozmaity sposób przez wybitnych filozofów, przede wszystkim Hansa Blumenberga [Das Lachen der 
Thrakerin. Eine Urgeschichte der Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987]. Szkic tych interpretacji 
znaleźć można w artykule Rodolphe’a Gasché Theatrum theoreticum, tłum. K. Hoffmann, „Przestrzenie 
Teorii”, nr 13, 2010, s. 273‑296.

10 H. Maldiney, Chair et verbe dans la philosophie de M. Merleau‑Ponty, [w:] Merleau‑Ponty, Le 
psychique et le corporel, red. A.‑T. Tymieniecka, Aubier, Paris 1988, s. 55.

11 Ibidem, s. 66.
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To właściwe percepcji uwikłanie znaczy, że postrzegający i świat wyłaniają 
się zawsze razem. Każdy ruch sprawia, że pojawia się jakaś rzecz, która im-
plikowana jest przez „Ja mogę” – moją ucieleśnioną zdolność wykonywania 
ruchów i przemieszczania się. Dlatego tak istotne okazuje się moje własne 
ciało, żywa tkanka cielesna, którą jestem (chair). Próbując zdać sprawę z tego, 
czym jest żywa cielesność w ujęciu Merleau-Ponty’ego, Maldiney przytacza 
zawarte w Widzialnym i niewidzialnym opisy sześcianu, który zresztą wydaje 
się zjawiskiem najmniej „ucieleśnionym”; i dzięki temu pozwala w pełni odsło-
nić braki opisu relacji między przedmiotem a podmiotem ujętym jako czysta 
świadomość. Husserl posługuje się w swoich rozważaniach opisem sześcianu, 
ponieważ to właśnie na jego przykładzie można ukazać w stanie najczystszym 
to, czym jest transcendencja rzeczy uchwycona przez akt świadomości. Sześcian 
składa się z sześciu boków, które zawsze są nam dane, ale nigdy nie są nam 
dane wszystkie jednocześnie. Jest on nieredukowalny do perspektyw, z których 
możemy go uchwycić. Przekracza swoje sposoby dania, a więc pojawiania się, 
dzięki czemu mogę uznać go za byt niezależny: „To prawda, że ów sześcian 
o sześciu równych ścianach – konstatuje cytowany przez Maldiney’a Merle-
au-Ponty – istnieje tylko dla spojrzenia nieumiejscowionego, dla operacji albo 
wglądu umysłu, przenikającego do wnętrza sześcianu, dla pola Bytu – Wszystko 
to, co można powiedzieć o perspektywicznych ujęciach sześcianu nie dotyczy 
jego samego”12. Pojawia się tu oczywiście rozziew między każdą poszczególną 
perspektywą a integralnością samego sześcianu. Taka analiza pomija byt, który, 
jak ujmuje to Merleau-Ponty, już tam jest, pomija byt przedkrytyczny13. Mal-
diney podkreśla, że Merleau-Ponty neguje w ten sposób ontologiczny prymat 
refleksji. Nie uczymy się rzeczywistości za pomocą refleksji, ale rzeczywistość 
dociera do nas w stanie nieoswojonym. Analiza rzeczy postrzeganej, kawałka 
wosku w przypadku Kartezjusza czy sześcianu w rozważaniach Husserla, polega 
na działaniu refleksji, na rozrzedzeniu doznania; taka analiza ma za zadanie 
wytworzyć pustkę, oczyszczając pole dla bytu, ale tak naprawdę nie jest w stanie 
go uchwycić. Posługując się refleksją, poddajemy sprawdzianowi intelektu to, 
co, jak nam się wydaje, widzimy. Ale byt nam w ten sposób umyka. Czym jest 
bowiem w istocie byt sześcianu? Należy do wertykalnego lub nieoswojonego 
bytu, bez którego nie da się pomyśleć nawet umysłu14, do żywej cielesnej tkanki 
świata (chair), w którą jesteśmy wplątani. To jest właśnie nieusuwalna tajem-
nica pojawiania się, które nie daje nam przedmiotów w ich pełni, ponieważ 
ich stabilność jest tymczasowa, nietrwała, związana z wciąż zmieniającymi się 
wyglądami. Reczy zostają też związane z innymi rzeczami i w ten sposób od 
nich zależą. Maldiney podkreśla, że w filozofii Merleau-Ponty’ego ważne okazuje 
się również powiązanie świata i ucieleśnionej subiektywności, której rzeczy nie 
są dane za pomocą reprezentacji. Znajduje u niego zalążek tego, co stanie się 
sednem jego własnej fenomenologicznej drogi – otwarcie (ouverture)15. Pojawia 

12 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, tłum. I. Lorenc, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 
1996, s. 204.

13 Ibidem, s. 204‑205.
14 Ibidem, s. 206.
15 Maldiney używa zamiennie dwóch słów: l’ouvert i l’ouverture. L’ouverture odsyłałaby bezpośrednio 

do otwarcia na nicość, l’ouvert związana byłaby bardziej z otwarciem na świat. Ten podział nie jest jednak 
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się ono u Heideggera, ale zdaniem Maldiney’a znajduje swoje rozwinięcie w fe-
nomenologii Merleau-Ponty’ego. To otwarcie „daje miejsce” – jak pisze Maldi-
ney – jako bycie w świecie i prowadzi nie tyle do zmieniających się wyglądów, 
ile do samego bycia. Kategoria otwarcia wiąże się z naszym powiązaniem ze 
światem, jest tym, co Maldiney, podążając tym razem za Erwinem Strausem, 
nazwie „zmysłem wszystkich zmysłów” i co pozwoli mu opisać podmiotowość 
jako otwartą nie tylko na poszczególne rzeczy, ale także na ich całość16. Ta 
ważna dla Maldiney’a kategoria zostaje jednak, zwłaszcza w późniejszych tek-
stach, przeciwstawiona żywej cielesności Merleau-Ponty’ego17. Z perspektywy 
Maldiney’a żywa tkanka cielesna świata, w którą zostajemy wplątani, nie może 
ukonstytuować otwarcia, ponieważ brakuje w niej konstytutywnej dla otwarcia 
nicości (rien)18. Otwieramy się tu tylko na świat rzeczy, nie na tło, z którego się 
wyłaniają; a Maldiney’owi chodzi o otwarcie, które nie tylko współistnieje ze 
światem, ale także go ufundowuje. Fenomen staje się z tej perspektywy wyda-
rzeniem, nieoczekiwanym i nieprzewidywalnym uderzeniem naszych zmysłów, 
które nie są w stanie zobiektywizować danej im w ten sposób rzeczywistości. Co 
więcej, wydarzenie wyłania się według Maldiney’a z nicości. Otwarcie otwiera 
na to, co nieprzewidziane, jest to otwarcie pozbawione intencjonalności, jakie-
gokolwiek noetyczno-noematycznego nakierowania. Otwarcie charakteryzuje 
więc receptywność, bierność wobec doznania; ustanawia ono wyrwę czy też 
rozdarcie pełni świata. W ten sposób otwarcie jest otwarciem nicości lub na 
nicość, jest obecnością nieobecności. Otwarcie opisane w tak radykalny sposób 
może otwierać tylko na nicość, ponieważ „na nic” (konkretnego) nie otwiera. 
Stąd także tytuł jednej z najbardziej znanych książek Maldiney’a: Otworzyć 
nicość19. Nicość jest tu jednak rozumiana nie jako negacja bytu, ale w pewnym 
sensie jako to, co do niego przynależy. Nacisk zostaje tu położony na negatywny 
warunek ukazywania się fenomenu, źródłową nieokreśloność tego, z czego 
się on wyłania. Jest to swoiste tło, z którego dopiero wynurza się świat, jego 
niezróżnicowanie. W ten sposób zastane związki i sposoby postrzegania świata 
zostają unieważnione. Maldiney nawiązuje tu też niewątpliwie do rozważań 
Heideggera. Trzeba podkreślić, że właśnie tak rozumiana nicość pojawia się 
w tekstach autora Bycia i czasu. W polskiej literaturze filozoficznej najklarowniej 
ujmuje to Cezary Woźniak, który pisze: „W książce Kant a problem metafizyki 
Heidegger identyfikuje nicość z «przedmiotem transcendentalnym», «przedmio-
tem w ogóle». Pojmuje jednak ów «przedmiot transcendentalny», Kantowskie X, 
jako czysty, nietematyczny horyzont, w obrębie którego można spotkać to, co 
dopiero zostanie stematyzowane jako byt. Jeśli ów horyzont nie jest bytem, to 

przez Maldiney’a konsekwentnie stosowany i nie został też klarownie przez niego wyłożony. Lepiej może 
byłoby także przekładać ten termin na język polski nie tyle jako „otwarcie”, ile jako „otwartość”, która 
sugerowałaby jej autonomię i konstytutywny charakter.

16 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 59.
17 H. Maldiney, Ouvrir le rien. Art nu, Encre Marine, Paris 2010, s. 51.
18 Trzeba podkreślić, że Maldiney posługuje się francuskim słowem „rien”, które można dosłownie 

przetłumaczyć jako „nic”, pragnąc odróżnić swoją koncepcję nicości od Sarte’owskiej „néant”.
19 H. Maldiney, Ouvrir le rien. Art nu, ibidem.
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czym jest — zapytuje Heidegger. Odpowiedź brzmi: «nicością», ale nie nicością 
w sensie nihil absolutum”20.

Dla Maldiney’a jest oczywiste, że Merleau-Ponty wyznacza zupełnie inną 
drogę niż ta, którą podążał Husserl. Dlatego też zawarte w Widzialnym i nie‑
widzialnym opisy nieoswojonego bytu, którego doznajemy, pozostają punktem 
wyjścia dla jego własnej koncepcji. Według Merleau-Ponty’ego nie postrzegamy 
przede wszystkim rzeczy, ale rozumiane jako presokratyczne elementy – ży-
wioły. Reminiscencje tej konstatacji znajdujemy w całym dziele filozoficznym 
Maldiney’a. Zmysłowa rzecz, której doznaję, jest niereprezentowalna. Stawia 
nieskończony opór przez swoją niesprowadzalność do reprezentacji. Rzeczy 
nie prezentują się „przed” nami jak spektakl, ale zostają zakorzenione w głębi, 
która pozostaje ukryta, niewidzialna. Spojrzenie i świat wiążą się ze sobą, dając 
nam rzeczy. Zostajemy też przez nie pochwyceni w momencie, w którym sami 
je uchwytujemy. Kiedy Merleau-Ponty mówi, że postrzegamy przede wszyst-
kim żywioły, sytuuje się na poziomie, na którym zostajemy pochwyceni przez 
nieoswojony byt. Żywioł może być rozumiany tak jak woda, powietrze, ziemia 
czy ogień w starożytnej Grecji jako ogólna rzecz, jako coś, co znajduje się wpół 
drogi między przestrzenno-czasowym konkretem a ideą, jako wcielona zasada21. 
Jeśli abstrahujemy od zalążków sensu, tkwiących, zdaniem Merleau-Ponty’ego, 
w tak rozumianym żywiole, to staje się on bliski temu, co Maldiney określa mia-
nem wydarzenia i wiąże z doznawaniem lub odczuwaniem (sentir)22. Wydarzeń 
bowiem doznajemy. Doznawanie okazuje się jednak absolutnie nieintencjonalne, 
dlatego nie można tu mówić o odniesieniu do jakiegoś konkretnego obiektu czy 
o nakierowaniu na określony fenomen. Nie ma tu żadnego nakierowania lub 
też, inaczej to formułując, na „nic” się nie nakierowujemy. Doznanie, o które 
chodzi Maldiney’owi, bliskie byłoby afektom – bólowi czy rozkoszy – które 
rozchodzą się po ciele, wymykając się konkretyzacji, a więc intencjonalności.

Maldiney odróżnia od siebie percepcję i doznanie23. Percepcja oznacza więc 
z tej perspektywy poznanie obiektywizujące, powiązane z refleksją, a więc 
podporządkowujące sobie świat rzeczy. Doznanie jest nieoswojone, związane 
z przyjmowaniem nie tego, co się wydarza, ale, ujmując to w terminologii Jeana-
-François Lyotarda, że się wydarza: czystym „Wydarza się”24. Powiązane zostaje 
z aisthesis, z doświadczeniem zmysłowo-emocjonalnym, prekonceptualnym. 
Subiektywność doznaje najpełniej w chwilach kryzysu, kiedy świat obiektyw-
nych przedmiotów zostaje zastąpiony przez doznanie nieuformowanych jeszcze 
zjawisk, a właściwie ich podstawy, jaką jest „nic”, dlatego doznanie okazuje się 
powiązane z cierpieniem. Otwarcie na nicość wiąże się więc z lękiem. Podobnie 
jak u Heideggera, choć na innych podstawach, zostają tu ze sobą powiązane 
nicość i trwoga.

20 C. Woźniak, Heideggera myślenie nicości, „Argument”, vol. 3, 2013, s. 304.
21 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 144.
22 Maldiney posługuje się francuskim słowem sentir, które oznacza zarówno czuć, jak i doznawać, 

dlatego przekładam je w dwojaki sposób, zależnie od kontekstu.
23 Por. M. Murawska, Fenomenolog i jego cień. Percepcja contra doznanie w fenomenologii sztuki 

Maurice’a Merleau‑Ponty’ego i Henri Maldineya, „Edukacja Etyczna” 9, 2015.
24 J.‑F. Lyotard, Poróżnienie, tłum. B. Banasiak, Eidos, Kraków 2010, 131, 132, s. 94‑95.
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II

W jednym ze swoich wczesnych artykułów Maldiney analizuje filozofię Mer-
leau-Ponty’ego, wydobywając na jaw wątki, które najbardziej go interesują 
i w których zdaje się przeczuwać zalążki własnych idei25. Wydaje się też, że 
ostatecznie okazuje się on bliższy postawie filozoficznej Merleau-Ponty’ego, 
niż sam to wprost przyznaje, pragnąc odciąć się od wszystko wchłaniającej 
w siebie, jak pisze, idei żywej cielesności26. W wyżej wymienionym artykule 
powołuje się zresztą przede wszystkim na książkę Widzialne i niewidzialne, 
określając ją mianem „nowej Fenomenologii percepcji” i cytując prawie wyłącznie 
jej ostatnie fragmenty nazwane w polskim przekładzie Notatkami roboczymi. 
Fragmentaryczność i nieuporządkowanie tych notatek najpełniej odpowiadają 
preferowanej przez niego „nieakademickiej”, rozproszonej formie filozofowania. 
Zresztą to, co niewątpliwie różni od siebie Merleau-Ponty’ego od Maldiney’a, 
to styl. W obu przypadkach jest on oryginalny i pełen metafor, ale jednocześnie 
całkowicie odmienny. Dla każdego z nich, tak jak „dla każdego malarza, styl jest 
systemem równoważności konstytuującym się na użytek tej właśnie artystycznej 
[filozoficznej w ich przypadku] manifestacji, ogólnym i konkretnym wskaźni-
kiem spoistej deformacji”27. Jest tak, ponieważ to, co w każdej epoce określa 
sztukę, ale także pisanie o niej, można utożsamić ze sposobem, w który twórca 
„otwiera przedmiot na świat, destabilizując go, zachowując z niego tylko to, 
co może zostać ożywione przez styl świata, który sam narzuca się artyście [na-
rzucając się tym samym także filozofowi]. Wszystko, co nie jest w stanie znieść 
wstrząsającego kontaktu z tym stylem, wszystko to, co nie daje się poruszyć 
przez jego rytm, zostaje w dziele uśmiercone”28.

Jak podkreśla Maldiney, istotą późnej fenomenologii Merleau-Ponty’ego jest 
to, co sprawia, że rzeczy stają się widzialne, a co samo widzialne nie jest. Wpro-
wadzenie kategorii niewidzialności zmieniło jego zdaniem losy fenomenologii, 
dokonując nie tyle przemiany, ile swoistej rewolucji. Widzialne i niewidzialne, 
wiążąc się ze sobą, jak splot wątku i osnowy w tkaninie, stają się w ten sposób 
zmysłową cielesną miazgą; miąższem skupiającym w sobie to, co zmysłowe 
i doznaniowe. Jego niedefiniowalność wynika z tego, że jest jednością wnętrza 
i zewnętrza. Odwracalność staje się w ten sposób samą zasadą doświadczenia. 
Postrzegając, znajduję się w sytuacji części, która jest jednocześnie całością 
otwartą na świat – na świat, a nie na nicość, co podkreśla Maldiney; w ten 
sposób moment percepcji i pojawiania się transcendencji wiążą się w filozo-
fii Merleau-Ponty’ego z otwarciem na świat i zarazem z otwarciem świata. 
Między otwarciem na świat doświadczenia a otwartością świata znajdujemy 
jednak zawsze dystans i odstęp. Dlatego wzajemnie się one negują. Pozostają 
nieoddzielne, ale nigdy się ze sobą nie pokrywają. Wydaje się, że Maldiney 
sugeruje, że potrzebują podstawy, jaką byłoby opisywane przez niego samego 

25 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 60.
26 Podobne argumenty wobec kategorii żywej cielesności wysuwa zresztą Lyotard. Por. J.‑F. Lyotard, 

Discours, Figure, Editions Klincksieck, Paris 1971, s. 22.
27 M. Merleau‑Ponty, Proza świata, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Skaczylas, Czytelnik, 

Warszawa 1999, s. 193.
28 H. Maldiney, Regard parole espace, Regard, parole, espace, Age d’Homme, Lausanne 1973, s. 41.
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otwarcie, a tym samym opisu ich działania na subiektywność, która miałaby 
być wstrząśnięta, zdestabilizowana i zagubiona29. W ten sposób, co podkreśla 
w swoich Wykładach Kopernikańskich Iwona Lorenc30, w filozofii współczesnej 
zarysowuje się opozycja między „konsensualnymi” interpretacjami Merleau-Pon-
ty’ego a filozofiami doświadczenia, także estetycznego, interpretowanego jako 
wydarzenie związane z oporem i nieprzejrzystością, do przedstawicieli których 
zaliczyć można poza Maldiney’em także Sartre’a, Richira czy Lyotarda.

Merleau-Ponty podąża więc według Maldiney’a właściwą drogą, ale nie 
kontynuuje „marszu”, zatrzymując się jakby „w pół drogi”. Niewątpliwie jednak 
wraz z konstytuowaniem się odstępu między tym, co jest, a doświadczeniem, 
z fenomenologii Merleau-Ponty’ego wyłania się w całej różnorodności definicja 
transcendencji jako swoistego rodzaju braku, jako serii stopniowalnych odstępów. 
Obecność bytu implikuje bowiem jego nieobecność. Ukazuje to wyraźnie nie 
tyle opis sześcianu i zmienność widoków, poprzez które jest nam on dostęp-
ny, ile opis żywej cielesności utożsamionej z subiektywnością i właściwego jej 
zmysłu dotyku. Ujawnienie żywej cielesności kulminuje w pieszczocie, w której 
doświadczenie cielesne odsłania się w odczuwaniu ciała drugiego, również 
odsłaniającego się jako żywa cielesność. Podczas gdy badanie dotykowe rzeczy 
nie zakłada kontaktu z nią, odsłaniając tylko horyzont, w którym dotykający 
się znajduje, zbliżamy się bowiem i oddalamy od przedmiotu, pieszczota jest, 
jak ujmuje to cytowany przez Maldiney’a Straus, zbliżaniem się bez końca31. 
W pieszczocie nie ma nic poza ciałem innego. Modyfikacje tego, co odczute, 
wiążą się ze sobą przez ruch ręki. Ciało innego jako odczute nie daje się jednak 
w pełni uchwycić. Możemy się do niego tylko przybliżyć. Nieintencjonalna struk-
tura tego czystego kontaktu skrywa w sobie jednak sekretną intencjonalność. 
Zdaniem Maldiney’a, opisując dotyk, Merleau-Ponty sam nie zdaje sobie w pełni 
sprawy z tego, że „bycie z innymi” zapowiada „otwartość” w innym sensie, niż 
proponuje to nasza żywa cielesność, która pozostaje zawsze na poziomie inten-
cjonalnym i dlatego nie może być otwartością, o którą jemu samemu chodzi. Co 
udaje się osiągnąć tej kierowanej przez intencjonalność pieszczocie?32 Udaje jej 
się osiągnąć punkt, w którym okazuje się, że musi nadal zmierzać dalej. To jest 
właśnie cielesność, której nigdy nie dotknę. Na tym polegałoby bycie z innymi 
w jednym świecie. Zdaniem Maldiney’a, Merleau-Ponty doskonale opisuje w ten 
sposób intersubiektywność jako nieskończone zmierzanie ku uchwyceniu innego, 
który nieustannie się wymyka. Na gruncie tej filozofii nie dochodzi jednak do 
spotkania, którego poszukuje Maldiney.

Relacja rzeczy z rzeczą jest tu także relacją cielesności do cielesności. Ta rela-
cja, podobnie jak intersubiektywność, znajduje swój paradygmat w kontakcie 
własnego ciała z samym sobą, w otwarciu na samego siebie. W Widzialnym 
i niewidzialnym Merleau-Ponty pisze wyraźnie, że być otwartym na samego sie-
bie „nie oznacza już uchwytywania siebie samego, lecz przeciwnie, wymykanie 

29 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 66.
30 I. Lorenc, Estetyczne problemy późnej nowoczesności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014, s. 35.
31 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit.
32 Ibidem, s. 69.
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się sobie, zapoznanie siebie, zwracające się ku sobie «ja» jest rozziewem”33. 
To rozproszone i rozpraszające się otwarcie sugerujące jednocześnie bliskość 
i odstęp, opisane zostają jednak w języku, w którym pojawiają się, zdaniem 
Maldiney’a, pewne pęknięcia. Z jednej strony ciało czujące i odczuwane są tym 
samym, z drugiej strony nigdy w doświadczeniu nie zbiegają się do końca; „To, 
co widzę z siebie nie jest nigdy dokładnie widzącym, a w żadnym razie nie jest 
mną widzącym w danym momencie”34. Tak można ująć też odstęp między doty-
kanym i dotykającym. W ten sposób odsłania się zarazem to, czego nie możemy 
dotknąć i to, czego nie możemy zobaczyć – niewidzialne i niedotykalne, które 
nie są tylko niedostępnymi w danym momencie stronami rzeczy, ale warun-
kami możliwości tego, co widzialne i dotykalne. Wnętrze i zewnętrze okazują 
się jednakże wymienne, odwracalne, jak „palec rękawiczki, który się wywraca 
na nice”35. Dotykam jednej przez drugą, tak jak widzę jej drugą stronę, która 
przylega do tej, która znajduje się na wierzchu. Według Maldiney’a metafora 
prawej i lewej strony, a więc metafora wywróconej na nice rękawiczki, może 
prowadzić do nieporozumień i do zobiektywizowania tego, co, jak się wydaje, 
powinno pozostać nieobiektywizowalne, a więc nieuprzedmiotowione i co nie 
powinno tak po prostu móc się wymienić. Dlatego Merleau-Ponty najbliższy 
wyrażeniu doświadczenia jest według Maldiney’a wtedy, kiedy definiuje to, co 
niewidzialne lub niedotykalne jako to, co negatywne, a co powiązane zostaje 
z widzialnym i dotykalnym właśnie jako ich negacja lub negatywność, zbliża-
jąca się do nicości zawartej w bycie i współkonstytuującej to, co jest; tak jak 
czerń mleka dostępna jest tylko poprzez jej biel, o której pisał cytowany przez 
Merleau-Ponty’ego Paul Valéry. „Niedotykalne nie jest tym, co dotykalne, tylko 
faktycznie niedostępne […]. To, co negatywne, nie jest tu czymś pozytywnym, 
które byłoby gdzie indziej (tym, co transcenduje) – Jest to coś prawdziwie 
negatywnego”36.

To niewidzialność świata sprawia, że jest on widzialny. To, co niewidzialne, nie 
dorzuca się do widzialności, by stworzyć wraz z nią całość. Są to osobliwie części, 
które pozostają całościami. To paradoks mojego bycia ku światu (au monde) 
i w świecie (dans le monde), jak ujmuje to Maldiney. Dla Merleau-Ponty’ego ten 
paradoks staje się sensem naszego bycia: ucieleśnione Ja pozostaje niewidzialne 
dla samego siebie, ponieważ nie jest w stanie zobaczyć pewnych części swojego 
ciała, jak twarz czy plecy, ale widzi rzeczy; staje się jednak w pełni widzialne, 
ponieważ widzi je inny; w ten sposób to, że Ja widzi, implikuje też widzialność 
jako taką. Mogę widzieć, ponieważ jestem Ja tego widzialnego świata, a świat 
jest widzialny, ponieważ widzi go Ja. Kim jestem, skoro konstytuuje mnie ta od-
wracalność, w której, będąc widzianym, staję się widzącym i odwrotnie? Czego 
potrzeba, żebym się nim stał? Kto widzi? Odpowiedź Maldiney’a jest prosta: 
według Merleau-Ponty’ego – nikt. Zamieszkuje mnie anonimowa widzialność: 

33 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 247.
34 Ibidem, s. 258.
35 Ibidem, s. 261.
36 Ibidem, s. 252.
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„Ja to naprawdę nikt, to coś anonimowego”37. Nie ma tu osoby, która mogłaby 
doświadczać. Ja jest przedmiotem38.

Zmysłowa miazga, miazga nieodczuwająca, którą jest świat, zawiera w sobie 
własną negatywność – ucieleśnione Ja. To ono konstytuuje w świecie wymiar 
odczuwania i bycia odczutym. W ten sposób fenomenologia Merleau-Ponty’ego 
staje się dla Maldiney’a fenomenologią negatywności, choć niedoskonałą. Ne-
gatywność odnosi się bowiem z jednej strony do działania negacji, a z drugiej 
do nicości. Tylko to drugie znaczenie okazuje się źródłowe. W Ouvrir le rien. Art 
nu Maldiney wyraźnie podkreśla, że nicość nie przychodzi do świata w formie 
Heideggerowskiego projektu czy też żywej cielesności opisywanej przez Merle-
au-Ponty’ego. W ujęciu tego ostatniego świat odbijałby tylko żywą cielesność, 
którą ja sam jestem, zazębiałby się na niej, ale pozostawałby tylko moim środo-
wiskiem – Umwelt. Żyjący byt znajduje się w stanie ciągłej wymiany ze swoim 
środowiskiem, we wnętrzu którego ma dostęp do rzeczy. To zawieranie się, czy 
też włączenie w środowisko, sprawia, że jego zachowania dotyczą otoczenia. 
W swoim środowisku ujawnia on różne sposoby zachowania. Z tej perspektywy, 
Merleau-Ponty nie umiałby opisać źródłowego kontaktu ze światem, pozostając 
na poziomie relacji ze środowiskiem, do którego się odnoszę. Kategoria żywej 
cielesności wyjaśniałaby „za mało”, nawet jeśli odnieślibyśmy ją do świata, po-
nieważ stanowiłaby wtedy tylko blade odbicie tego, czym jest subiektywność.

Implikowałaby też „zbyt dużo”, ponieważ można odczytać żywą cielesność 
świata w taki sposób, że wchłonie z siebie subiektywność. Moje ciało jest do-
świadczane z jednej strony jako zamknięte w sobie, a z drugiej, jako wystawione 
na to, co zewnętrzne; ciało jest wnętrzem i zewnętrzem, tak jak każda rzecz 
w świecie. Za pośrednictwem żywej cielesności mam widok na świat i wysta-
wiam na widok wszystkie swoje części; jestem też widzialny tak, jak każda inna 
rzecz w tym właśnie świecie. To, co w świecie pojawia mi się jako prezentacja 
przez profile, znajduję także we mnie, w mojej cielesności. Pozostajemy we 
wnętrzu tej samej żywej cielesnej tkanki. To jest właśnie moment, w którym 
według Maldiney’a Merleau-Ponty dochodzi ad limina philosophiae. Jestem 
żywym ciałem, które doznaje jako elementarna cząstka żywej cielesnej tkanki 
świata. Nasza wspólnota odczuwania byłaby bardziej radykalna niż różnica, 
która oddzielałaby nas od siebie. Według Maldiney’a mamy tu do czynienia 
z uprzywilejowaniem bytu widzianego – percipi, nad widzącym – percipere. 
Moje widzenie, moje ciało, tak jak sześcian, są częścią tego, co zmysłowe: „Ja 
nawet nie widzę siebie jako widzącego, lecz poprzez zazębianie się dopełniam 
moje widzialne ciało, przedłużam moje bycie-widzianym poza mój byt widzialny 
dla mnie. I to mojej cielesności, memu ciału jako widzącemu, może być dany 
sam sześcian zamykający ten obieg i dopełniający moje bycie-widzianym”39. To 
jest właśnie moment, w którym Maldiney uznaje, że fenomenologia Merleau-
-Ponty’ego nie jest w stanie przekroczyć „odwołań do tego samego”40. Odstęp 
i różnica zostają wchłonięte przez tożsamość. Z tej, niesprawiedliwej zresztą 

37 Ibidem, s. 244.
38 Ibidem.
39 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 205.
40 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 61.
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wobec Merleau-Ponty’ego perspektywy, Maldiney dostrzega w żywej cielesności 
pole niezróżnicowania i jednolitości zawiązującej się na poziomie prekoncep-
tualnego logosu. To pierwotne niezróżnicowanie nawiązywałoby w ten sposób 
do idei przedustawnej harmonii Leibniza: „zastępując Boga Leibniza, żywa 
cielesność świata okazuje się brzemienna wszystkimi możliwościami, rozbły-
skując z samej siebie w siebie”41. Staje się punktem zbiegu nie tylko wszystkich 
rozważań, co fenomenów, stając się też ich podstawą; właśnie dlatego nie jest 
w stanie odsłonić tego, co Maldiney określa mianem opisywanego przez niego 
samego otwarcia na nicość, ponieważ wchłania w siebie subiektywność, która 
okazuje się jej częścią.

Ostatecznie więc, według Maldiney’a wartość filozofii Merleau-Ponty’ego 
nie leży w jego analizach, ale polega raczej na wyznaczeniu nowego kierunku 
poszukiwań. Nasze powinowactwo ze światem nie tyle opiera się w jego fenome-
nologii na powiązaniach, ile utkane jest z rozciągłych włókien. Nasza komunikacja 
z nim należy do porządku „kontaktu”, a widzenie jest dotykaniem. Doznajemy 
swojej obecności w świecie aż do konsubstancjacji z nim, aż do „adualizmu”. 
Jednocześnie jest to też filozofia pytania, które zawsze domaga się odstępu. 
Jednak pojawia się tu problem dotyczący tego, w jaki sposób mogę jednocze-
śnie być ze świata, być światem i być w nim. Być tam, w nim w taki sposób, że 
on również tam jest? Gdzie wtedy jestem? Gdzie jest świat?42 Podobny zarzut 
postawił zresztą Merleau-Ponty’emu także Renaud Barbaras: Jaki jest sens bytu 
postrzegającego, który jako należący do świata rzeczy nie istnieje jednak w ten 
sam sposób, co one? W jaki sposób dotyk i widzenie mogą zajmować miejsce 
w samym centrum świata?”43.

Komentując rozważania Merleau-Ponty’ego, Maldiney przywołuje też filozofię 
chińską, która we wszystkich jego tekstach stanowi ważny punkt odniesienia. 
W tym wypadku odwołuje się on do założeń taoizmu Laozi, stwierdzając, że 
Yang i Yin odnoszą się właśnie do bytu odczuwającego, do percipere i do bytu 
odczutego, do percipi; powracają też one do tego, co bez granic, co surowe 
i nieoswojone. Jednak nie chodzi tu o nieoswojony, wertykalny byt opisywany 
przez Merleau-Ponty’ego. W taoizmie, nawet jeśli przejściem między Yang 
i Yin, między percipere i percipi, „rządzi dynamiczne prawo Rzeczywistości 
naznaczonej przez pełnię, to pustka okazuje się tym działającym miejscem, 
w którym dochodzi do wszelkiej przemiany”44. Nicość staje się z tej perspektywy 
nadrzędna wobec bytu.

Maldiney podkreśla, że zestawienie z taoizmem, mimo różnic, jakie dzielą ten 
odłam filozofii chińskiej od fenomenologii Merleau-Ponty’ego, ma za zadanie 
rozjaśnić główne twierdzenia autora Widzialnego i niewidzialnego: to, że żywa 
cielesność nie jest materialna, ponieważ obejmuje swoją własną negatywność 
i to, że ostatecznie zarówno dla Merleau-Ponty’ego, jak i taoizmu aktywność 
można zrównać z pasywnością, choć w taoizmie króluje nad nimi to, co okre-
ślić można mianem „niedziałania”. Stąd zresztą prymat „niedziałania” jako 

41 Ibidem, s. 80.
42 Ibidem, s. 76.
43 R. Barbaras, Vie et intentionalité. Recherches phénoménologiques, Vrin, Paris 2003, s. 13.
44 F. Cheng, Vide et Plein, Paris 1977, s. 32.
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receptywności, nieintencjonalnej pasywności w fenomenologii zafascynowanego 
filozofią chińską Maldiney’a45.

Trzeba raz jeszcze podkreślić, że według Maldiney’a w filozofii Merleau-
-Ponty’ego relacje widzialnego i niewidzialnego odsyłają do prymatu percipi46. 
Prymat percipi jest więc z tej perspektywy prawem rządzącym wszystkim, co 
jest i moje ciało staje się przede wszystkim tym, co postrzeżone. Maldiney ma 
po części rację. Merleau-Ponty pisze expressis verbis, że to właśnie poprzez 
tkankę cielesności świata możliwe jest zrozumienie ciała własnego, i to dzięki 
niej można zrozumieć percipere. Jednak podkreśla też wyraźnie, że wszystko 
„jest ostatecznie możliwe i znaczące, ponieważ istnieje byt”47. Znaczy to, że 
w porządku ontologicznym pierwszy jest nieoswojony, wertykalny byt, które-
go głębia okazuje się nieprzenikniona i od którego zależy nasza własna żywa 
tkanka powiązana z żywą cielesnością świata. Jednak Maldiney nie neguje 
znaczenia problematycznego bądź co bądź znaczenia pisanego wielką literą 
Bytu w fenomenologii Merleau-Ponty’ego. Krytycznie odnosi się jedynie do jego 
utożsamienia z żywą cielesnością. Cielesność staje się dla Maldiney’a ważna, ale 
tylko w powiązaniu z, również pisanym wielką literą, Otwarciem ujmowanym 
jako pra-scena dla jawienia się, z którego wyłania się wydarzenie przyjmowane 
przez podmiotowość w formie zaburzenia, wstrząsu i nie tyle pełni, ile właśnie 
jej braku – w formie luk i pęknięć48.

III

Jak podkreśla Renaud Barbaras, pytanie o drogę, jaką podąży dziś fenomenologia, 
musi powrócić do pytania o sens nie tylko zakładanej przez Husserla a priori49 
korelacji między przedmiotem doświadczenia i jego sposobami dania, ale także 
o możliwość ujawnienia a priori tego właśnie a priori50. Znaczenie tego ostatniego 
jest bowiem szczególne. Odsyła do konstatacji, zgodnie z którą Husserlowskie 
a priori wywodzi się z innego jeszcze a priori, na jakim dopiero zasadzałaby 
się korelacja przedmiotu i sposobów jego prezentacji, i które nie byłoby dane 
bezpośrednio. Wymaga w ten sposób znalezienia warunków, które wykracza-
łyby poza zakładane przez fenomenologię powiązanie transcendentnego bytu 
z podmiotem. Z tego względu, jeśli założymy, że szukamy podstawy dla Husser-
lowskiego a priori, to okaże się, że fenomenologia, ustanawiając samą siebie, 

45 Ciekawym, choć krytycznym ujęciem tej problematyki w fenomenologii Maldiney’a jest niewąt-
pliwie artykuł Renauda Barbarasa: R. Barbaras, L’essence de la receptivite: transpassibilite ou desir?, [w:] 
Maldiney. Une singuliere presence, Encre Marine, Paris 2014, s. 17‑31.

46 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 79.
47 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 249.
48 F. Jacquet, Du sens du sentir: figures de l’etre. Maldiney et Merleau‑Ponty, „Philosophie” nr 130, 

czerwiec 2016, s. 88.
49 Na zgłębienie złożonego problemu aprioryczności w filozofii Husserla nie ma tutaj miejsca. Jego 

analizę przeprowadził Piotr Łaciak w pracy P. Łaciak, Struktura i rodzaje poznania priori w rozumieniu 
Kanta i Husserla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003. Przyjmiemy tu za Barbarasem 
wąskie rozumienie Husserlowskiego a priori – aprioryczne założenie korelacji między przedmiotem do-
świadczenia a podmiotowymi sposobami jego prezentacji: R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, 
Vrin, Paris 2013, s. 7.

50 R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, op. cit., s. 7.
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wymaga odwołania do wymiaru, który nie jest już stricte fenomenologiczny. 
Ten nowy wymiar stawałby się ostatecznie jej warunkiem możliwości. W ten 
sposób dochodzilibyśmy do granicy oddzielającej od siebie fenomenologię 
i to, co nią nie jest – granicy, która okazywałaby się jednak nieostra. Wynika to 
z faktu, że fenomenologia implikuje pewien rodzaj nadmiaru, dodatku, trans-
gresywnej siły, która sprawia, że ona sama zawsze musi poza siebie wykraczać. 
Fenomenologia – podkreśla Barbaras – musi wedrzeć się w nie-fenomenologię, 
wykroczyć ku niej, by stać się w istocie sobą samą51.

W pełni powraca tu więc siła opisywanej przez Merleau-Ponty’ego nie-filozofii. 
Tak jak skonfrontowana z nie-filozofią filozofia, tak skonfrontowana z nie-feno-
menologią fenomenologia nie zatracałaby własnej tożsamości. Różnica, którą 
w sobie znajduje i nieustannie ustanawia, nie negowałaby bowiem jej samej. 
W tym ruchu, który jest odpowiedzią na sposób bycia świata, fenomenologia 
nieustannie przekracza po prostu samą siebie i odróżnia się od samej siebie, 
różnicuje się, nigdy jednakże nie stając się całkowicie swoim „innym”. Maldiney 
przyjmuje ten punkt widzenia, uznając przy tym, że fenomenologia sprowadza 
się do dwóch wytycznych: widzieć-patrzeć i pytać-podawać w wątpliwość (voir 
et interroger)52.

W ten sposób fenomenologia stara się zgłębić problem pojawiania się (l’ap‑
paraitre). Maldiney niewątpliwie zgodziłby się, że istota pojawiania sprowadza 
się do tego, że coś się pojawia, nie rozpływając się jednak całkowicie w samym 
pojawianiu się. Byt się pojawia, ukazuje i na tym opiera się jego fenomenolo-
giczna istota, ale, jak wiemy, pojawia się tylko za pośrednictwem wyglądów, 
w swoich pojawach, które jednak nigdy nie ukażą go w pełni. Pozostaje w nich 
ukryty. Niemniej, pojawianie się i wycofywanie nie stanowią tu alternatywy. Byt 
jest właśnie tylko wtedy, kiedy nie ma go w pełni53. Nigdy nie daje się całkowicie, 
wycieka, lub inaczej, ucieka przed spojrzeniem i to właśnie konstytuuje jego 
istotę, którą próbuje opisać zarówno Merleau-Ponty, jak i Maldiney. Dlatego 
krytyczna postawa tego ostatniego wobec fenomenologii Merleau-Ponty’ego 
nie neguje postawy afirmatywnej. Przyglądając się jego rozważaniom dokład-
niej, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że, podobnie zresztą, jak wspomniany tu 
Renaud Barbaras, pozostaje pod dużym wpływem fenomenologii zarysowanej 
właśnie w Widzialnym i niewidzialnym.

Egzystencja, o której pisze Maldiney, jest też ściśle powiązana z rytmem ciała 
i jego doznaniowością. Ciało, którym jestem, okazuje się jednak w ujęciu Mal-
diney’a bardziej zindywidualizowane, a zarazem kruche. W filozofii Maldiney’a 
opisane zostaje bowiem także przez prymat psychopatologii i popędowości54. 
Dlatego fenomenologia Maldiney’a i jej krytyczna postawa wobec Merleau-Pon-
ty’ego została wykorzystana w tekstach Gillesa Deleuze’a. Powtarza on tezy Mal-
diney’a, krytykując w swoich tekstach fenomenologię sztuki Merleau-Ponty’ego. 

51 Ibidem.
52 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 60.
53 R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, op. cit., s. 10.
54 Warto podkreślić, że Maldiney prowadził teoretyczne zajęcia ze studentami w jednym ze szpitali 

psychiatrycznych w Lyonie. Jego zainteresowania psychiatryczne skupiają się głównie na teorii Ludwiga 
Binswangera i Leopolda Szondiego. Por.: H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, Millon, Grenoble 2007.
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Deleuze pragnie odsłonić niewystarczalność opisów żywej cielesności, a wraz 
z nimi fenomenologicznej perspektywy dotyczącej doznania, by samemu, jak 
mniema, kontynuować to, co rozpoczął swoją sztuką Paul Cézanne i którego 
drogą podąża wytrwale Maldiney.

W jednym ze swoich wcześniejszych tekstów Maldiney pisze: „Podział na pod-
miot i przedmiot, na pewien podmiot, który obiektywizuje świat i który w tym 
samym czasie odróżnia się od świata przedmiotów […] nie da się zaprzeczyć, 
ale pozostaje drugorzędny i staje się możliwy tylko, jeśli wyjdziemy od sytuacji 
znacznie bardziej źródłowej: od doznawania (sentir) […]. Pewność zmysłowa 
doznawania nie znajduje swojego przeznaczenia, jak twierdzi Hegel, w praw-
dzie postrzeżenia. Doznawanie ma swoją własną prawdę. […] Ja doznawania 
jest otwartą i spełnioną receptywnością”55. Następnie Maldiney cytuje słowa 
Strausa, na których opiera swoje rozważania: „Staję się tylko o tyle, o ile coś 
nadchodzi i zdarza mi się coś (dla mnie) tylko o tyle, o ile się staję”. Dlatego też 
mówimy o byciu z doznawaniem, tak jak mówimy o byciu ze światem (Mitse‑
in). W swojej książce o Francisie Baconie Deleuze parafrazuje tekst Maldiney’a, 
sam pisząc56: „Doznanie (sensation) ma oblicze zwrócone w stronę podmiotu 
([…] ruch witalny) i oblicze zwrócone w stronę przedmiotu ([…] wydarzenie). 
Lub raczej, doznanie nie ma wcale żadnego oblicza, ale pozostaje nierozdziel-
nie tymi dwoma rzeczami. Jest byciem w świecie, jak mówią fenomenolodzy: 
jednocześnie staję się w doznaniu i coś nadchodzi przez doznanie; jedno przez 
drugie, jedno w drugim. I ostatecznie, to samo ciało daje doznanie i je otrzy-
muje, będąc jednocześnie przedmiotem i podmiotem”57.

Punktem centralnym Deleuzjańskiej krytyki wymierzonej w Merleau-Ponty’ego, 
a podążającej śladem Maldiney’a jest, jak wspomniałam, kategoria żywej tkanki 
cielesnej, a zarazem filozofia sztuki. Określając doznanie jako życie ze światem, 
a nie bycie w świecie, Maldiney chce uchronić doznaniowy, wewnętrzny wymiar 
odczuwania jako „komunikację” z danymi hyletycznymi przed i poza nakierowy-
waniem się na jakąkolwiek przedmiotowość czy też poza wszelką obiektywizacją. 
Dlatego opisywany przez Merleau-Ponty’ego porowaty byt nabrzmiały już zna-
czeniami, sensem, żywa cielesna tkanka wiążąca ze sobą konkret i ideę, zostają 
odrzucone. To Cézanne staje się tu przewodnikiem, ponieważ „komunikuje się 
ze światem ukrytym, który wyłącznie jego sztuka potrafi ujawnić, tworząc dla 
niej miejsce w swoim dziele”58. „Ze światem” oznacza tutaj przedpojęciowy 
i  intuicyjno-doznaniowy wymiar odczuwania; pewną przestrzenno-czasową 
artykulację odczuwania, która w tekście Maldiney’a zatytułowanym L’art et le 
pouvoir du fond (Sztuka i moc głębi) zostaje ujęta jako „napięcie między blisko-
ścią a dalą”59. Ów kontakt ze światem i doznanie zawierają w sobie jednocześnie 

55 H. Maldiney, Le devoilement de la dimention esthetique dans la phenomenologie d’Erwin Straus, 
[w:] Regard, parole, espace, op. cit., s. 136.

56 Zwraca na to uwagę Jean‑Christoph Goddard, zauważając także, że Deleuze wielokrotnie cytuje 
teksty Maldiney’a, nie dodając jednakże przypisów: J.‑Ch. Goddard, Le doute de Bacon. Le role de 
Maldiney dans la critique deleuzienne de Merleau‑Ponty, [w:] Rencontrer l’imprevisible. A la croisee des 
phenomenologies contemporaines, red. F. Bastiani, S. Sholokhova, Le Cercle Hermeneutique Editeur, 
Argenteuil 2012, s. 62.

57 G. Deleuze, Francis Bacon: Logique de la sensation, Editions de la Difference, Paris 1981, s. 27.
58 H. Maldiney, Regard parole espace, op. cit., s. 139.
59 Ibidem, s. 231.
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ruch diastolicznej egzaltacji (gr. diastole – rozszerzenie) oraz systolicznego sku-
pienia (gr. systole – skurczenie), a więc zawierają zarówno porzucenie świata, 
jak i jego przyjęcie, bliskość i oderwanie. Wiążą się z nieprzejrzystością świata, 
z oporem, który stawia, oraz nieuchronną konfrontacją z niemożliwością jego 
pełnego uchwycenia. Wiążą się też z jego nieusuwalną bliskością. Komunikacja 
ze światem, który nie został jeszcze „skrystalizowany” w gotowe przedmioty, nie 
pozwala nam doświadczyć konkretnej rzeczy, tego „co” się jawi, ale umożliwia 
doznanie tego, „że” i „jak” się jawi, które stanowią podstawę wszystkiego, co 
jest. Chodziłoby tu o niestematyzowane źródłowe przeżycie, o zjawiskowość 
przed wszelkim odniesieniem do postrzeżonego przedmiotu, o moment, któ-
ry związany zostaje z podwójnym ruchem ekspansji i zwijania. Jest to więc 
doznanie bolesne, dezorientujące, prowadzące do poczucia, że usuwają się 
fundamenty. W swoich tekstach Maldiney usiłuje również odpowiedzieć na 
pytanie, w jaki sposób wyrazić ten przestrzenno-czasowy „kontakt” ze światem. 
W jaki sposób przebiega ten podwójny ruch, ruch przyjmowania świata, jak 
i dystansowania się wobec niego, ruch diastoliczno-systoliczny właściwy także 
oddechowi i jego rytmowi? To bowiem w czynności oddychania wchłaniamy 
i wydalamy powietrze, następuje skurcz i rozkurcz, a nasze ciało podlega swo-
istemu, podporządkowującemu sobie wszystko rytmowi; bezwolnie ulegamy 
„niewidzialnemu poematowi oddechu”, jak pięknie ujął to Rainer Maria Rilke.

Komentując tekst Merleau-Ponty’ego, Maldiney odwołuje się właśnie do tego 
znanego sonetu Rilkego, którego fragment zacytowany został także w wieńczą-
cym ten artykuł tytule, i do którego wypada nam na koniec powrócić:

Niewidzialny poemat oddechu!
Wszechświat, co wciąż się wymienia z moim byciem.
W rytmicznym pośpiechu przeciwwaga,
powołująca mnie do istnienia.

Dlaczego właśnie ten fragment posłużył za tytułowy cytat? Dlatego, że feno-
menologia Merleau-Ponty’ego jest doskonałym wyrazem owej niewidzialnej 
„wymiany (wszech)świata z moim byciem”, która staje się punktem wyjścia 
dla rozważań Maldiney’a. W jego krytycznym tekście kategorie Merleau-Pon-
ty’ego zdają się przekształcać, zmierzając do znaczeń, które staną się podstawą 
Maldine’yowskiej fenomenologii. Oczekiwanie staje się zaskoczeniem przez 
coś nieoczekiwanego, doświadczenie świata staje się doznaniem wydarzenia, 
nieoswojony i surowy byt powiązany zostaje z odczuwaniem i bierną recep-
tywnością podmiotu, otwarcie na świat okazuje się ugruntowane na otwarciu 
na nicość, dzieło sztuki zaś na formie i rytmie. Mamy tu więc do czynienia ze 
wszechświatem fenomenologii Merleau-Ponty’ego, który wymienia się z byciem 
fenomenologii Maldiney’a; nie zlewają się one jednak ze sobą, ale ustanawiają 
między sobą różnicę w „powołującej je do istnienia przeciwwadze”.
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Steady sheer exchange between the cosmos and our being. Merleau-Ponty’s 
philosophy and non philosophy according to Henri Maldiney

In one of his texts, Henri Maldiney asks a question that is of great consequence for the 
entire post-Husserlian and post-Heideggerian philosophy: what phenomenology are we 
tending towards today? His answer seems both simple and radical: we tend towards 
the phenomenology of art. In his view, in order to be capable of expanding the field 
of phenomenological research and make a significant contribution, phenomenology 
needs to be focused on artistic phenomena. The aim of the article is to explore how 
Maldiney comments and uses Merleau-Ponty’s philosophy of art, and to discern which 
of the latter’s ideas he considers most important and appropriates through a shift of 
emphasis for the purposes of his own philosophy. In his phenomenology, he strives to 
go beyond “flesh” (chair) in order to describe “opening of nothingness” and opposes 
“being in the world” to “living with the world”.

Słowa kluczowe: fenomenologia, podmiot, świat, nie-filozofia

Key words: phenomenology, subject, world, a-philosophy, non-philosophy


