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Członkini Rady Naukowej czasopisma „Sztuka i Filozofia”

„Melancholik nie potrafi wykroczyć poza rozpamiętywanie przeżycia utraty; jego 
skargi – powiada Freud – stają się oskarżeniami. Oskarża więc na przemian to obiekt, 
to samego siebie, traci zdolność «normalnego» funkcjonowania w zmiennych wa-
runkach. Obraz utraconej przeszłości wyznacza horyzont recepcji teraźniejszości, 
która musi melancholikowi wydawać się «marna». Czas żałoby cechuje natomiast 
wytężona praca prowadząca do reinterpretacji «ja» żałobnika i pogodzenia się ze 
zmienionym kształtem świata (…) Nie oznacza to jednak bezwarunkowej afirmacji 
zmienionego świata ani też zapomnienia o utraconym obiekcie, lecz odzyskanie 
przez podmiot zdolności do krytycznej refleksji i działania”.

Między melancholią a żałobą

Estetyka wobec przemian w kulturze europejskiej

fot. Paweł Kuczyński





Podziękowania

Redakcja Sztuki i Filozofii gorąco dziękuje Revue de pensée des arts plas-
tiques. La Part l’Œil za wyrażenie zgody na tłumaczenie na język polski 
i  publikację wybranych tekstów, które oryginalnie znajdują się w dwóch 
numerach czasopisma:

La Part L’œil. Art et phénoménologie, nr 7, 1991.
La Part L’œil. Esthétique et phénoménologie en mutation, nr 21 i 22, 

2006 i 2007.

Nous tenons à remercier la rédaction de la Revue de pensée des arts plas-
tiques. La Part l’Œil d’avoir accepté la traduction en polonais et la publi-
cation des textes sélectionnés parus à l’origine dans deux numéros de la 
Revue:

La Part L’œil. Art et phénoménologie, numéro 7, 1991.
La Part L’œil. Esthétique et phénoménologie en mutation, numéro 21-22, 

2006-2007.
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 Zarys problemu

Monika Murawska

Metamorfozy fenomenologicznego spojrzenia

Artysta i fenomenolog doznają działania świata po to, by, jak ujął to Husserl 
w Liście do Hofmannsthala, „dla swoich celów posiąść wiedzę o naturze i lu-
dziach”1. Do celów tych należy również przekazanie jej innym. Artysta i feno-
menolog okazują się więc sobie bardzo bliscy, bliska bowiem jest ich postawa 
wobec rzeczywistości – zadziwienie światem i zarazem bezinteresowność2 w jego 
doświadczaniu, szczególna uwaga, jaką go obdarzają. Z tego też względu drogi 
fenomenologii i sztuki nieustannie się przeplatały, prowadząc ostatecznie do 
„zwrotu estetycznego” w fenomenologii, czyli skoncentrowania badań feno-
menologicznych na zagadnieniach związanych ze sztuką3. Doznanie dzieła 
sztuki staje się paradygmatem doświadczenia fenomenologicznego, ujawnia-
jąc swoją destrukcyjną siłę, a zarazem swoją efemeryczność. To dzieło sztuki 
ukazuje w pełni paradoksalność fenomenologicznego doznania jako takiego, 
nieustannie oscylującego między słabością subiektywności wystawionej na to, 
co się jej prezentuje, co się jej daje, jak ujmują to francuscy fenomenolodzy, 
a jej zdolnością do konstytucji sensu.

Fenomenologia wchodzi niewątpliwie w twórczy dialog także z innymi 
dziedzinami badań4, ale dla nas istotne staną się jej związki ze sztukami wizu-
alnymi. Istotną częścią analiz fenomenologicznych są też rozważania na temat 
języka tych myślicieli, którzy podążali za Heideggerem i jego analizami poezji 
Hölderlina lub zajmowali się językiem literackim, jak Jean-Paul Sartre; zaliczyć 
do nich można Emmanuela Levinasa, Henri Maldineya, Jeana-Luca Nancy’ego 
czy Jeana-Francois Lyotarda, a ostatnio Renaud Barbarasa5; fenomenolodzy 
podejmują również wątki związane z fenomenologią muzyki, do czego przy-
czynkiem stała się książka Mikela Duferenne’a L’oeil et l’oreille.

1 E. Husserl, List do Hofmannstahla, przeł. P. Bukowski, „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3 (38/39), s. 259.
2 Pojęcie bezinteresowności doskonale analizuje A. Berleant, Prze‑myśleć estetykę, przeł. M. Koru-

siewicz, T. Markiewka, Universitas, Kraków 2007.
3 M. Saison, Le tournant esthétique de la phénoménologie, „Revue d’esthétique” 1999, nr 36.
4 Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, WUW, Warszawa 

2017.
5 Por.: R. Barbaras, Métaphisique du sentiment, Cerf, Paris 2016.
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Powtórzmy więc pytanie zadane przez Henri Maldineya6, które stoi u podstaw 
tekstów, które znajdują się w zaprezentowanym tu tomie: ku jakiej fenome-
nologii sztuki dziś zmierzamy i w jaki sposób przemierzamy obecnie drogi wy-
znaczone niegdyś zarówno przez koryfeuszy fenomenologii, którymi są Husserl 
i Heidegger, jak i przez ich kontynuatorów: Dufrenne’a i Merleau-Ponty’ego? 
Jakim metamorfozom uległo fenomenologiczne spojrzenie i jakim metamor-
fozom nadal ulega w konfrontacji z konkretnym dziełem sztuki? W jaki sposób 
narzędzia pojęciowe fenomenologii służą dziś myślicielom piszącym o sztuce, 
ale także samym artystom? I czy w ogóle okazują się przydatne? Czy postawa 
fenomenologa i artysty nadal wydaje się do siebie zbliżać? To właśnie te pytania, 
na które explicite i  implicite starają się odpowiedzieć autorzy, których teksty 
zebrane zostały w niniejszym numerze.

Husserl

Husserl zapoczątkował metodę filozofowania, którego istotą jest, jak się wydaje, 
spojrzenie7. Jednak spojrzenie na świat oznacza tu zanurzenie w świecie, którego 
samo to spojrzenie okazuje się częścią. Zarazem jednak – pisze sam Husserl – 
„zadanie fenomenologii, czy raczej pole jej zadań i badań, bynajmniej nie jest 
sprawą tak trywialną, iż wystarczyłoby tylko oglądać, tylko mieć otwarte oczy”8. 
Trzeba bowiem zmusić widzenie, by zwróciło się ku temu, co się pojawia9. Nie 
chodzi tu o oddalenie się od zmysłów, ale swoistą metamorfozę, czyli przemianę 
spojrzenia. Fenomenologia Husserla skłaniałyby więc nie tyle do otwarcia oczu, 
i nie tyle do ich zamknięcia, co stanie się postulatem Michela Henry’ego10, ile do 
jego przekształcenia, a więc metamorfozy. Nie wystarczy patrzeć, aby widzieć. 
Pole postrzeżeniowe jest zawsze szersze niż to, co postrzegam, czyli dane jest 
mi więcej niż widzę11.

Fenomenolog patrzy więc na świat, ale nie chce na tym poprzestać. Chce 
również wyrazić to, czym owo patrzenie jest za pomocą słów. W tym także 
okazuje się bliski artyście. Jak zaznaczyłam, Husserl zauważa to podobieństwo, 
ale obiegowym stwierdzeniem stało się już zdanie, że w fenomenologii Husserla 
nie można znaleźć systematycznej wykładni filozofii sztuki i że właściwie nie 
interesuje go analiza konkretnych dzieł, poza znanym fragmentem z jedenastego 

6 H. Maldiney, Vers quelle phenomenologie de l’art?, „La Part de l’œil. Art et phenomenologie” 
1991, s. 247-264.

7 Można w tym kontekście przypomnieć rozważania Rorty’ego na temat związków między „I” 
i „Eye”. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 89, ale trzeba 
też zaznaczyć, że wielu komentatorów uważa, że w Husserlowskim projekcie liczy się w istocie zmysł 
dotyku i to on stanowi paradygmat poznawczy, a nie zmysł wzroku. Por.: J. Derrida, Le toucher. Jean‑Luc 
Nancy, Galilée, Paris 2000.

8 E. Husserl, Idea fenomenologii: pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, A. Półtawski, PWN, Warszawa 
2008, s. 22.

9 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, „La Part de l’œil. Art et phenomenologie” 1991, s. 20.
10 Por.: M. Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 2011.
11 J.-P. Sartre, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, przeł. P. Beylin, PWN, 

Warszawa 1970, s. 221.
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paragrafu Idei I, gdzie znajdujemy odwołanie do ryciny Albrechta Dürera. Ko-
mentatorzy filozofii Husserla, którzy tropią jej związki ze sztuką, odwołują się 
głównie do trzech źródeł, choć „refleksy refleksji” o sztuce znajdują także we 
wszystkich jego dziełach. Chodzi tu głównie o cytowany już List do Hofmann-
stahla12, ale także wspomniany przed chwilą paragraf Idei I, w których Husserl 
analizuje rycinę Dürera Rycerz, śmierć i diabeł13 i XXIII tom Husserlianów14, 
przetłumaczony na język angielski i francuski15, gdzie zaprezentowana zostaje 
fenomenologia świadomości estetycznej16 wraz z kategoriami fantazji, wyobraźni 
czy prezentacji obrazowej. Wydaje się, że to dopiero dla następców Husserla, 
podążających wyznaczoną przez niego drogą, sztuka stała się węzłem feno-
menologicznych poszukiwań. Warto jednak zaznaczyć, że zagadnienia sztuki 
były ważne dla rodzącej się w Niemczech fenomenologii i od samego początku 
były one ważnym punktem odniesienia. Na tyle ważnym, że Daniel Sobota nie 
waha się pisać o „narodzinach fenomenologii z ducha sztuki”17. Z tego wzglę-
du warto pokusić się o próbę skrótowej z konieczności rekonstrukcji estetyki 
zawartej w projekcie fenomenologicznym Husserla.

W swoich analizach zawartych w XXIII tomie Husserlianów Husserl wyróżnia 
trzy rodzaje obrazów powiązanych z wyobraźnią. Mówi o obrazie jako rzeczy, 
rzeczy fizycznej, namacalnej i konkretnej – Bildding. Odróżnia też obraz jako 
Bildobject od tego, co zostaje przedstawione w obrazie, a co określa mianem 
Bildsujet. Relacja między tymi trzema rodzajami obrazów jest złożona i pro-
blematyczna. Bildobject to hyle – warstwa wrażeniowa rzeczy, uchwytywana 
właśnie jako obraz, ale nie jako czysta obecność przedmiotu danego w percepcji. 
Trzeba podkreślić, że obraz jako rzecz fizyczna lub „fizyczny obraz” – taki jak 
blejtram z płótnem pokrytym pigmentem zostaje przeciwstawiony Bildobject, 
czyli „obrazowi jako obrazowi-obiektowi” pojawiającemu się w taki to a taki 
sposób poprzez kształt i określone kolory18. Bildobject to więc na przykład ja-
kieś trójwymiarowe postacie, które ujmujemy jako przedstawione na płótnie, 
papierze czy jakimś innym podłożu. Jak podkreśla Anabelle Dufourcq, Husserl 
chce odróżnić obraz fizyczny, czyli Bildding od Bildobject, który nazywa obrazem 
duchowym (das geistige Bild)19. Bildobject związany jest z noematem ujmowanym 
przez wyobraźnię, a nie percepcję, ale, jak wspomniałam, także z hyle, a więc 

12 E. Husserl, List do Hofmannstahla, s. 255-258.
13 Idem, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, tłum. D. Gieru-

lanka, PWN, Warszawa 1975, s. 372-377.
14 Idem, Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung: Zur Phänomenologie der anschaulichen Ver-

gegenwärtigung, Texte aus dem Nachlass (1898‑1925), ed. E. Marbach, Husserliana 23, The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1980.

15 Wersja angielska: Phantasy, Image, Consciousness, and Memory, przeł. J. B. Brough. Dordrecht: 
Springer, 2005.

Wersja francuska: Phantasia, conscience d’image, souvenir. De la phenomenologie des presenti-
fications intuitives. Textes posthumes (1898‑1925), Husserliana XXIII, przeł. R. Kassis, J.-F. Pestureau, 
Million, Grenoble 2002.

16 E. Husserl, Fenomenologia świadomości estetycznej, przeł. K. Najdek, J. Sidorek, „Sztuka i Filo-
zofia” 2002, nr 21, s. 5-11.

17 D. Sobota, Narodziny fenomenologii z ducha sztuki, „Filo-Sofija”, nr 34, 2016 3/I, s. 31-62.
18 E. Husserl, Phantasia, conscience d’image, souvenir…, s. 18.
19 Moje analizy podążają za szczegółową prezentacją filozofii obrazu Husserla znajdującą się w książ-

ce A. Dufourcq, La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl, Springer 2011, s. 52.



12

Monika Murawska

warstwą wrażeniową. Nie może zostać ustanowiony jako realny, właśnie dlate-
go, że nie jest przedmiotem percepcji. Obraz fizyczny jest obecny materialnie, 
bezpośrednio i dany zostaje w percepcji. Bildobject nie istnieje naprawdę i jest 
uchwytywany jako quasi-będący. Bildsujet z kolei jest przedmiotem, na który się 
nakierowujemy, ale przedstawionym przez Bildobject i, co ważne, nieobecnym. 
Świadomość obrazu zakłada więc różnicę między tym, co właściwie się pojawia 
i tym, na co się nakierowujemy, a więc co nie jest realnie obecne, a więc, co się 
nie pojawia. To różnica między ludzką postacią w bieli, jaką widzimy przedsta-
wioną na płótnie, a boginią Wenus, którą na nim rozpoznajemy20. Bildobject 
jest więc złożeniem wrażeń, ale zarazem nie posiada solidności rzeczy fizycznej. 
Nie jest jednak halucynacją. Niemniej jest fantomem, nicością21. To, co widzimy 
na obrazie to przecież rycerz, śmierć i diabeł w świecie nierzeczywistym, do 
którego należą. Bildobject okazuje się więc zawieszony pomiędzy obecnością 
obrazu fizycznego (Bildding) i nieobecnością Bildsujet. Bildsujet nie pojawia 
się lub, jak precyzuje ostatecznie Husserl, pojawia się poprzez Bildobject lub 
pojawia się tylko wtedy, kiedy do świadomości obrazu, aby zaprezentować 
przedmiot, na który się nakierowujemy przez obraz, dorzuca się przedstawienie 
w wyobraźni. Husserl podkreśla też, że Bildobject może pojawiać się sam, to 
znaczy niezależnie od aktu, który pozwoli nakierować się na Bildsujet. Byłby więc 
też w pewnym ujęciu percepcją nieusytuowaną (sans position)22. Czy Bildobjet 
jednak postrzegamy? Czy może jest on związany z percepcją zneutralizowaną, 
osłabioną? Czy może właśnie tylko go sobie wyobrażamy? Na gruncie fenome-
nologii Husserla trudno jednoznacznie na te pytania odpowiedzieć i dlatego 
komentarze badaczy będą się tu od siebie różniły.

Ostatecznie można założyć, że między Bildobject i Bildsubject istnieje ścisłe 
powiązanie, podobnie zresztą jak między Bildobject i Bildding. Implikuje to ko-
lejne pytanie, tym razem dotyczące statusu hyle. Okazuje się ona jednocześnie 
obecna i nieobecna, ponieważ związana jest z dwoma sposobami ujmowania 
przedmiotu. Z jednej strony mamy tu percepcję, ponieważ postrzegamy obraz 
jako rzecz czy przedmiot fizyczny, ale z drugiej strony, mamy oscylację między 
percepcją i wyobraźnią wtedy, kiedy świadomość nakierowuje się na Bildobject 
lub Bildsujet. Ten ostatni zostaje ucieleśniony przez obraz jako rzecz, choć należy 
do zupełnie innego świata i wprowadza świadomość, którą można określić jako 
będącą w stanie „jak gdyby”.

Iwona Lorenc trafnie zauważa, że mamy tu do czynienia z nieustanną grą 
między ukazywaniem się a ukazywaniem23. Obraz nie istnieje więc tak, jak rzecz 
postrzeżona, i Husserl nie waha się uznać, jak widzieliśmy, że Bildobject jest 
„niczym”, nie istnieje bowiem ani wewnątrz, ani na zewnątrz świadomości. Nie 
przysługuje mu istnienie. W ten sposób intencjonalność dotycząca obrazów, 
zarówno wyobrażonych, jak i przedstawionych na płótnie zostaje zdwojona, 
ponieważ odnosi się zarówno do Bildobject, jak i do Bildsujet. Percepcja este-
tyczna wiąże się więc, z jednej strony, z modyfikacją świadomości, ponieważ 

20 Ibidem, s. 53.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 56.
23 I. Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Scholar, Warszawa 2001, s. 126.



13

Metamorfozy fenomenologicznego spojrzenia

neutralizuje ona jakości zmysłowe rzeczy-obrazu, by ująć przedstawienie. W ten 
sposób, co zauważa Françoise Dastur, w XXIII tomie Husserlianów dzieło sztuki 
nie służy już jedynie za przykład prezentacji naocznościowych lub nie implikuje 
wyłącznie rozważań o statusie idealności, dla której nicią przewodnią ma być 
dzieło literackie, jak zwykło się interpretować estetykę Husserla, ale staje się 
podstawowym modelem dla analiz intencjonalnych jako takich. W Głosie i fe-
nomenie Derrida zwrócił uwagę na to, co Husserl zawdzięcza modelowi obrazu 
czy wyobraźni, którą autor Głosu i fenomenu nazwał „witalnym żywiołem feno-
menologii”24. Zdaniem Derridy, Husserl zawdzięcza im całą strukturę iteracyjną 
– strukturę uotchłanniania właściwą świadomości intencjonalnej, a więc cały 
model przedstawienia25. Przywołajmy słowa samego Husserla: „Wymówione 
przez kogoś nazwisko przypomina nam Galerię Drezdeńską i nasz ostatni pobyt 
w niej: chodzimy po salach, stajemy przed obrazem Teniersa, który przedstawia 
galerię obrazów. Przyjmijmy do tego, że jej obrazy znów przedstawiają obrazy, 
a te ze swej strony przedstawiają pewne czytelne napisy itd.; w ten sposób 
oceniamy, jak daleko idące zawieranie się przedstawień jednych w drugich da 
się rzeczywiście wytworzyć […]”26.

Jak wiemy, świadomość obrazu nakierowuje się na przedmiot w inny sposób 
niż świadomość postrzeżeniowa, choć zostaje z nią powiązana. Bildobject jako 
związany z Bildsujet ulega uobecnieniu i zostaje związany ze świadomością, 
która przyznaje mu istnienie „jak gdyby”. Przedstawienie na obrazie ukazuje 
przedmiot, który nie jest obecny. Postrzegamy też płótno, kolory i formy, które 
mają własny sposób istnienia. Powtórzmy więc, obraz istnieje więc „jak gdy-
by”. To jest właśnie punkt, któremu przeciwstawi się choćby Henri Maldiney, 
uznając Husserlowski opis dzieła sztuki za deprecjonujący. Obraz, który widzimy 
na rycinie, zostaje – według Husserla – uchwycony w akcie wyobrażeniowym, 
a także zneutralizowany. Postrzegając dzieło Dürera, wyróżniamy bowiem 
przede wszystkim odbitkę miedziorytniczą z zarysowanymi na niej postaciami. 
Jednak w postrzeżeniu jesteśmy zwróceni raczej ku zobrazowanym, „realnym” 
przedmiotom. Musi tu dojść do neutralnościowej modyfikacji spostrzeżeń, aby-
śmy uznali je za „realne”. To, co jawi się na obrazie, istnieje w neutralnościowej 
modyfikacji istnienia; obiekt należący do obrazu, taki jak rycerz na przykład, 
jest przed nami, ale nie można uznać go ani za istniejący, ani za nieistniejący. 
Maldiney nie zgadza się z tym opisem. Jego zdaniem, dziełu sztuki przysługuje 
nie tyle istnienie, ile egzystencja, a więc wyróżniony sposób istnienia, mający 
wpływ na podmiotowość i silnie na nią oddziałowujący27. Sartre z kolei rady-
kalizuje tezy Husserla i ostatecznie ujmuje dzieło sztuki jako nicość, ale między 
percepcją a wyobraźnią zakłada istnienie nieprzekraczalnej granicy, która nie 
pozwala sprowadzić ich do siebie ani pozwolić na płynne przechodzenie od 
jednej do drugiej, a tym bardziej ich przemieszanie28.

24 J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1997, s. 74.
25 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 19.
26 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii…, t. 1, rozdz. 100, s. 351.
27 H. Maldiney, Art et existence, Klincksieck, Paris 2003, s. 263.
28 Por. J.-P. Sartre, rozdz. Dzieło sztuki, w: idem, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia 

wyobraźni, s. 272-280.
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Marc Richir szczegółowo analizuje z kolei złożoną wykładnię fantazji zawar-
tą w pismach Husserla, uznając, że przysługuje jej odrębny sposób istnienia, 
odrębny w odniesieniu do świadomości, a także obrazu29. Fantazja zyskuje 
w rozważaniach Husserla interpretowanych przez Richira wyjątkowy status, 
można uznać, że jest czymś nieprzedstawialnym30 i  jeśli fantazmat zostaje 
przedstawiony w sposób wyobrażeniowy mamy już do czynienia z porządkiem 
wyobraźni ufundowanej na fantazji.

Fantazmatom przysługuje też inna czasowość, powiązana z niedającą się 
ustalić teraźniejszością. Można je bowiem uchwycić tylko w zmodyfikowa-
nym postrzeżeniu, czyli jako wspomnienie aktu lub obrazu aktu. Wyobrażać 
sobie to bowiem „widzieć’ przedmiot, widzieć go unoszącym się w fantazji 
lub też widzieć go w dziele sztuki, które go przedstawia31. Treściami fantazji 
są modyfikacje odpowiednich danych zmysłowych, ale, jak twierdzi Francoise 
Dastur, nieco różniąc się w swojej interpretacji od Dufourcq, one same nie są 
danymi zmysłowymi uchwyconymi w inny sposób. Dufourcq uważa z kolei, że 
fantazmaty są danymi zmysłowymi uchwyconymi w inny sposób. Jednak jak 
następuje tu wypełnienie intencji, jeśli mamy do czynienia z fantazmatami? 
Fantazmaty są zjawami, pojawami i właściwie trudno je z tej perspektywy 
odróżnić od halucynacji. W jaki sposób dane są kolory w fantazji? Inaczej to 
ujmując, czym byłaby hyle irrealna?32 Dastur zakłada, że fantazmaty są to po 
prostu modyfikacje danych zmysłowych i kładzie nacisk na wyjaśnienie, na czym 
miałaby one polegać33.

Można też uznać, że Husserl chce pokazać, że przedmiot wyobrażony, 
który jest na przykład centaurem, nie jest czymś psychicznym, ponieważ nie 
istnieje nigdzie, ani w duszy, ani w świecie. To, co istnieje, to przeżycie fikcji, 
akt przedstawiania, przez który go sobie wyobrażamy. To akt wyobraźni jest 
czymś realnym, a nie przedmiot wyobrażony. Tak więc w przeżyciu samego 
przedstawienia nie jest możliwe znalezienie przedmiotu przedstawionego, po-
nieważ przedmioty intencjonalne nie są tu treściami w przeżyciach, które są na 
nie nakierowane. Rudy Steinmetz uznaje, że dokonuje się więc „skok” między 
świadomością percepcyjną a wyobrażeniową, która neutralizuje to, na co się 
nakierowuje, umieszczając to, powtórzmy, między istnieniem a nie-istnieniem. 
Podkreśla, że przedmiot fizyczny ma ten sam noemat, co przedmiot wyobra-
żony, ale nie ma tej samej noezy34. Jednak w wypadku świadomości obrazu 
lepiej mówić o pewnego rodzaju sferze pośredniej, o „styku” między percepcją 
i wyobrażeniem, a nie o skoku, jaki by się między nimi dokonywał. To dopiero 
w ujęciu Sartre’a między postrzeżeniem a wyobrażeniem nie będzie możliwe 
żadne przejście i, jak zostało to już powiedziane, świadomość postrzegająca 
zostanie przeciwstawiona wyobrażającej35.

29 M. Richir, Phenomenologie en esquisses. Nouvelles fondations, Million, Grenoble 2000.
30 I. Lorenc, Świadomość i obraz…, s. 131.
31 M. M. Saraiva, L’imagination selon Husserl, Martunus Nijhoff, La Haye 1970, s. 64.
32 A. Dufourcq, La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl, s. 51.
33 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 23.
34 R. Steinmetz, L’esthetique phenomenologique de Husserl, Kimé, Paris 2011, s. 11.
35 S. Carlson, Phantasia et imagination: perspectives phénoménologiques (Husserl, Sartre, Richir), 

„Eicasia”, nr 66, september 2015, s. 35.
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Wyróżnikiem świadomości estetycznej byłby więc moment przejścia między 
nastawieniem na przedmiot i refleksyjnym nastawianiem na jego sposób dania36. 
Dobrze podsumowuje istotę tego doświadczenia Katarzyna Wejman, kładąc 
nacisk na niejednoznaczność statusu Bildobject. Uobecnia nam on coś i sam się 
uobecnia, a zarazem jest postrzegany. To, co oglądamy ma podłoże fizyczne, 
choć samo okazuje się nieobecne. Jest dane zmysłowo i uchwytujemy to jako 
wyobrażone. Zmysłowe dane są uchwytywane jako dotyczące zarówno obiektu 
uobecniającego i zarazem dochodzi do neutralizacji jakości zmysłowych przez 
wyobraźnię. „To poprzez akt wyobrażający postrzegamy czarną plamę farby 
jako cień rzucany przez postać na wyimaginowanej ścianie”37. Dzieło sztuki 
staje się więc na wskroś ambiwalentne.

Można podsumować i uporządkować rozważania Husserla o wyobraźni, 
stwierdzając, że ostatecznie wyróżnia on dwa rodzaje wyobraźni. Z jednej 
strony jest to fantazja, która koresponduje z aktem, poprzez który wyobrażony 
przedmiot się prezentuje, a z drugiej strony, jest to świadomość obrazu okre-
ślana przez Husserla mianem Bildbewusstsein. Ten rodzaj wyobraźni wiąże się 
przede wszystkim z przedstawieniem wyobrażonego przedmiotu. W ten sposób 
dochodzimy tu także do rozróżnienia między dwoma rodzajami intencjonalności. 
Bildbewusstsein opiera się na naszych wcześniejszych percepcjach, a fantazja 
i jej fantazmaty są spontaniczne. Idąc tym tropem, Natalie Depraz stwierdza, 
że dzięki temu nasze postrzeganie obrazu może przebiegać w dwojaki sposób. 
Jeśli patrzymy na stogi siana malowane przez Eduarda Moneta, to możemy 
dostrzec percepcje samego malarza i jego doświadczenia, ale możemy też do-
strzec w nich kreację nowej rzeczywistości, która pozwoli inaczej postrzegać 
stogi siana przez odbiorcę (na obrazie i poza nim), i która była też motorem 
działania samego twórcy38. Depraz zauważa, że w okresie tworzenia tzw. feno-
menologii genetycznej Husserl podkreśla ciągłość przechodzenia od percepcji 
do wyobraźni, które odbywa się za pomocą rozmaitych sposobów ujmowania 
rzeczywistości: sny, marzenia senne, ale także zmodyfikowane percepcje, takie 
jak wątpienie, uznawanie czegoś za prawdopodobne, negacja. Ważny staje się 
tu proces, a nie sam jednoznaczny akt świadomości39.

Wyobraźnia łączona jest też z procedurą epoché, zawieszenia tezy o istnie-
niu. W przeciwieństwie do percepcji, która nakierowana jest bezpośrednio na 
przedmiot uważany za efektywnie istniejący, wyobraźnia zawiesza aktualną 
egzystencję przedmiotu i zostaje skierowana na czystą możliwość, to znaczy, 
posługując się terminologią Husserla, na nieefektywną modalność przedmiotu. 
Epoché i wyobraźnia okazują się powiązane, okazują się bowiem uwolnione 
od faktyczności40. Wyobraźnia umożliwia też wariację imaginacyjną, która jest 
metodą docierania do istot poprzez zmianę różnych cech przedmiotu, mających 
na celu odpowiedź na pytanie o to, kiedy przedmiot przestaje być tym, czym jest.

36 I. Lorenc, Między epiteme a doksa, „Sztuka i Filozofia”, nr 21, 2002, s. 16.
37 K. Wejman, Doświadczenie obrazu w fenomenologii E. Husserla i J. P. Sartre’a, „Przegląd Filozo-

ficzny – Nowa Seria”, R. 24: 2015, nr 3(95), s. 198.
38 N. Depraz, Handbook of Phenomenological Aesthetics, red. H. R. Sepp, L. Embree, Springer 

2010, s. 156.
39 Ibidem, s. 156.
40 Ibidem, s. 157.
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Widzimy też, że refleksję fenomenologiczną należy odróżnić od postawy 
naturalnej, co możliwe jest właśnie dzięki epoché. Pozwala to na podwojenie 
Ja właściwego dla postawy fenomenologicznej, gdzie poza Ja naiwnie zaintere-
sowanym światem pojawia też Ja bezinteresowne. Tak więc tylko „nierealność” 
świadomości transcendentalnej i jej treści tłumaczy analogię między sytuacją 
transcendentalnej świadomości a artystą znajdującym się wobec świata, który 
pod ich spojrzeniem może istnieć lub nie, przyjmując status czystego fenomenu. 
Indyferencja wobec istnienia świata i odrzucenie postawy naturalnej, związanej 
z codziennością pozwala światu na czyste pojawianie się. Czysty fenomen, sama 
rzecz, do której mamy powrócić nie mieszają się w żaden sposób z treściami 
praktycznego doświadczenia codzienności, ale objawiają się jako zneutralizo-
wane i to dlatego, że, jak to podkreśli już Heidegger na początku Bycia i czasu, 
to, co samo się nie pojawia, też jest dane41.

Sztuka według Husserla powinna zyskać czystość estetyczną, oddalając się od 
prawdy naturalnej realizmu, by odnaleźć immanentny rzeczom sens. Jeśli trzeba 
stosować epoché, by rozwiązać tajemnicę, jaką jest poznanie, to sztuka wyrywa 
nas z postawy naturalnej, by pozwolić nam rozkoszować się czystym fenomenem. 
Mamy rozkoszować się fenomenem, ale zarazem postawa estetyczna Husserla 
bliska byłaby Kantowskiej bezinteresowności, choć kierowałaby się ku czystemu 
sensowi. Ostatecznie, Husserl chciałby, żeby postawa estetyczna była obiektywi-
zującą postawą wartościującą, choć wiąże się ona także z uczuciem, w którym 
przedmiot jest nam dany. Jak podsumowuje to jeden z komentatorów: „Warto-
ściująca postawa estetyczna jest więc dla Husserla sposobem, w jaki w nastawieniu 
teoretycznym zjawisko może się nam zjawić. Przeżywamy zjawisko piękna dzieła 
sztuki, żyjąc w tym uczuciu piękna w momencie, gdy owo zjawisko się nam pojawi, 
a więc gdy będzie dane świadomości w szczególnym nastawieniu, w refleksyjnym 
zwrocie ku sposobowi zjawiania się zjawiska. Dopiero wtedy postawa estetyczna 
zostanie zrealizowana”42. Rola świadomości teoretycznej w doświadczeniu este-
tycznym zostanie przez następców Husserla mocno skrytykowana43.

Husserl zadaje więc pytanie, co dzieje się w momencie, w którym pejzaż 
naturalny staje się obrazem, a więc gdy zmieniam swoją postawę na estetycz-
ną? Chodzi o to, że wszystko to, co wiązało się z moimi zainteresowaniami, 
zostaje związane z Erscheinung – przejawem, ze sposobem swojego dania. 
Czy to oznacza, że doznanie estetyczne implikuje utratę kontaktu ze światem? 
Oczywiście, że nie. Scena, którą buduje fenomenologia, nie jest kartezjańska, 
nie mamy tu podziału na podmiot i przedmiot, gdzie wątpimy w możliwość 
poznania; chodzi tu bowiem o całkiem inną scenę, gdzie podmiot i przedmiot 
są zawsze ze sobą powiązane i gdzie tajemnicą okazuje się to, że ich spotkanie 
się nieustannie wydarza. Chodzi tu więc o modalność ich relacji, co zresztą 
definiuje metodologię samej fenomenologii44. Ważna jest tu wielość sposobów 

41 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 22.
42 P. Schollenberger, Świadomość, zjawisko, dzieło, w: Fenomen i przedstawienie. Francuska este-

tyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty, red. I. Lorenc, M. Salwa, P. Schollenberger, 
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2012, s. 39.

43 P. Rodrigo, L’Intentionalité créatrice. Problemes de phenomenologie et d’esthetique, Vrin, Paris 
2009, s. 201.

44 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 22.
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pojawiania się i danie za pomocą szkiców, które okazują się nieoddzielne od 
intencjonalności. To staje się też tematem rozważań Husserla w wykładach 
o czasie z 1905 r., gdzie wątkiem przewodnim jest czysta hyletyczna data, czyli 
dana wrażeniowa, na której skoncentrują się rozważania następców Husserla 
od Levinasa po Henry’ego. Podkreślone zostaje w ten sposób znaczenie dozna-
niowości, co zaważy na „zwrocie estetycznym w fenomenologii francuskiej”, 
który okaże się też zwrotem aisthetycznym, czyli uwypuklającym wagę doznania, 
zmysłowego i afektywnego. Husserl rozróżnia w wykładach przedmiot imma-
nentny, który trwa i przedmiot w jego sposobie przepływu, który nieustannie 
staje się inny. „Stawanie się innym”, a więc „jak” pojawiania się staną się od 
tej pory motywem przewodnim, a moment intencjonalny i moment hyletyczny 
przestaną być tak mocno od siebie oddalone, co pozwoli następcom Husserla 
na położenie nacisku na hipertroficzną hyle i krytykę jego wykładni intencjo-
nalności jako uprzywilejowanego dostępu do rzeczy.

Wszystkie te porozrzucane po dziele Husserla cząstki refleksji estetycznej 
tworzą koncepcję dzieła sztuki, która prowadzić może, jak zobaczymy w roz-
maite strony w zależności od momentu, na który położymy akcent. Trzeba 
wspomnieć, że omówienia poświęcone estetyce Husserla wiążą się przede 
wszystkim z zagadnieniem wyobraźni i często uznają tę estetykę za niebywale 
fragmentaryczną, a nawet głęboko chybioną, zbyt przywiązaną do kwestii 
obiektywności i nazbyt pogrążoną w idealizujących rozważaniach docierania 
do istoty. Michail Maiatsky twierdzi nawet, że nie tylko Husserl nie pisze pra-
wie wcale o sztuce, ale kiedy to już robi, robi to bardzo źle45. Mniej radykalny, 
a przez to znacznie ciekawszy, jest sąd Daniela Giovannangeli’ego, który zadaje 
pytanie o to, czy definiowanie fenomenu w terminach obiektywności, a więc 
idealności nie separuje go od świata fizycznego? I czy ta obiektywność nie staje 
się przeszkodą dla fenomenu estetycznego i tym samym czystego wydarzenia 
jego pojawiania się?46 Odpowiada na to pytanie przecząco, pokazując, że Hus-
serl, jak zostało to już wcześniej podkreślone, wiąże dzieło sztuki ze światem, 
z którego ono wyrasta. Giovannangeli przytacza jednak słowa Husserla z Logiki 
formalnej i logiki transcendentalnej, które stały się ważne dla Romana Ingardena 
i jego wersji estetyki fenomenologicznej. Husserl pisze, że język „jako obiek-
tywny twór duchowy ma te same właściwości, co pozostałe twory duchowe: 
na podobnej zasadzie odróżniamy liczne reprodukcje od samej ryciny, a rycinę, 
wyryty wizerunek, dostrzegamy na każdej reprodukcji, dzięki której jest ona dana 
w jednakowy sposób jako identyczny [twór] idealny. Z drugiej strony, istnieje 
ona w realnym świecie tylko jako reprodukcja. Podobnie mówimy o Sonacie 
Kreutzerowskiej [Bethovena]. W odróżnieniu od jej dowolnych reprodukcji. Jest 
ona idealną jednością”47. Szukamy więc tworu idealnego. Husserl podkreśla 
bowiem irrealność przedmiotu przedstawienia i jego idealną zawartość48.

45 M. Maiatsky, Husserl, phenomenologie et art abstrait, „Ligeia. Dossiers sur l’art. Art et Abstrac-
tion”, red. N. Podzemskaia, 89-90-91-92 (2009), s. 205.

46 D. Giovannangeli, Husserl, l’art et le phenomene, „La Parte de l’œil. Art et phenomenologie”, 
red. N. Podzemskaia, 89-90-91-92 (2009), s. 31.

47 E. Husserl, Logika formalna i logika transcendentalna, przeł. G. Sowiński, PWN, Warszawa 2011, 
s. 19.

48 P. Schollenberger, Świadomość, zjawisko, dzieło, w: Fenomen i przedstawienie…, s. 39.
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Jeśli przedmiot przedstawienia oddziela się, podkreślmy raz jeszcze, od tego, 
co realne, to nasz kontakt z figurami woskowymi w muzeum figur woskowych, 
które można pomylić z żywym człowiekiem, nie może być estetyczny49. Jak 
pisze Husserl w Phantasie: „Rzeczywistość efektywna i wyglądy, żeby ująć to 
w ten właśnie sposób, bawią się tu ze sobą w chowanego, co jest najbardziej 
wyrazistym przeciwieństwem przyjemności estetycznej, która ufundowuje się 
na spokojnej i jasnej świadomości odniesionej do właściwości charakteryzującej 
obraz. Efekty estetyczne nie są efektami, jakie potrafi wywołać jakiś jarmark”50.

Wbrew Husserlowi, Steinmetz analizuje jednak hiperrealistyczne rzeźby, 
przypominające, jak wiadomo, woskowe figury, zastanawiając się nad ich sta-
tusem fenomenologicznym51. Pojawia się tu także kolejny problem związany ze 
sztuką współczesną. Jeśli jest ona zanurzona w życiu codziennym, a zarazem, 
co ważniejsze, imituje jego funkcjonowanie, nie odsyłając do niczego poza 
sobą, to można zadać pytanie o to, gdzie będzie się rysowała różnica między 
przedmiotem a dziełem sztuki. To pytanie staje się ciekawe wtedy, gdy przypo-
mnimy sobie rozwiązania minimalizmu i sławną wypowiedź Franka Stelli: to, 
co widzisz jest właśnie tym, co widzisz. Dzieło sztuki nie może różnić się tu od 
przedmiotu, ponieważ jest teraz przedmiotem52.

Spojrzenie Husserla – pierwszego fenomenologa, mimo że poddane zostało 
już metamorfozie – musiało ulec metamorfozie kolejnej.

Po Husserlu. I co dalej?

W fenomenologii tworzonej przez następców Husserla znajdujemy się na prze-
ciwnym biegunie założenia o źródłowym charakterze świadomości. Podstawą 
staje się tu ciało i jego doznaniowy kontakt ze światem. Z tej perspektywy to, 
co źródłowe utożsamione zostaje z odczuwaniem, z tym, co czuję, zanim to 
zobaczę czy poddam refleksji. Niewątpliwie ważnym myślicielem w kontekście, 
zwłaszcza francuskiej recepcji myśli Husserla staje się także Heidegger. Jego 
wykładnia dzieła sztuki jako odkładającej się w dziele prawdy i, jak zobaczymy, 
opis dzieł van Gogha staje się istotny dla kolejnych metamorfoz fenomenologicz-
nego spojrzenia, której sam Heidegger staje się także znakomitym przykładem. 
Dzieło sztuki pozwoli więc teraz na dostęp do źródłowej prawdy, odsłania nam 
ono bowiem skonfliktowany z ziemią świat, a tym samym „nie-ludzki” punkt 
widzenia związany z byciem. Wykładnia sztuki Husserla i Heideggera staną się 
nieodłącznym punktem odniesienia i węzłem fenomenologicznych ujęć dzieła 
sztuki, zwłaszcza we Francji.

49 Podkreślmy tu również negatywny stosunek Husserla do fotografii: R. Steinmetz, Husserl: du 
déssinteressement kantien au désitéret de la photographie, „Etudes phenomenologiques”, nr 41-42, 
2005, s. 105.

50 E. Husserl, Phantasia, conscience d’image, souvenir…, s. 81.
51 R. Steinmetz, La conscience d’image, l’attitude esthetique et le jeu de la mimesis chez Husserl, 

„La Part de l’œil. Esthetique et phenomenologie en mutation”, nr 21/22, 2006-2007, s. 108.
52 Warto w tym kontekście przypomnieć nie tylko znany esej Michaela Frieda na temat minimalizmu Art 

and objecthood, The University Chicago Press, Chicago-London 1998, lecz także podążające jego tropem 
krytyczne ujęcia minimalizmu, jakie znajdujemy w fenomenologii Mariona i Bonfanda. Przeciwwagą jest 
dla nich książka Georgesa Didi-Hubermanna, Ce que nous voyons, ce que nous regard, Minuit, Paris 1992.
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Francuskim fenomenologiem, który w połowie XX wieku koncentruje się 
wyłącznie na kwestiach estetyki, jest Mikel Dufrenne. Dufrenne kładzie nacisk 
na tzw. materialne a priori (zaczerpnięte w dużej mierze od Kanta). Materialne 
a priori to – według niego – fundamentalna i wstępnie założona zgodność 
między człowiekiem a światem, to nieusuwalna mediacja między nimi, zgoda 
między immanentną strukturą przedmiotu a jego uchwyceniem w percepcji, 
wirtualnie zawsze już danym53. Chodzi więc o bezpośrednie i pierwotne odnie-
sienie do świata, którego podstawą staje się uczucie jako wyróżniony moment 
percepcji. Podmiot nie narzuca światu subiektywnych struktur, ale jest tym, 
dzięki któremu zostają one ujawnione. Husserlowski powrót do rzeczy samych 
staje się tu więc powrotem do tego, co doznaniowe, wrażeniowe; doświadcze-
nie źródłowe zostaje tu utożsamione z doświadczeniem percepcyjnym ponad 
podziałem na podmiot i przedmiot w harmonii danej przez kreację artystyczną. 
Fenomenologię Dufrenne’a określa się też mianem materializmu poetyckiego, 
szukającego początku w poiein Natury, której ideę mamy, jego zdaniem, dzięki 
sztuce. Możemy dzięki temu powrócić do współnarodzin (co‑naissance) pod-
miotu i świata, które są przez Dufrenne’a opisywane w terminach percepcji, 
ale percepcji „dzikiej”, jak pisze, określanej też mianem uczucia w tej mierze, 
w jakiej nie dotyczy zmysłów jako odseparowanych od siebie organów i w jakiej 
nie odnosimy jej tylko do percepcji wzrokowej.

Fenomenologiczne spojrzenie na świat, ale w równej mierze na feno-
menologiczną tradycję zmienił niewątpliwie najczęściej cytowany fenome-
nolog, jakim jest Merleau-Ponty i  jego rozważania na temat malarstwa. 
Panorama współczesnej estetyki fenomenologicznej nie byłaby jednak pełna 
bez tak radykalnych w swoim opisie doświadczenia fenomenologów, jak 
Michel Henry i Jean-Luc Marion. W ich koncepcjach sztuka zajmuje istotne 
miejsce, mimo że podporządkowana zostaje w fenomenologii Henry’ego 
kategorii życia, a w fenomenologii Mariona donacji. Ważne miejsce zajmuje 
tu także filozofia Henri Maldineya i Alaina Bonfanda, którzy tworzą swoją 
fenomenologię właściwie wyłącznie w dialogu z konkretnymi dziełami 
sztuki. W perspektywie postfenomenologicznej ważne miejsce należy się 
z pewnością Lyotardowi, który poświęca sztuce wiele miejsca w swojej 
złożonej filozoficznej twórczości.

Wszyscy ci myśliciele przekształcali fenomenologiczne spojrzenie, po-
szerzając pole Husserlowskiej fenomenologii sztuki. Nic nie przerwało tego 
procesu i współcześni filozofowie nadal podejmują wysiłek tworzenia fe-
nomenologicznego opisu dzieł sztuki, który zaprezentowany tu wybór 
artykułów stara się uwypuklić, odpowiadając na pytanie, w jakim kierunku 
zmierza dzisiaj fenomenologia sztuki. Każdy z autorów jest myślicielem 
oryginalnym i ciekawym, znającym i eksplorującym w swojej filozofii obszar 
fenomenologii sztuki.

Pierwszy z prezentowanych tekstów jest komentarzem do filozofii malarstwa 
Merleau-Ponty’ego. Jacques Taminiaux podkreśla zresztą to, o czym w polskiej 
literaturze filozoficznej pisał Stanisław Cichowicz: Nikt nie nadał malarstwu 

53 M. Dufrenne, La Notion d’„a priori”, PUF, Paris 1959, s. 2.
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takiej wagi, jak Merleau-Ponty54. Malarz staje się i być może nadal pozo-staje 
przewodnikiem filozofa.

Taminiaux zakłada, że nawet w koncepcjach filozoficznych, gdzie sztuka 
zajmuje istotne miejsce, zostaje ona zawsze podporządkowana systemowi i, 
ostatecznie, w oczach filozofów, zawsze okazuje się przywiązywać nas do zmy-
słowości, deprecjonowanej przez Platona i kontynuatorów platońskiej tradycji. 
Współczesna fenomenologia nie deprecjonuje sfery zmysłowej, ale oddaje jej 
sprawiedliwość, czyniąc z niej najważniejszy motyw swoich filozoficznych po-
szukiwań. Sfera zmysłowa nie ogranicza się do doznania, ale wiąże się ze sferą 
afektywną, jest pobudzeniem i uderzeniem naszych zmysłów prowadzącym do 
afektywnego, niekontrolowalnego już zaangażowania. To jest lekcja dana nam 
przez Merleau-Ponty’ego.

Dwa kolejne zaprezentowane w niniejszym numerze teksty mają za zadanie 
prezentację fenomenologicznego opisu konkretnych dzieł sztuki. Chodzi tu 
o dzieła van Gogha oraz Bracque’a i Picassa, które zestawione zostają z malar-
stwem Cézanne’a. Fenomenologiczne rozważania o sztuce współczesnej roz-
poczynają się bowiem zazwyczaj od próby interpretacji malarstwa Cézanne’a. 
Od Merleau-Ponty’ego, przez Huberta Damischa, Bonfanda, po Maldineya czy 
Lyotarda staje się on paradygmatycznym przykładem artysty, który zmienia 
nasz sposób postrzegania malarstwa, a może nawet świata. Każdy z filozofów, 
do grona którego można zaliczyć niewątpliwie także Deleuze’a, widzi jednak 
w malarstwie Cézanne’a coś innego. Każdemu z nich obrazy francuskiego ma-
larza ujawniają ważne, może nawet uniwersalne w ich oczach prawdy o naszym 
byciu-w-świecie, ale zarazem wszystkie one diametralnie się od siebie różnią. 
Malarstwo Cézanne’a służy więc do tego, by stanowić punkt wyjścia, a tym 
samym „ucieleśnić” sprzeczne wobec siebie dyskursy, a może i doznania świata. 
Ujęcie Merleau-Ponty’ego, zgodnie z którym na obrazach Cézanne’a widoczne 
są: symbioza, współistnienie podmiotu i świata zasadniczo różni się od ujęć 
Maldineya i Lyotarda, według których malarstwo Cézanne’a doskonale ukazuje 
zanurzenie w nieoswojonym żywiole materialności świata, implikując uczucie 
zagubienia i utraty równowagi.

Niewątpliwie Cézanne chce „myśleć malowaniem”, chce „myśleć obrazem”, 
co inspiruje fenomenologów. Malarstwo zmienia swoje oblicze pod wpływem 
jego działań. Jego postawę wielokrotnie porównuje się do postawy innego 
wyklętego artysty – van Gogha – bohatera Źródła dzieła sztuki Heideggera. Nie 
ma dziś nic bardziej banalnego, nic bardziej skomercjalizowanego – chciałoby 
się powiedzieć – niż malarstwo van Gogha, nieustannie obecne w kulturze 
popularnej. Również historyk sztuki – Donald Kuspit – przyczynił się, choć 
niewątpliwie niezamierzenie, do zbanalizowania postaci artysty, uznając go za 
męczennika sztuki, wzór do naśladowania i chrystologiczny paradygmat arty-
sty, przeciwstawiając go demonicznej postawie Warhola55. Trudno zgodzić się 
z jednostronnością opisów Kuspita, ale może skłaniają one właśnie do tego, by 
inaczej spojrzeć na van Gogha i jego malarstwo. Od niezwykłej i znanej analizy 

54 S. Cichowicz, Merleau‑Ponty i myśl malarska, „Res Facta”, 2, PWM 1968, s. 135.
55 D. Kuspit, Koniec sztuki, przeł. J. Borowski, P. Huelle, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 

2006, s. 189.
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Heideggera, malarstwo van Gogha wydaje się implicitnie obecne w rozważa-
niach fenomenologów. Jednak to właśnie Michel Haar, czuły na echa metafizyki 
słyszalne w fenomenologii francuskiej56, pokusił się o analizę twórczości van 
Gogha i ukazanie go przez pryzmat znanej mu dobrze myśli Nietschego i He-
ideggera. Jak sam to ujmuje: „uważamy, że istnieją podobieństwa i związki, 
zarazem widoczne, jak i ukryte, między strukturami tej przestrzeni malarskiej 
i sposobem, w jaki Nietzsche, a później Heidegger, nauczyli nas interpretować 
zarówno sztukę, jak i świat”57. To także Haar zauważa, że Braque i Picasso, bo-
haterowie artykułu Escoubas, są nam współcześni dokładnie w ten sam sposób.

Haar zadaje pytanie o to, czy van Gogh może zostać uznany za artystę 
współczesnego, niezależnie od irytującej może popularyzacji, powiązanej 
z komercjalizacją jego dzieła. Jak widzieliśmy, odpowiedź, której udziela, jest 
twierdząca. Van Gogh to siła zagubienia i chaosu wprzęgniętego w cugle ma-
larskiego przedstawienia, to wyraz antycznego losu targającego jednostką, to 
także wyraziciel, jak trafnie ujmuje to Iwona Lorenc w swoim artykule o kondycji 
ponowoczesnego świata, zagubienia w świecie, gdzie brakuje punktów oparcia, 
które zmuszeni jesteśmy sami wznosić58.

Haar proponuje w moim odczuciu nowe odczytanie malarstwa van Gogha, 
odcinając się od analiz psychiatrycznych, ale także od znanych pomysłów Anto-
nina Artauda. Odczytuje jego sztukę jako wymykający się uchwyceniu fenomen, 
ale, z drugiej strony, jako fenomen źródłowy, metafizyczny, tajemniczy i nie-
zgłębiony, może właśnie jako Richirowski rien que phenomen, jako sam tylko 
fenomen, nic jak tylko fenomen, jako nic oprócz fenomenu, który okazuje się 
przesycony nieobecnością i tym, co negatywne, bo niestabilne i non-sensowne. 
Sens bowiem wymyka się uchwyceniu. Haar okazuje się też na wskroś fenome-
nologiem, kiedy odrzuca biograficzne, a więc kulturowe odczytania twórczości 
van Gogha. Jest to oczywiście podejście dyskusyjne, może nawet iluzoryczne, 
ale zgodnie z wyznacznikami metodologicznymi fenomenologii; autor chce się 
zmierzyć z samymi płótnami, zastanowić, w jaki sposób się jawią i co ujawniają. 
Jak oddziałują na podmiot?

Zaskakujący okazuje się opis osamotnionych pejzaży w malarstwie van Go-
gha. Haar uznaje je za wyludnione i przez to być może „nie-ludzkie”. To uczucie 
wyludnienia wiąże z kruchością i relatywizacją obecności człowieka w malowa-
nych przestrzeniach. Człowiek jako taki jest albo nieobecny, albo zredukowany, 
osłabiony, daleki. W portretach z kolei poza przyjmowana przez modela jest 
sztywna, a spojrzenie nieruchome lub nieuchwytne, uciekające. Nasuwa się tu 
analogia z Merleau-Pontym, który w taki sam sposób opisuje pejzaże Cézanne’a, 
jako nieludzkie właśnie59, skupione nie na tym, co związane z człowiekiem, ale 
być może z tym, co go wywłaszcza, wchłania, uzależnia i ogarnia – ze światem.

Z tekstem Haara doskonale koresponduje znany tekst Eliane Escoubas 
o Bracque’u i Picassie. Tych trzech artystów łączy to, że wszyscy oni, wraz 

56 M. Haar, La philosophie francaise entre phenomenologie et metaphisique, PUF, Paris 1999.
57 Idem, Van Gogh – nasz współczesny, w niniejszym tomie.
58 I. Lorenc, Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego doświadczenia: 

Adorno, Heidegger, Richir, Merleau‑Ponty, w tym tomie.
59 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł, przeł. E. Bieńskowska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996, s. 76.
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z Cézannem, zostają ujęci jako swoistego rodzaju preludium do sztuki współ-
czesnej. Jako współcześni. Ich malarstwo zostaje przestudiowane i ujawnione 
jako czyste wcielenie pewnych konkretnych idei. Sztuka van Gogha ucieleśnia 
Heideggerowską ideę istoczenia się prawdy w dziele sztuki, podczas gdy sztuka 
Braque’a i Picassa ujawnia związki z epoché Husserla i, jak się okazuje, także 
z filozofią Heideggera. Teza Escoubas wydaje się prowadzić nas jeszcze dalej, 
nie tylko kubizm, lecz także całe malarstwo okazuje się w swej istocie stricte 
fenomenologiczne60.

Idąc w kierunku wytyczonym poprzez list Husserla do Hofmannstahla, 
można widzieć w epoché nić przewodnią całej historii malarstwa, jak postu-
luje Escoubas. Dlaczegóż by nie? Dla Escoubas kubizm jest praktykowaniem 
fenomenologicznej epoché, stanowi bowiem istotę epoché obrazowej. Epoché, 
o którą tu jednak chodzi, nie jest wyłącznie Husserlowska, Escoubas znajduje ją 
także w myśli Heideggera. Nie prowadzi ona do zastosowania redukcji, która 
implikowałaby odkrycie świadomości transcendentalnej, ale wiąże się z mo-
dyfikacją doświadczenia, a także z włączeniem go w inny typ odniesień oraz 
z podporządkowaniem innym regułom niż doświadczenie codzienności61. Sztuka 
jest więc, jak ujmuje to tym razem Lyotard, „epokalna”62, wiąże się z epoché, 
ale być może wiąże się także z epoką, w której powstaje, jest zawieszeniem 
pozaartystycznych kontekstów, ale można uznać, że okazuje się jednocześnie 
też w nich zanurzona. To, co czyni ją tak niezwykłą, to właśnie owa przenikająca 
ją ambiwalencja, do której nieustannie powracamy.

Kolejne dwa artykuły prezentują nowy sposób myślenia o pozorze i mi-
gotliwości fenomenu w ujęciu Marca Richira. Richir pyta, czy jest możliwe 
w prawdziwej fenomenologicznej epoché, czyli, jak sam to ujmuje, w zawie-
szeniu dialektycznych gier lub powiązań logicznych, pomyślenie fenomenów 
jako rien que phénomènes, jako niczego oprócz fenomenów, niczego jak tylko 
fenomenów, niczego poza fenomenami. Rien que phenomene to sformułowa-
nie złożone, a tym samym wieloznaczne, co, jak widzimy, widoczne staje się 
także w rozmaitych wersjach jego przekładów zawartych w niniejszym tomie63. 
Fenomen nie jest według Richira nicością, ale zarazem nie jest fenomenem 
bycia, skrywa też w sobie nie-tożsamość. Staje się podstawowym pojęciem 
fenomenologii Richira i wyznacza jej nowe tory, ponieważ wydaje się, że Richir, 
pozostając wierny tekstom Husserla i wnikliwie je w swoich książkach analizując, 
jednocześnie radykalizuje, jak przystało na fenomenologicznego „heretyka”64, 
jego tezy. Doskonale prezentuje to stanowisko w swoim artykule o problema-
tyzacji kategorii pozoru Iwona Lorenc. Pozór artystyczny staje się tu istotnym 
elementem doświadczenia estetycznego, ponieważ ujawnia sprzeczności, jakimi 

60 E. Escoubas, Epoché obrazowa: Braque i Picasso, w tym tomie.
61 Por.: I. Lorenc, Między episteme a doksa, s. 20.
62 J.-F. Lyotard, Kontrolowanie sztuki. Epoché komunikacji, w: Główne problemy współczesnej 

fenomenologii, s. 240.
63 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że, poza jednym, wszystkie prezentowane artykuły są 

przekładami i w polskiej wersji językowej swój kształt zawdzięczają pracy translatorskiej, tym trudniejszej, 
że w wielu przypadkach forma językowa tych tekstów ściśle powiązana jest z ich treścią. Wysiłek tłuma-
czy zasługuje na podkreślenie i podziękowania, jest bowiem ważną częścią tworzenia się pojęciowości 
filozoficznej w języku polskim.

64 P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1986, s. 63.
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charakteryzuje się doświadczenie podmiotu w późnej nowoczesności. Patrząc 
z tej perspektywy, Richir rehabilituje kategorię pozoru, fenomen bowiem w jego 
ujęciu nie da się ontologicznie czy poznawczo usytuować. Prawda fenomenu 
musi zostać wydobyta z jego nieprawdy, sens jest sensem in statu nascendi, nie 
jest dany, jak chciał tego jeszcze Husserl. Lorenc, przedstawiając także kondycję 
podmiotu, opisuje performowaną przez sztukę współczesną późną nowocze-
sność, gdzie „doświadczenie rzeczywistości polaryzowane jest z jednej strony 
w obrazie tego, co skostniałe i wyobcowane, z drugiej – w obrazie tego, co 
płynne i nieuchwytne”65.

Dwa artykuły zamykające nasz wybór prezentują z kolei odmienne, żeby nie 
powiedzieć opozycyjne wobec siebie sposoby pisania o sztuce, a tym samym 
odmienne podejścia do fenomenologii. Pierwszym z nich jest tekst Jeana-Louisa 
Chrétiena, który swoim poetyckim, wiele zawdzięczającym pismom Derridy, 
stylem chce za pomocą języka uczynić obrazy słyszalnymi, a głos widzialnym, 
ujawniając głębokie związki między fenomenologią a metafizyką. Widzialny głos 
to piękno, które jawi się tylko temu spojrzeniu, które słucha, a zatem temu, 
które bada. Spojrzenie, które obnaża, odsłania zawsze tylko głos, samo będąc 
głosem, oczekując i pamiętając o tym, co je przekracza.

Ostatnim tekstem jest z kolei kontestujący „teologiczny zwrot” w fenome-
nologii, także w fenomenologii sztuki, tekst Tristana Trémeau, który jest głosem 
historyka sztuki i kuratora, przeciwstawiającego się nie tyle fenomenologii, 
ile jej radykalnym odmianom – ich znakomitym przykładem jest właśnie tekst 
Chrétiena. Czemu ma służyć przeciwstawianie sobie dwóch tak odmiennych 
tekstów? Służy pokazaniu, że fenomenologia żywi się także krytyką własnego 
stanowiska, co zresztą ciekawie pokazują komentowane w tym artykule roz-
ważania Michaela Frieda na temat minimalizmu. Fried krytykował minimalizm, 
ale jego czytelnicy ujmowali zaprezentowane przez niego tezy jako pozytywne, 
uznając krytykowaną przez niego „teatralizację” i inscenizację doświadczenia za 
cechę pozytywną minimalizmu. Fenomenologia musi się bowiem zmierzyć nie 
tylko z wyzwaniami, które stawia przed nią sztuka nieustannie przekraczająca 
własne granice, lecz także z zarzutami dotyczącymi nadmiernej generalicji, po-
legającej na głoszeniu tez, takich jak „Każde dzieło sztuki jest…”, jak również 
z zarzutami odnoszącymi się do ujmowania dzieła sztuki poza kulturą, polityką 
i wszelkim kontekstem, przeciwko czemu wymierzone są uwagi Tramaux.

Ukazuje on minimalizm jako ten kierunek w sztuce, który, próbując ucie-
leśnić w swoich pracach czyste doświadczenie przedmiotu, czyste poznanie, 
zaprowadził jego kontynuatorów na manowce. Bezzałożeniowość jako wynik 
epoché uznana tu została za fikcję, doskonale zresztą wpisując się w krytyczne 
ujęcia Derridy, Vattima czy Deleuza. Niezapośredniczone przez kulturę, a tym 
samym politykę czy warunki społeczne doświadczenie dzieła sztuki musi po-
zostać problematyczne, prowadząc do przyznania nadmiernej wagi wątkom 
etycznym i teologicznym, a dla Tramaux ucieleśnieniem takiego podejścia 
stała się koncepcja estetyki relacyjnej Bourriauda i wystawa kuratorowana 

65 I. Lorenc, Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego doświadczenia: 
Adorno, Heidegger, Richir, Merleau‑Ponty, w niniejszym tomie.
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przez Thierego de Duve’a. Trzeba jednak z mocą podkreślić, że doświadczenie 
fenomenologiczne dzieła sztuki nie zawsze wyklucza kontekst kulturowy. Tak 
więc w jedności sensu, nawet jeśli w dużej mierze niezależnego od warunków 
historycznych, fenomen artystyczny implikuje swoją dostępność dla innych, 
a więc wiąże się z problemem intersubiektywności i, mimo założenia o źródło-
wości i bezpośredniości tego doznania, także ze światem kultury. Poza takimi 
myślicielami, jak Maldiney, który wprost pisał, że największym wrogiem sztuki 
jest kultura, fenomenolodzy, począwszy od samego Husserla, zakładają istnienie 
świata przedmiotów kultury, tradycji i wspólnotowego nawarstwienia różnych 
znaczeń i historii innych wytworów estetycznych66.

***

Widzimy więc, że następcy Husserla przepracowali jego fenomenologię sztuki. 
Spowodowało to także zupełnie inne odniesienie do języka. Pamiętamy, że, 
jak ujął to trafnie Krzysztof Michalski, język był dla Husserla jak szyba, niekiedy 
zabrudzona, ale przezroczysta67. Współczesna fenomenologia, już w ujęciu 
Heideggera, zdaje sobie jednak sprawę z tego, że język nie jest transparentny 
i wikła nas w swoje sieci. Dlatego praktykowanie fenomenologii to również 
mierzenie się z językiem, ale w taki sposób, by, nie tyle uczynić go klarownym, 
gdyż zakładamy, że nigdy taki nie będzie, ile właśnie po to, by złamać go i wy-
próbowywać, sięgając aż do jego granic i ukazać jego słabość.

Fenomenologia uczyniła swoimi pojęcia widzialności, ciała, świata czy spoj-
rzenia, ujmując je jednak jako fenomeny, które zmuszała do poddania się 
kunsztownemu opisowi. Z tej perspektywy można powiedzieć, że istnieje proza 
fenomenologiczna czy, inaczej nawet, fenomenologiczne pisarstwo. Podkreślała 
to zresztą Depraz w swojej książce poświęconej pisarstwu w fenomenologii, 
a tym samym fenomenologii jako aktowi pisania. Czasowość właściwa akto-
wi pisania – zauważa – przestaje mieć w fenomenologii strukturę linearną, 
a przeżyte doświadczenie opisywane jest za pomocą konkretnych przykładów68. 
Pisanie o sztuce implikuje więc też pisarstwo, może jest także pisarstwem na 
poły poetyckim, opierającym się strategiom komentarza. Widoczne jest to już 
w tekstach takich fenomenologów, jak Merleau-Ponty czy Maldiney, ale także 
Lyotard, Nancy, Haar i Chrétien. Jest bowiem pisaniem w pierwszej osobie. 
Można przypomnieć także znane słowa Sartre’a, który chciał być przecież 
jednocześnie i Spinozą, i Stenhalem, wyznaczając być może fenomenologii 
drogę, jaką będzie podążać. Fenomenologia staje się więc typem wypowiedzi 
zawartym między myśleniem pojęciowym a pisarstwem, co najlepiej widoczne 
jest właśnie w esejach poświęconych sztuce69.

W prezentowanych tu tekstach również widać zmagania fenomenologa 
z językiem. Haar i Escoubas wchodzą tu w dialog z obrazem, próbują stworzyć 

66 E. Husserl, Fenomenologia świadomości estetycznej, s. 8.
67 K. Michalski, Logika i czas – próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, PIW, Warszawa 1988, s. 54.
68 N. Depraz, Phenomenologie en ecriture: „une autre epoque de l’ecriture”, Encre Marine, Paris 

1999, s. 178.
69 M. Macé, La „ligne phénoménologiqe” de l’essai sur l’art, w: L’Ecrit sur l’art: un genre littéraire?, 

red. D. Vageuois, Figures de l’art 9, Revue d’études esthetiques, PUP, Pau 2005, s. 176.
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opisy, które pozwolą poczuć materię malarską i  jej wibrowanie. Mierzą się 
z poszczególnymi płótnami, które stają się integralną częścią tekstu. Płótna 
znajdują się, chciałoby się powiedzieć, między słowami, nadając im dopiero siłę 
oddziaływania. Ważny staje się tu finezyjny opis koloru żółtego, który według 
Haara króluje na obrazach van Gogha. Zmaganie się malarza z materią malarską 
wydaje się współgrać z opisami Haara, który próbuje za pomocą słów oddać 
zróżnicowanie żółcieni, ich nieskończone rozedrganie i wielość, powiązanie 
z innymi kolorami i  ich wpływ na sam żółty. Jakbyśmy mieli tu do czynienia 
ze swoistą formą ekphrasis, opisem rywalizującym z samym dziełem; stąd 
deskrypcyjne meandry, tworzenie nowych pojęć, czy używanie ich w nowym 
kon-tekście, jak w tekście Escoubas, która doskonale „żongluje” pojęciami, nie-
ustannie poszerzając i pogłębiając ich sensy. W ten sposób zaprezentowane tu 
artykuły można też porównać do „zygzaka”, o którym w odniesieniu do formy 
dzieła filozoficznego pisał Roland Barthes i o którym wspominał Deleuze: nie 
rozwija się linearnie; zawsze łamie się i zakręca wtedy, gdy najmniej się tego 
spodziewamy. Z tego też punktu widzenia fenomenologowi najbliżej dzisiaj być 
może do tego, by stać się poetą.

Na koniec zacytujmy więc słowa poety: „Świata nie da się odepchnąć skutecz-
niej, jak tylko za sprawą sztuki – i nic skuteczniej z nim nie wiąże jak sztuka”70. 
Dzieło sztuki w ujęciu fenomenologii okazuje się bowiem irrealne, odsuwa od 
świata, wywołuje kryzys, burzy i niepokoi; jest Nietzscheańskim „upojeniem”, 
ale jednocześnie silnie wiąże ze światem, ujawniając go i pozwalając dostrzec 
między nim a nami nieusuwalne nici powiązań. To ono, bardziej niż cokolwiek 
innego, zmusza spojrzenie fenomenologa, a więc fenomenologiczne spojrzenie 
do ciągłej metamorfozy.

70 J. W. Goethe, Z mojego życia. Zmyślenie i prawda, przeł. A. Guttry, PIW, Warszawa 1957, s. 216.
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Myśliciel i malarz

Sam tytuł – „Myśliciel i malarz” zmierza do tego, by zasugerować, że w oczach 
Merleau-Ponty’ego istnieje pewnego rodzaju powiązanie, bliskość, pokrewień-
stwo między aktywnością, której on jako filozof poświęcił swoje życie, a aktyw-
nością, której malarze poświęcają swoje.

Ta bliskość wymaga wyjaśnienia i doprecyzowania. Wymaga jej, tym bardziej 
że jest daleka od oczywistości. Wystarczy w tym względzie przypomnieć, że 
według fundatora zachodniej tradycji filozoficznej, [jakim był Platon] te dwie 
aktywności, o które tutaj chodzi, zostają ujęte jako antynomiczne. Platon 
z mocą utrzymuje w Państwie, że malować to właśnie odmawiać myślenia i że 
aktywność, jaką jest myślenie, wymaga oderwania się od tego, co postrzegane, 
do czego z kolei malarz nas przywiązuje. Malować to odmawiać myślenia, 
ponieważ dla Platona malarz jest w pełnym znaczeniu tego słowa tym, który 
zajmuje stronę pojawiania się (apparaitre), czyli pojawu na niekorzyść bytu. 
Kopiuje on wyglądy, nigdy nie biorąc pod uwagę istot lub kopiuje, nigdy nie 
biorąc pod uwagę modeli. Celebruje światłocień (clair‑obscur) i ekwiwokacje 
zmysłowości takie, jakimi przyjmują je nasze cielesne oczy, nie zdając sobie 
sprawy, że poza tym niepewnym rejonem oczy duszy mogą oderwać się od 
ciała i dotrzeć do jasnego i rozumnego (sage) porządku inteligibilnych idei. 
Ten dostęp, który jest dostępem do bytu ponad zjawianiem się (apparaitre), 
a dokładniej, jest dostępem do czystego zjawiania się wyzwolonego od nie-
jednoznaczności zjawiania się zmysłowości, zarezerwowany jest tylko dla 
myśliciela. Pozwala mu z jasnością zrozumieć, że to, z czego malarz jest dumny 
zasługuje wyłącznie na pogardę. Praca, której poświęca tyle cierpień jest tylko 
marnością, ponieważ, kiedy myśli, że uchwycił to, co jest naprawdę, pozwala 
się sprowadzić na manowce nie-bytu. Chcąc wznieść zmysłowe rzeczy ku 
chwale promieniowania malarskiego, dochodzi wyłącznie do żałosnej fabry-
kacji nierzeczywistych kopii istot, które pozbawione są bytu i prawdy, gdyż 
to, co zmysłowe jako takie nie jest miejscem, gdzie ofiarowuje się prawdziwe 
oblicze rzeczy. Zmysłowe aspekty rzeczy są tylko zmąconymi odblaskami tego 
prawdziwego oblicza. Czyhając na zmysłowe aspekty rzeczy, by je uchwycić, 
malarz tworzy więc tylko odbicia odbić.



27

Myśliciel i malarz

Nie miejsce tu, by pytać o przekształcenia tych platońskich koncepcji w historii 
filozofii, ani nawet na to, by przywoływać przykłady ich trwania przejawiające 
się w rozmaitych formach w pismach o malarstwie różnych filozofów.

Te pisma są zresztą względnie rzadkie, ponieważ trzeba było doczekać się 
początku XIX wieku, by wraz z Heglem i Schopenhauerem znaleźć, wyłaniające 
się spod pióra filozofów pierwszej rangi, złożone analizy dzieł malarskich. Ogra-
niczam się do zasygnalizowania, że podczas gdy analizy te przyznają dużą wagę 
malarstwu i przez sam ten fakt, wydają się je filozoficznie rehabilitować, to znaczy 
przyznawać mu honorowy status swoistego rodzaju formy myślenia, to operują 
mającymi dwa tysiące lat antytezami, opisywanymi już przez Platona: rzecz i jej 
kopia, realne i wyobrażone, zmysłowa różnorodność i inteligibilna jedność, ciało 
i duch. Inaczej mówiąc, to, co analizy te przyznają malarstwu z jednej strony, 
odbierają mu gdzie indziej. To właśnie w ten sposób Hegel w przeciwieństwie 
do Platona utrzymuje, że sztuka ma powiązania z Ideą i że jest jej manifestacją, 
ale tylko po to, by zaraz dodać, pozostając w głębokiej zgodzie z platońskim 
rozróżnieniem na to, co zmysłowe i inteligibilne, że element, w którym sztuka 
wytwarza swe dzieła, czyli zmysłowość nie jest równoznaczna z pełnią mani-
festacji Idei. W ten sam sposób Schopenhauer, również w przeciwieństwie do 
Platona, podtrzymuje, że sztuka ma związek z Ideą i że ją manifestuje, co nie 
znaczy jednak, że ujawnia racjonalny charakter rzeczywistości, jak to utrzymuje 
Hegel, ale przeciwnie, znaczy to, że pokazuje głęboko absurdalne oblicze rze-
czy-w-sobie, która jest na gruncie jego filozofii niezaspokojoną wolą.

Jednak głęboka zgodność z Platonem pojawia się u Schopenhauera ponow-
nie wtedy, kiedy precyzuje on, że sztuka, chociaż jest eminentną formą myśli, 
ponieważ pokazuje prawdziwe oblicze rzeczywistości, nie jest adekwatna wobec 
myśli z tego prostego powodu, że dalej przywiązuje nas do zmysłowych feno-
menów, a więc do emanacji woli życia, podczas gdy sam Schopenhauer ujawnia 
przecież jej absurdalność. Mimo dystansu, jaki dzieli go od Hegla, podkreśla 
wraz z nim, zgadzając się dogłębnie z Platonem, że błędem sztuki jest właśnie 
to, że przywiązuje nas do tego, co zmysłowe. Obaj filozofowie podtrzymują 
wraz z Platonem, że, ostatecznie, myślenie i przywiązanie do zmysłowości 
pozostają antytetyczne.

To właśnie to, czego Merleau-Ponty od początku do końca swojej filozoficznej 
drogi nie przestaje odrzucać. Myśleć to dla Merleau-Ponty’ego nie odwracać 
się od tego, co postrzeżone, ale właśnie przyznawać temu pierwszeństwo, za-
mieszkiwać to, wsłuchiwać się w to, badać i zawsze ku temu powracać. Właśnie 
dlatego, że pozostaje silnie powiązana z tym, co postrzeżone, myśl w sensie, 
w jakim pojmuje i uprawia ją Merleau-Ponty, wymyka się binarnym opozycjom, 
w których uwięziła ją tradycja.

Percepcja

W jakiej mierze to, co postrzegane (le percu) wzywa myślenie do pozbycia 
się tych wszystkich opozycji, czyniąc z siebie temat uprzywilejowany? W tej 
mierze, w jakiej dualizmy wywodzące się z filozofii Platona nie stosują się do 
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myślenia. Już opisy Husserla, które Merleau-Ponty uznał za dobrze ugruntowany 
fundament i rozpoznał ich nowatorski charakter odnoszący się do platońskiego 
dziedzictwa, które podjął Kartezjusz, przekształcając je w funkcję naukowego 
projektu nowożytnej mathesis, pokazały, że zjawiskowość specyficzna dla 
tego, co postrzegane sprawia, że jedne antytezy splatają się zawsze z jakimiś 
innymi, choć tradycja podkreślała ich heteregoniczność. Tradycja filozofii no-
wożytnej, zarówno racjonalistyczna, empirystyczna, jak też Kantowska, ogólnie 
rzecz ujmując, zepchnęła to, co postrzegane w obszar czystej wielości i czystej 
różnorodności. Tradycja ta podtrzymuje, że to, co postrzegane jako takie jest 
wywrotowe w odniesieniu do jedności i tożsamości.

To właśnie przeciwko temu występuje Husserl. Pokazuje, że rzecz postrzegana 
otrzymuje swoją jedność i tożsamość nie niezależnie od różnorodności swoich 
wyglądów (aspects) – sławne profile Husserla – lub ponad nimi. One nie zjawiają 
się „po fakcie” i z zewnątrz jako funkcja jakiegoś syntetycznego aktu rozumienia 
lub asocjacyjnego powtórzenia. To właśnie w samym sercu różnorodności, na 
którą składają się jej profile znajdujemy natychmiastowe potwierdzenie jedności 
postrzeganej rzeczy. Oto więc jedność, która nie jest obca wielości, ale która 
się do niej ściśle dostosowuje, a nawet jej wymaga. I oto tożsamość, która nie 
jest antytezą różnicy. To, co postrzegane straciłoby swoją percepcyjną gęstość, 
swoją cielesność, przestałoby być tym, co postrzegane, jeśli aspekty, które oferuje 
nie zapowiadałyby innych, jeszcze niezaoferowanych, latentnych, które tworzą 
horyzont tych pierwszych. Rzecz postrzegana ze wszystkich stron jednocześnie 
nie byłaby już właściwie postrzeganą rzeczą.

Ostatecznie, to, co postrzegane wymyka się klasycznej antytezie tego, 
co szczegółowe i ogólne. To, co postrzegane nie prezentuje się nigdy jako 
czysta partykularność, taka, a nie inna jednostkowa forma, taki, a nie inny 
nieporównywalny z  innym kolor. Od razu już, co zresztą zaobserwowali 
psychologowie Gestalt, percepcja uogólnia: jest prawdą zarówno to, że 
widzimy taką, a nie inną pojedynczą biel jakiegoś konkretnego przedmiotu 
i to, że widzimy ją jako przykład bieli jako takiej. Percepcja także stylizuje: 
jest prawdą zarówno to, że widzimy takie, a nie inne pojedyncze drzewo 
i to, że widzimy je jako przykład drzew w ogólności, a więc, że w tym samym 
czasie, co jego pojedynczą formę, dostrzegamy w nim schemat, który łączy 
je ze wszystkimi innymi drzewami.

Co więcej, to, co postrzegane świadczy nie tylko o zachodzeniu na siebie 
(empiétement) tego, co jednostkowe i ogólne, ale odsłania zaskakujące splece-
nie ze sobą (empietement) Ja i innego, a więc intersubiektywne pokrywanie się 
(recoupement). Ponieważ postrzegam profile konkretnej rzeczy, które częściowo 
pozostają dla mnie w ukryciu w tej mierze, w jakiej ją oglądam z mojego punktu 
widzenia, doświadczam też od razu tego, że pokazują się one także komuś inne-
mu, kto gdzieś ogląda je także ze swojego własnego punktu widzenia. I nawet 
te aspekty rzeczy, które są mi dane, nie prezentują się jako niepełne (privées) 
obrazy wchodzące na solipsystyczną scenę moich stanów świadomości, ale jako 
aspekty rzeczy, które świadczą o spoistości tej rzeczy i mają też wartość dla tego, 
który znajduje się u mojego boku. Z tego względu opisy Merleau-Ponty’ego 
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mogą zostać odniesione do słów samego Husserla: „Widzimy i słyszymy nie po 
prostu obok innych, ale wraz z innymi (miteinander)”1.

Do tego splatania się ze sobą (empietemets), które sprawia, że to, co po-
strzegane zamazuje klasyczne antytezy, należy dorzucić analogiczne splątanie 
odniesione tym razem do postrzegającego podmiotu i relacji, którą utrzymuje 
on z tym, co postrzeżone.

Zgodnie z mocno zakorzenionym w tradycji schematem, widzenie i ruch 
są heterogeniczne: inną rzeczą jest widzenie, a inną rzeczą poruszanie się. 
W konsekwencji postrzegający podmiot zostaje bardziej lub mniej spontanicznie 
zinterpretowany jako widz, który, oprócz zdolności widzenia, posiada także 
zdolność poruszania się. Natomiast fenomenologia percepcji zachwiała tym 
rozróżnieniem. Skłania nas ona, by zauważyć, że ten, kto widzi, jest, o tyle, o ile 
widzi, a nie przez zewnętrzny przypadek, „splotem widzenia i ruchu”2, w tym 
sensie, że widzenie to całkowita i natychmiastowa zdolność łączenia tego, co 
się widzi, utrzymywania tego w swoim zasięgu i łączenia z tym zdolności zbli-
żania się do tego. Jak trafnie ujmuje to Merleau-Ponty: „mapa widzialnego” 
(carte du visible) zagarnia mapę moich projektów motorycznych i „to niezwykłe 
zachodzenie na siebie […] zabrania traktować widzenie jako operację myślową, 
która by wznosiła przed umysłem obraz bądź też przedstawienie świata”3.

Jednakże to zachodzenie na siebie widzenia i ruchu, które rozmywa trady-
cyjne schematy ciążące ku oddzieleniu kontemplacji od działania, idzie w parze 
z innym „splotem” (entrelacs), który dotyczy widzenia i widzialności. Splot wi-
dzenia i widzialności odrzuca jeszcze inne rozróżnienie, tradycyjnie uznawane 
za oczywiste: rozróżnienie między aktywnością a pasywnością, a dokładniej 
między spontanicznością a receptywnością. W istocie sprawca (titulaire) tego 
splotu widzenia i ruchu jest częścią widzialnego świata w tym samym czasie, 
w którym widzi widzialne; jest jednocześnie widzialny i widzący, a jego rucho-
me ciało, które samo jest częścią widzialnego, jest jednocześnie czymś poru-
szonym i poruszającym się, tak samo jak jest jednocześnie tym, który dotyka 
i  jest dotykany. Przez sam fakt, że ciało jest jednocześnie zdecentralizowane 
i stanowi centrum, można paradoksalnie uznać, że tym samym jest powiedzieć, 
że, „widzialne i ruchome, ciało moje zalicza się do rzeczy, jest jedną z nich”, jak 
i powiedzieć coś przeciwnego: „skoro widzi oraz się porusza, w krąg ustawia 
rzeczy wokół siebie, one zaś są jakąś jego dobudówką bądź też przedłużeniem, 
są inkrustowane w jego cielesności, stanowią część jego pełnej definicji i two-
rzywem świata jest tworzywo ciała”4.

Te sploty, zachodzenie na siebie, odwrócenia, oprócz tego, że odrzucają 
tradycyjne opozycje, odrzucają też klasyczne pojęcie refleksji jako cogito me 
cogitare, jako obecność wobec siebie cogitatio w jego cogitatum. To, czego 
uczy fenomenologia percepcji, wbrew klasycznemu ujęciu, to to, że istnieje 
refleksja zakorzeniona w samym sercu percepcji, ale ta refleksyjność w żadnym 

1 E. Husserl, Manuscrit K III 1 III, s. 19-20.
2 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, przeł. S. Cichowicz, słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 1996, s. 20.
3 Ibidem, s. 21.
4 Ibidem, s. 22.
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razie nie przekształca percepcji w „myślenie o widzeniu” w sensie, który nadał 
temu wyrażeniu Kartezjusz. Ponieważ nie da się tej refleksyjności oddzielić od 
jedności między „czującym i odczutym”, jest to refleksyjność, która rodzi się 
w samym sercu percepcji, jest to refleksyjność żywej cielesności (chair), która 
zostaje przyjęta (prise) przez rzeczy w tym samym momencie, w którym staje się 
też bytem-dla-siebie. Istnieje tam wewnętrzność, która, jak mówi Merleau-Ponty, 
„nie poprzedza materialnego układu ludzkiego ciała”, ponieważ przychodzi ona 
dzięki temu układowi, ale „tym bardziej z niego nie wynika”5, jak byłoby, gdyby 
uznać ją za efekt połączenia powstałego przez zsumowanie pewnej liczby części. 
Powiedzieć, że wewnętrzność poprzedza układ ciała, to bowiem powiedzieć, że 
schodzi ona w niego jak umysł w automat, a więc że „samo ciało nie ma wnę-
trza, ani samego siebie”. Powiedzieć, że wewnętrzność wynika z układu ciała, 
to jak rozpatrywać wewnętrzność jako efekt następujący po rozdysponowaniu 
poszczególnych części ciała, a więc rozważać ten układ partes extra partes, 
nie rozpoznając w samym ciele, w jego całości, w jego częściach i w ich relacji 
z nim, możliwości refleksji o sobie samym. Jest prawdą, że „gdyby nasze oczy 
były tak skonstruowane, iż żadnej części naszego ciała nasze spojrzenie objąć 
by nie mogło, albo jakieś sprytne urządzenie, pozwalając nam wodzić do woli 
rękami po rzeczach, udaremniłoby dotknięcie własnego ciała – albo gdybyśmy 
po prostu mieli, jak niektóre zwierzęta, oczy boczne o nieprzecinających się 
polach widzenia, wówczas ciało to, które by nie odbijało się w sobie, które by 
samo nie czuło siebie, ciało diamentowe, które nie byłoby w pełni cielesnością, 
nie byłoby także ciałem człowieka i nie byłoby człowieczeństwa”6. Jednak nie 
znaczy to, że cielesna refleksyjność zostaje wytworzona przez przestrzenne 
rozmieszczenie organów, z których każdy spełniałby ściśle określoną funkcję, 
ponieważ rozdysponowanie to jako takie, właśnie dlatego, że jest partes extra 
partes, wyklucza pokrywanie się, skrzyżowania i sploty. Trzeba więc przyznać, 
że to splot (entrelacs) jest podstawową daną, którego żadna mechanistyczna 
teoria nie może opisać.

Myśl

Te cechy fenomenu specyficzne dla tego, co postrzegane oraz dla percepcji po-
zwalają ująć aktywność myślenia, o ile aktywność ta zechce je uznać i pozostać 
z nimi związana, całkiem inaczej niż tradycja platońska lub klasyczna filozofia 
nowożytna. To właśnie rozjaśnia przedmowa do Signes, datowana na prawie 
ten sam okres, co esej Oko i umysł.

Zgodnie z tradycją kartezjańską, myśl jest czystą aktywnością rozjaśniającą, 
przed którą wszystko się zjawia (apparait) i która pojawia się samej sobie bez 
cienia w obszarze tożsamościowym czystej obecności wobec siebie. To już nie 
jest sposób, w który definiuje się myśl poważanie traktującą prymat percepcji. 
„Filozofia szybująca (survole), mówi z siłą Merleau-Ponty, wytworzyła pewien 

5 Ibidem, s. 23.
6 Ibidem.
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epizod i  jest on już przeszłością”7. Na pytanie: czym jest myślenie? ten, kto 
uczynił ze świata spostrzeganego swoje miejsce zamieszkiwania (habitat), nie 
może odpowiedzieć w taki sam sposób, jak Kartezjusz czy Platon. Paul Valéry 
mówi gdzieś o „ciele umysłu”. Między innymi dwa tematy dają Merleau-Pon-
ty’emu okazję do tego, by podkreślić trafność tego sformułowania: czas i język. 
To wewnętrzne powiązanie myśli jednocześnie z czasem i językiem obliguje do 
tego, by zdefiniować ją jako percepcję, posługując się terminami splotu (entrlacs) 
i zachodzenia na siebie (empietement). W sensie kartezjańskim myślenie to 
unaocznienie jasnej i wyraźnej idei w chwili obecnej. Myśl wydarza się w eksklu-
zywnym obszarze teraźniejszości. I tak jak myśl jest tu czystą intuicją, tak język 
nie jest dla niej czymś istotowym, ale wyłącznie instrumentem przeznaczonym 
do zachowania intuicji lub zasygnalizowania innemu intuicji, które jako takie 
przekraczają język. Wbrew koncepcjom kartezjańskim Merleau-Ponty podkreśla 
wewnętrzne powiązanie myślenia nie z teraźniejszością, ale z niewspółczesnością 
(inactuel). Jeśli myśl się ustanawia, pisze, „to przez prześlizgnięcie się, które rzuca 
ją w to, co niewspółczesne”8. Myślenie to w istocie zawsze wspieranie się na 
jakiejś nabytej myśli, która z definicji jest przeszłością i zamiast opatrywać coś 
datą, można po prostu stwierdzić, że „jest datą” (fait date), to znaczy otwiera 
„przyszłość myśli, jakiś cykl, jakieś pole”9. W aktywności myślenia rozumianej 
w ten właśnie sposób następstwo i jednoczesność nie są czymś sprzecznym, 
jak u Kartezjusza, ale zachodzą na siebie. Odnosząc się do tego, Merleau-Ponty 
pisze: „Jeśli myślę, to nie oznacza, że wyskakuję poza czas, w świat inteligibilny, 
ani że za każdym razem odtwarzam znaczenia, wychodząc od niczego, [ale] 
oznacza to, że strzałka czasu wszystko za sobą ciągnie, sprawiając, że moje 
następujące po sobie myśli są w pewnym innym sensie równoczesne lub że 
przynajmniej zachodzą prawowicie jedna na drugą”10. Przyglądając się temu 
bliżej, można stwierdzić, że istnieje tam podwójne zachodzenie na siebie: na-
stępstwa na równoczesność, a także przeszłości (tego, co nabyte) na przyszłość 
(jakieś moje pole myślenia, które wymaga zbadania). A przyglądając się temu 
jeszcze bliżej, można uznać, że z tymi przykładami zachodzenia na siebie wiąże 
się także wiele innych. Czas, z którym aktywność myślenia jest związana, nie 
zostaje ustanowiony przez myśliciela, który jest jego mistrzem: myśliciel znosi 
jego parcie, otrzymuje go, jest wobec niego receptywny i oddaje się doznaniom. 
Powiedzieć, że „moja myśl jest tylko odwrotną stroną mojego czasu”, to więc 
za jednym zamachem powiedzieć, że jest odwrotną stroną „mojego pasywnego 
i zmysłowego bytu”11. Jednak rozpoznać ten fakt, to rozpoznać także, że nie 
mogę myśleć, nie pozostając przywiązany do tego, co zmysłowe w tym samym 
momencie, w którym nabieram do tego dystansu po to, żeby myśleć. To także 
rozpoznać, że solipsyzm ego cogito jest wyłączne abstrakcją. Prawdą jest, że 
należy się odizolować od innych po to, by myśleć, ale nawet taka izolacja im-
plikuje innych. Oto zachodzenie na siebie zmysłowości i myślenia; innego na 

7 Idem, Signes, Gallimard, Paris 2001, s. 20.
8 Ibidem, s. 21.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 22.
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tego, który myśli; zachodzenie, które Merleau-Ponty znakomicie ujmuje w tym 
godnym podziwu zdaniu: „Jednak jeśli myśl jest tylko odwrotną stroną mojego 
czasu, mojego pasywnego i zmysłowego bytu, to jest ona całą tkaniną świata 
zmysłowego, która nadchodzi, kiedy próbuję poczuć samego siebie, i wszystkich, 
którzy są w nią włączeni”12.

Myślenie nie oznacza więc porzucenia zmysłowości, żeby przejść do tego, co 
inteligibilne, ale oznacza refleksję i zdwojenie struktur zachodzenia na siebie, 
które są strukturami zmysłowości. Tak samo jak widzieć oznacza, że coś już 
kiedyś widzieliśmy, a jednak pozostajemy otwarci na to, co pozostaje do zo-
baczenia, tak samo myśleć oznacza zarazem, że kiedyś już o czymś myśleliśmy, 
a zarazem, że jeszcze nie myślimy. W tych dwóch przypadkach działa to samo 
przywiązanie do czasu. Spontanicznie mamy tendencję do tego, by wierzyć, że 
percepcja jest tylko przestrzenną relacją jakiegoś postrzegającego „tutaj” do 
jakiegoś postrzeżonego „tam”. Jednak to właśnie czas sekretnie napędza tę 
relację. Rzecz, którą postrzegam, widzę jako byt będący już gdzieś tam, jeszcze 
zanim spojrzenie na niej spocznie, i w tym właśnie sensie jest ona czymś prze-
szłym. Jednak w tym samym czasie daje mi się ona jako przyszła, jako „rzecz, 
na którą mam nadzieję” – mówi Merleau-Ponty, to znaczy jako napędzającą 
siłę, którą mam do zbadania, czy którą mogę obejść. Moja percepcja jest więc 
zachodzeniem jednego na drugie; tego, co aktualne i nieaktualne lub jeszcze, 
widzialnego i niewidzialnego. To zachodzenie na siebie implikuje innego, 
ponieważ to, co pozostaje niewidzialne dla mnie, zostaje od razu uchwycone 
przeze mnie jako widzialne dla tych, którzy znajdują się po drugiej stronie po-
strzeganej rzeczy. Pojawić się w postrzeżeniu, to pojawić się od razu nie jednej, 
ale wielu osobom. I tak jak najmniejsza percepcja świadczy o wielości ludzi, tak 
też najmniejsza myśl świadczy o obecności innego. Czym jest więc myślenie, 
jeśli nie dialogiem z samym sobą? Ale w tym dialogu jesteśmy niesieni przez 
słowa, których autorami nie jesteśmy, jesteśmy więc niesieni przez słowa, które 
przekazali nam inni.

Tak jak jej przyleganie do czasu, przyleganie myśli do języka potwierdza traf-
ność sformułowania Valery’ego o „ciele umysłu”. To właśnie, że nie można myśleć, 
nie mówiąc do samego siebie, że słowa budzą myśli, odsyła do zachodzenia 
na siebie i splotu, które czynią kartezjańską ideę myślenia niespójną; myślenia, 
które w swojej samotności stawia się w pozycji uniwersalnego ustawodawcy.

To zachodzenie na siebie jest czymś całkiem innym niż paralelizm dwóch 
porządków, z których każdy byłby kompletny sam w sobie: porządku idealności 
lub znaczonego oraz porządku kodu, który je wyraża. Odnosząc się do tego 
problemu, Merleau-Ponty pisze: „Operacje ekspresyjne wydarzają się między 
słowem myślącym a myślą wysłowioną, a nie, jak to się powszechnie mówi, 
między myślą a językiem. To nie dlatego mówimy, że myśl i język są paralelne, 
ale dlatego, że mówimy, są one paralelne. Słabością każdego «pararelizmu» 
jest to, że prezentuje sobie zgodność (correspondance) porządków i maskuje 
przed nami operacje zachodzenia na siebie, które w istocie je wytworzyły”13. 

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 26.
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Tak samo jak moje postrzeganie przedmiotu z daleka znajduje w moim ciele 
pewien odpowiednik (correspondence), którym jest sztuka zbliżania się do tego 
przedmiotu i postrzegania go z bliska, tak samo moja myśl znajduje w tym 
korpusie słów, na którym się podpieram i który zostaje mi przekazany przez 
tradycję, sztukę wypowiadania tego, co zostało jeszcze do pomyślenia. Jednak 
w tych warunkach pozycja myśliciela nie ma wiele wspólnego z królewską 
wyniosłością platońskiego filozofa lub z samotnością kartezjańskiego ego. Tak 
samo jak postrzeganie to przede wszystkim bycie pochwyconym przez widzial-
ne, to znaczy stanie się jego częścią, tak samo myślenie to przede wszystkim 
bycie pochwyconym „przez Słowo i Myślenie, których nie posiadamy, ale które 
posiadają nas”14. Podczas gdy myśl szybująca zachowuje się jakby miała „świat 
u swych stóp”15, to myśl, która znajduje swe korzenie w rozmaitych splotach 
i zachodzeniu na siebie, przywołane przeze mnie w niepełny i schematyczny 
sposób, restytuuje w świecie to, co Merleau-Ponty nazywa jego „wertykalnością”.

Malarstwo

Wierzę, że powiedziałem wystarczająco dużo, byśmy byli w stanie zwrócić się 
teraz w stronę malarstwa.

Jednak zanim to zrobimy, ponieważ pojęcie zachodzenia na siebie odegrało 
w moich rozważaniach szczególnie ważną rolę, proszę pozwolić mi jeszcze na 
zilustrowanie go za pomocą znanego wszystkim przykładu, który dobrze po-
każe niedoskonałość (mise en defaut) klasycznych opozycji. Chodzi po prostu 
o krzyżowanie się dwóch spojrzeń. Kiedy dwa spojrzenia się krzyżują, zdarza 
się zachodzenie na siebie tego, który patrzy i tego, który jest oglądany, z czego 
filozofia refleksji – filozofia, która uznaje priorytet „Ja myślę” – nie może zdać 
sprawy, ponieważ zakłada dualizm tego samego i innego, cogito i rozciągłości 
lub, jak Sartre, nicości i bytu. Filozofia refleksji mogłaby tu znaleźć wyłącznie 
proste zestawienie ze sobą dwóch świadomości, zestawienie, w którym albo 
jedna z dwóch świadomości redukuje drugą do przedmiotu albo zostaje zre-
dukowana przez inną w taki sposób, „że istnieje tylko jedno cogito w tym 
samym czasie”16. Alternatywa ustanowiona przez refleksję jest prosta: albo 
patrzę, a więc jestem podmiotem i inny jest przedmiotem, albo jestem oglądany 
i w ten sposób staję się przedmiotem, a inny staje się podmiotem. To, czego 
refleksja nie może zrozumieć to fakt, że skrzyżowane dwóch spojrzeń znosi tę 
alternatywę: faktycznie jedno dopasowuje się (ajoustement) do drugiego lub, 
jak mówi Merleau-Ponty, istnieją „dwa spojrzenia, jedno w drugim”17.

Centralna idea medytacji Merleau-Ponty’ego na temat malarstwa, wyłożo-
na głównie w eseju Mowa pośrednia i głosy milczenia ze zbioru Oko i umysł 
zakłada, że wszystkie problemy malarstwa dotyczą splotów i zachodzenia na 
siebie, które przywołałem, pisząc o percepcji; splotów, które z drugiej strony, 

14 Ibidem, s. 27.
15 Ibidem, s. 31.
16 Ibidem, s. 24.
17 Ibidem, s. 24.
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ponieważ tworzą centralny temat dzieła Merleau-Ponty’ego, poprowadzą go, 
jak zobaczymy, do zdefiniowania samej myśli właśnie w terminach zachodzenia 
na siebie.

Malarze, na przykład Albrecht Dürer, mówili często, że zarysem (tracé) ich 
obrazów była natura, świat widzialny i że chodziło im o jego rozszyfrowanie, 
jednakże nie mniej często mówili coś przeciwnego, że ten zarys znajdują w sobie 
samych. W ten sposób Cézanne mógł powiedzieć, że „natura znajduje się we 
wnętrzu”18, a klasyk chiński – François Cheng – że, aby namalować bambusową 
gałąź, należy przede wszystkim dojść do tego, by wprowadzić ją do wnętrza 
samego siebie19. Te dwie postawy nie są wobec siebie sprzeczne, ale należy 
je rozważać wspólnie. Rozważane wspólnie mówią, że malarz maluje nie po 
prostu to, co jest widzialne, ale zachodzenie na siebie widzialnego i widzące-
go. Wymiary widzialnego są, powiedzmy, nieodłączne od widzącego, od echa, 
które wzbudzają one w naszym ciele w tej mierze, w jakiej to ciało sprawia, że 
mamy do nich dostęp. Obraz malarski pozwala zobaczyć to echo. Z tego po-
wodu Merleau-Ponty stawia pytanie: „Dlaczego ów wewnętrzny odpowiednik 
mnie, owa cielesna formuła ich obecności wywoływanej we mnie przez rzeczy, 
nie miałyby z kolei wywoływać jakiegoś zarysu nadal widzialnego, w którym 
zupełnie inne spojrzenie odnalazłoby motywy utwierdzające je w jego podejściu 
do świata?”20. I odpowiada: „Tak pojawia się widzialne do drugiej potęgi, które 
jest cielesną esencją lub ikoną pierwszego”21. Istnieją słowa Valery’ego, które 
Merleau-Ponty lubił cytować: „Malarz wnosi swoje ciało”. Wydają się trywial-
ne: podejrzliwie patrzylibyśmy na byt bez ciała, który byłby zdolny do tego, by 
patrzeć na motyw, mieszać kolory, posługiwać się pędzlem. Jednak słowa te 
przestają być trywialne, gdy znaczą, że malarz jest tym, który wyraża na płótnie 
diagram jednego z licznych powiązanych ze sobą splotów (empietements), które 
widzialność utrzymuje z naszym ciałem.

Jeśli zmierzamy w dobrą stronę, to można stwierdzić, że obraz nie jest nigdy 
jakimś trompe‑l’oeil, zdwojeniem rzeczy, ich kopią, systemem elementów czy 
fragmentów lub „danych wizualnych” zaczerpniętych ze świata zwanego „re-
alnym”, by skierować się na niego, ujmując go w jego nieobecności, jak myśleli 
Platon i Grecy oraz Kartezjusz, ale także Pascal u początków nowożytności. 
Obraz nie jest nierzeczywistym zdwojeniem rzeczywistości, pokazuje spojrzeniu 
bardzo aktualny diagram życia rzeczy w naszym ciele. Pozwala to zrozumieć, 
że nawet artyści, których dzieło jest na pierwszy rzut oka niezwykle oddalo-
ne od potocznej percepcji – na przykład cytowany przez Merleau-Ponty’ego 
Giacometti – mogą napisać: „To, co interesuje mnie w każdym malarstwie, to 
podobieństwo”. I dodaje, jakby chciał zaznaczyć, że to podobieństwo nie ma 
nic wspólnego z trompe l’oeil „to jest to, co dla mnie jest podobieństwem”22.

W tych warunkach praca malarza jest w stanie zamazać rozsądne rozróżnie-
nie na to, co rzeczywiste i wyobrażone, z których pierwsze ma być prawdziwe, 

18 Idem, Oko i umysł, op. cit., s. 22.
19 F. Cheng, Souffle Esprit, Seuil, Paris 1989, s. 158.
20 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł, op. cit., s. 24.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 25.
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a drugie iluzoryczne i nierealne. To, co malarz ukazuje naszemu spojrzeniu to 
nie nierzeczywiste zdwojenie rzeczywistości, ale to, co Merleau-Ponty, nie popa-
dając zresztą w sprzeczność, nazywa „wyobrażeniową tkanką rzeczywistości”. 
Z tym zachodzeniem na siebie tego, co widzialne i widzącego łączy się więc 
natychmiast zachodzenie na siebie tego, co wyobrażeniowe i realne. Sploty te 
i zachodzenie na siebie wyrażają często twórcy najbardziej oddani wolnemu 
biegowi ich własnej fantazji, jak na przykład Max Ernst, który pisze – stając się 
porte‑parole wszystkich surrealistów: „rolą malarza jest zakreślanie i projektowa-
nie tego, co się w nim widzi”23. Zachodzenie na siebie potwierdza najmniejsza 
plama koloru, jeśli prawdą jest, że już w codziennym polu wizualnym i a fortiori 
w malarstwie jako takim, okazuje się ona nieodróżnialna od ładunku symbolicz-
nego i kulturowego, który jest w niej zawarty. I koniec końców, jest ona czystą 
„daną zmysłową” tylko z punktu widzenia laboratorium psychologicznego.

[Temu, co napisałem] można jednak zarzucić, że nawet jeśli być może tak 
właśnie jest, to przecież ten diagram, który rzeczy są w stanie obudzić w ciele 
malarza, należy wyłącznie do niego, do jego prywatnego świata; brakuje mu 
więc odniesienia do wspólnej rzeczywistości. Jednak paradoksalnie okazuje się, 
że ten rzekomo prywatny świat, w tym samym momencie, w którym się wy-
raża, staje się konstytutywny dla świata wspólnego i że diagram, który stał się 
obrazem, budzi w innych echo i narzuca każdemu pewien sposób przyglądania 
się światu. W książce W poszukiwaniu straconego czasu Proust zauważa, że 
zaraz po tym, jak portrety kobiet malowane przez Renoire’a wzbudziły sarkazm 
i zostały potępione z powodu braku podobieństwa, bardzo szybko pojawiły 
się spojrzenia, które ujmowały kobiety właśnie poprzez malarstwo Renoira. To 
samo można powiedzieć o portretach Modiglianiego lub rysunkach czy wyci-
nankach Matisse’a. Na początku obce, bardzo szybko obudziły w każdym echo, 
jakieś cielesne reminiscencje i sprawiły, że rozpoznawało się w nich kolektywne 
diagramy kobiecości.

Widać, że zachodzenie na siebie tego, co widzialne i widzącego stanowi 
jedność, by ująć to w ten właśnie sposób, z zachodzeniem na siebie realnego 
i wyobrażeniowego, tego, co prywatne i tego, co wspólne.

Wszystko dzieje się tak, jak gdyby malarstwo świadczyło o wszechobecnym 
rozprzestrzenianiu się splotów i zachodzeniu na siebie rozmaitych wymiarów. 
Wróćmy jednak do zachodzenia na siebie widzialnego i widzącego. Ma ono 
z pewnością podwójny sens. Jak właśnie powiedzieliśmy, to, co widzialne 
wywołuje w widzącym pewien diagram cielesny związany ze swoim sposo-
bem bycia, ze sposobem bycia tego, co widzialne. Powiedzieć to, to tyle, co 
powiedzieć, że widzialne jest częścią widzącego. Jednak można to odwrócić 
i powiedzieć, że widzący jest częścią widzialnego. Wyraża to wielu malarzy, 
stwierdzając, co przypomina Merleau-Ponty we fragmencie o Paulu Klee, że 
czuli, iż „rzeczy spoglądały na nich”24. Wyrażali to już w epoce klasycznej za 
pomocą ikonografii albo przedstawiając samych siebie podczas malowania 
(robił to jeszcze w kilku rysunkach Matisse), albo też, jak w wielu flamandzkich 

23 Ibidem, s. 29-30.
24 Ibidem, s. 30.
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lub holenderskich przedstawieniach wnętrz, umieszczając widzącego w samym 
sercu widzialnego za pomocą lustra, w którym odbijała się cała scena. Lustro, 
mówi Merleau-Ponty, jest „to przedludzkie spojrzenie [które] jest emblematem 
spojrzenia malarza”. I dodaje: „Lustro pojawia się, albowiem jestem kimś widzą-
cym, a zarazem czymś widzialnym, albowiem temu, co doznawalne przysługuje 
jakaś refleksyjność, ono zaś przekłada ją po swojemu i zdwaja”. I jeszcze dalej: 
lustro „[…] jest instrumentem jakiejś uniwersalnej magii zamieniającej rzeczy 
w widowiska, widowiska w rzeczy, mnie w kogoś innego i kogoś innego we 
mnie”25. Jeśli Merleau-Ponty mówi tutaj o magii, to oczywiście nie w wyniku 
upodobania do tego, co nieracjonalne, ale po to, by zaznaczyć kontrast między 
widzeniem rzeczywistym (effective) a rekonstrukcją, którą prezentuje analityczna 
myśl związana z filozofią refleksji, na przykład Kartezjusz. Taka myśl z zasady 
zaprzecza bliskiemu sąsiedztwu widzącego i widzialnego, do tego stopnia, że 
„kartezjańczyk nie widzi się w lustrze: widzi jakiś manekin, jakieś »zewnętrze«, 
o którym ma wszelkie powody mniemać, iż inni widzą to tak samo, lecz co 
ani dla niego samego, ani dla nich nie ma nic wspólnego z cielesnością. Jego 
obraz w lustrze jest efektem mechaniki rzeczy; jeśli rozpoznaje się w nim, jeżeli 
znajduje go «podobnym», to dzięki własnemu myśleniu, które zadzierzgnęło 
tę więź, odbity obraz zaś nie ma w sobie z niego nic!”26.

Te sploty i zachodzenie na siebie, które przywoływałem aż do tej chwili, nie 
są jedynymi, wyrażanymi przez malarstwo. To, co malarstwo wyraża, a może 
to, co wyraża ono przede wszystkim, to zachodzenie każdego z wymiarów 
widzialności – światła, cieni, kolorów, refleksów, linii – na każdy inny. Dla my-
ślenia typu kartezjańskiego jest oczywiste, że linia i kolor są czymś odrębnym, 
jak forma i treść: linia zaznacza kontur rzeczy, jej zarys, który kolor wypełnia. 
Jednakże rozróżnienie tego rodzaju, proste do zrozumienia, jest właśnie tym, 
co każde malarstwo podaje w wątpliwość. Zaledwie kilka linii, i nic poza nimi, 
starcza malarzom prehistorycznym groty Teruel z Hiszpanii, by sprawić, byśmy 
ujrzeli grupę myśliwych. Merleau-Ponty przypomina, że Leonardo da Vinci 
w Traktacie o malarstwie mówił „o odkryciu w każdym przedmiocie szczegól-
nego sposobu, w jaki przebiega przez całą jego rozciągłość pewna linia gięta, 
która jest jakby jego stwórczą osią”27. A w naszych czasach, zaledwie jedna 
linia wystarcza Paulowi Klee, aby odmalować przed nami osobę, którą charak-
teryzuje „surowa nieśmiałość”, a ujmując to w sposób ogólniejszy, aby uczynić 
widzialnym genezę samych rzeczy. To pokazuje, że linia zamiast być granicą, 
może wyrazić rzecz w jej całości i funkcjonować paradoksalnie jako „część to-
talna”. To, co jest prawdą w odniesieniu do linii, jest też takie w odniesieniu do 
koloru. Kolor również funkcjonuje jako „część totalna”, zdolna sama z siebie, 
bez udziału linii, ukazać przedmiot we właściwej mu formie i bryle, jak to ma 
miejsce w sztuce Cézanne’a, który mówił, że „kiedy kolor dochodzi do swojej 
doskonałości, forma zyskuje swoją pełnię”.

Nie mniej znaczące dla splotów i zachodzenia na siebie, o których mówię jest 
fakt, że często dobrzy malarze – można wymienić tu Degasa, Renoira, Picassa 

25 Ibidem, s. 31.
26 Ibidem, s. 34.
27 Ibidem, s. 55.
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czy Matisse’a – są również dobrymi rzeźbiarzami, choć gest i działania związa-
ne z wykonaniem rzeźby są całkiem inne niż te, których wymaga malarstwo. 
Merleau-Ponty widzi w tym „najlepszy dowód, że istnieje system ekwiwalencji, 
jakiś Logos linii, świateł, barw, odbić i mas, jakaś pozapojęciowa prezentacja 
uniwersalnego Bytu”28. Lub, jak jeszcze to ujmuje „wielokształtność Bytu”.

Pojęcie zachodzenia na siebie, nawet jeśli nie zostaje tam wprost sformuło-
wane, kieruje także rozważaniami Merleau-Ponty’ego na temat stylu, zawartymi 
w jego eseju o Głosach milczenia André Malraux.

Przez styl można mianowicie rozumieć strukturalną spójność uzyskaną w in-
dywidualnym dziele; spójność, z którą odbiorca całkiem szybko się oswaja i która 
pozwala mu rozpoznawać dzieła danego malarza, nawet jeśli wcześniej ich nie 
widział. Malraux mówi w tym kontekście o „spójnej deformacji” i wyraża się tak, 
jak gdyby zamknięcie w formę dokonane przez artystę było czysto arbitralne 
w odniesieniu do tego, co widzialne i spójne tylko ze sobą samym w tym sensie, 
że styl formuje pewien rodzaj systemu. A ujmując to precyzyjniej, Malraux wyraża 
się tak, jak gdyby styl był w sposób wolny narzucany przez artystę, nie istniejąc 
wcześniej w świecie widzialnym: „Sztuka plastyczna – pisze – nie powstaje ni-
gdy z widzenia świata, ale jest jego stwarzaniem”. Jak wiadomo to właśnie ten 
woluntaryzm, tę ideę suwerenności, tę akosmiczność odrzuca Merleau-Ponty. 
A odrzucając te pojęcia, odrzuca właśnie ich ufundowanie na opozycjach i duali-
zmach, o których przed chwilą mówiliśmy. Ogólnie rzecz ujmując, Malraux każe 
wybierać między światem widzialnym a duchowym światem twórcy, ten świat, 
który znajdujemy tutaj nie ma swojego poprzednika, co prowadzi do tego, że 
zwycięstwo jakiegoś stylu wydaje się implikować abdykację wielkiej liczby innych 
stylów, ustępujących przed geniuszem konkretnego twórcy. Nie ma tu żadnej 
abdykacji – sprzeciwia się Merleau-Ponty – ale roz-poznanie (reconnaissance). 
Zostaje ono ufundowane na przekonaniu, że jeśli styl się narzuca, to dlatego, 
że zostaje powiązany (en prise) z tym, co widzialne i to w tym, co widzialne 
znajduje w taki czy inny sposób swoich poprzedników, a nawet w tej właśnie 
mierze okazuje się on dostępny dla innego, okazuje się raczej ponadindywidu-
alny niż wytryskujący ex nihilo z agresywnej samotności geniusza29. Widziany 
przez innych malarz może czasami jawić się jako twórca jakiegoś kontr-świata, 
ale dla malarza przy pracy istnieje zawsze jakiś świat i to ten świat rzuca mu 
wyzwanie, na które nigdy nie przestaje odpowiadać.

Pozostaje ostatni splot (empietement). Malarz nie odpowiada wyłącznie na 
to, czego oczekuje od niego widzialny świat, nie bardziej niż na zadanie, które 
stanęło przed nim u samych początków jego artystycznej drogi; zawsze wpisuje 
się w tradycję malarstwa, która wdziera się (empiete) w jego dzieło, tak jak ono 
wdziera się w nią. Zachodzą one na siebie. W tym miejscu dyskusja z Malraux 
jest jeszcze jasna. Malraux nalega wprawdzie na to, by malarstwo było unikalną 
w czasie przygodą, by istniało braterstwo między działaniami malarzy dawnych 
i obecnych, pokrewieństwo między przeszłością a teraźniejszością w stawia-
niu problemów i w ich rozwiązywaniu, krótko to ujmując, by istniała jedność 

28 Ibidem, s. 54.
29 Idem, Signes, op. cit., s. 67-68, 72-73.
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malarstwa jako takiego. Jednak wyraża się w taki sposób, jakby ta jedność była 
tylko retrospektywna, to znaczy ujawniona i, by tak rzec, ukonstytuowana po 
fakcie, przez wywodzący się z modernizmu fenomen muzeum. Przez to właśnie 
jedność malarstwa wydaje się dla Malreaux transhistoryczna; w rzeczywistej 
historii widzi tylko rozdrobnienie, walkę każdego malarza przeciw wszystkim 
innym, zapomnienie, nierozpoznanie. To właśnie ten dualizm – jedność muzeum, 
z jednej strony, a rozdrobnienie historyczne z drugiej – Merleau-Ponty odrzuca. 
Powiedzieć, że jedność jest tylko retrospektywna, to nie rozpoznać, że, tak samo 
jak widzieć, to zawsze widzieć więcej niż się widzi, to znaczy ujmować całe 
pogranicze niewidzialnego, które nie znajduje miejsca w sumie danych stricte 
wizualnych w znaczeniu pozytywnym, tak samo malować, to zawsze malować 
więcej niż się maluje. Od momentu, w którym zaistniało, malarstwo samo siebie 
przekracza. W tej samej chwili, w której ofiaruje się spojrzeniom, otwiera pole 
widzialności, które je samo przekracza. Jego siła percepcyjna podwaja się o siły, 
które mogą dopiero nadejść. Bardziej niż o przeciwstawienie bezczasowej jed-
ności muzeum rozdrobnieniu rzeczywistej historii, chodzi teraz o zrozumienie 
rzeczywistej historii w terminach splotu (empietement) temporalnego. To, co 
nabyte i to, co nowe, nigdy też nie są takie całkowicie i „idea […] malarstwa 
powszechnego […] jest wypruta z sensu”30.

Jeśli prawdą jest, że sploty te konstytuują powiązania i są źródłem myślenia 
i jeśli, z drugiej strony, jest prawdą, że malarstwo ma również swoje powiązania 
i źródło w analogicznych splotach i zachodzeniu na siebie, to zrozumiałe jest 
że Merleau-Ponty może mówić o „niemej myśli” malarstwa.

Jednak tak samo staje się być może od razu zrozumiałe, że Merleau-Ponty 
znajduje się bardzo daleko od tych filozofów, którzy od Platona głoszą na różne 
sposoby konieczność przezwyciężenia malarstwa, czy to w imię idei platońskich 
czy kartezjańskich, w imię Historii Ducha lub historii materialnej praxis, w imię 
absurdalności woli czy też w imię historii Bycia. Uwaga tych filozofów, kiedy 
przychodzi im mówić o malarstwie, nie spoczywa na specyfice tego, co widzial-
ne. A wystarczy ją rozpoznać, aby, mając na względzie przeciwieństwo tego, 
co zawarte jest w wielkich narracjach, które od mitu o jaskini głoszą śmierć 
sztuki, wypowiedzieć następujące słowa: „Choćby miał jeszcze trwać miliony 
lat, świat dla malarzy będzie – jeżeli przetrwa – nadal czymś do malowania, 
zginie… pozbawiony wykończenia”31.

Z języka francuskiego przełożyła Monika Murawska

Thinker and Painter: On Merleau-Ponty

The aim of the article is to show that in the eyes of Merleau-Ponty there is a kind of 
connection, closeness and kinship between the activity to which he dedicated his life as 
a philosopher and the activity of the painter, and thus the artist. Merleau-Ponty attributes 
to the painting an extraordinary philosophical importance; he also makes the concept 

30 Ibidem, s. 65.
31 Ibidem.
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of entanglement and braid one of the main concepts of his phenomenology, allowing 
him to reject the binary oppositions favored by philosophical tradition.

Key words: Merleau-Ponty, entanglement, painting, thinking

Słowa kluczowe: Merleau-Ponty, splot, malarstwo, myślenie
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Van Gogh – nasz współczesny

Znacznie bardziej niż „medialne” obchody stulecia, docenił i uczcił van Gogha 
duch czasów, który uczynił to w stopniu najwyższym. Van Gogh stał się, w oczach 
bardzo wielu, artystą par excellence, powiązanym z nienaruszalną konotacją 
tajemniczości i nieszczęścia, która od czasów romantyzmu związana jest z samym 
imieniem i rolą artysty. Zdumiewające nie jest to, że ten kult oddawany jest tylko 
przy pomocy środków i w stylu naszej epoki: poprzez zawrotne notowania na 
światowym rynku sztuki, poprzez wybudowanie ultranowoczesnego muzeum-
-świątyni1, poprzez zalew publikacji (wśród których znajdujemy znakomite mo-
nografie, studia o charakterze psychiatrycznym, ale też powieści biograficzne), 
poprzez filmy i festiwale (jeden dotarł do Auvers-sur-Oise), seriale telewizyjne, 
a nawet podkoszulki i karty telefoniczne, które reprodukują w „krzyczących” 
barwach ten czy inny autoportret albo słynny obraz malarza. To, co powinno 
nas dziwić, to nie szaleństwo celebracji, w której oddajemy cześć, z pewnością 
nie zdając sobie z tego sprawy, jednej z ostatnich przejawów znikającej wszę-
dzie świętości. Zaskakujące jest raczej to, że nasza epoka uczyniła przedmiotem 
kultu i poddała apoteozie malarza, którego tematy przedstawień, poza mniej 
znanymi portretami, są poświęcone prawie wyłącznie naturze lub – co znamy 
nieomal od niepamiętnych czasów – wiejskiemu życiu. W odróżnieniu od Wil-
liama Turnera (żyjącego prawie stulecie wcześniej) czy Claude’a Moneta, van 
Gogh nie malował lokomotyw ani dworców kolejowych. Nie czerpał motywów 
z rodzącej się ery przemysłowej. Skąd zatem bierze się silna fascynacja, której 
przedmiotem jest dzisiaj jego malarstwo? Na czym polega oddźwięk, jaki wzbu-
dza jego malarstwo po upływie wieku?

To, co każdy wie lub wydaje mu się, że wie o prawie legendarnej biografii 
tego, który zawsze podpisywał swoje obrazy imieniem „Vincent”, to dla więk-
szości z nas – czy tego chcemy, czy też nie – jego początki w roli misjonarza 
i asystenta pastora wśród chłopów i górników, z którymi dzielił swą biedę, to 
jego nieszczęśliwe miłości, jego przyjaźń z Gauguinem, która skończyła się 
gwałtownym rozstaniem i samookaleczeniem (odcięte ucho), to ważne etapy 
jego „kariery”, krótkie i ignorowane przez ogół – Niderlandy, Paryż, Prowansja, 
Auvers, pobyty w szpitalach psychiatrycznych w Arles i w Saint-Rémy de Pro-
vence, samobójstwo wśród pól w wieku 37 lat. Nie jest wyłącznie mitem, że 
w ostatnich dziesięciu latach swojego życia poświęcił się wyłącznie malarstwu, 

1 Nowe Rijksmuseum otwarte w 1990 roku w Amsterdamie.
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że nadał temu poświęceniu wzniosłe znaczenie („malowanie – pisał – ociera 
się o nieskończoność”), że cierpiał ze względu na swoje powołanie – z powodu 
wygnania, wykluczenia, samotności, choroby, głębokiego nieszczęścia i że był, 
mówiąc dosłownie, męczennikiem sztuki. To, co wiąże go z postromantycznymi 
mitami, to mit „artysty wyklętego” lub „halucynującego geniusza”, to idea, że 
artysta musi cierpieć udręki i być dręczony przez potężne siły, które się przez 
niego przetaczają lub też idea, że jego dzieło pochodzi z bezpośredniej inspira-
cji, jest dyktowane przez „schizofrenię”, lub też nie poddaje się wyjaśnieniom 
i zrozumieniu inaczej niż z punktu widzenia postępującego rozdwojenia jaźni.

W rzeczywistości „objawów szaleństwa” nie da się tak łatwo odnaleźć. Ko-
respondencja artysty, od jej początków aż do końca, jest dowodem prawdziwej 
mądrości, jasnych sądów, bogatej kultury, literackiej i artystycznej, a z drugiej 
strony, umiejętności autoanalizy, nadzwyczaj zbalansowanej i przenikliwej, 
zarówno jeśli idzie o perypetie własnej egzystencji oraz własnej choroby, jak i, 
krok po kroku, o ewolucję podejścia do malarstwa. Listy te wyraźnie pokazują, 
że jego powołanie do sztuki stopniowo zastąpiło czy raczej nadało nowy sens 
jego pierwotnemu powołaniu do służby bożej.

Ale van Gogh nie malował w obłędzie. Wypracował, wyraził i wypełnił swój 
malarski projekt, na dodatek w sposób, który wydaje się związany z pytaniem 
Cézanne’a: jak zachować zdobycze impresjonizmu – bogactwo kolorów i światła 
– osiągając jednocześnie formy o takiej spójności, intensywności, sile, precyzji, 
delimitacji, jakie najbardziej uwielbiani przez niego mistrzowie (Rembrandt, 
Millet) usiłowali wygenerować z „naśladowania natury”? Jak zobaczymy nieco 
później, pytanie to nie jest wyłącznie pytaniem o „technikę” malowania.

Mimo że przechodził ataki obłędu, to wiemy, że nie malował w stanach 
szaleństwa i żaden z jego obrazów nie wskazuje na wizje halucynacyjne. Dzieło, 
zwłaszcza w okresie zdumiewającego przyspieszenia w ostatnich latach jego 
życia – 414 płócien pomiędzy lutym 1888 a lipcem 1890, czyli prawie tyle, ile 
w całym pozostałym życiu (łącznie namalował 879 obrazów)2 – staje się raczej 
kuracją w krótkotrwałych powrotach do zdrowia po chwilach obłędu. Za każdym 
razem, kiedy van Gogh wychodził z takiego stanu, jak miało to miejsce w Ar-
les, rozpoczynał od namalowania autoportretu (wówczas z zabandażowanym 
uchem), którym godził się z przeszłością, wracał do siebie i do swojej sztuki 
(zob. „Człowiek z fajką”, T.P. 628). Podobnie „Dziedziniec szpitala w Arles” 
(T.P. 645) namalowany w kwietniu 1889, krótko po ponownej izolacji w Arles: 
wszystko oddaje tutaj spokój: linie ogrodu i budynku mają prawie geometryczną 
regularność, klasyczna perspektywa w rozmieszczeniu kolumn i łuków, postacie 
spokojnie patrzą lub oddają się rozmowie, a pośrodku zbiornik z czerwonymi 
rybkami… Czy mielibyśmy uznać, że większa dynamika kreski, konwulsyjny 
charakter, rozgorączkowanie pejzaży w okresie Saint-Rémy i Auvers, ale także, 

2 Ze względu na niemożliwość odwołania się do słynnego, ale trudno dostępnego, autoryzowa-
nego katalogu, autorstwa Jacoba de la Faille (1928, 1936, 1970), odsyłamy do katalogu stworzonego 
przez Paolo Lecaldano w Tout l’oeuvre peint de Van Gogh, vol. 2, Flammarion, 1971 (T.P.), który został 
uzupełniony tabelą odsyłaczy. Czasami też odwołujemy się do obrazów, które nie były reprodukowane 
w tych dwóch tomach i do Catalogue de l’Exposition du Centenaire (C.E.C.) w dwóch tomach: t. I: Ob-
razy, Amsterdam, t. II: Rysunki z Muzeum Kröller-Müller, Otterlo, Fond Mercator Banku Paribas, Anders, 
wyd. francuskie Albin Michel, Paryż 1990.
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poza tym okresem, zagęszczenie plam, ich rozedrganie, miałyby po prostu 
odzwierciedlać pogorszone stany psychiczne? Takiej interpretacji broni Karl 
Jaspers3; jego lektura, która, będąc u swoich podstaw psychiatryczną, ma tę 
zaletę, że, przynajmniej częściowo, opiera się na analizie malarstwa, podczas 
gdy ciężka psychiatryczna analiza Charlesa Maurona4 zdaje się gubić same 
obrazy, ograniczając się do labiryntu rodzinnej opowieści i złożoności tego, co 
sam badacz nazywa „symbiozą” między Vincentem a jego bratem Théo. Słabość 
analizy Jaspersa bierze się z kolei stąd, że wyprojektowuje on sąd wartościu-
jący sformułowany z punktu widzenia dobrego, średniego lub normalnego 
stanu zdrowia i przenosi go na dzieło, oceniając jego rozwój: podkreśla, że 
postęp schizofrenii towarzyszy u van Gogha stopniowej utracie panowania nad 
obrazem i zanikaniu siły syntezy. Jaspers wierzy w „zubożenie” umiejętności 
artysty w latach 1889-1890. Pisze: „Żywiołowe, gwałtowne impulsy, które nie 
zachwycają już bogactwem kreatywności, lecz sprawiają wrażenie coraz większej 
monotonii. Ziemia, wzgórza, jawią się jako wylewająca się na plan pierwszy, 
plastyczna masa… Pojawiają się spiętrzone pociągnięcia pędzla, niezbyt zróż-
nicowane, nieokreślone linie zarysów, niewykazujące żadnej innej cechy poza 
stanem pobudzenia”5. Całe konstruktywne rusztowanie, jak pisze, zanika. Nie 
pozostaje nic poza „bezkształtnymi bohomazami”6. Czy możemy odnieść ten 
sąd także do „Drogi z cyprysem i gwiazdą” (T.P. 788) z maja 1890, do ostatnich 
pejzaży i portretów doktora Gacheta lub też do „Kościoła w Auvers”, również 
z 1890? Kształty, mimo ich cętkowatości, krzywizn i ich gorączkowego rozmachu 
są doskonale rozpoznawalne. Są perfekcyjnie skomponowane. Wielka sztuka, 
mówi Nietzsche, to ta, która jest w stanie „widzieć chaos” i w pewnej mierze, 
jak w greckiej tragedii, unaocznić go, wprzęgając w prawidła, w porządek. 
Żaden obraz van Gogha nie jest pozbawiony kompozycji, afektywnej symboliki 
kolorów, którą będziemy jeszcze analizować. Jaspers uznaje, że pomiędzy kry-
zysami choroby, artysta jest poczytalny, o czym świadczą jego listy. Dlaczego 
nie miałby taki być w swojej twórczości, pomimo bliskości otchłani, która się 
przed nim otwiera?

Z kolei odmowa wzięcia pod uwagę „choroby umysłowej”, jak to czyni Anto-
nin Artaud, jest również ścieżką prowadzącą donikąd. Ponieważ van Gogh sam 
przyznaje się do choroby, przyznaje się do swojego „nieszczęścia”, nazywając 
je w listach „nieznośnym”, dobrowolnie lecząc się w szpitalu w Saint-Rémy. 
Idea „samobójstwa społeczeństwa”7, które miałby w sobie ucieleśniać poprzez 
ostateczną autodestrukcję, społeczne odrzucenie i potępienie, jest antypsy-
chiatrycznym mitem, który także należy do postromantyzmu. Powiedzieć, że 
społeczeństwo jest chore, to nic innego, jak odwrócić wyjaśnienie powszechnie 
znane. Ostatecznie każde wyjaśnienie twórczości przez pryzmat szaleństwa 
oddala się od prawdy malarskiej, która wymyka się jako taka kategoriom czysto 

3 K. Jaspers, Strindberg i Van Gogh. Próba analizy patograficznej z porównawczym przywołaniem 
Swedenborga i Hölderlina, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2006, s. 246.

4 C. Mauron, Van Gogh, „Etudes psychocritiques”, Corti, 1976, 1990.
5 K. Jaspers, Strindberg i Van Gogh…, s. 214.
6 Ibidem, s. 214.
7 A. Artaud, Le suicidé de la société, Kéditeur, Paris 1947, 1990.
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psychiatrycznym i którą należy starać się opisać w jej specyfice, bez wspierania 
się wiedzą biograficzną.

Artaudowi udaje się przy tym przez samo zaangażowanie tekstu, obsesyjne 
młotkowanie, pokrzykiwania, poprzez czystą, surową, poetycką siłę swoich 
metafor, opisać wybuchową, monstrualną, wpływową siłę tego malarstwa. 
Podkreśla, że sztuka ta od początku przekracza wszelkie przedstawianie – zawsze 
„bezwładne” jak mówi – by ukazać prawdziwy wytrysk natury, w jej unikalnej 
wielości, w jej chaotycznym i jednocześnie organicznym zagęszczeniu. „Rzekł-
bym, że Van Gogh jest malarzem, ponieważ wchłonął naturę, i tak ją w pewien 
sposób wytchnął i wypocił, wytrysnął bukietami na swoje płótna, wiązkami ma-
jestatycznych kolorów, odwiecznym rozdrobnieniem elementów, przerażającym, 
elementarnym ciśnieniem apostrof, prążków, przecinków, kresek, że po nim 
nie możemy już dać wiary ich naturalnym cechom”8. Dwie cechy natury – ruch 
i spoczynek, chaos i porządek – zostają opisane w tekście Artauda wspaniałymi 
metaforami: malarz, pisze on, stał się „dyrygentem zatrzymanej burzy, który 
bawi się klarownością natury, uspokojonej pomiędzy dwoma nawałnicami”9. 
To tajemnica pojawienia się physis, natury, o której nie możemy orzec, czy to 
przez jej własne miotające się upojenie, czy przez upojenie sztuką podnosi się, 
puchnie w bólach aż do rozerwania, po czym zastyga w magicznych bliznach: 
„tajemnica czysta, czysta tajemnica umęczonego kwiatu, poszatkowanego 
pejzażu, zaoranego i skompresowanego w upojeniu ze wszystkich stron przez 
pędzel”10. „Upojenie”, które – według Nietschego – oznacza w odniesieniu do 
„fizjologii” artysty, jaśniejszą i wyraźniejszą percepcję rzeczywistości, nadprze-
nikliwość, przynależy tutaj do pędzla, a zatem do ręki i ciała, a poprzez ciało 
do samego nacisku physis, która ujawnia się w geście. Tę pierwotną, cielesną 
prawdę aktu malarskiego, która wpisuje się za każdym razem w konkretną ziemię 
i świat, możemy zauważyć także u innych malarzy, w tym także u tych, których 
van Gogh cenił najbardziej, wśród kontynuatorów których sam się znajdował: 
„prymitywiści” włoscy, Giotto, da Vinci, Michał Anioł, Vermeer, Rembrandt, 
Ruysdael, Delacroix, Millet.

Dlaczego jednak, podczas gdy ci pozostali należą już do historii malarstwa, 
właśnie jego uznajemy za nam współczesnego, w takim samym stopniu, jak 
Picassa czy Braque’a? Dlatego – ujawnijmy zatem naszą hipotezę od razu 
w całości – ponieważ uważamy, że istnieją podobieństwa i związki, zarazem 
widoczne, jak i ukryte, między strukturami tej przestrzeni malarskiej i sposobem, 
w jaki Nietzsche, a później Heidegger, nauczyli nas interpretować zarówno 
sztukę, jak i świat.

To, co w nim „nietzscheańskie”, to aspekt dionizyjski. Należy go rozumieć 
w szerokim znaczeniu słowa – to napór spontaniczny, mocny, obfity, bezładny, 
nieustanny, niedający się zaspokoić, o wielkiej mnogości pędów składowych, 
sprzecznych, które są wszystkie przyjmowane, ale zdominowane, sprowadza-
ne do prostych i  jasnych jedności. Ponieważ jego dionizyjskość jest podpo-
rządkowana prawom, poskromiona przez wolę ekspresji afektywnej, którą 

8 Ibidem, s. 59.
9 Ibidem, s. 73.
10 Ibidem, s. 82.
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moglibyśmy nazwać tragiczną, ponieważ jedność czy delikatna równowaga 
form osiągana jest w zakorzenieniu lub rozpuszczeniu w wielości, wyłania się 
ze współuczestnictwa we wszechświecie i z zanurzenia, by tak rzec, zawieszo-
nego, zatrzymanego w „chaosie” – nietzscheańskie imię określające cały hory-
zont sił, tworzenia i niszczenia, życia i śmierci, w nas i poza nami. Atoli, jako 
że „ekspresja” jest postrzegana przez artystę jako dobrowolna, dobrowolność 
ta nie wyklucza, a nawet wprost przeciwnie, powoduje, że malarz przymusza 
się do zostawienia koloru, „wyrażając” naturę poprzez nią samą, to znaczy po 
prostu, by wszystko ukazać, odkryć. Tragiczność, w którą van Gogh chce wejść, 
jest przeciwieństwem sentymentalizmu, który sprowadza każdą afektywność 
do upodobania w samym sobie, skupienia się na swojej subiektywności: „Nie 
staram się wyrażać w moich portretach i pejzażach jakiejś sentymentalnej me-
lancholii, ale cierpienie tragiczne” – pisze w 1882 roku11.

Wiele aspektów jego malarstwa wypływa z aspektu dionizyjskiego, a głównie:
1. Konwulsyjna intensywność linii; wygięcie, migotanie form pod naciskiem 

sił; chociaż linie pozostają wyraźne, czyste („Zazdroszczę Japończykom 
nadzwyczajnej czystości, jaką charakteryzują się u nich wszystkie rzeczy”12); 
nawet w okresie paryskim (marzec 1886 – luty 1888), najbliższym impresjo-
nizmowi, forma pozostaje w pełni czytelna – i to wyłącznie dzięki czystej 
grze kolorów, jak na przykład w „Warzywnikach na Montmartrze” (T.P. 406).

2. Rozdzielenie lub fragmentacja pociągnięć pędzlem, zupełnie inna niż u Pau-
la Signaca i w formie jednolitej mgły kolorowych punktów, ale według 
precyzyjnych linii przypominających wielokropki; plamy kolorów są upo-
rządkowane według linii natężeń, linie są przerywane i mają puste miej-
sca, przerwy, odstępy; następujące po sobie kreski, plamy o regularnych 
odstępach, dotknięcia pędzlem o regularnych odstępach w tych samych 
kierunkach, maźnięcia są zarazem przerywane i kontynuowane, prążki lub 
kreski są rozłożone w „wiązkach” – jak pisał Artaud; te dotknięcia pędz-
lem to często grube impasty, tworzące na płótnie wypukłości; czasem, 
zwłaszcza w przedstawieniach nieba (np. w „Gwiaździstej nocy”), ale także 
w tłach niektórych portretów, gdzie stanowią nimby wokół twarzy; plamy 
są malowane w strukturach koncentrycznych, promieniujących, w pętlach 
i zwojach, ślimacznicach i arabeskach, mniej lub bardziej spokojnych lub 
zawrotnie obwiedzionych, rozszerzających się lub zwijających; niektórzy 
komentatorzy, jak Jean Paris13, widzą w tych dwóch przeciwstawnych 
i uzupełniających się aspektach „pisma” – kontynuacji linii i fragmentacji 
plam – malarski odpowiednik schizofrenicznej dwoistości zawierającej się 
między kosmiczną wylewnością (zmierzającą w kierunku natężeń, w kie-
runku bezkształtności) a separacją lub indywidualizacją form: rozłożenie 
plam w pętle, samo skręcanie linii byłoby próbą zespolenia tej dwoistości 
w jedność; z punktu widzenia nietzscheańskiego, w rzeczywistości, linia 

11 List nr 218 N (t. I, s. 420) – odwołujemy się tu do wydania francuskiego Correspondance com-
plète de Vincent Van Gogh, Gallimard/Grasset, Paris 1960, trzy tomy, wznowienie Biblos, 1990. Polskie 
wydanie obejmuje tylko wybór korespondencji: V. Van Gogh, Listy do brata, Czytelnik, Warszawa 2002.

12 List 542 F (t. III, s. 214).
13 J. Paris, Le soleil de Van Gogh, w: Miroirs, Sommeil, Soleil, Espaces, Galilée, Paris 1973, s. 101-149.
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w ciągu wielokropek oznaczałaby „chaos” (rozbieżność, rozproszenie sił 
i niedostateczność, nieadekwatność jakiejkolwiek formy wobec nadmiaru 
sił), ale podlegałaby ona „prawu”, to znaczy sprowadzona zostałaby do 
zbieżności – zbieżności trudnej, która uginając się pod nią samą, zwija się, 
wykręca, owija.

3. Wielość perspektyw, ich przesunięcie lub wyjście z kadru, multiplikacja 
punktów widzenia i punktów ucieczki; najlepszym przykładem, choć jest 
ich znacznie więcej, jest „Gwiaździsta noc”, gdzie, jak bardzo ciekawie za-
uważa tenże Jean Paris, przestrzeń zdaje się widziana w zawieszeniu, „na 
wysokości księżyca”14 z wieloma punktami iluminacyjnymi oraz wieloma 
punktami ucieczki zakłócającymi patrzenie – wbrew rządzącej od renesan-
su perspektywie zbieżnej; przestrzeń zorganizowana jest w ten sposób, 
że spojrzenie rozdzielone jest na wiele punktów centralnych; podobnie 
jest w perspektywie nietzscheańskiej: „punkt subiektywności jest rucho-
my”, przemieszcza się, podobnie jak na ostatnich obrazach van Gogha, 
konkurujące ze sobą plany, często rozbieżne i niepołączone, ukazują się 
alternatywnie i zakrywają się nawzajem: jest tak i w „Drodze z cyprysami” 
– trzy lub cztery oddzielone przestrzenie, pozbawione punktów centralnych 
konkurują ze sobą, ogniskując się w miejscu, które nie znajduje się w żadnej 
z nich. Można by z powodzeniem nazwać takie rozdarcie (écartelement) 
„schizofrenicznym”, rozdarcie, którego dotychczas nie dostrzeżono i nie 
opisano jako fenomenu malarskiego!

Jego strona „heideggerowska” to przede wszystkim prymat kolorów, „ziemia” 
ukazująca się jako materia obrazowania, ale także jako czyste objawienie się 
„natury” w sensie physis, która walczy o swoje miejsce „w świecie”.
1. „Kolor sam w sobie – pisze van Gogh – coś wyraża”15. Co takiego? Drugo-

planowo, poprzez modelowanie dokonywane przez artystę, wyraża kształ-
ty16. Pierwszoplanowo, zróżnicowanie afektywne. Skoro kolor miałby być 
„sam w sobie” ekspresją afektywną, mogłoby to współgrać z myśleniem 
Heideggera, ale pod warunkiem, że nie będziemy rozumieć pojęcia ekspresji 
– wedle Heglowskiej idei sztuki – jako uzewnętrznienia, to znaczy jako chęci 
ukazywania wewnętrzności uczucia w formie zewnętrznej.
W istocie, we wszystkich kolorach, naturalnych i malarskich, jest Stimmung, 
nastrojenie – afektywna skłonność, w której wyraża się otwarcie na świat 
poprzedzający usytuowanie się podmiotu wobec przedmiotu. To, czy nie-
bieski wyraża głębię, rozprzestrzenianie się, spokój, czy czerwony wyraża 
kontrakcję, podniecenie, wszystko to zależy od naszej woli. My, jako inni 
widzowie, rozumiemy Stimmung, które obecne jest w listach artysty, przede 

14 J. Paris, op. cit., s. 131. Nie możemy zgodzić się w tym punkcie z obiektywizującą i historycyzującą 
interpretacją współczesnego amerykańskiego krytyka Alberta Boime’a, dla którego ten zbyt wysoki punkt 
perspektywy miałby wynikać z faktu, że van Gogh zmuszony był malować ze swojej celi usytuowanej na 
drugim piętrze szpitala w Saint-Remy! Z drugiej strony autor zauważa, że malarz nie musiał malować 
tylko tego, co widział, ponieważ przedstawiona na obrazie wieś nie była stamtąd widoczna! „Cela… 
wychodziła na pole pszenicy i Alpilles…”. Jak z kolei wytłumaczyć, że inna „Gwieździsta noc nad Renem” 
była namalowana z tej samej perspektywy, mimo iż nie znajduje się w pobliżu budynek, w którym van 
Gogh zmuszony był przebywać ani inna tego rodzaju konieczność.

15 Corr., t. II, s. 496 (październik 1885), podkreślenia autora.
16 „Właściwym rysunkiem jest modelowanie za pomocą kolorów” (List 459a).
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wszystkim jako woluntarystyczne wyrażanie uczucia, wedle formuły, jaką 
tam często spotykamy: „chciałem wyrazić takie lub takie uczucie…”. Jednak 
jeśli ekspresja afektywna wyraża się poprzez pojedynczy kolor – taki czy 
inny odcień żółci – to nie jako uzewnętrznianie uczucia, ale jako pejzaże, 
przedmioty codziennego użytku, kwiaty, twarze (z pewnością dzięki pracy 
artysty, o której Heidegger nie pisze wystarczająco obszernie) wprawiane 
w wibrację takiego lub innego odcienia uczuć poprzez samo zakomponowa-
nie kolorów i samo ich promieniowanie, ukazując esencję (essence), w której 
afekt zostaje tak samo bezpośrednio ukazany jak kolor farby; esencję bez 
wnętrza i bez zewnętrza. Kolor jest jednocześnie źródłem i medium ekspresji 
afektywnej. Nie jest prostym środkiem wyrazu.

2. Ruchomy, falujący, płomienny charakter linii, jak również ich powielanie 
w równoległych liniach, można by interpretować metodą Heideggera 
w takim znaczeniu, że „ziemia” jako kolor opiera się i walczy przeciwko 
swej koniecznej redukcji do „świata”, wyrażanego w formach, jeśli nie 
obiektywnych, to przynajmniej jasno określonych. To, co Heidegger opisu-
je jako głębię przed-fenomenalną, jako artystyczną „rysę” (Riss to znaczy 
„pęknięcie”, „rozdarcie”) i co jest tajemniczym konfliktualnym spotkaniem, 
rozdzierającym spotkaniem ziemi i świata, matrycą lub produkcyjnym 
schematem (Grundriss) wszystkich form i kształtów, okazuje się mieć trud-
ności z ustabilizowaniem, z przedstawieniem się. Dlaczego? Po pierwsze 
z powodu przewagi koloru. „Ślad rysy powinien się wycofać… w mroczny 
płomień kolorów… Ziemia wchłania rysę z powrotem w siebie…”17. Wa-
runkiem sprawiającym, że rys(a)unek wyistacza się w odkrytości jest to, by 
powierzył/a się „niewykrywalnemu wyłanianiu się w odkrytości”18. Ta niewy-
krywalność, zamknięcie na sobie samym ziemi jako physis, co jest właściwe 
dla koloru, powinno samo się pojawić, stać się widoczne. Sztuka polega na 
ukazywaniu natury jako natury, to znaczy pokazywaniu „jako takiego tego, 
co zamyka się w sobie i chroni, ukazuje się w odkrytości” (was als Sichver-
schliessendes und Behütendes ins Offene ragt)19. Czy to nie zamknięcie się 
na „naturalnym”, „fizycznym” objawia się skrzywieniem lub zamykaniem 
się w sobie rysów? Formy stawałyby się niespokojne, poszarpane, jak przez 
silny wiatr (to przecież tylko mistral, powiedzieliby pozytywiści!), nie tyle 
z tego powodu, że kolor zawsze częściowo zakrywa obrys, nadmiernie być 
może (światło na kształtach), ale ponieważ samo to wycofanie ukazuje 
podporządkowującą siłę i obfitość natury20. By opisać widzialność tego 
podwójnego wycofania (retrait) (ziemi jako koloru i ziemi jako natury), 
Heidegger posługuje się skrótowo wyjątkowym oksymoronem: „mroczny 
płomień kolorów”. Tak więc oczywistym jest, że kolory są jasne, a wyrażenie 

17 M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, tłum. J. Mizera, w: idem, Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997, 
s. 44-47, tłumaczenie zmienione. Ze względu na silną modyfikację tekstu przez francuskiego tłumacza, 
którym był autor prezentowanego artykułu – Michel Haar, przekładu dokonano z języka francuskiego 
(przypis tłum.).

18 Ibidem.
19 M. Heidegger, Holzwege, Vittorio Klosterman, 2003, s. 52.
20 Ziemia opisana jest tu jako „niewyczerpalna obfitość”, „napływ wytrwały i niestrudzony”, ibidem.
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„mroczny płomień” (die dukle Glut) odnosi się tak naprawdę do „siły”, do 
skrywanego bogactwa, nieustannego podporządkowania rozświetlaniu21.

3. Innym aspektem „heideggerowskim” byłaby decentralizacja człowieka, 
nie tylko w stosunku do „bycia”, ale wobec nad-mocy physis, która go 
przewyższa. Physis to także niepokojący dynamizm „ziemi”, która grozi 
zmiażdżeniem człowieka. Taka decentralizacja ujawnia się przede wszyst-
kim w pejzażach, w których wprawdzie pojawiają się postacie – zawsze 
skurczone, prawie niewidoczne (ich twarze są często pozbawione rysów), 
wydają się zgniecione, widziane z góry jak w „Gwiaździstej nocy nad 
Renem” (T.P. 578) i w „Drodze z cyprysami” lub z daleka, jak w „Domu 
Vincenta w Arles” (T.P. 575), w „Ogrodzie Daubigny’ego” lub widziane od 
tyłu, oddalające się („Schody w Auvers”, T.P. 874); jednak sprawiają one 
silne wrażenie osamotnienia (jak w „Siewcach”, T.P. 595), zagubienia (jak 
w „Wieczornym spacerze”, T.P. 709). Z większości pejzaży emanuje atmosfera 
niepokojącej nieobecności: człowiek jest na nich gdzieś daleko. Z drugiej 
strony w portretach i autoportretach spojrzenie jest najczęściej dziwnie 
puste i nieobecne, raczej rzadko zwrócone w kierunku widza; wydaje się 
ono gubić w nieznanej dali, która znajdowałaby się, jeśli próbowalibyśmy ją 
zlokalizować, obok nas, którzy nań patrzymy. Ogólnie mówiąc, przestrzeń 
„wymyka się”; jest rozbita, podzielona w taki sposób, że uchyla się domi-
nacji podmiotowości, która redukowałaby ją do prostej reprezentacji, to 
znaczy do geometrycznie uporządkowanej przestrzeni, rozpostartej przed 
nią i zunifikowanej w jej spojrzeniu.

Czy to nie zaskakujące, że te dwie interpretacje sztuki, Nietzschego i Heidegge-
ra, zasadniczo przeciwstawne w swoich pryncypiach, łączą się, kiedy ujmiemy 
je przez pryzmat wyciągniętych z nich konkluzji? (Ograniczymy się tu tylko do 
bardziej szczegółowej analizy kwestii koloru i linii, zostawiając na inne studium 
bardziej złożone pytanie o decentryzację perspektywy, powodującej rozbicie 
przestrzeni).

Kolor i ekspresja afektywna

„Kolor wyraża coś sam w sobie”22. To „coś” jest mieszanką physis i afektywno-
ści. Ponieważ kolor jest nie tylko szczególnym promieniowaniem świetlnego 
spektrum, uzyskiwanym na palecie każdego malarza poprzez mieszanie, interfe-
rencje i zestawianie z innymi kolorami, specyficzne odcienie, tony, nieskończone 
niuanse, niejednokrotnie nigdy niespotykane w naturze. Każdy kolor tworzy 
szczególną przestrzeń, otwartą lub ograniczoną, która zaprasza, mniej lub 
bardziej zatrzymuje wzrok, bardziej lub mniej go odpycha, i która, także wedle 

21 Chyba że interpretując wyrażenie „mroczny płomień” – odwołamy się – przecież ta lektura nie 
wyklucza innych – do Schellinga i  jego myśli o malarstwie: „Tworzywem malarza… jest ciemność”, 
ponieważ dla Schellinga, zasadniczą „magią” malarstwa jest światłocień, „tożsamość, w której światło 
i ciemność powinny stapiać się w taki sposób, by tworzyć ciało i duszę” (S.W., Cotta, III, s. 533-534); 
tożsamość ciemnego wycofanego Grund i „istnienia” idealnego, świetlistego. Ale ta tożsamość jest dla 
Heideggera metafizyczna. Korelacja rozbłysku i wycofania nie prowadziłoby do tożsamości.

22 List 429 (t. II, s. 496).
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ruchu i rozłożenia linii, buduje nastrój radości lub spokoju, melancholii lub nie-
pokoju. Jak to stwierdził Maldiney, kolor jest jednocześnie „uprzestrzeniający” 
i „buduje nastrój”. To oznacza, że jest bezpośrednią ekspresją afektywną. Ale ta 
bezpośredniość afektywna istnieje wyłącznie dla nas, widzów. Malarz uzyskuje 
ją jedynie w wyniku pracy, przez którą, jak mówi van Gogh, „buduje” kolor, to 
znaczy wyprowadza go poza niego-samego, wzmacnia, albo poprzez zesta-
wianie z kolorem komplementarnym, albo dodając do niego więcej lub mniej 
światła innego koloru, który okazuje się „nieredukowalny” (irreductible). Żółty, 
niebieski, czerwony to trzy kolory „nieredukowalne”23 albo proste, podczas gdy 
zielony, pomarańczowy, fioletowy są, wedle wyrażenia chemika Michela-Eugène 
Chevreula24, kolorami wtórnymi lub złożonymi.

Żółty dla Van Gogha to kolor podstawowy – kolor słońca, słoneczników, 
pól zboża, ale przede wszystkim kolor na jego płótnach, a nie taki, jaki istnieje 
w naturze, ściśle powiązany z bytami natury.

Rozpoczęcie żółtym, kontynuacja, przejęcie jego ruchu przez zielony, przejście 
w pomarańczowy – to jego ulubiona kolejność, zwłaszcza w ostatnim okresie 
twórczości. Żółty jest dlań kolorem ekstatycznym. Żółty; van Gogh będzie go 
wykonywał (tiendra), tak jak wykonujemy muzykę, wydobywamy dźwięk lub 
ważny akord muzyczny: „wysoki żółty ton” – pisze. Od końca okresu w Nuenen, 
okresu zdominowanego przez kolory brunatne, czarne, błotne – gdy twarze 
chłopów wydają się rzeźbione w czarnej ziemi – a więc w 1885 roku, pisze, że 
jesienny pejzaż jest dla niego „żółtą symfonią”25, mówi wtedy o swoim „żółtym 
podstawowym”, ale „nie żółtym liści”. Żółty jest kolorem spoza natury albo też 
jednocześnie naturalnym i przesadzonym, nadmiernym, z czym winna być jego 
zdaniem związana sztuka. Napisze później: „By usłyszeć wysoki żółty ton tego 
lata, trzeba było trochę oszukiwać (monter le coup)”26. „Trochę oszukiwać” 
znaczyło „przesadzać”, stać się rozmyślnie „kolorystą arbitralnym”, „zmienić 
pracę nad obrazem w budowanie kolorów, przesadzanie, upraszczanie”27. 
„Zamiast oddawać dokładnie to, co mam przed oczyma, używałem kolorów 
w sposób dowolny, by uzyskać silniejszy efekt”28. Naturalne piękno „gubimy 
przez przykrą, literalną imitację; zachowujemy je poprzez odtwarzanie gamą 
równoznacznych kolorów, ale nie beznadziejnie tych samych ani też bardzo 
odległych od kolorów odpowiadających modelowi”29. Ekspresja, wyrazistość, 
powstaje, gdy sztuka „zachowuje” naturę, intensyfikując ją, a nie dokładnie na-
śladując wedle, jak pisze w tym samym liście, „okropnej dokładności”. Ta bardzo 

23 List 401 (t. II, s. 421).
24 Michel-Eugéne Chevreul opublikował w 1864 Memoire sur les couleurs et leur application aux 

arts industriels, gdzie sformułował rozróżnienie pomiędzy kolorami podstawowymi: żółtym, czerwonym, 
niebieskim oraz kolorami wtórnymi, czyli tworzonymi z dwóch kolorów: pomarańczowy (czerwony plus 
żółty), zielony (żółty plus niebieski), fioletowy (czerwony plus niebieski). Kolor wtórny powstaje obok 
podstawowego, niezłożonego, który jest nazywany komplementarnym: w ten sposób pomarańczowy 
zostaje wzbudzony przez niebieski, zielony przez czerwony, fioletowy przez żółty. Van Gogh zapoznał 
się z tą teorią dzięki malarzowi Antonowi Mauve.

25 List 429 (t. II, s. 495).
26 H. Maldiney, Regard, parole, espace, L’Age d’homme, Paris 1994, s. 137.
27 List 520 (Arles, sierpień 1888).
28 Ibidem.
29 List 429 (C. II, s. 495).
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„nietzscheańska” intensyfikacja, która rządzi także linią, jest przez van Gogha 
uzyskiwana głównie poprzez kolory. O pewnym portrecie pisze: „Przesadziłem 
z kolorem blond włosów, doszedłem do tonów pomarańczowych, żółcieni, 
cytrynowego”30. W początkowym okresie w Nuenen (1883-1885) jego akcenty 
są ciemniejsze niż sama natura („jestem bardziej głuchy na kolory niż natura”31). 
W ostatnim okresie, w Arles i Auvers (1888-1890), akcenty wskazują na ciągłe 
„nadużywanie” żółtego czy to poprzez zestawienia z fioletem, czy też przez 
mieszanie go, wyciągając go ku jego możliwym „komponentom”, w taki spo-
sób, by go przyciemnić (przez zielony) lub zaczerwienić (przez pomarańczowy).

Co ontologicznie oznacza „ta cholerna kwestia żółtego”32, do której ciągle 
wraca? To jednocześnie tajemnica światła, „złoty deszcz”, ale także słońce i jego 
substytuty, księżyc i gwiazdy, źródło fizycznego ciepła i gorliwości uczuć. Żółty 
jest kolorem par excellence, kolorem-matrycą, oryginalnym, wyższym światłem 
wszystkich świateł, nieomal niewysłowionym, do którego jego codzienna nazwa 
ledwie pasuje. Opowiada o tym jeden z listów z Arles: „Słońce, światło, które 
z braku lepszej nazwy muszę nazywać po prostu żółtym, siarkowa, jasna żółć, 
złota żółć cytryny. Jaka to piękna żółć!”33.

Jest tak wiele odmian żółci, nie tylko przedmiotów czy światła, lecz także 
tonalności afektywnych rzeczy i świata. Nie powinno się redukować żółtego do 
prostego symbolu, jak czyni to Jean Leymarie, który pisze: „słoneczny żółty jest 
idealnym odpowiednikiem światła i miłości”34. Nie można go odłączyć od rzeczy 
samych: zbóż w zachodzącym słońcu, słoneczników, pustego krzesła, fasad 
domów czy sufitu kawiarni lub ściany w jej głębi. Ale za każdym razem akcent 
afektywny jest inny, nierozerwalnie związany z rzeczą i szczególnym niuansem 
koloru i nastroju jednocześnie: brąz, bladozłoty, ciemnożółty, brunatnożółty, 
koloru giemzy, żółtopomarańczowy, słomkowy, cytrynowy, żółty z maźnięcia-
mi białego, zielony, niebieski, czerwony, brunatny, a nawet czarny – wedle tej 
różnorodności pociągnięć pędzlem, prążków, kresek, bruzd, smug, pręg, spirali, 
w które wszystkie te kolory się układają. Przytoczmy spośród wielu najbardziej 
zadziwiające przykłady użycia żółci na płótnach malarza: pozłacane fragmenty 
silnie skontrastowane z otaczającą je nocą w marmurowej brunatno-czerwonej 
fakturze, przedziwne samorodki, które chłopi spożywają w ceremonialnej ciszy: 
„Jedzący kartofle” (T.P. 151); żółty przyćmiony i brązowawy w „Martwej naturze 
z żółtym słomkowym kapeluszem” (T.P. 159), gdzie kapelusz stał się przedmio-
tem martwym, pozbawionym duszy, natchnienia, który można przeciwstawić 
intensywnej, rozświetlonej żółci, ale subtelnej, z lekkimi pociągnięciami szarości, 
niebieskiego i różowego, występującej w słomkowym kapeluszu w autopor-
trecie z 1888 roku (T.P. 431); prawie biały żółty kilku margerytek w „Martwej 
naturze z polnymi kwiatami i różami” (T.P. 417); rozświetlony żółty nachodzący 
na zielony, który pokrywa zadaszenie markizy i mur „Tarasu kawiarni w nocy” 
(T.P. 577); bladożółto-zielony kurtki w „Portrecie Armanda Roulin” (T.P. 615); 

30 List 520.
31 List 428 (C. II, s. 493).
32 List B21 (C. III, s. 415).
33 List 522 (C. III, s. 169).
34 J. Leymarie, Qui était van Gogh?, Skira, Genéve 1968, s. 133.
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żółto-brunatno-czerwony, kolor ziemi sieneńskiej, który pokrywa sufit w „Por-
trecie Augustine Roulin” (T.P. 616) i który rozlewa się na twarz kobiety, podobnie 
jak zielone refleksy, nie tak jednak niepokojące, jak na innych obrazach, tutaj 
w formie prostego echa jej ciemnozielonej sukni; żółty zachodzący warstwami 
wielu miedzianych pociągnięć, jasnych dalej i czerwieniejących na pierwszym 
planie zbóż w „Zachodzie słońca” (T.P. 519); żółty blond, kędzierzawy, świetli-
sty, wchodzący czasem lekko w czerwień, przechodzący w delikatne i łagodne 
plamy jasnego fioletu z dyskretnymi dotknięciami zielonego na pierwszym 
planie, kontrastującego z jasnożółtym, ostrym, cytrynowym żółtym wysokiego 
słońca w „Polu pszenicy” (T.P. 672); żółto-pomarańczowy, zachodzący czasami 
na brąz i zielony, czasem zmieniający się bladożółty w „Słonecznikach” (T.P. 
558); brunatnożółty przechodzący w zieleń i czerń niepokojącego autoportre-
tu z września 1888 (T.P. 581), a w tle w zielony, gdzie szerokie, koncentryczne 
pociągnięcia zieleni otaczają twarz, wchodząc nań refleksami i zdają się ją wię-
zić, podczas gdy bardzo lekka aureola świetlna czystego żółtego obramowuje 
głowę i lewą część popiersia; żółto-biały, o zimnym promieniowaniu światła 
gwiazd i konstelacji nad Rodanem w „Gwiaździstej nocy” z września 1888 (T.P. 
578), który jest przeciwieństwem beżowo-żółtych świateł latarni stojących na 
brzegu; biało-żółte światło planety (z pewnością to Wenus) i Drogi Mlecznej, 
przeciwieństwo jednolitego żółto-słonecznego księżyca i gwiazd w „Gwiaździstej 
nocy” z czerwca 1889 (T.P. 667); zaskakująco złoto-żółty i miedziany zmieniający 
się czasami w brąz i czerwień w „Sjeście” (T.P. 757); żółto-zielony, delikatnie 
otoczony jasnoniebieską wstęgą w „Krześle Vincenta i  jego fajce” (T.P. 623); 
żółty przybrudzony, jakby zabłocony nieregularnymi pociągnięciami czerwone-
go, czarnego, niebieskiego, zielonego, białego – kolorów pola wzdłuż „Drogi 
z cyprysem i gwiazdą” (T.P. 788); zgaszony cytrynowożółty, w dynamicznych 
pociągnięciach „Martwej natury z irysem” (T.P. 795); melancholijny bladożółty, 
także z różnokolorowymi zaciągnięciami kolorów ostatnich pejzaży z Auvers 
(np. T.P. 858); niepokojący jasnożółty, szaleńczo rozłożony w złamanych rów-
noległych pociągnięciach, poszarpanych, silnie wzburzonych, poprzecinanych 
gęstymi pociągnięciami krwistoczerwonymi, czarnymi (zarysy kruków, ale też 
pozostałe, lekkie dotknięcia pędzla) i brunatnymi uwidocznionymi przez kilka 
sugestywnych plam każdej z trzech szerokich czerwono-brunatnych ścieżek 
w „Polu pszenicy z krukami” (T.P. 864).

Te pobieżne opisy i odwołania potwierdzają, że żółty nie może być interpre-
towany w izolacji, ale raczej sytuacyjnie i poprzez zestawienia sposobu, w jaki 
wprawiany jest w ruch, zmierzając w kierunku innych kolorów, wchłaniając je 
lub kontrastując z nimi; kolorów, które są „nieredukowalne”: czerwony i nie-
bieski lub kolorów skomponowanych – bez domieszki żółtego: fioletowy – lub 
z nim: zielony, pomarańczowy – których tonacja, wchodząc w konflikt lub 
współbrzmienie z innym, przekształca go lub wchłania, w każdym razie wprawia 
go w wibracje, drżenie, ekstazę.

„Nocna kawiarnia” (T.P. 576), jedno z bardzo rzadkich płócien, na którym 
znajdujemy pod imieniem „Vincent” pełny tytuł obrazu, pokazuje inwazję 
i przekształcenia żółtego poprzez zielony i czerwony, żółtego, który zosta-
je zredukowany przez te silne kolory do ohydnego i nikczemnego brudu. 
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Zatrzymajmy się na chwilę przy tym płótnie, na którym symboliczna i afektywna 
gra kolorów, tutaj widoczna w udręce i poniżeniu żółtego, jest z premedyta-
cją poszukiwana przez malarza, który chciał, jak pisał, „oddać przy pomocy 
czerwonego i zielonego najgorsze ludzkie popędy”35. Zacytujmy tutaj opis 
obrazu, jaki sam artysta wykonał w liście do Théo 8 września 1888: „Sala 
jest krwistoczerwona i rozświetlona przytłumionym żółtym, zielony stół do 
biliarda pośrodku, cztery cytrynowożółte lampy świecące na pomarańczowo 
i zielono. Wokół walka i antyteza wszelakich zieleni i czerwieni – w postaciach 
śpiących włóczęgów, jakby pomniejszonych, w sali pustej i smutnej fioletem 
i błękitem. Ot, chociażby krwistoczerwony i zielono-żółty stołu do biliarda 
kontrastują z bladą i czułą zielenią baru w stylu Ludwika XV, gdzie stoi też 
bukiet”. Inspiracją do tego opisu, w którym jedynymi elementami niebezpo-
średnio malarskimi odwołującymi się do ogólnego Stimmung pustki i smutku, 
jest koncepcja walki kolorów, w której znajdują się takie słowa, jak „walka”, 
„antyteza”, „kontrast”. Ale to, czego tekst listu nie mówi to to, że walka 
czerwonego i zielonego, dwóch kolorów nieredukowalnych, która uosabia 
„straszne ludzkie popędy” (alkohol, hazard, prostytucja), nie jest walką tych 
kolorów pomiędzy sobą, ale walką wszystkich przeciwko żółtemu. „Przytłumio-
ny żółty” – ten na suficie, to dziwnie rozproszone światło, ten poblask lamp, 
niedopity absynt w kieliszkach na dwóch opuszczonych stołach – to przegrana 
żółtego: przegrana lub też posępna parodia zbawiennego i dobroczynnego 
blasku słońca. Żółty w kawiarni, zwłaszcza światło lamp, jest brudny, zbruka-
ny, upodlony; czasami zielonkawy, a czasem brunatnawy. Kawiarnia nie jest 
jedynie „schroniskiem nędzy”, służąc jako nocny azyl włóczęgom, albo, jak 
pisał, „nocnych łazików”, „ponieważ nie mają czym zapłacić za nocleg lub są 
zbyt brudni, by ich gdzie przyjęto”, ale miejscem zatracenia, które dla Vincenta 
jest prawdziwym piekłem: „miejscem, gdzie można wszystko stracić, oszaleć, 
popełnić zbrodnię”. „…Szukałem – pisze w liście do Théo z tego samego dnia 
– sposobu, by wyrazić to przy pomocy kontrastów…, wszystko w atmosferze 
piekielnego ognia bladożółtej siarki, jakby ciemne knajpiane moce”36. Suro-
wy, jednolity i ciemny „krwistoczerwony i czerwono-fioletowy” kolor ścian, 
cierpka i jaskrawa zieleń sufitu silnie kontrastują ze zdegradowanym żółtym 
na akcentach zielonkawych (włosy gospodarza), brunatnawych (krzesła), 
zielonkawych (aureole lamp), niebieskawych (blaty stołów). Moralne piekło, 
korupcja są oddane li-tylko przez prostą opozycję kolorów i przez upodlenie 
niebiańskiej żółci. Drobne postacie, z jednej strony nic nieznaczące i ciężkawe, 
pomniejszone, rozwalone na stołach, o nijakich twarzach, wyglądają jak ode-
pchnięte na same krańce sali. Gospodarz zdaje się nas zagadywać obojętnym 
wyrazem twarzy, daleki, nieobecny – biaława zjawa zachodząca na zielony, 
zastygła w pozie „na baczność”, w smutnej sztywnej pozie, unosząca się 
w powietrzu, bez stóp, gdzieś w kierunku dalszego planu, za stół bilardowy. 
Centralna przestrzeń, otwierająca się na większą tylną salę, oświetloną takim 
samym żółtawym światłem, jest jeszcze przedłużona pseudorenesansową 

35 List 533 (t. III, s. 190).
36 List 534 (t. III, s. 192-193).
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perspektywą, fałszywym wyjściem namalowanym w tych samych tonach zde-
gradowanego żółtego. To miejsce jest rodzajem wielkiej pustyni, której nie da 
się przebyć, z lekko przekrzywioną podłogą pokrytą naprzemiennie żółto-zie-
lonymi krwawymi bliznami, pusta przestrzeń, wydłużona równoległymi liniami 
podłogi biegnącymi do fałszywego wyjścia. Przestrzeń poraniona, bolesna, 
otchłań poszerzona odurzeniem, snem, której nie dalibyśmy rady przebrnąć 
inaczej, jak tylko powoli, w mozole. Zawroty głowy i wrażenie rychłego upad-
ku, wywrócenia się, jakie sprawiają krzesła, wszystkie powyginane (zwłaszcza 
to gospodarza; inne, na pierwszym planie ma wymazaną poręcz i pokracznie 
stoi, różniąc się bardzo od następnego, namalowanego już wyraźnie); ale 
też nogi stołu bilardowego, które się rozchodzą i wydają uciekać spod nie-
go. Wrażenie upojenia i zataczania się jest od razu widoczne w wirujących 
świetlnych aureolach zakreślonych szerokimi punktami zielonkawego żółtego 
(odbicie z sufitu), zamykając w sobie koncentrycznie trzy z czterech lamp. Tylko 
lampa gazowa, ta najbliższa widzowi, wydziela jak sztuczne słońce światło 
bardziej złote, ale przytłumione czerwonymi, pomarańczowymi i zielonymi 
kropkami i refleksami. To niezdrowe światło tworzy pod stołem bilardowym 
gigantyczną plamę zielonkawego cienia, która potęguje nierealność i mobilny 
charakter tego miejsca pozbawionego centrum. Postacie, wszystkie oświetlone 
tym samym żółto-zielonym światłem – kobieta w zielonej sukience i brązowej 
bluzce z czerwoną obwódką (głucho odbija prawie czarną krwistość ścian), 
blaty stołów, piecyk i bar w mieszanych zielono-niebieskich tonacjach, złotawy 
absynt pozostawiony w szklankach, nierealny bukiet kwiatów, który nie jest 
różowy, jak mówi opis, ale blady, wielkie, całkiem czarne lustro, jeśli nie liczyć 
kilku upiornych plam czerwieni i żółci, żółty zegar, zatrzymany na kwadrans 
po północy – wszystkie te szczegóły są wspólne temu samemu nastrojowi 
zamkniętej piekielnej otchłani, więzienia, zaduchu celi, nierealności. Van Gogh 
napisał, że „Nocna kawiarnia” była dla niego odpowiednikiem „Jedzących 
kartofle”. To zejście do grobowca, gdzie nie dociera światło słońca, z ludźmi 
pełnymi zmartwień, ułomności, zmęczenia i nędzy, żałosnymi i wstydliwy-
mi substytutami słonecznego światła, nędznymi resztkami piękna – tutaj, 
nawet substytut, napój, jest opuszczony; ludzie są sami; podczas gdy tam, 
ziemniaczane samorodki spożywane były w milczącej i podniosłej komunii, 
jak w prostej rodzinnej scenie (wieczerzy). Wydaje się, że to sztuczne słońce 
pośrodku, najwyższy ze znajdujących się tutaj obiektów, który bije w kawiar-
ni grobowym światłem, zatrzymuje się na czterech ścianach-stacjach swojej 
wirującej orbity przyprawiającej o zawroty głowy, odurzającej, powtarzalnej 
– obsesyjnej alkoholowej halucynacji. Zdesperowane obija się o cztery ściany 
jak więzień, walący beznadziejnie w drzwi celi. Ale więźniowie tej jaskini są 
przygnębieni, zrezygnowani, przybici i odrętwiali, niezdolni do buntu. Tylko 
rozedrgane światło, niespokojne, obłąkańcze, wiruje bez końca nad ich gło-
wami i ich pijackimi koszmarami. Nie myślą o „przyszłości”, o czym van Gogh 
wspomina niespodziewanie w tym samym liście37, w którym zastanawia się 
nieoczekiwanie nad dziwnym spokojem i dostojeństwem twarzy zmarłych, 

37 Ibidem.
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nawet osób, które za życia były nadzwyczaj frywolne. „I to jest dla mnie jeden 
z dowodów, może nie najpoważniejszy, istnienia życia pozagrobowego”38. 
Często zresztą porównuje śmierć do środka transportu, który zabiera nas 
gdzieś, być może na odległe gwiazdy, jak pisze, odrzucając wyobrażenia o życiu 
po śmierci, w jakie wierzyli jego ojciec i wuj („byli pewniejsi niż my jesteśmy, 
zbyt pewni, nie chcieli zadawać pytań”). Odrzuca też rzekomą nieśmiertelność 
artystów („Przyszłe życie artystów w ich dziełach niewiele mnie obchodzi”39). 
„Wariactwo nieśmiertelności w systemie chrześcijańskim” jest szaleństwem 
„starej babiny”, pisze, ale nie lepiej w oczach racjonalnego świata wygląda 
szaleństwo założycieli religii oraz wielkich malarzy: „…Lekarze powiedzieliby 
nam, że nie tylko Mojżesz, Mahomet, Chrystus, Luter, Bunyan i inni byli po-
myleni, ale także Franz Hals, Rembrandt, Delacroix i  inni, podobnie zresztą 
mówią inne ograniczone starsze dobre kobiety, takie jak nasza matka”40.

W taki oto sposób, bardzo wyraźnie, opis „Nocnej kawiarni” dokonany przez 
malarza, łączy się dla niego z refleksją o śmierci, szaleństwie, ludzkiej kruchości, 
naszej „lekkości” i „przyszłej egzystencji” („Jeśli jesteśmy aż tak lekcy, tym lepiej, 
nic nam zatem nie będzie utrudniać nieograniczonych możliwości przyszłej 
egzystencji”41) i pokazuje w każdym razie, że rozumie swoje dzieło także jako 
próbkę wiedzy orfickiej, inicjacyjnej, jako wizję czy wręcz przepowiednię do-
tyczącą naszego świata poczynioną z innego punktu widzenia, może z krainy 
cieni, może z innego świata. Jak słusznie zauważa Jean Paris, scena namalowana 
jest z umieszczonej wyjątkowo wysoko pozycji, nienaturalnej dla człowieka: 
trzeba by mieć dwa metry więcej, pisze, by uzyskać punkt widzenia na salę 
i stół bilardowy pod tym właśnie kątem nachylenia”42. Komentatorowi chodzi 
oczywiście nie o zwykłą konstatację dotyczącą natury fizycznej, ale o idealną 
wysokość, na którą spojrzenie wznosi się w swojej wyobraźni. To unoszące się 
spojrzenie i zaburzenie, zapadnięcie się przestrzeni na pierwszym planie, spoty-
kamy w wielu obrazach ostatniego okresu, jak na przykład „Droga z cyprysem 
i gwiazdą” i „Gwiaździsta noc nad Rodanem”, widziane nie z lotu ptaka, ale, 
by tak powiedzieć, z wysokości wznoszącej się duszy.

Fragmentacja znaków malarskich i płomienista spójność linii

Van Gogh malował tylko dziewięć lat, od lata 1881 do lata 1890. Ale tylko 
w czasie lata 1887, a później jesieni, możemy zauważyć w jego obrazach 
nowy styl, który dojrzewa i dominuje aż do końca jego życia – na przykład 
w „Polu pszenicy” (T.P. 408), w „Brzegach Sekwany wiosną z mostem Pont de 
Clichy” (T.P. 419), w „Słonecznikach” (T.P. 442), ale przede wszystkim w naj-
bardziej zaskakujących autoportretach (np. T.P. 440, 456, 463, 464, 581, 685, 
687) i w mniejszym stopniu, choć jest on jasno widoczny, styl ten znajdujemy 

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 J. Paris, Le soleil de Van Gogh…, s. 119.
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w trzech wersjach „Arlésienne” („Madame Ginoux”) (T.P. 764, 765, 766), jak 
również w dwóch wersjach słynnego „Portretu doktora Gacheta” (T.P. 810 i 811; 
C.E.C. I, 122, 123) i w najwyższym stopniu, z zachwytem można go zauważyć 
w „Drodze z cyprysem i gwiazdą” (T.P. 788) oraz we wszystkich dziełach z okresu 
w Auvers. W stylu tym, opisywanym powyżej, który polega na rozparcelowaniu 
i zachowaniu odstępów pomiędzy pociągnięciami pędzla w tym samym kolorze, 
dotknięcia pędzla tworzą to, co nazwaliśmy pewnego rodzaju techniką pointy-
listyczną. Poprzez ten styl malarz odrzuca puentylistyczną uniformizację w stylu 
Seurata czy Signiaca, która pojawiała się u niego, nieomal w parodiujący sposób 
w okresie paryskim (1888-1888), na przykład we „Wnętrzu restauracji” (C.E.C. 
I, 24). Jednak później plamy stają się grube i szerokie, nigdy w formie kropek, 
zawsze mają swój kierunek, w zależności od dynamiki (choćby w „Marguerite 
Gachet przy pianinie” (T.P. 843) widzimy czerwone punkciki, miej więcej tej 
samej wielkości i równomiernie rozłożone w tle, tutaj na ścianie), ale punkty te 
nie zajmują nigdy całej powierzchni malarskiej43. W ogromnej większości wy-
padków, czy idzie o pejzaże czy portrety, oddzielne i nieregularne pociągnięcia 
są wprzęgnięte i zintegrowane z ciągłym ruchem linii. To oddzielenie śladów 
pędzla nie przeszkadza w istocie ich nadzwyczajnej pewności, ich „japońskiej”44 
precyzyjności – kształtów, form, gdzie obrys konturów czasem całkowicie 
pozbawiony czerni jest radykalnie antyimpresjonistyczny. Aż do 1887 linie są 
rzadko zaokrąglone czy zamykające się, ale zostają za to zebrane w wiązki lub 
równoległe pęki.

Do zmiany rytmu dochodzi pod koniec lata 1887. Wystarczy, że porównamy 
tylko z punktu widzenia faktury i kompozycji dwa autoportrety z 1887 roku 
(T.P. 431 i 440). Dwie ilustracje pokazują szczególną odmianę stylu i kolorystyki. 
W pierwszym „Autoportrecie w słomkowym kapeluszu” (Musée d’Orsay) piękne 
kolory: złoty i czerwony kapelusza oraz brody, a także długie pociągnięcia nie-
bieskiego w tle i na kurtce – w silnym kontraście z prawie złotym żółtym, ledwie 
zabarwionym kilkoma pociągnięciami szarego i brunatnego – są regularnie 
ułożone u góry w horyzontalnych liniach, zakrzywiając się lekko, by połączyć 
się z postacią. Linie siły, dziwne promieniowanie, pojawiające się też na twa-
rzy, nie emanują z postaci. I przeciwnie, w kolejnym „Autoportrecie w szarym 
pilśniowym kapeluszu” czerwień zyskuje przewagę na całej twarzy, która wy-
gląda jak ogorzała, zryta, pokryta brudnożółtymi bliznami, pomarańczowymi, 
zielonymi i niebieskimi, w których ginie niebieski kolor oczu; pociągnięcia pędzla 
układają się w linie siły, które promieniują od czubka nosa na całą twarz oraz 
na szary, ponury, smutny, pokrzywiony kapelusz i rozpoczynają koncentryczne 
koła wokół postaci, tworząc rodzaj nimbu, jak te, które otaczały głowę Chry-
stusa i świętych u Masaccia i Giotta czy w całym malarstwie ikon w trecento 
i quattrocento. Ale tutaj nimb nie jest jednolitą, złotą gondolą o wyraźnych 
granicach, jak u starych mistrzów, ale strumieniem promieni namalowanym 

43 Można też porównać „Ogród szpitala w Saint-Rémy” oraz „Gaj oliwny” (C.E.C. I, 105 i 108), 
gdzie punkty, tam oddzielone, tutaj gęste, częściowo pokrywają niebo. W „Młodej wieśniaczce w słom-
kowym kapeluszu siedzącej w pszenicy” (C.E.C. I, 124), czerwone punkty pokrywają jedynie bluzkę i, 
ledwie widoczną, suknię.

44 List (542 F).
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brudnożółtymi, jasnoniebieskimi, czarniawymi i białymi punktami. Ten prze-
dziwny nimb rozpościera się od czubka głowy i ramion, gdzie zdaje się wyłaniać 
i rozpościerać w dwóch równoległych półkolach aż do brzegów obrazu, gdzie 
ginie w nieskończoności. We wspaniałym i niepokojącym „Autoportrecie” 
z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, datowanym na jesień 1887 (T.P. 456) 
układ plam w ciągłych liniach, zaczynających spajać się ze sobą, przemienia się 
w dziki płomień: twarz wydaje się jednocześnie muskana płomieniami i z nich 
się składać, jak na obrazach Arcimboldo, który używał tego elementu.

Począwszy od okresu w Arles (luty 1888), widoczny jest nowy aspekt stylistycz-
ny, który uwypukli się w Auvers: linia zbija się w sobie („punkty” czy dotknięcia 
pędzla są gęstsze), a jednocześnie skręca się, faluje na kształt wolut i spirali, 
które najczęściej każą nam myśleć o płomieniach. Rozmach tych linii kontrastuje 
z ich konwulsjami, poszarpaniem, przypominającymi wijące się snopy iskier 
drzew, domów, pól, dolin, zmieniając drzewa, cyprysy, gaje oliwne i po kolei 
wszystko, co widać w języki ognia, rozświetlone wiązki, unoszone, opadające 
i wznoszące się na nowo, pęczniejące i napinające się w zdławionym trzaskaniu.

Podobnie jak w wirującym górskim pejzażu „Wąwozu” („Les Peiroulets”, T.P. 
752), gdzie kolejne krawędzie gardła wąwozu wystające nad wartkim strumie-
niem pęcznieją jakby stanowiły źródło gigantycznego żaru (którego szczytu nie 
widzimy, gdyż znajduje się poza kadrem), z kolei w niższych partiach, poro-
śniętych tam i ówdzie kilkoma rzadkimi krzewami, pojawiają się gdzieniegdzie 
małe zarzewia ognia, raz czerwone, raz beżowe, raz ciemnozielone. Podobnie 
ogromny i centralny cis w „Drodze z cyprysami i gwiazdą” czy ten w „Marguerite 
Gachet w ogrodzie” (T.P. 808) płoną ogromnym ogniem, który wychodzi poza 
ramy obrazu. To rozpalenie natury, to telluryczne rozognienie, to ekstatyczne 
trzeszczenie natury przetacza się przez prawie wszystkie obrazy i przez wiele 
rysunków z okresu Saint-Rémy i Auvers (np. C.E.C., II, 212, 235, 246).

Cyrkulacja i wirowanie linii ekstatycznie pokrywa większość portretów, a szcze-
gólnie wspaniałe autoportrety namalowane po przesileniu letnim w 1887 roku 
(jest ich dwadzieścia). Wielu interpretatorów, jak Karl Jaspers czy René Huyghe, 
po raz kolejny nie zadając sobie więcej trudu, widzą po prostu w tych zawiro-
waniach skutek rozszczepienia osobowości oraz symptom jej zaniku. „Niektórzy 
schizofrenicy – pisze ten ostatni – zdają się owładnięci przez niekontrolowane 
upojenie falujących i wirujących linii i nie potrafią się już opanować… Tłuma-
czą to uprzednim etapem przerażenia światem, który ich otacza”45. Artysta, 
zgodnie z tą psychiatryczną i redukcjonistyczną jednocześnie lekturą, byłby 
w swojej pasywnej postawie pochłonięty, „ogarnięty przez zamęt”, tłumacząc 
swoje „przerażenie” apokaliptycznym nadmiarem żywiołów świata. Nie od-
czułby owego odpływu morza, charakterystycznego dla trwogi opisanej przez 
Heideggera w Czym jest metafizyka?, ale widziałby z jednej strony świat, który 
na niego pędzi, a z drugiej ulega dekompozycji, rozpada się zgodnie z płynnymi 
przesunięciami sprzecznych sił. Tymczasem migotanie linii kanalizuje, porząd-
kuje, dyscyplinuje tę ulotną energię, zdominowuje to załamywanie się i rozpad 
wszechświata. Ruch linii jest zagięciem nad wyraz przejrzystym, dobrowolnym, 

45 R. Huyghe, Dialogue avec le visible, Paris 1955, s. 235.
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podobnie jak dla Nietzschego artystyczne „upojenie” zdaje się osiągalne na 
najwyższym stopniu jasności i świadomości, w oślepiającym momencie quasi-
-profetycznej wizji.

„Są takie chwile – pisze van Gogh – gdy wykręca mnie z entuzjazmu lub sza-
leństwa, lub wizjonerstwa jak grecką wyrocznię stojącą na postumencie; czuję 
wówczas silną obecność umysłu (esprit)”. Odczuwa, jak mówi, „niezrozumiały 
niepokój moralny, a później momenty, kiedy zasłona czasu i nieuchronności 
zdarzeń wydaje się ujawniać przestrzeń okamgnienia”. „Obecność umysłu” 
i „okamgnienie” nie brzmią jak słowa schizofrenika, a wręcz przeciwnie! Mogą 
być interpretowane w kontekście Heideggerowskiej idei okamgnienia (Augen-
blick), tej chwili, w której czasowość zbiera się w sobie, tworząc swe trzy ekstazy 
(przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) składające się na jedność nadzwyczaj 
ekstatyczną i złączoną w jedno spojrzenie skierowane na bycie-w-świecie w jego 
skończonej całości, potwierdzającej możliwość ciągłego powtórzenia. W ter-
minologii Nietzschego chodzi także o stan pełnej i najwyższej świadomości, 
gdy artysta, twórca w ogóle, osiąga najpełniejsze spektrum sił, akceptuje to, że 
„widzi chaos”, to znaczy pozwala ukazać się wielości jako takiej równocześnie 
w nim i naprzeciw niego, w naturze i w świecie; po czym, skonfrontowawszy 
się z tym chaotycznym wrzeniem sił, dionizyjską różnorodnością bez granic, 
redukuje ją, nakłada na nią proste schematy, podporządkowuje te wibrujące 
energie, same w sobie rozproszone i różnorodne, granicom i liniom, rytmowi, 
który powtarza się wedle unikalnego „prawa” – prawo to nazywamy „stylem” 
artysty. Na ostatnich obrazach van Gogha artystycznym „prawem” byłoby zgięcie 
linii w sobie, zwinięcie, ruch, poprzez który wydłużają się, by uchwycić i zebrać, 
dzięki swojemu powielającemu się rozszerzaniu, jak największą możliwą liczbę 
częściowych impulsów związanych z physis, gdzie kropki i pojedyncze dotknię-
cia pędzla są jako całość widoczne. Skręcanie linii i wibracja kolorów wyrażają 
mistrzostwo zdobyte po długiej walce, i w żadnej mierze nie jest to oddanie 
się „zamętowi w głowie” lub wewnętrznemu stanowi dezorientacji lub czysto 
pasywnej dezorganizacji.

***

Tymczasem, mimo poskramiania sił poprzez styl, stłumiona, lecz niedająca się 
pokonać trwoga unosi się w większości obrazów, zwłaszcza z ostatniego okresu 
twórczości van Gogha. Czy nie pochodzi ona, jak sugerowaliśmy wcześniej, 
z kruchości i relatywizacji obecności człowieka? Człowiek jako taki jest albo 
nieobecny, albo zredukowany, osłabiony, daleki. W portretach poza jest sztyw-
na, spojrzenie nieruchome lub nieuchwytne, uciekające. W portrecie doktora 
Gachet postać pochylona jest diagonalnie i widzimy na nim osobę, która zaraz 
osunie się, zniknie. Twarze są zazwyczaj uproszczone, czasem zredukowane do 
karykatur („Arlesienne”, T.P. 766, a zwłaszcza „Dwie dziewczynki”, T.P. 836), ich 
rysy są najczęściej zamazane, zawsze schematyczne. Postacie ludzkie zostają 
w pejzażach zredukowane do szkiców, figurek bez osobowości, manekinów, 
często pokazywane jako odwrócone plecami, zamknięte w nieprzenikalnej sa-
motności jak szablonowa postać przygarbionej chłopki na drodze przy kościele 
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w Auvers. Ludzie oddalają się, zostawiają nas, jak dwie kobiety i dwie dziewczynki 
idące w kierunku „Schodów w Auvers” (T.P. 874) skrywające w pochyleniu swoje 
skromne sekrety. Albo też, na pejzażach, na których nie ma ludzkich postaci, 
zwrot ku subiektywności malarza lub widza jest też aluzją do tajemniczego 
bytu, którego spojrzenie byłoby w stanie unieść się ponad wszystko, byłoby 
wszystkowidzącym. Musiałby on móc w rzeczywistości ogarnąć, bez przenoszenia 
się w żaden określony punkt, wielką przestrzeń, która zostałaby mu poddana, 
oddana jego omnipotencji.

Żaden obraz nie pokazuje lepiej trwogi, która płynie z podmiotowości, kiedy 
ta staje się obserwatorką własnego odseparowania (éloignement), jak słynne 
„Pole pszenicy z krukami” (T.P. 864). Wielość perspektyw, które, nawet jeśli nie 
wchodzą ze sobą w konflikt, to przynajmniej konkurują ze sobą, ich nieznośna 
naprzemienność, nie pozwala spojrzeniu na stabilizację, burząc spokój pod-
miotu. Po pierwsze, panorama pokazuje horyzont tak szeroki, że nie da się go 
objąć inaczej, jak tylko przebiegając obraz wzrokiem ciągle tam i z powrotem. 
Jednakże ten pierzasty horyzont, nieregularnie obrysowany, otwiera się, rozdarty 
na środku pojedynczym małym rozcięciem, gdzie ziemia, którą przedstawiają 
chaotyczne zwały zboża, zostaje spenetrowana przez niebiesko-czarne burzo-
we niebo – to pęknięcie, na odwrót, każe zatrzymać wzrok, skoncentrować 
go i zawiesić. Pola mają kształt dwóch żółtych trójkątów – z pociągnięciami 
czerwonego, śladami czarnego (żółty kolor zbóż, czerwony – glinianej drogi, 
czarny – burzowego nieba i kruków) – dwóch trójkątów, które otwierają się od 
pierwszego planu aż po horyzont. Ale odwrotnie, linie ucieczki – jednocześnie 
brzegi pól i dwie drogi – zmierzają w naszym kierunku i łączą się w punkcie, który 
musiałby znajdować się poniżej pierwszego planu, w miejscu, gdzie powinien 
znajdować się widz, stojąc pośrodku, w zawieszeniu, bezgranicznie rozpostartym, 
trudnym do wyobrażenia. I odwrotnie, zgodnie z perspektywą oddalającą się 
od fikcyjnego punktu widzenia podmiotu, ukazują się krwistoczerwone drogi 
przypominające żyły wnikające w życie; biegną, powtarzając się, by nagle zbiec 
się każda w jednym „końcu”. Podobnie lot kruków ogromnych na pierwszym 
planie, a dalej – coraz mniejszych, biegnie obniżając się w kierunku chmur po 
prawej, wedle innej linii ucieczki – „klasycznej”, ale zdecentrowanej, ukośnej, 
poprzecznej. Te wielorakie punkty ucieczki (wyżłobienie nieba, unosząca się 
pozycja podmiotu, umownie usytuowanego przed pierwszym planem, zbyt 
szerokim dla ludzkiego oka, różne „zakończenia” szeroko rozstawionych dróg, 
niewidoczny punkt wynurzenia się chmary kruków) uniemożliwiają jakiekolwiek 
zatrzymanie spojrzenia na określonym punkcie czy też w ogóle uniemożliwiają 
jakiekolwiek jednolite spojrzenie. Jesteśmy świadkami nagłego wyłonienia się 
„Pól pszenicy”, a tymczasem nie mogą być one widzialne, takimi, jakimi je 
namalowano, dla jakiejkolwiek podmiotowości podobnej do naszej, to znaczy 
umiejscowionej w jednym punkcie widzenia. Żaden podmiot nie jest zdolny ob-
jąć takiej szerokości, ponieważ musiałby znajdować się na wysokości i posiadać 
szerokość równą horyzontowi; musiałby być w stanie widzieć wszystko i stąd, 
i stamtąd. Przedstawienie tej niezogniskowanej przestrzenności, przestrzen-
ności właściwej physis, wzywa do niesłychanej metamorfozy podmiotowości. 
Trzeba by innego człowieka lub kogoś innego niż człowiek, by pojąć całość 
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bliskości i oddalenia, oddalenia widzianego z bliska i bliskości widzianej z da-
leka, otwartego horyzontu i punktu widzenia ograniczonego skończonością, 
rozciągłości nieba i podobnej rozległości ziemi. Nieskończona afirmacja physis, 
jej autoafirmacja, sprawia, że ciąży na człowieku tragiczna groźba destrukcji 
i nieuchronnej śmierci, ale bez tego nadciągającego zagrożenia, nie byłby on 
człowiekiem. Musi on zaakceptować to przeznaczenie, nie mogąc go zrozumieć, 
czy też nad nim zapanować – tak jak u Greków przed Sokratesem!

Czy van Gogh jest naprawdę naszym współczesnym? Czy nie należy raczej 
do świata presokratyków, w którym bez wyjaśniania go, ujawnia się pierwotny 
i odwieczny spór – polemos, jedność zawsze będąca w tle physis, która stano-
wi bazę dla wszystkich epok bycia, ujawnia się jedność wcześniejsza, która od 
zawsze w nas mieszka i która nas przenika? Co wyrywa z nas wciąż na nowo 
pytanie, które przyjaciel Van Gogha – Gauguin wypisał u dołu swego obrazu: 
„Kim jesteśmy?” Czy to bycie, czy to właśnie physis? Kim jesteśmy? To pytanie 
filozofa, na które dla artysty – Van Gogha nie ma odpowiedzi lub na które jest 
wyłącznie jedna odpowiedź: jesteśmy już od zawsze jakoś umiejscowieni, nie 
wobec czegoś, ale w środku tajemniczej i rozdzierającej jedności, która zarazem 
nas obejmuje i przekracza, zabija nas i konstytuuje, i której dziełem jest zaduma 
i przetrwanie (prolongement). Jesteśmy rozdzierającą jednością, która dzięki 
nam pojawia się w dziele sztuki; nie ma dla nas innego miejsca; nie ma miejsca, 
które byłoby naszym własnym.

Z języka francuskiego przełożył Paweł Ciach

Van Gogh – Our Contemporary

How is it possible that Vincent van Gogh, as much as Picasso or Braque, can be consid-
ered a thoroughly contemporary painter? This is the case because there are similarities 
and connections, both visible and hidden, between the structures of his pictorial space 
and the way in which Nietzsche and later Heidegger teach us to interpret both art and 
the world. Leading us to this conclusion will be phenomenological analyses of particular 
works of van Gogh and his painting style.

Key words: color, line, affect, fear, van Gogh

Słowa kluczowe: kolor, linia, afekt, trwoga, van Gogh
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Epoché obrazowa: Braque i Picasso

Kubizm narodził się mniej więcej w latach 1906-1907 w wyniku poszukiwań 
prowadzonych przez Braque’a oraz Picassa. Nie narodził się w gotowej po-
staci. „Stał się” kubizmem dopiero między rokiem 1907 a rokiem 1912, jego 
dojrzewanie zapoczątkowane malarstwem Cézanne’a (zmarłego w 1906 roku) 
przebiegało powoli. Wskażmy kilka obrazów, które wyznaczają, naszym zda-
niem, etapy tych narodzin1.

Wydaje się, że wszystko rozpoczyna się od Panien z Awinionu (s. 67) Picassa 
z 1907 roku. Wszystko zaczęło się jednak również od Martwej natury z dzba-
nem i fajką Braque’a z 1906, a także od jego Pejzażu z La Ciotat z 1907 (s. 70 
i 71). Czy ośmielilibyśmy się powiedzieć, że w tych trzech obrazach wszystko 
lub też prawie wszystko jest cézannowskie? W każdym razie w 1907 i 1908, aż 
do lata 1909, nie tylko tematyka, ale przede wszystkim sam sposób wykonania 
obrazów Picassa oraz Braque’a odsyła nieustannie, bardzo wyraziście zresztą, 
do Cézanne’a jako tego, który stanowi najważniejszy punkt odniesienia dla 
malarstwa. Po stronie Braque’a: po prostu Estaque (wszystkie Wiadukty, Drogi 
do Estaque, Domy w Estaque). Po stronie Picassa: „Kąpiące się” (wszystkie 
Kąpiące się w lesie, jak również obraz Trzy kobiety, Kobieta z wachlarzem…). 
Dołożyć trzeba do tego „owoce”: owoce Braque’a i owoce Picassa. Za każdym 
razem mamy tu odniesienie do Cézanne’a: analiza „motywu”, „zaokrąglenie” 
przedmiotów, których kontury są krzywe, „głębia” przestrzeni wychodzącej ku 
widzowi, „geologia” pejzaży, wydłużenie ciał, etc.

1909: zerwanie czy przemiana inspiracji Cézannem? Kąpiąca się Picassa z 1909 
(s. 313) nie jest już cézannowska, Martwa natura z bandurą i metronomem 
z 1909 (s. 139) Braque’a tym bardziej nie jest cézannowska. Odtąd będziemy 
mieli obrazy w barwach „przytłumionych”. Będziemy też mieli do czynienia ze 
skłaniającymi do odwrócenia wzroku, dziwacznymi zestawieniami elementów 
przypominającymi stalowe kawałki, które mogłyby być może spowodować 
skaleczenie. Napotkamy też kompozycje „wzwyż”. Później będą też kompozycje 
z blachy, warstwowe lub z sześcianami, zamykające w sobie „motyw” do tego 
stopnia, by uczynić go zapomnianym, by usunąć go (zostanie on jednak na-
zwany). Następnie splot linii, które prążkują „motyw” i w ten sposób wypierają 

1 Odwołujemy się tutaj do katalogu wystawy, która miała miejsce w Nowym Jorku latem 1989, 
Picasso and Braque: Pioneering Cubism – 1907‑1913, a następnie w Bazylei zimą 1989-1990. Odsyła-
cze w nawiasach wskazują numery stron francuskojęzycznego katalogu wystawy zatytułowanej Picasso 
et Braque. Invention du cubisme, Flammarion, Paris 1990.



60

Eliane Escoubas

go. „Motyw” jest tutaj z tyłu, w trakcie zanikania. Tym, co zostaje ukazane, jest 
jego niewidoczność. Niewidoczność „motywu” staje się motywem głównym 
malarstwa. Rodzi się kubizm. Narodziny te, jak stwierdzono, mają miejsce 
w latach 1911-1912.

Husserl, ze swej strony, wygłasza w 1907 roku w Getyndze pięć wykładów 
o Idei fenomenologii, w których redukcja przedstawiana jest jako wyjściowe 
hasło filozofii – hasło, które zostanie podjęte w Ideach czystej fenomenologii 
i fenomenologicznej filozofii (Księga pierwsza) z 1913 roku. Z jednej strony 
Braque i Picasso, a z drugiej strony Husserl. Czy żyjąc w tym samym czasie, nic 
o sobie nie wiedzą? (Aby uniknąć tu pomyłki: nie chodzi nam o to, by wskazać 
analogie polegające na tym, że łączy ich „duch epoki”, lecz raczej o spotka-
nie zasadnicze: zarówno w fenomenologii, jak i w malarstwie kubistycznym 
wykonywana jest, na poziomie istotowym, ta sama praca; chodzi nawet o coś 
więcej, o to, że malarstwo kubistyczne jest „fenomenologiczne”). Husserlowi, 
jak wiadomo z jego listu adresowanego do Hofmannstahla2 (Getynga, tenże 
sam rok 1907), sztuka nie była przecież całkowicie obojętna. W liście tym 
Husserl definiuje bliskość „tego, co fenomenologiczne” oraz „czystej estetyki”. 
Cecha wspólna wyznaczająca tę bliskość to „redukcja wszelkiego stanowiska 
egzystencjalnego”, istnienia, czyli „wyłączenie transcendencji przedmiotu”. 
Tak więc, według Husserla, zarówno u podłoża fenomenologii, jak i sztuki tkwi 
ta sama epoché; czy zatem namysł prowadzony przez fenomenologa oraz 
artystę nie jest w tej mierze lustrzany? Czy nie czynią oni tego samego? Idąc 
w kierunku wytyczonym przez list Husserla do Hofmannstahla, należałoby więc 
widzieć w epoché nić przewodnią całej historii malarstwa. Dlaczegóż by nie? 
Przyjmiemy tutaj bardziej ograniczoną hipotezę: kubizm jest praktykowaniem 
fenomenologicznej epoché. Nie okazjonalnym bynajmniej, stanowi on bowiem 
istotę obrazowej epoché.

Zróbmy krok dalej: czy zapytywanie Heideggerowskie nie polega z kolei na 
tym, by z fenomenologicznej epoché wydobywać źródło dzieła sztuki? Mamy tu 
dwojakie pytanie: 1. Gdzie, w tekście Heideggerowskim, definiowany jest status 
fenomenologicznej epoché? Jakie pojęcie ją wyraża? Przyjmujemy, że znane 
z Bycia i czasu, a także z wykładów zatytułowanych Podstawowe problemy 
fenomenologii (1927) określenie fenomenu jako samego-w-sobie- „ukazywania 
się” tego, co niewidoczne3, to kontynuacja tematyki Husserlowskiej epoché. 
2. W jaki sposób tak określana epoché prezentuje się w dziele sztuki? Często-
kroć zwraca się uwagę, że przykłady podawane przez Heideggera w Źródle 
dzieła sztuki dotyczą sztuki klasycznej lub figuratywnej: świątynia grecka, buty 
namalowane przez van Gogha. A co ze sztuką współczesną? – zapytujemy. 
Czy fenomenologia miałaby istotowy związek jedynie ze sztuką figuratywną? 
Wiemy przecież, dzięki tekstom Merleau-Ponty’ego oraz Maldineya4, jaką re-
lację fenomenologia zawiązuje z malarstwem Cézanne’a. A jak jest w istocie 

2 E. Husserl, List do Hugo von Hofmannsthala, przeł. P. Bukowski, „Teksty Drugie, teoria literatury, 
krytyka, interpretacja” 2-3 (38-39)/1996, s. 255-258 (przypis tłum.).

3 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 2004, s. 44 (przypis tłum.).
4 M. Merleau-Ponty, Wątpienie Cézanne’a, w: Oko i umysł. Szkice o malarstwie, przeł. S. Cichowicz, 

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997; H. Maldiney, Regard, parole, espace, L’Age d’Homme, Lausanne 1973.
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z kubizmem? Czy kubizm nie prezentuje, w nagiej postaci, epoché obrazowej? 
Inaczej mówiąc, w czym fenomenologia, zarówno Husserlowska, jak i Heideg-
gerowska, zapewnia dostęp do sztuki współczesnej?5

Fenomenologiczna epoché

Redukcja to „początek” fenomenologii: takie jest stanowisko Husserla w 1907 
roku. To, że fenomenologia rozpoczyna się poprzez redukcję można pojmować 
dwojako. Przede wszystkim w taki sposób, iż obydwa te pojęcia pojawiają się 
w tekście Husserlowskim jednocześnie: w trzecim wykładzie Idei fenomenolo-
gii eksponowane jest, jednocześnie, pojęcie (stanowiące komponent korpusu 
Husserlowskiego od 1905 roku) „fenomenologii” jako „nauki o czystych feno-
menach”, czyli „nauki o prostych fenomenach” (przeciwstawianych fenomenom 
psychologicznym), a także pojęcie redukcji. Ponadto, w taki sposób, że nie 
jest bez znaczenia, iż te dwa fenomeny pojawiają się jednocześnie, albowiem 
jeden z nich określa drugi i na odwrót; „redukcja” i „fenomenologia” wyrażają 
siebie wzajemnie. Co zatem redukuje redukcja i co oznacza pojęcie „czystego 
fenomenu”? Pytania te stanowią jedność.

Zacytujmy Husserla:
„Dopiero dzięki redukcji, którą również możemy nazwać redukcją feno-

menologiczną, uzyskuję absolutną prezentację, która nie oferuje już niczego 
transcendentnego. Stawiając pod znakiem zapytania moje Ja, świat i przeżycia 
[tego] Ja jako takie – w wyniku refleksji po prostu oglądającej, [skierowanej] 
ku temu, co dane w apercepcji odnośnych przeżyć, ku mojemu Ja, otrzymuję 
fenomen tej apercepcji (…). Każdemu przeżyciu psychicznemu odpowiada 
zatem na drodze redukcji fenomenologicznej czysty fenomen, ukazujący jego 
immanentną istotę (wziętą jednostkowo) jako daną absolutną. Wszelkie uznanie 
«rzeczywistości nieimmanentnej», <efektywnie> nie zawartej w fenomenie, 
jakkolwiek domniemanej w nim, a zarazem nie danej w drugim sensie, zostaje 
wyłączone, tzn. zawieszone (…). Mówimy teraz właśnie o danych absolutnych; 
nawet jeśli odnoszą się one intencjonalnie do obiektywnej rzeczywistości, to owo 
odnoszenie się jest pewnym zawartym wewnątrz nich charakterem, podczas 
gdy o bycie i niebycie rzeczywistości niczego tu się przecież nie przesądza”6.

Można by więc równie dobrze powiedzieć, że redukcja stanowi obszar 
fenomenologii, a także powiedzieć, iż tym, co fenomenologiczne, jest feno-
men czysty – czyli fenomen zredukowany. Jest on tym czymś, co pozostaje 
po dokonaniu zawieszenia „stanowiska egzystencji” istnienia, a także po 
dokonaniu zawieszenia transcendencji wszelkiego przedmiotu, w tym rów-
nież samego Ja wraz z jego przeżyciami empirycznymi. Zanim przystąpimy 
do dokładniejszego scharakteryzowania owej „pozostałości”, spróbujmy 

5 Uwaga, zgodnie z którą Heideggerowska analiza sztuki ograniczałaby się jedynie do sztuki kla-
sycznej lub figuratywnej podważana jest de facto w książce H. W. Petzeta, Auf einen Stern zugehen. 
Begegnungen mit M. Heidegger 1929 bis 1976, Societäts-Verlag, Frankfurt 1983. Jeden rozdział tej 
książki, opowiadającej o spotkaniach z Heideggerem, Petzet poświęca ich rozmowom o sztuce. Chodzi 
zwłaszcza o Paulę Modersohn-Becker, Van Gogha, Cézanne’a, Braque’a i Picassa oraz Paula Klee.

6 E. Husserl, Idea fenomenologii, przeł. J. Sidorek, PWN, Warszawa 1990, s. 55-56.
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naszkicować redukcję zaprezentowaną w Ideach I (1913 r.). Rozdział pierw-
szy drugiej ich części jest zatytułowany Teza naturalnego nastawienia i jej 
wyłączenie; przedstawiane są tu „radykalna zmiana naturalnej tezy” jako 
„wyłączenie”, „ujęcie w nawias” (§ 31), następnie, fenomenologiczna epoché 
(§ 32). Ta ostatnia określana jest jako uchylenie działania generalnej tezy 
odnoszącej się do rzeczywistości naturalnego świata: „dokonuję fenomeno-
logicznej εποχέ, która zabrania mi całkowicie wydania jakiegokolwiek sądu 
o przestrzenno-czasowym bycie”7.

Powracamy do pytania odsuniętego tymczasowo na dalszy plan: co dzieje 
się z tą „pozostałością”, która zostaje po dokonaniu redukcji? Redukcja redu-
kuje to, co transcendentne, pozostaje zatem to, co immanentne. Lecz co to 
jest „immanentne”? Pole umożliwiające rozwinięcie tej kwestii przygotowane 
zostało w Wykładzie drugim zawartym w Idei fenomenologii (a więc jeszcze 
przed określeniem miejsca redukcji), poprzez rozróżnienie dwóch znaczeń 
transcendencji oraz immanencji. W pierwszym znaczeniu immanencja oraz 
transcendencja są sobie przeciwstawione jako to, „co jest efektywnie zawarte 
w przeżyciu”8 i to, „co nie jest efektywnie zawarte w przeżyciu”. W drugim 
znaczeniu immanencja i transcendencja są sobie przeciwstawione jako to, 
co stanowi „daną abolutną”, czyli „samoprezentację w sensie absolutnym” 
oraz to, co nie jest daną absolutną. Redukcja pozwala więc uzyskać immanen-
cję w dwojakim znaczeniu i to właśnie tutaj ma miejsce, konstytutywny dla 
„fenomenologii”, rozdźwięk między Kartezjuszem a Husserlem. Immanencja 
w pierwszym znaczeniu tego słowa jest bez wątpienia najbardziej zbliżona do 
tego, co zostaje po wątpieniu kartezjańskim: do idei wrodzonych. Immanencja 
w drugim znaczeniu tego słowa, stanowiąca zarazem urzeczywistnioną reduk-
cję, to „naga oczywistość” (l’évidence pure), czyli „fenomen czysty”, „fenomen 
w sensie fenomenologicznym”. To właśnie tutaj przebiega linia demarkacyjna 
między ideą kartezjańską a Husserlowskim czystym fenomenem, to tutaj two-
rzą się zręby fenomenologii Husserlowskiej: fenomenologia Husserlowska nie 
jest fenomenologią świadomości, lecz fenomenologią oczywistości (taka jest 
moja hipoteza dotycząca całego tekstu Husserla, nie mogę jej jednak tutaj 
rozwijać). Przyjęte we wskazanej wyżej (opublikowanej w 1907 roku) książce 
rozwiązanie, zgodnie z którym status tego, co fenomenologiczne wyznaczony 
jest przez kategorię oczywistości, było jeszcze wtedy nieznane. Do tego stopnia 
nieznane, że Husserl w 1913 czyni krok wstecz w ramach swego odkrycia i wy-
pracowuje fenomenologię „regionów świadomości”. O ile ma wtedy miejsce 
przejście od świadomości do oczywistości, o tyle dokonuje się ono w trakcie 
przeformułowania całego zagadnienia: w Ideach I fenomenologiczna charakte-
rystyka oczywistości zawarta jest w formule określającej naoczność [„intuicję” 
– JJ] jako to, co wyznacza „zasadę wszystkich zasad” (cz. 1, rozdział II, § 24)9, 
zakładającej, że naoczne uchwycenie istoty stanowi „źródłowo prezentujący 
akt”. (Odnotujmy, że tak samo jak twierdzenie o immanencji zaprezentowane 

7 Idem, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, przeł. D. Gieru-
lanka, PWN, Warszawa 1975, s. 93.

8 Idem, Idea fenomenologii, op. cit., s. 46.
9 Idem, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, op. cit., s. 73-74.
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w tekście z 1907 roku, „zasada wszystkich zasad” jest tutaj wykładana jeszcze 
„przed” określeniem miejsca redukcji – co oznacza, że oczywistość jako taka 
będzie musiała przejść etap redukcji). „Akt wielopostaciowy”, pisze Husserl, do-
tyczy właśnie naocznego uchwycenia istoty. Wielopostaciowy, albowiem zbiega 
się z różnymi sposobami dania, czyli z różnymi modi oczywistości („czystego 
oglądu”, o którym jest mowa w liście do Hofmannsthala). Istoty nie są ideami 
królującymi niezmiennie w świadomości, ale właśnie „fenomenami”, to znaczy 
sposobami dania: sposobami, w jakie „rzeczy same” się dają, pewnymi modi 
oczywistości: „jak”, a nie „co” dania – taka jest różnica między fenomenologią 
oczywistości a fenomenologią świadomości.

I nie jest to przypadek, że Husserl określa naoczne uchwycenie istoty mianem 
„analogonu zmysłowego postrzegania”10. Podkreślimy tutaj dwa punkty, które 
będą stanowiły oparcie dla obrazowej epoché.
1. Cząstkowy charakter zmysłowego postrzegania: Husserlowska teoria wy-

glądów (Abschattungen) jest dobrze znana. Percepcja ujmuje w każdym 
momencie zaledwie fragment rzeczy, a jednak cała ta rzecz jest „poniekąd” 
widziana. Naoczne uchwycenie istoty także musi być, na swój sposób 
cząstkowe, skoro jest ono „analogonem zmysłowego postrzegania”. To, 
co się daje jako ogląd stanowiący naoczne uchwycenie istoty, daje się jako 
aspekt. Istota to aspekt. Właśnie w tym tkwi irrealność istoty, aspekt nie jest 
bowiem żadnym bytem. Czymże jest aspekt, jeśli nie jawieniem się czaso-
wości w samym sercu naocznego uchwycenia istoty (oraz/lub oczywistości)? 
Odtąd Husserl będzie twierdził stale, że wyobraźnia, owo wyłamywanie się 
czasu poza teraźniejszość, funkcjonuje jako quasi-redukcja.

2. Charakter naocznego ujmowania istoty i jego powiązanie ze zmysłowym 
postrzeganiem. Owo zmysłowe postrzeganie jest wielorakie: żaden zmysł 
nie może wkraczać w domenę innego zmysłu; każdy zmysł jest odgrani-
czony i zasklepiony w sobie samym. A przecież sposób, w jaki funkcjonują 
wszystkie nasze zmysły jest taki sam: ten wspólny dla wszystkich sposób 
funkcjonowania to ujmowanie; istotą (aspektem) wszelkiej impresji (sensa-
tion) jest ujmowanie11. Auffasen – Erfassen: termin ten powraca u Husserla 
nieustannie; fassen to operacja właściwa postrzeganiu zmysłowemu, ale 
także naocznemu ujmowaniu istoty; jest to więc także operacja właściwa 
oczywistości.

Aspekt i ujmowanie: obydwa te zagadnienia wynikają stąd, że przywrócony 
zostaje redukcji fenomenologicznej taki zakres, dzięki któremu może ona usta-
nawiać to, co będziemy odtąd nazywać fenomenologią oczywistości. W ramach 
tych zagadnień znajdzie się miejsce dla epoché obrazowej.

Pozostaje prześledzić rozwój fenomenologii u Heideggera. Czy można mówić 
o epoché w tekście Heideggerowskim?

We wprowadzeniu do wykładów z Marburga zatytułowanych Podstawo-
we problemy fenomenologii, które miały miejsce wtedy, gdy publikowano 
Bycie i czas (1927), Heidegger wskazuje „trzy podstawowe elementy metody 

10 Ibidem, s. 73.
11 H. Maldiney: „Wszystkie nasze zmysły wyrażają ten sam sens, w każdym znaczeniu słowa «ujmo-

wać»” – H. Maldiney, Regard, parole, espace, L’Age Homme, Lausanne 1973, s. 42.
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fenomenologicznej: redukcję, konstrukcję, destrukcję” jako „powiązane ze sobą 
treściowo”12. W jaki sposób przydarza się tutaj redukcja? Heidegger pisze tak:

„Bycie wymaga ujęcia i tematyzacji. Jest zawsze byciem bytu i odpowiednio 
do tego staje się dostępne tylko wtedy, gdy wychodzi od jakiegoś bytu. Ujmu-
jące spojrzenie fenomenologiczne [der erffassende phänomenologische Blick] 
musi się przy tym kierować też na byt, ale tak, że zarazem możliwe do wyod-
rębnienia i tematyzacji staje się bycie tego bytu. Wprawdzie ujmowanie bycia 
[das Erfassen des Seins], tzn. badanie ontologiczne, kieruje się zrazu i w sposób 
konieczny na byt, ale potem ulega w określony sposób odwróceniu od tego 
bytu i skierowaniu wstecz na jego bycie [von dem Seienden in Bestimmter Weise 
weg‑und zurückgeführt auf dessen Sein]. Podstawowy element metody feno-
menologicznej w sensie zawracania badającego spojrzenia od naiwnie ujętego 
bytu ku byciu nazywamy redukcją fenomenologiczną. (…) Dla Husserla redukcja 
fenomenologiczna… jest metodą odwracania fenomenologicznego spojrzenia 
od naturalnego nastawienia człowieka żyjącego w świecie rzeczy i osób ku życiu 
transcendentalnej świadomości… Dla nas redukcja fenomenologiczna oznacza 
odwracanie (Rückführing) spojrzenia fenomenologicznego od jakiegokolwiek 
określonego ujęcia bytu ku rozumieniu bycia tego bytu [von der Erfassung des 
Seienden auf das Verstehen des Seins]”13.

Z  jednej strony zatem redukcja jest wyraziście tematyzowana w Pod-
stawowych problemach fenomenologii; z drugiej strony to właśnie w tych 
wykładach zostaje równie wyraziście zdefiniowana „różnica ontologiczna” 
(poświęcony jest jej pierwszy rozdział drugiej części), podczas gdy definicji 
takiej nie sposób znaleźć w Byciu i czasie. Różnica ontologiczna stanowiła-
by tutaj inne miano redukcji fenomenologicznej oznaczającej odwrócenie 
spojrzenia od bytu ku byciu, ku ujęciu [Erfassen]/rozumieniu [Verstehen] 
tegoż bytu.

Gdzie w takim razie odnaleźć można w Byciu i czasie odpowiednik redukcji 
fenomenologicznej? Odnaleźć go można w samym pojęciu „analityki Dasein”: 
analityka Dasein jest opracowaniem różnicy ontologicznej, nigdy nie określanej 
co prawda takim mianem, tak więc: „Jestestwo to byt, który nie tylko występuje 
pośród innego bytu. Wyróżnia je ontycznie raczej to, że temu bytowi w jego 
byciu chodzi o samo to bycie. Wówczas zaś do tego ukonstytuowania bycia 
jestestwa należy to, że jestestwo w swoim byciu odnosi się do tego bycia… 
Rozumienie bycia samo jest określeniem bycia jestestwa. Ontyczna swoistość 
jestestwa polega na tym, że jest ono ontologiczne”14. Otóż ta równoważność 
zachodząca między redukcją fenomenologiczną a analityką Dasein znajduje 
w Byciu i czasie dwojaki wyraz: najpierw w opracowaniu egzystencjałów („jak” 
relacji zachodzącej między Dasein a byciem, „jak” wielopostaciowe), przeciwsta-
wianych kategoriom, określeniom bytu, który jest jedynie bytem, a opracowanie 
owo, nieustannie rozbudowywane i na nowo podejmowane, jest konstytutywne 
dla całego tego tekstu. Następnie znajduje ona wyraz w określeniu znaczenia 

12 M. Heidegger, Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa 
2009, s. 27 (w oryginale francuskim mamy tu określenie „intriséquement dépendents”).

13 Ibidem, s. 25.
14 Idem, Bycie i czas, op. cit., s. 17-18.
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terminu phainomenon, prezentowanym bardzo dokładnie w § 7. Phainomenon 
ma tu trojakie znaczenie:

1. to, co‑się‑samo‑sobie‑ukazuje (Das‑Sich‑an‑ihm‑selbst‑zeigende); to, co 
jest widoczne (Offenbare).

2. to, co ukazuje się jako coś, czym nie jest; to, co stanowi pozór (Scheinen).
3. to, co nie ukazując się, anonsuje się poprzez coś ukazującego się; to, co 

stanowi przejawianie się (Erscheinen).
Będziemy zakładać, że redukcja fenomenologiczna jest usytuowana w tekście 

heideggerowskim właśnie tutaj: redukcja zawiera się w tej artykulacji-dezartyku-
lacji znaczenia tego, co stanowi fenomen (phainomenon). Jeżeli fenomenologia 
husserlowska jest, jak powiedzieliśmy, fenomenologią oczywistości, to fenome-
nologia heideggerowska jest fenomenologią fainesthei, fenomenologią ukazy-
wania się i nie-ukazywania się (phénoménologie de l’apparaître‑inapparaître): 
ukazywania się jako niewidoczności (odnotujmy jedynie, ale jest to ważne, że 
owo opracowanie fenomenu znajduje swoje echo w § 44, gdzie omawiana jest 
kwestia prawdy pojmowanej jako aletheia). Tak więc heideggerowska reinterpre-
tacja husserlowskiej epoché zapewnia przejście od fenomenologii oczywistości 
do fenomenologii ukazywania się jako właśnie niewidoczności.

Otóż tematyka epoché przewija się – taka jest nasza hipoteza – w późnych 
tekstach Heideggera.

Przede wszystkim w Źródle dzieła sztuki (1936). Podstawowe określenie dzieła 
sztuki stanowi tu „odkładanie-się-w-dzieło prawdy” (das sich‑ins‑Werk‑setzen 
der Wahrheit)15, a owo „odkładanie-się-w-dzieło prawdy” określane jest jako 
walka między „światem” a „ziemią”, między światem jako „ukazywaniem się”, 
a ziemią jako „wycofywaniem się”16. W tej grze między światem a ziemią epo-
ché operuje w dziele sztuki, a jeszcze dokładniej: dzieło sztuki to dokonywanie 
époche, dzieło sztuki to epoché. Jak się jednak sprawy mają z dziełem sztuki, 
gdy mówimy „dzieło sztuki to dokonywanie époche” lub „dzieło sztuki to epo-
ché”? Co w ten sposób zyskujemy? Jakie znaczenie dzieła sztuki należy usunąć, 
by dzieło sztuki mogło być urzeczywistnianiem epoché? Lub też (choć na jedno 
to wychodzi): co przeszkadza dziełu sztuki być dziełem sztuki? Albo też jeszcze 
inaczej, by rzec to „po husserlowsku”: jakie znaczenie „naturalne” należy wy-
kluczyć? Począwszy od Źródła dzieła sztuki, na powyższe pytanie zarysowuje 
się następująca odpowiedź: dzieło sztuki jako walka między światem a ziemią, 
jako „odkładanie-się-w-dzieło prawdy”, będzie „dziełem sztuki” jedynie w tej 
mierze, w jakiej stawi opór wszelkim próbom objaśniania go w kategoriach 
podmiotowości i obiektywności. W istocie, nie sposób wątpić, że wszystkie trzy 
„interpretacje” rzeczy, którym to interpretacjom Heidegger odmawia jakiejkolwiek 
zdolności dawania nam dostępu do bycia dzieła jako dzieła sztuki, przybierają 
rysy tego rodzaju objaśniania. Chodzi po pierwsze o rzecz interpretowaną jako 
podłoże (support) właściwości (substancja – przypadłość), po drugie, o jedność 
wielości, a także, po trzecie, o relację forma-materia. Powiemy więc: dzieło sztuki 
jako epoché polega na podwójnym wyłączeniu: wyłączeniu podmiotowości 

15 Idem, Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera, w: Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997, s. 43, 50, 
53, 55, 61-62.

16 Ibidem, s. 27-31, 38, 43-44.
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podmiotu oraz na wyłączeniu obiektywności przedmiotu (jednym słowem: 
na wyłączeniu momentu kantowskiego analityki transcendentalnej). Otóż to 
podwójne wyłączenie konstytutywne dla epoché właściwej dziełu sztuki, znaj-
dzie naszym zdaniem najbardziej precyzyjny oraz najbardziej doniosły wyraz 
w tekście powstałym mniej więcej w tym samym czasie, co Źródło dzieła sztuki, 
a mianowicie w Przyczynkach do filozofii17 (1936-38 – t. 65 de la Gesamtaus-
gabe). Przyczynki przywołują wielokrotnie podwójną grę wyznaczoną przez 
Machenschaft oraz Erleibnis, które nie są niczym innym, jak ostatnim rozwinię-
ciem obiektywności przedmiotu (Machenschaft) oraz podmiotowości podmiotu 
(Erleibnis): machinacja-robienie-artefakt18, z jednej strony, przeżycie, z drugiej 
strony19. Ani Machenschaft, ani Erleibnis, ani artefakt, ani też przeżycie – takie 
jest dzieło sztuki jako „odkładanie-się-w-dzieło prawdy”. W tym „ani…ani” ma 
miejsce epoché dzieła sztuki, epoché w dziele sztuki, ujęta jako wystawianie 
się świata w wycofywaniu się ziemi20.

Wystawianie się świata w wycofywaniu się ziemi, „ukazywanie się” w sobie 
samym tego, co niewidoczne, takie jest dzieło sztuki zdaniem Heideggera. 
W jaki jednak sposób świat wystawia się? Jak zabiera się on do wystawiania 
siebie samego, na przykład wtedy, gdy ogląd obejmuje świątynię grecką lub 
też stare buty przedstawiane na obrazie van Gogha? Ale czy ogląd rzeczywiście 
obejmuje świątynię grecką lub też stare buty z obrazu van Gogha? Czy ujmuje 
on świątynię grecką lub też owe buty, czy ujmuje ten świat? Czy chodzi tu 
o „ujmowanie” – fassen – jak powiedziałby Husserl? Nie, gdyż „świat i ziemia” 
są sposobami zamieszkiwania będącego udziałem śmiertelnych, jak twierdzi 
Heidegger. Śmiertelni nie ujmują – fassen – oni zamieszkują – wohnen. Jeżeli 
wszystkie zmysły funkcjonują w taki sam sposób, to począwszy od Źródeł 
dzieła sztuki, ów wspólny dla nich sposób funkcjonowania nie jest już „ujmo-
waniem”, lecz „zamieszkiwaniem”: „zamieszkiwanie” jest istotą wszystkich 
zmysłów. Trzeba odesłać tu, choć nie ma teraz możliwości jego analizy, do 
wykładu z 1951 roku, zatytułowanego Budować, mieszkać, myśleć21. Tak oto 
przesunięcie „ujmowania” w stronę „zamieszkiwania” świadczy, że dokonuje 
się przesunięcie epoché pomiędzy Husserla i Heideggera. Podsumujmy, jak 
przebiega marszruta fenomenologicznej epoché: od fenomenologii oczywisto-
ści, to znaczy fenomenologii, której podstawą jest „czysty ogląd” stanowiący 
„czyste ujmowanie”, do fenomenologii samego-w-sobie ukazywania się tego, 
co niewidoczne, której podstawa to pierwotne „zamieszkiwanie”. Dlatego też 
ogląd będący udziałem śmiertelnych obejmuje cokolwiek ze świata, tylko w tej 
mierze, w jakiej zamieszkują oni ziemię lub też ziemia ich zamieszkuje.

17 Idem, Przyczynki do filozofii (z wydarzania), przeł. B. Baran i J. Mizera, Wyd. Baran i Suszczyński, 
Kraków 1996.

18 Ibidem, s. 123.
19 Warto by przeanalizować dokładnie, jak wygląda w Beiträge owa problematyka Machenschaft 

oraz Erleibnis, sytuująca się w obrębie różnych obszarów tematycznych: dotyczących twórczości, techniki, 
polityki, etc. Podkreślmy, że termin Machenschaft jest trudny do przetłumaczenia, [ibidem, s. 127-129] 
wykazuje on pokrewieństwo znaczeniowe z Macht, machen. Odnośnie do dzieła sztuki wydaje mi się, 
że najbardziej odpowiednim tłumaczeniem terminu Machenschaft mógłby być termin artefakt [artefact].

20 M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, op. cit., s. 30-31.
21 Idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, przeł. K. Michalski i in., Czytelnik, Warszawa 

1977.
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Fenomenologia oczywistości, fenomenologia samego-w-sobie-ukazywania się 
tego, co niewidoczne: takie są stadia fenomenologicznej epoché: Husserl-He-
idegger. „Ujmowanie” i „zamieszkiwanie” to dwa wynikające z nich sposoby 
bycia jako „bycie obecnym przy czymś” i „posiadanie dostępu do czegoś”. Jak 
owe dwa sposoby „obecności przy”, dwa sposoby „dostępu” urzeczywistniają 
się w malarstwie? Pytanie to nawiązuje do następującego pytania: co to jest 
malarstwo i jak to się dzieje, że jest ono malarstwem jedynie poprzez ustawiczną 
epoché, stanowiącą właściwe zadanie malarza? Co to jest obrazowa epoché? 
Jakie jest zadanie malarza?

Tak sformułowane pytanie mogłoby sugerować, że moment „Braque-Picas-
so” (czyli pięć lub sześć lat wyznaczających narodziny kubizmu) jest zaledwie 
jednym z wielu przykładów wciąż powtarzanej obrazowej epoché, dokonywanej 
za pośrednictwem „wariacji”, na przestrzeni całych dziejów malarstwa. Otóż 
chcielibyśmy pokazać, że kubistyczna „wariacja” obrazowej epoché pozwala 
przybliżyć się najbardziej do samej istoty (to znaczy do „jak”) obrazowej epoché, 
takiej istoty, która zawarta jest w geście i oglądzie czynionym przez malarza, 
w podwójnym napięciu między cierpliwością a niecierpliwością, a także między 
rozjaśnieniem a zaciemnieniem oglądu.

Tymczasem będziemy musieli ponownie zanurzyć się nieco w historię ma-
larstwa; powrócimy od Braque’a i Picassa do Cézanne’a, który, jak wskazywa-
liśmy wyżej i jak będziemy podkreślać, sytuuje się u źródeł kubizmu; a poprzez 
Cézenne’a dojdziemy do impresjonistów. Lecz określmy precyzyjnie kierunek, 
w którym będziemy podążać. Nie idzie wcale o to, by powracać do historii po 
to, by potwierdzać, wykonując ruch wstecz, że ma tam miejsce jakiegoś rodzaju 
postęp. Albowiem historia malarstwa nie jest historią postępu, lecz niekończącym 
przybliżaniem się – które każdy malarz urzeczywistnia na swój sposób (na różne 
sposoby) – do istoty malarstwa, a ostatecznie do niemożliwości dotarcia do tej 
istoty: nie udaje się nigdy uczynić tak, by ogląd objął tę istotę, by została ona 
pochwycona w dłonie, opanowana. Malarz nie maluje po to, by miał miejsce 
postęp w malarstwie, lecz po to, by „urzeczywistniać” samo malarstwo. „Urze-
czywistnianie”22 jest właśnie tym, co pozostaje, tym, co wynika z obrazowej 
epoché, tym, co pozostaje po dokonaniu zawieszenia wszelkiego „stanowiska 
egzystencji”, istnienia, obejmującego zarówno przedmiot, jak i podmiot. Dlatego 
też, zestawiając ze sobą dwa sposoby „posiadania dostępu” – ujmowanie oraz 
zamieszkiwanie – powinniśmy podjąć analizę różnicy fenomenologicznej, a nie 
czegoś takiego, jak postęp.

Zakładamy, że etapem wstępnym współczesnej epoché obrazowej jest re-
dukcja przedmiotu w impresjonizmie. Wszystko rozpoczyna się wraz z impre-
sjonistycznym odrzuceniem barwy lokalnej. Kolory są teraz kolorami światła 
i nie należą już do przedmiotu. Ta nie‑przynależność stanowi w całej pełni 
impresjonistyczną epoché. Tracąc swoje lokalne zabarwienie, przedmiot traci 
w konsekwencji swoje przedmiotowe kontury. Jego granice stają się nieokreślone, 

22 „Urzeczywistnianie” [Réalisation], termin ten zapożyczam od Cézanne’a, który mówił o „urze-
czywistnianiu wrażeń”.
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niewidzialne, z jednej bowiem strony zaćmiewa je zalew światła, a z drugiej 
natomiast strony nurzają się one w ciemności, tak jest na przykład w Stogach 
Moneta. Tym, co maluje malarstwo impresjonistyczne, jest niewidzialność przed-
miotu powodowana przez nadmiar – nadmiar tego, co „daje do widzenia”. 
Malarstwo impresjonistyczne ujmuje przedmiot, który zaniknął jako przedmiot 
(jako przedmiot samowystarczalny), ujmuje mianowicie przedmiot, który traci 
na naszych oczach swą rozpoznawalną tożsamość. Wszystko to dzieje się bo-
wiem na naszych oczach, właśnie na naszych oczach: ekspresja taka zawsze 
zakłada, że dzieje się to na naszych oczach, ale bez nas, zakłada, że bezsilnie 
przypatrujemy się temu, co się dzieje. Malując na naszych oczach, malarstwo 
impresjonistyczne dokonuje zarówno „wzięcia w nawias” przedmiotu, wypiera-
nego poprzez nadobfitość kolorystycznego natężenia, jak i „wzięcia w nawias” 
podmiotu, pozbawionego mocy, niezdolnego do widzenia, niezdolnego do 
zatrzymania tego, co widać.

Merleau-Ponty pisze w Oku i umyśle, że malarstwo maluje odtąd to, co 
jest usytuowane pomiędzy przedmiotami. Pomiędzy przedmiotami, a zatem, 
maluje ono to, co irrealne. W ten sposób plener staje się dla impresjonistów 
aspektem albo istotą przynależnego światu tworzenia świata [faire‑monde du 
monde]. Plener stanowi jedność „ujmowania” i „zamieszkiwania”, być może 
moglibyśmy nawet powiedzieć, że impresjonistyczny plener „urzeczywistnia” 
wzajemną kompensację „ujmowania” i „zamieszkiwania”. Idą one ze sobą 
w parze, przedziwnie dopełniając się wzajemnie i wzajemnie się znosząc.

Można więc zatem mówić o pewnego rodzaju „neutralizacji” przedmiotu, 
przy czym nie ulega wątpliwości, iż najlepiej wyraził to Georges Bataille. Od-
nosząc się do Olimpii Maneta, pisze on: „Dostojeństwo kogokolwiek, a tym 
bardziej czegokolwiek wynika już jedynie z tego, czym jest i co odsłania siła 
malarstwa”23. Ktokolwiek – cokolwiek, Bataille mówi także o „destrukcji 
tematu” (to znaczy „przedmiotu”), o „zasadzie obojętności”, o „błaho-
ści”, o „ciszy malarstwa”. Co więc pozostaje? Czy po dokonaniu rozbicia 
obiektywności przedmiotu pozostaje jedynie przeżycie, subiektywna strona 
rzeczy? Czy wrażenie jest tym czymś, co rozpościera się w przeżyciu? Czy 
zostajemy odesłani do takiej właśnie alternatywy? (Należałoby tutaj, bez 
wątpienia, odwołać się do tematyki heideggerowskiej, którą wydobyliśmy 
z Przyczynków: podwójna gra Machenschaft i Erleibnis. Machenschaft jako 
obiektywność przedmiotu i artefakt zostaje zredukowana przez impresjo-
nizm, ale czy Erleibnis, przeżycie, pozostaje? Czy jedno może pozostać bez 
drugiego? Czy wrażenie, plener, jako przynależne światu tworzenie świata, 
sytuują się w porządku przeżycia?

Nie ulega wątpliwości, że Cézanne lepiej niż impresjoniści pozwoli nam prze-
analizować sytuację malarstwa. Cézanne mówi o „impresji” (sensation), (o „małej 
impresji”), mówi on także o „motywie” (gdy wyjeżdżał na wieś, by malować na 
dworze, mawiał wtedy, że jedzie „do motywu”). Także i motyw cézannowski jest 
„plenerem”, a nie „identyfikowalnym przedmiotem”. Czyż Cézanne nie mówi 
o „zabarwionej, powietrznej logice”, czyż nie mówi on o sprawianiu, że „czuje 

23 G. Bataille, Manet, w: Oeuvres complètes, t. IX, Gallimard, Paris 1973.
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się powietrze”, czyż nie mówi on o „urzeczywistnianiu impresji”? Otóż, co się 
tyczy cézannowskiej impresji, uwydatnimy dwa elementy:
1. „Impresja” cézannowska nie jest przeżyciem, gdyż nie sposób analizować 

jej za pomocą terminów związanych z „motywem”. Przeciwnie, Cézanne 
dochodzi do „impresji” poprzez redukcję „przeżycia”, redukcję, bez której 
akt malowania byłby niemożliwy. Oto, jak opisuje on etapy redukcji:

„Staję w obliczu mego motywu, zatracam się w nim. Marzę, błąkam 
się. Słońce przenika mnie skrycie (…). Kiełkujemy. Wydaje mi się, kiedy 
zapada noc, że nie będę nic malował i że nigdy nic nie malowałem. 
O poranku, dnia następnego, z wolna ukazuje mi się układ geolo-
giczny (les bases géologiques), tworzą się jego warstwy, na płótnie 
wyłaniają się jego zarysy, szkicuję w myślach jego «kamienny szkielet» 
(le squelette pierreux) (…). Zaczynam oddzielać się od pejzażu, od 
tego, że go widzę. Uwalniam się od niego poprzez ten pierwszy szkic, 
poprzez linie układu geologicznego (…) «Zabarwiona, powietrzna 
logika», zastępuje nagle mrok, tę skostniałą geometrię. Wszystko się 
porządkuje… widzę. Nastaje nowa faza, naprawdę! Taka, w której nic 
już mi nie umyka, w której wszystko jest w sposób naturalny stężone 
i płynne, a zarazem naturalne. Pozostają już tylko kolory i jasność w nich 
zawarta”. (Conversations avec Gasquet – podkreślenia E. Escoubas)24.

Nic nie wskazuje, tak dobrze jak ten tekst, w jak wielkim stopniu praktykowanie 
malarstwa cézannowskiego stanowi operację epoché. Wskażmy kilka cech uka-
zujących, że tak jest. Odnotujmy najpierw dwojakie miejsce „widzenia” w tym 
tekście, dwa stopnie „widzenia”: pierwszy z nich to „widzenie” następujące 
po moim oddzieleniu się (séparation), a drugi to „widzenie” następujące po 
uporządkowaniu (organisation): czy tym, co następuje po sobie nie jest de facto 
„ujmowanie” oraz „zamieszkiwanie”, korelatywne dla redukcji faktyczności 
przedmiotu? – Husserl mawiał: nowe nastawienie. Cóż należy rozumieć poprzez 
owo „nastaje nowa faza, naprawdę!”, jeśli nie sam ruch epoché zapewniający 
dostęp do „rzeczy samych” i do „prawdy” w malarstwie? Odnotujmy wreszcie 
tę, bez wątpienia, dziwną formułę: „nic mi nie umyka”; formułę dziwną, bo 
w istocie, co znaczy „nic mi nie umyka”? Czy jest to rezultat przyswojenia, 
„akomodacji”, która miałaby zapewniać podmiotowi panowanie nad wszyst-
kim, co realne? „Nic mi nie umyka” oznacza „wszystko jest tutaj”, co jednak 
„jest tutaj”? Cézanne odpowiada: „pozostają już tylko kolory i jasność w nich 
zawarta”. Formuła ta oznacza tyle, co: nie pozostaje już nic innego, oprócz 
malarstwa. Nie ma już ani podmiotu, ani przedmiotu.

Jednakże, co chce powiedzieć Cézanne, gdy mówi: „wszystko jest… natu-
ralne”? Czy jest to powrót do obiegowego pojęcia „natury”? Czy chodzi o po-
nowne odnalezienie natury poprzez jej rekonstrukcję za pomocą malarstwa? 
Czy malarstwo cézannowskie polega na tworzeniu (consiste à fabriquer) natury 
natychmiast zatracanej, takiej, jaką stanowi raj impresji? Czy obraz malarski 
jest artefaktem? Więcej nawet: czyż słowo „naturalne” nie oznacza w języku 

24 P. Cézanne, Conversation avec Gasquet, Bernheim, Paris 1926. Odsyłamy tutaj do naszej książki: 
E. Escoubas, Imago Mundi – Topologie de l’art, Galilée, Paris 1986.
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Cézanne’a tyle, co „oczywistość”? Czy owo „naturalne”, ta „zabarwiona, po-
wietrzna logika”, ta cézannowska „impresja”, czyż wszystko to nie jest zbliżone 
do oczywistości Husserla? „Nic mi nie umyka” oznacza: zachodzi oczywistość 
(il y a évidence), w malarstwie zachodzi oczywistość.
2. Odtąd możemy analizować tę „zabarwioną, powietrzną logikę” na dwa 

zbieżne ze sobą sposoby: w kategoriach zogniskowanych wokół pojęcia 
rytmu, tak jak to czyni Henri Maldiney, oraz w kategoriach zogniskowanych 
wokół pojęcia stylu, tak jak to czyni Merleau-Ponty.

Zacytujmy Maldineya z jego L’Esthétique des rythmes: „Sztuka jest prawdą 
tego, co zmysłowe, dlatego że rytm jest prawdą tego, co stanowi aisthèsis”. 
A rytm nie ma w sobie nic fizycznego: „rytm jest w dosłownym znaczeniu 
meta-fizyczny; sytuuje się on poza fenomenami fizycznymi, poza wyznacza-
jącymi je składnikami”. Rytm przynależy do innego porządku czasu: czasu, 
który nie jest czasem uniwersalnym, lecz czasem teraźniejszym (temps de 
présence). To właśnie w tym miejscu, w tekście Maldineya, jest naszym zda-
niem mowa o obrazowej epoché, rytm bowiem i czas teraźniejszy stanowią 
z epoché jedność.

„Jaki typ rzeczywistości – zapytuje Maldiney – jaki sposób bycia mają, w sfe-
rze doświadczenia, składniki wyznaczające fenomeny? Składniki te nie są ani 
zdarzeniami fizycznymi, ani też zdarzeniami przynależnymi do porządku świa-
domości (…). Ani następowanie po sobie dźwięków rozbrzmiewających zgodnie 
z prawami fizyki… też następowanie po sobie wyglądów tej samej rzeczy lub 
też tego samego stanu rzeczy… ani też, tym bardziej, przeżycia świadomości 
stanowiące cześć tego samego pojedynczego strumienia świadomości. A więc? 
A więc należy wyzwolić się z pewnego rodzaju iluzji teoretycznej, takiej iluzji, 
która polega na przeświadczeniu, że wszelkie doświadczenie ustrukturowane 
jest przez biegunowość podmiotowo-przedmiotową”25.

Zacytujmy Merleau-Ponty’ego z Mowy pośredniej:
„Od czasów, gdy Husserl, mając na celu wyjaśnienie naszej źródłowej relacji 

ze światem, wprowadził pojęcie stylu, to Malraux… idzie dalej niż ktokolwiek 
przedtem. Malarz pragnie wyrazić w obrazie nie tyle siebie, swoje bezpośred-
nie «ja», niepowtarzalny odcień odczuwania, co swój s t y l, który musi zdobyć, 
zmagając się z własnymi próbami, z sobą samym, jak również z malarstwem 
innych lub ze światem”26. Ten „schemat wewnętrzny”, coraz silniej narzucający 
się kolejnym obrazom – aż słynne krzesło staje się, stwierdza Malraux, „’bru-
talnym ideogramem imienia Van Gogha’ – d l a  s a m e g o  Van Gogha jest nie 
do wykrycia ani w pierwszych dziełach, ani w «życiu wewnętrznym» (albowiem 
wówczas Van Gogh nie potrzebowałby malować, by dotrzeć do siebie, rzuciłby 
malarstwo)”27.

25 H. Maldiney, Regard, parole, espace, op. cit., s. 147. Zacytujmy także inny fragment: „Dystans, 
jaki dzieli widzenie wyobrażające, widzenie przedmiotów, od wizji estetycznej podporządkowującej się 
rytmowi form lub światła, wyznacza to, co zasadne jest określać mianem twórczej abstrakcji malarza. 
A abstrakcja ta i rzeczywistość, w jakiej malarz się sytuuje, stanowi jedno i to samo” (s. 9).

26 M. Merleau-Ponty, Mowa pośrednia i głosy milczenia, przeł. E. Bieńkowska, w: Oko i umysł. 
Szkice o malarstwie, op. cit., s. 131-132. (Pierwszego zdania owego fragmentu, tego zdania, w którym 
jest mowa o Husserlu, nie ma w tekście polskim – przypis tłum.).

27 Ibidem, s. 132-133.
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Tak więc, by scharakteryzować styl, odrzuca „życie wewnętrzne” i mówi 
o „ekspresji” i o „znaczeniu”. „Urzeczywistnianie impresji” (Cézanne), „rytm” 
(Maldiney), „ekspresja” lub też „znaczenie” (Merleau-Ponty) to określenia ozna-
czające epoché obrazową jako taką.

Braque – Picasso – 1906-1913: Narodziny kubizmu

Późny Cézanne: Góry św. Wiktorii widziane z Lauves, Kąpiące się i Wielkie ką-
piące się, Kąpiący się.

Początek kubizmu: za sprawą Braque’a, te same miejsca w Prowansji, Estaque; 
za sprawą Picassa: te same tematy, Kąpiące się, Kobiety.

Skąd te powtórzenia tematyczne? Dlaczego podejmować ponownie te same 
tematy i dlaczego malarstwo to kwestia tematu? Czy może raczej jest tak, że 
malarstwo urzeczywistnia się poprzez wnętrze swej własnej historii? Czy praca 
malarza jest pracą nad obrazem malarskim? Czy rzeczywistość, która ma być 
malowana jest rzeczywistością usytuowaną poza malarstwem, czy też rzeczy-
wistością już osadzoną w malarstwie, rzeczywistością wywodzącą się z niego? 
Cézannowskie dzieło stwarza możliwość, by odnieść się do przedmiotu, który ma 
być malowany: nie jest to już przedmiot, który ma być przeniesiony na płótno, 
lecz przedmiot zapośredniczony przez dzieło Cézanne’a? Gdzie, w takim razie, 
sytuują się ramy tego odniesienia, czy zostają one wytyczone przez przedmiot 
zewnętrzny w stosunku do malarstwa, czy też właśnie poprzez już namalowany 
obraz? Jak pojmować to dwojakie odniesienie? Gdzie zatem usytuować obra-
zową epoché? Czy dotyczy ona, za każdym razem, transcendencji przedmiotu 
czy też transcendencji malarstwa?

Od późnego Cézanne’a do początku kubizmu odnajdujemy ten sam sposób 
wykonania obrazu. U Cézanne’a mamy głębię uzyskaną poprzez podwójny 
efekt wycofywania się i wychodzenia pejzażu do przodu, splecione ze sobą 
i usytuowane obok siebie kwadraty, w kontrastujących ze sobą i cieniowanych 
kolorach; wydłużenie ciał, efekty polegające na zakrzywieniach, zaokrągleniach: 
to, co Cézanne nazywał „obchodzeniem się z naturą poprzez kulę, stożek 
oraz walec”. U Braque’a  i Picassa, na początku kubizmu, taka sama głębia 
uzyskiwana jest poprzez spiętrzanie i nawarstwianie; kontrastujące ze sobą 
kolorystycznie bryły, kolory u samego Cézanne’a są przedtem tonowane: brąz, 
ochra, zieleń; wszędzie krągłość form, wszędzie bardzo wydłużone drzewa, 
rozciągnięte ciała malowane przez Picassa z tymi walcowatymi, rurkowatymi 
członkami, rozdętymi w środkowej części i zwężonymi w części końcowej, 
tam, gdzie są dłonie. Jak więc określić obrazową, kubistyczną epoché inaczej 
niż jako podwójne oddzielenie się: od przedmiotu, a także od Cézanne’a. 
Oznacza to tyle, że redukcja transcendencji przedmiotu prowadzi poprzez 
redukcję transcendencji malarstwa.

Rozpoczniemy od wskazania znaczących etapów ewolucji kubizmu28.

28 Nie bierzemy tu pod uwagę rozróżnienia, które czyni się między kubizmem analitycznym oraz 
kubizmem syntetycznym, nawet jeśli etapy, które wskazujemy, pokrywają się mniej więcej z tym, co 
stanowi efekt tego rozróżnienia.
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1906-1907
Braque – Pejzaż z La Ciotat (s. 71)29. Pejzaż nasłoneczniony, zdominowany przez 
krągłość: gęste okrągławe drzewa, barwy żółte, niebieskie, zielone, ciemne niebo; 
pejzaż rozpościera się w dal. Zdominowana przez krągłość jest także Martwa 
natura z dzbankami i fajką (s. 70): zostają tam uzyskane szerokimi pociągnię-
ciami pędzla czerwone, zielone, niebieskie przedmioty o wyeksponowanych 
zarysach kulistych, usytuowane na obrusie z prawej strony.

Picasso – Panny z Awinionu (s. 67): ciała rozciągnięte wzwyż, ich formy są 
zakrzywione, zaokrąglone niczym sierpy księżyca, kontury natomiast są wyraziste.

To samo odnajdujemy w obrazie Trzy kobiety (s. 105) ukazującym ciała 
w kolorze czerwono-ceglastym, których kontury są zaokrąglone w taki sposób, 
że przybierają formy półksiężyców, duże połacie kolorów mniej lub bardziej 
ściemnionych wywołuje efekt gry światła i cienia.

1908-1909
Braque – Dom w Estaque (s. 95)
Picasso – Dom w ogrodzie (s. 94)

Te dwa obrazy charakteryzuje bardzo podobny sposób wykonania, zostały 
one namalowane w tym samym czasie (sierpień 1908 roku) z zamysłem kon-
frontacji. To samo drzewo, wyrastające w środkowej i dolnej części obrazu, 
skierowane po lewej stronie ku górze, zaokrąglone, wygięte jak gdyby przez 
wiatr, otulające niejako obraz od przodu w tył. W obydwu tych obrazach owo 
drzewo pełni dwojaką rolę: stanowi ono część przedstawianej sceny, ale też 
kadruje ono scenę, odrzucając ją w tył i oddzielając widza od sceny, zakłóca 
ono ześlizgiwanie się sceny ku widzowi, a także utrudnia widzowi dostęp do 
niej. W tych obrazach malarskich pojawiają się pierwsze sześciany (cubes): 
domy o wyrazistych, wytyczonych za pomocą prostych linii konturach, mające 
trójkątne dachy, są kubiczne. Jedyne zaokrąglenia to nachylenia i ruch drzew. 
Kolory są już barwami typowo kubistycznymi: brąz, ochra, zieleń, szarość, nie 
ma natomiast kolorów żywych lub ciepłych.

W całym obrazie Braque’a dominuje ochra, na obrazie Picassa dominuje z ko-
lei szarość, w niektórych miejscach tych obrazów przebija posrebrzane, lunarne 
światło. Wszystkie płótna Braque’a z La Roche-Guyon, wykonane latem 1909 roku 
(s. 126-130), są zawłaszczone poprzez sześciany. Ruch jest tu oddawany poprzez 
wyżłobione smugi (stries), uzyskane poprzez dotknięcia pędzla w kolorze zielonym, 
szarym, ochrowym, wywołuje to wrażenie, że całość jest poruszana przez wiatr. 
Namalować wiatr: jest on, być może, wciąż jeszcze „motywem” malarstwa.

Lato-jesień 1909
Kompozycja złożona z sześcianów i płyt, powyginanych tak, jak gdyby metalowe 
tafle były przykrajane i umocowywane. Kolory przytłumione: szarość, ochra, zieleń, 
rozbłyskujące odcieniami metalicznego połysku w taki jednak sposób, jak gdyby 
światło było rzutowane na obraz, a nie emitowane z obrazu. Ma tu miejsce efekt 

29 Wskazana numeracja stron odsyła cały czas do katalogu Picasso et Braque. Invention du cubisme 
(por. przypis nr 1).



73

Epoché obrazowa: Braque i Picasso

zagęszczenia (zwłaszcza w odniesieniu do twarzy kobiety), a także efekt głębi roz-
pościerającej się z tyłu kobiety. Odnajdujemy to samo na obrazie zatytułowanym 
Portret Ambroise’a Vollarda, powstałym nieco później (1910) (s. 169): szaro-czar-
ne, pozbawione gęstości płyty, ale wyjątek stanowi tu twarz skomponowana ze 
ścieśnionych płyt w kolorze ochry, tworzących bryłę przypominjącą ognistą kulę.

Braque – Martwa natura z mandorą i metronomem (s. 139)
Jest to zestaw mających metaliczny połysk sześcianów i płyt o ostrych krawę-
dziach i konturach wyznaczonych poprzez linie proste. Mandora i metronom, 
ledwie dostrzegalne, stanowią część zestawu złożonego z kawałków przypomi-
nających kawałki stali. W centrum ochra, gdzieniegdzie w tonacji przytłumionej, 
a gdzieniegdzie mająca ostry połysk. Grubość płyt jest marginalizowana poprzez 
to, co sytuuje się na pierwszym planie, głębia natomiast jest marginalizowana 
przez wysokość. Odnosimy wrażenie, iż cały ten obraz pnie się ku górze. Jesienią 
1909 roku wariacja nawiązująca do dzieła cézannowskiego zostaje ukończona.

1911
Braque – Dachy w Ceret (s. 189)
Picasso – Pejzaż w Ceret (s. 188)

Obydwa zostały namalowane latem 1911 roku.
Przestrzeń stanowiącą labirynt wyznaczają linie proste. Ich układ jawi się jako 

splot linii poziomych i pionowych, równoległych w stosunku do siebie lub też 
prostopadłych. Dominacja wysokości urzeczywistniona została kosztem zani-
ku głębi, wszystko zdaje się tu zmierzać ku górze obrazu. Pełna gama odcieni 
szarości i ochry, od najjaśniejszych do najciemniejszych, pociągnięcia pędzla 
dające świetlistą biel u Braque’a, natomiast u Picassa – posrebrzany połysk. 
Układ frontalny przeważa tu nad układem perspektywicznym.

1912
Braque – Portugalczyk (s. 205)
Picasso – Moja piękna – Kobieta z gitarą (s. 204)

Widzimy powierzchnię płyt pozbawionych grubości, kwadratowych lub 
też trójkątnych, a niekiedy także okrągłych u Braque’a. Efekt bycia złożonym 
z cienkich warstw, bycia powyginanym, braku głębi. Na tych dwóch obrazach 
nakładają się na siebie dwie struktury: na wielkich płytach są nakreślone całkiem 
małe kwadraciki, mające kontury regularne niczym małe cegiełki. Wszędzie 
rozbłyski metalicznego światła, eksponujące nos i ramię „Portugalczyka”, który 
staje się niemalże niedostrzegalny. Co się tyczy Kobiety z gitarą, jest ona także 
niedostrzegalna, przesłonięta przez metaliczne płyty. Jest tylko szarość i ochra 
w tonacji jasnej lub ciemnej, bardzo zresztą dopracowanej.

Biorąc te obrazy jako punkty odniesienia i śledząc, mając na względzie historię 
kubizmu30, stawiamy następującą hipotezę: „redukcja” kubistyczna to redukcja, 

30 Postanowiliśmy nie zajmować się tu wyklejankami (papiers collés), kolażami, skądinąd bardzo 
ważnymi, które wymagałyby pogłębionej analizy. Zakłócają one spojrzenie, stwarzając za jednym zama-
chem pomost łączący obraz malarski z rzeczywistością, a także mur oddzielający obraz malarski od tej 
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która dotyczy dwojakiej transcendencji: transcendencji podmiotu i przedmiotu 
oraz transcendencji malarstwa jako malarstwa. Redukcja transcendencji ma-
larstwa jako malarstwa, czyli kubizm, jest podsumowaniem historii malarstwa 
i wzięciem tejże historii w nawias. Przeanalizujmy cechy obrazowej epoché 
w kubizmie.

Co zatem z kolorami, ze światłem i z „plenerem”?
Kolory w kubizmie to kolory neutralne: szarość, brąz, ochra, od tych naj-

bardziej jasnych aż do najbardziej ciemnych, dochodzi do tego zieleń, kolor, 
który nie jest neutralny, ale stabilny, „spokojny”. Dlaczego paleta kubistyczna 
ogranicza się do tego, co nazwano „kombinacją nieruchomą” (combinatoire 
fixe)?31: czy po to, by unieruchomić, zmumifikować spojrzenie? Czy po to, by 
odciągnąć je od fascynacji kolorami i przytwierdzić je do innego elementu ob-
razu malarskiego. Przytwierdzić do jakiego elementu? Fiksowanie spojrzenia 
zdaje się kubistycznym sposobem „widzenia”, „ujmowania”.

Najważniejszą transformacją kubistyczną jest jednak niewątpliwie eliminacja 
rzucanych cieni: namalowane rzeczy nie rzucają już na obrazie malarskim swych 
cieni; namalowane rzeczy i sześciany mają natomiast miejsca ciemne i miejsca 
oświetlone, na tych rzeczach znajdują się miejsca, gdzie są poniekąd cienie, lecz 
są to cienie czegoś, czego nie ma. Rzeczom przyporządkowane są też rozbłyski 
światła, ale czy naprawdę jest to jeszcze światło? Żadne światło nie jest usytu-
owane w obrazie malarskim jako takim, żadne światło nie rozchodzi się wewnątrz 
obrazu, żadne światło nie wychodzi od obrazu malarskiego, jedyne światło, to 
takie światło, które jest rzucane na obraz malarski niejako z zewnątrz. Chodzi 
o światłość, która dociera z zewnątrz, ale nie oświetla jednej lub też drugiej 
strony rzeczy, tak jak czyniłoby to słońce. Oświetla ona co najwyżej poszczególne 
płyty, zagłębienia tak bardzo rozproszone, że spojrzenie poszukujące jednolitego, 
możliwego do zlokalizowania, źródła jest w konsekwencji zdezorientowane.

Zastygłość i eksplozja spojrzenia: spojrzenie „kubistyczne” cechuje jedno 
i drugie, jest ono na trwałe pogrążone w tej sprzeczności. Zastygłość i eksplozja: 
„ujmowanie” kubistyczne zawiera w sobie obydwie te skrajności, wyzwala ono 
na jednym i tym samym płótnie niepokojącą dziwność oczywistości.

Więcej nawet: tym, co frapuje w obrazach kubistycznych, zwłaszcza tych, 
w których urzeczywistniony został jakiś wariant rozwiązań inspirowanych 
Cézannem, nie jest wcale owa impresjonistyczna warstwa światła, która zalewa 
rzeczy, pozostawiając im jedynie trochę cienia. Tym, co frapuje, są natomiast 
rozbłyski światła, silne i ostre. Chodzi tu o ostry, jak gdyby metaliczny blask, 
o owe świdrujące rozjaśnienia.

samej rzeczywistości. Ich istota polega na tym, że sytuują one bezpośrednio na płótnie coś, co można 
znaleźć w rzeczywistości, ale [to coś] nie ma związku z tym, co jest malowane. Mieszanina tego, co 
realne oraz irrealne wywołuje efekt dziwności.

31 Odwołajmy się do tekstu Dory Vallier zatytułowanego Cubisme et couleur, „Critique”, nr 416, 
1982, gdzie pojawia się rozróżnienie na kombinację ruchomą, taką, którą ustanawia impresjonizm, i na 
kombinację nieruchomą, taką, którą ustanawia kubizm. Kolory charakterystyczne dla pierwszej z nich: 
czerwień, niebieski, żółcień, a także rozliczne warianty ich melanżu. Kolory charakterystyczne dla drugiej 
z nich to z kolei biel i czerń, a także jedyny możliwy ich melanż – szarość. Zob. też to, co Dora Vallier 
mówi na temat zieleni, koloru „spokojnego”.
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Epoché kubistyczna, która wyłącza światło naturalne, ujawnia „widzenie” 
jako coś ostrego: ostrość (acuité) i świdrowanie (blessure): taka jest istota „wi-
dzenia”, takie jest „widzenie czyste”.

A co z kolei z cézannowską „zabarwioną, powietrzną logiką”? Nic więcej niż 
to, że nie ma cyrkulacji światła, nie ma też cyrkulacji powietrza w kubistycznym 
obrazie malarskim. Nie ma już atmosfery, nie ma „pleneru”: również sam obraz 
malarski jest całością wyznaczoną poprzez napięcia zachodzące między jego 
elementami, żadne przemieszczenie nie jest tu możliwe; spojrzenie rozcinające 
rzeczy przychodzi z zewnątrz, lecz nie może ono krążyć, przemieszczać się między 
rzeczami usytuowanymi na obrazie malarskim. Śledzenie wzrokiem nie jest już 
możliwe. „Widzenie” pada ofiarą swej istotowej słabości: następuje moment, 
w którym spojrzenie całkowicie wyostrzone i świdrujące, tak mocno, jak tylko 
jest to możliwe, nie jest już w stanie śledzić czegokolwiek i nie może już zatem 
nic widzieć. Nie może już nic uchwycić. Spojrzenie nie jest już „ujmowaniem” 
czegoś, lecz kołataniem (palpitation) na powierzchni rzeczy.

A co z kształtami (formes) i z przestrzenią?
Kształty nie są już kształtami cézannowskimi, które komponują skontrastowane 
ze sobą kwadratowe bryły, ale także zaokrąglenia i zakrzywienia brył, zdają 
się zawsze w jakimś bardzo wolnym ruchu, w stanie jakiegoś geologicznego 
„drgnienia”. Teraz mamy natomiast kształty kubiczne, stałe i wyostrzone, a także 
linie proste, schematyczne. Z powodu owych sześcianów i płyt zajmujących całe 
płótno i to w taki sposób, że jest ono zarazem wypełniane, jak i rozpraszane, 
obraz malarski przypomina mozaikę, którą wyznaczałaby nie tyle budowa kwa-
dratów, ile ich rozmieszczenie. Struktura dystrybutywna zastępuje tu strukturę 
perspektywy.

W tej strukturze dystrybutywnej wypełnienie przestrzeni jest całkowite: 
z powodu owych sześcianów i płyt, nie ma już miejsca na nic innego, nie ma 
już wolnego miejsca, które pozwoliłoby na iluzję możliwego przemieszczenia 
rzeczy na obrazie. Nic nie może zmienić miejsca, gdyż nie ma już więcej „miej-
sca”: pojęcie „miejsca” nie jest konstytutywne dla przestrzeni kubistycznej. 
Przestrzenność zostaje w kubizmie zredukowana do tego, co stanowi jej czystą 
esencję: do gry napięć między elementami całkowicie nieprzemieszczalnymi. 
Przestrzeń wypełniona, w której nie ma już wolnego miejsca, czyli pozbawiona 
„pleneru”, nie jest już wcale przestrzenią: przedstawienie przestrzeni zostaje 
zastąpione przez świat stały. Redukcja kubistyczna to redukcja przestrzeni. Od 
momentu redukcji przestrzeni (jako tego, co może w sobie coś zawrzeć), tym, 
co pozostaje, jest bryła (volume).

Lecz nie ulega wątpliwości, że bryła także będzie musiała zostać zredukowana. 
A jednak, aby zredukować bryłę, nie wystarczy rozłożyć ją na jej komponenty, 
to znaczy linie. Co to są linie kubistyczne? To linie proste, które są liniami roz-
rywającymi, rozcinającymi. Tak więc kształty kubistyczne wyznaczone poprzez 
zerwania i przecięcia, przeciwstawiają się cézannowskim „przejściom” (passages). 
Wiadomo, że Cézanne operował na płótnie tym, co nazywał „przejściami”, chodzi 
o biel, sprawiającą wrażenie, że płótno jest nagie, niemalowane. „Przejście”, 
które samo jedno mogłoby posłużyć za charakterystykę całej „zabarwionej, 
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powietrznej logiki” Cézanne’a, stanowi modus obrazowej epoché. Zerwanie 
lub też przecięcie to inny jej modus, całkowicie odmienny. „Przejście” to szew, 
sposób łączenia i gromadzenia rzeczy („odwrotna strona rzeczy wszystko 
łączy” mawiał Cézanne); zerwanie to sposób rozmieszczenia, porozdzielania 
rzeczy: już samo ułożenie płyt oddziela rzeczy od siebie i niweluje (casse) ich 
pojemność. Pojemność wyznaczają w tym przypadku jedynie zagięcia (plis), 
im więcej ich jest, im bardziej warstwy płyt są cienkie, tym bardziej, zanika ich 
głębia. Zagięcie stanowi to, co pozostaje po redukcji pojemności. Zagięcie nigdy 
nie jest redukowane i to ono sprawia, że obraz kubistyczny przeciwstawia się 
obrazowi klasycznemu, perspektywistycznemu: ten ostatni jest spłaszczaniem 
świata, niwelowaniem jego pofałdowań. Lecz czy po tym, jak w wyniku redukcji 
kubistycznej przestrzeń zredukowana zostaje do zagięć, można jeszcze mówić 
o kształtach? Czy istnieją „kształty” kubistyczne? Czyż nie powinniśmy raczej 
powiedzieć tego, co Deleuze mówi o Baconie: „nie chodzi o to, by odtwarzać 
lub wymyślać kształty, ale o to, by zebrać siły”32.

Powróćmy do pytania, jaki jest status przedmiotu w malarstwie kubistycz-
nym? Cóż pozostaje z tożsamości przedmiotu, przy takim zachodzeniu na 
siebie płyt, i takim ułożeniu sześcianów? Kubizm praktykuje systematyczną 
deformację przedmiotów33. Proces kubistyczny to przede wszystkim jednak 
przykrywanie przedmiotu splotem linii i form (formes) kubicznych. Proces ów 
oznacza nie to, że trudno odgadnąć, jaki to przedmiot, albowiem niekiedy taki 
efekt spowodowany zostaje przez zwykłe przykrywanie jednego przedmiotu 
przez drugi. Proces ów oznacza natomiast najczęściej to, że mamy tu efekt 
zatajenia (occultation), wycofania się (retrait): jest to zakaz widzenia czego-
kolwiek. Przedmiot jest w trakcie zanikania, nie ma już przedmiotu, ale obraz 
malarski wciąż utrzymuje nazwę przedmiotu – przedmiot nie zostaje zatem 
wyeliminowany, lecz zneutralizowany34.

A zatem, jeśli przedmiot jest w trakcie zaniku, to co właściwie ukazuje się 
na powierzchni obrazu malarskiego, w tym splocie linii, pośród owych płyt 
i sześcianów, w tej mozaice ochry i szarości? Tym czymś, co się ukazuje, są roz-
błyski, rozbłyski światła czy może raczej rozbłyski oświetlania. To ukazywanie 
się, będąc niewidoczne, jest ukazywaniem się oświetlania. Rozbłyski „meta-
liczne” albo też, być może, odblaski oświetlenia metalu; o ile lustro stanowiło 
symbol malarstwa klasycznego, o tyle metal jest komponentem formującym 
wyobraźnię malarstwa współczesnego: metalurgia kolorów urzeczywistnia się 
na powierzchni obrazu kubistycznego.

Ukazywanie się zawarte jest w tych rozbłyskach, w tej metalurgii. Cóż pozo-
staje do powiedzenia, jeśli nie to, że redukcja „widzenia” została właśnie tutaj 
dopełniona? „Czyste widzenie” to widzenie, które widzi rozbłyski, które widzi 
poprzez rozbłyski. Owo „poprzez rozbłyski” jest samą istotą czystego widze-
nia. Implikowane są tu dwie cechy czystego widzenia. Z jednej strony czyste 

32 G. Deleuze, Logique de la sensation, La Différence, Paris 1981, s. 39.
33 Nie chodzi tu jednak o deformacje dokonywane później przez Picassa, który, naszym zdaniem, 

porzuca abstrakcję, by powrócić do figuratywności – gdyż wielość danych jednocześnie do oglądania 
twarzy nie jest wcale zerwaniem z figuratywnością.

34 Tu tkwi różnica między kubizmem i Kandynskim, którego obrazy noszą tytuły, jak choćby Kom-
pozycje i nie mają w tytule nazwy żadnego przedmiotu.
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widzenie jest widzeniem powierzchniowym – a jest to sama istota „widzenia”, 
gdyż zawsze widać jedynie powierzchnię rzeczy; nie widzi się nigdy nic innego 
niż powierzchnię. Z drugiej strony tym, co rozgrywa się na powierzchni, jest 
nieoczekiwane, czyli przypadek (accident). Tak więc tym, co widzi czyste widzenie, 
jest przypadek. Istota malarstwa to malarstwo „przypadkowe” (la peinture de 
l’accident). Być może to właśnie pisze Deleuze, wtedy, gdy wypowiada się na 
temat malarstwa Bacona: „Kształt (forma) bierze się z przypadku, nie z istoty”35. 
Ale w kubistycznej epoché to właśnie przypadek jest istotą. Cézanne’owi mó-
wiącemu o „urzeczywistnianiu impresji” Braque odpowiada w swych Cahiers 
następująco: „impresja-objawianie (sensation‑révélation). Owo objawianie jest 
przypadkiem. Malarstwo, z istoty swej, maluje świat bez przedmiotu”36.

Lecz zapytajmy raz jeszcze: jaki jest status przestrzeni w malarstwie kubi-
stycznym? W jaki sposób granice organizują się na obrazie kubistycznym? Jaki 
podział urzeczywistnia się między wnętrzem i zewnętrzem, między tym, co coś 
w sobie zawiera (contenant) i samą tą zawartością (contenu), gdzie miałyby się 
zbiegać kluczowe wątki historii zachodniego malarstwa? Jaki jest sposób kubi-
stycznego „zamieszkiwania”? Kiedy nastaje malarstwo kubistyczne, przestrzeń 
perspektywy zostaje zastąpiona przez przestrzeń, która ma charakter labiryntu. 
Co to jest perspektywa? W zasadzie jest to taka konstrukcja, w której spojrzenie 
widza zostaje wezwane ku temu, co stanowi wybieganie w nieskończoność. 
A zatem ku temu, co irrealne. Merelau-Ponty zauważa w Mowie pośredniej, 
że perspektywa „nie jest prawem funkcjonowania percepcji”, że „uzależniona 
jest od kultury”. Pisze on tak:

„Przedtem mój wzrok, przebiegając swobodnie głębię, wysokość i szerokość, 
nie wiązał się z żadnym punktem widzenia, ponieważ przyjmował je i odrzu-
cał kolejno, teraz wyrzekam się wszechobecności i przedstawiam na rysunku 
tylko tyle, co daje się widzieć z określonej pozycji przez oko unieruchomione 
i utkwione w jednym «punkcie zbiegu» pewnej «linii horyzontu» raz na zawsze 
ustalonej (…). Przedtem doświadczałem świata pełnego rzeczy nieprzeliczonych 
i domagających się wyłączności, świata, który można ogarnąć tylko w prze-
biegu czasowym, stopniowo, gdzie każdy zysk jest zarazem stratą; oto teraz 
niewyczerpany byt krzepnie w uporządkowaną perspektywę, gdzie dal jest już 
tylko dalą”37.

Tak więc perspektywa konstruuje obraz malarski jako powierzchnię oddzie-
lającą, trzymającą widza na dystans, separuje go od przedstawianej na obrazie 
sceny. Na odwrót, jak wiadomo, malarskie obrazy bizantyjskie, w których scena 
wybiega ku widzowi (który staje się pewnego rodzaju „punktem wybiegania” 
dla konstruowanej sceny), ogarniają widza, wciągając go do sceny: w ten spo-
sób widz jest oglądany przez obraz, przez Pantokratora (przykłady ukazujące 
te dwie odmienne perspektywy można znaleźć u Piera della Francesca. Więk-
szość obrazów malarskich Piera della Francesca jest skonstruowana zgodnie 
z zasadami perspektywy renesansowej, takiej, która trzyma widza na dystans; 

35 G. Deleuze, Logique de la sensation, op. cit., s. 80.
36 Odsyłamy tutaj do pracy Emmanuela Martineau, Malevitch et la philosophie, L’Age d’Homme, 

Paris 1977.
37 M. Merleau-Ponty, Mowa pośrednia i głosy milczenia, op. cit., s. 127-128.
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ale Zmartwychwstanie z San Sepolcro jest skonstruowane zgodnie z zasadą 
perspektywy odwrotnej, oto widz jest oglądany przez zmartwychwstałego 
Chrystusa).

Perspektywa i, jeśli można tak rzec, antyperspektywa, tak kształtują się dwa 
odmienne odniesienia w stosunku do namalowanej sceny: trzymanie na dystans 
i widowisko z jednej strony, ogarnianie i bliskość z drugiej strony. Lecz czy mo-
żemy się tu zatrzymać i czyż nie wchodzi tutaj w grę także odmienna relacja 
czasowa? W malarstwie renesansowym widz kontempluje z daleka zobrazowaną 
scenę, odległą w czasie, jest to scena, która już się wydarzyła: cały obraz jest 
osadzony w przeszłości, wskazuje to, co minione. W malarstwie bizantyjskim 
z kolei widz jest pochłonięty przez scenę, która rozgrywa się w czasie teraźniej-
szym, w teraźniejszości widza. Wkracza on teraz w przestrzeń religijną. Tak więc 
czas historyczny jest konstytuowany przez perspektywistyczny iluzjonizm rene-
sansu, chodzi o przeszłość rozpoznaną jako przeszłość. Malarstwo bizantyjskie 
jest osadzone w teraźniejszości i dlatego też widz nie jest tutaj widzem, lecz 
uczestnikiem. W taki oto sposób kształtują się dwa sposoby „zamieszkiwania”, 
które są całkowicie sobie obce.

A co z „zamieszkiwaniem” kubistycznym? Przestrzeń perspektywistyczna zostaje 
zastąpiona przez przestrzeń o charakterze labiryntu, a głębokość zostaje zastą-
piona przez frontalność. Lecz czy można zamieszkiwać przestrzeń, w której nie 
ma miejsca i czy jest to jeszcze przestrzeń? Pojęcie „zamieszkiwania” definiowane 
w kategoriach binarnych opozycji „zawierające-zawierane”, „wnętrze-zewnętrze” 
zostaje tu poddane redukcji. Zostaje również jednocześnie zredukowana iluzja 
sceny minionej (passée), przypominanej sobie, odtwarzanej38. A jednak, w obliczu 
tej niezamieszkałej „przestrzeni” widz nie może nie zachowywać dystansu: jest 
on więc jednak widzem, a nie uczestnikiem. Lecz to widowisko (spectacle) nie 
jest żadnym widowiskiem: nie odsyła ono do niczego. Czy widowisko, o którym 
mowa, nie jest zatem widowiskiem osadzonym w teraźniejszości, w teraźniejszości 
widza? Teraźniejszość widza sytuuje się w „widzeniu”: w widzeniu tego, co jest 
do widzenia, w widzeniu widowiska. Otóż w obrazach kubistycznych nie ma nic 
do widzenia – żadnego przedmiotu, czy może raczej żadnej repliki przedmiotu. 
Nie ma zatem nic innego do widzenia, niż „widzenie” samo w sobie. Widać 
jedynie moment „widzenia”, objawianie się widzenia, rozbłysk widzenia. Widać 
także słabość widzenia, którą jest wycofywanie się „widzenia”. Jeżeli można by 
tu dokonać transpozycji terminu „replika”, to czy nie należałoby w konsekwencji 
powiedzieć, że obraz kubistyczny jest repliką, lecz nie repliką tego, co jest do 
widzenia, lecz repliką samego widzenia jako takiego?

Tym, co pozostaje w kubistycznej epoché, jest „czyste widzenie”; jest to „czy-
ste widzenie”, które stawia obraz malarski przed naszymi oczami. Ujmowanie 
i zamieszkiwanie to ujmowanie i zamieszkiwanie „widzenia” przez nie samo, 
„widzenia” poprzez „widzenie”, implikuje to różnicę, zagięcie (pli) widzenia. Ma-
larski obraz kubistyczny jest właśnie zagięciem widzenia, zagięciem ukazywania 

38 Merleau-Ponty pisze w Oku i umyśle: „Cała współczesna historia malarstwa, cały jej wysiłek pod-
jęty zostaje dla uwolnienia się od iluzjonizmu (perspektywy – u E. Escoubas)…” (Oko i umysł, op. cit., 
s. 48). Merleau-Ponty mówi także o wysiłku malarstwa współczesnego, który ma na celu „pomnażanie 
systemów ekwiwalencji” (ibidem, s. 54), a system ekwiwalencji to dla Merleau-Ponty’ego styl.
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się, które pozostaje niewidoczne. Obraz kubistyczny jest oczywistością widzenia, 
„czystego widzenia” stanowiącego „nigdy nie-widziane” widzenia jako takiego.

Kubistyczna epoché przynosi nam oczywistość „widzenia”, widzenia czystego, 
które opisuje Husserl. Jest to „widzenie” bez głębi, „widzenie” powierzchniowe, 
istota widzenia, jego aspekt. Otóż istoty widzenia, widzenia czystego, nie wi-
dzi się często. Nie widzi się jej naturalnie, to znaczy pozostając w nastawieniu 
naturalnym, istotę tę widać jednak w malarstwie, wtedy gdy obrazowa epoché 
restytuuje oczywistość widzenia i zwraca owo widzenie oczywistości. Obraz 
kubistyczny jest tego przykładem. Nie można na nim prawie nic zobaczyć. Istotę 
widzenia widać przez przypadek. Obraz kubistyczny jest takim przypadkiem.

Widzenie „czystego widzenia”, nie trwa to długo. Bywalcy muzeów będą mieli, 
bez wątpienia, następujące doświadczenie: o ile możliwe jest kontemplowanie, 
„badanie” wzrokiem stogów siana malowanych przez Moneta, o tyle trudno jest 
przez długi czas oglądać obrazy Braque’a. Tutaj spojrzenie okazuje się szybko 
zdezorientowane, odtrącane przez obraz. Czy ujmowanie „czystego widzenia” 
nie jest zamieszkiwaniem pośpiechu czasu, zamieszkiwaniem szybkości świata, 
który właśnie staje się światem?

Braque-Picasso: obrazowa epoché prowadzi nas do tego, co Husserl nazywa 
„czystym widzeniem”. Przestrzeń płótna ma w tym przypadku znaczenie ze 
względu na nią samą, a nie ze względu na przedstawianie za jej pomocą jakiejś 
innej przestrzeni. Merleau-Ponty pisze więc: „Nie szuka się już, jak Chardin, 
aksamitności brzoskwiń, lecz jak Braque – aksamitności obrazu”39.

Widowisko jest samym obrazem, poza obrazem jest ono niczym. Obraz jest 
nieporównywalny z jakąkolwiek rzeczą „naturalną”. Jest nieporównywalny 
nawet z samym sobą. Widz jest tutaj trzymany na dystans, nie może wejść do 
obrazu. Obraz malarski jest więc właśnie i po prostu obrazem malarskim. Jest 
odrębnym światem (un monde à part).

Z języka francuskiego przełożył Jarosław Jakubowski

Pictorial Epoché: Braque and Picasso

Cubist painting turns out to be a perfect representation of the phenomenological epoché, 
and defines the pictorial epoché that takes place in and through the painting. In this 
way Cubism and phenomenology move in the same direction. The pictorial epoché leads 
us to what Husserl calls „pure vision”. The space of the canvas is important in this case 
because of itself, and not because of the presentation of some other space by means of it.

Key words: reduction, Cubism, vision, space, Braque, Picasso

Słowa kluczowe: redukcja, kubizm, widzenie, przestrzeń, Braque, Picasso

39 Idem, Mowa pośrednia i głosy milczenia, w: Oko i umysł, op. cit., s. 129.
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 Obrazowanie pozorem

Marc Richir

Prawda pozoru

„Prawda pozoru”: oto problem, któremu musi stawić czoło cała estetyczna 
refleksja. Problem ogromny i niewątpliwie tak stary, jak filozofia, czyli owa 
symboliczna instytucja myśli i  języka, w ramach której pojawia się wprost 
pytanie o prawdę. Niepotrzebne jest podkreślanie, że prawda jest zazwyczaj 
przeciwstawiana pozorowi (l’apparence) i że pozór jest myślany najczęściej 
nie jako taki, wraz z trudnościami tego dotyczącymi, lecz jako pozór prawdy, 
to znaczy jako złudzenie (illusion). Zadanie przeciwnego pytania – o „pozór 
prawdy” – pozwoliłoby znaleźć oparcie w wielkiej tradycji filozoficznej, od Pla-
tona i Arystotelesa po Kanta i Hegla, ponieważ chodzi w nim – by określić to 
najprościej – o problem dialektyki: jak udaremniać pozory lub iluzje prawdy, jak 
użyć podstępu wobec kłamstw tego, co podaje się za prawdę? To stwierdzić, 
równie szybko, a więc w przybliżeniu, że w ogóle prawda jest myślana jako 
to, co znajduje się ponad pozorami, ponad ich migotliwymi grami, w jakimś 
„miejscu” nie tylko meta-doksy, lecz także meta-fenomenu – zgodnie z grą 
niezmiernie złożoną, która zmierza do utożsamienia ujętej lub uchwyconej 
„naiwności” z tym, co przejawia się „najpierw i najczęściej”, z typowo względną 
niedokładnością i natychmiastowością nie tylko „opinii”, ogólnie przyjętych 
w społeczeństwie, lecz także „oczywistości” percepcyjnych, w których „czyn-
nik” społeczny zdaje się ukrywać siebie – drzewo jest drzewem, jak się wydaje, 
i zdaniem Chińczyków, i według nas. Prawda bardzo wcześnie jest pojmowana 
nie tyle jako odpowiedniość (adéquation), bo ta jest jej wersją wtórną i dlatego 
pomniejszą, ile jako, najogólniej, harmonijna zgoda ludzkiej myśli z tym, co jest 
uważane za jej stronę zewnętrzną. Wiadomo, że trudność pojawia się natych-
miast, ponieważ nie ma innego sposobu, by dostać się do zewnętrza myśli, 
jak tylko z pomocą samej myśli. Od razu daje się to tłumaczyć dzięki faktowi, 
iż myśl nie może rozpoznawać swojej strony zewnętrznej bez jej uprzedniej 
identyfikacji, a czyni to, myśląc to, co zewnętrzne jako byt lub jako „realność”. 
W całej klasycznej filozofii istnieje owa symboliczna kolistość, na mocy której 
byt lub „realność” pozostaje stroną zewnętrzną wobec niej, o której myśl musi 
już myśleć bezwiednie, aby rozpoznać to jako takie, a nie jako inne, od kiedy 
tylko to się w niej przedstawia. Tam właśnie ustanawiana jest, od Parmenidesa 
aż po Hegla, otchłań tego, co nazywam symboliczną tautologią bytu i myślenia: 
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kiedy myśl myśli prawdziwie, to właśnie myśli byt, a kiedy byt przedstawia się 
rzeczywiście w myśli, to prezentuje się właśnie w myśli prawdziwej, którą za-
wsze mielibyśmy – taka oto jest symboliczna kolistość symbolicznej tautologii, 
kryterium, które byłoby zewnętrzne wobec tej ostatniej i które byłoby czystym 
kryterium meta-symbolicznym „prawdy”. To znaczy, że prawda niejako rozciąga 
się od symbolicznej wiary ku owej symbolicznej tautologii i że uprawianie filozofii, 
od Greków, jest życiem w horyzoncie tej wiary: to właśnie wierzyć, że istnieje 
pewien sposób życia, w którym myślenie będzie w harmonicznej i harmonijnej 
zgodzie z bytem. I pod tym względem Heideggerowskie podejście do filozofii 
nie zmienia wiele w fundamentalnym podejściu do problemu, ponieważ obok 
założenia – zasadniczego, że prawda to aletheia, nieskrytość, która byłaby po-
nad wszelkim dyskursem logicznym albo po prostu poznawczym, w głębiach 
ludzkiego istnienia, uznawanych za przyczynę wraz z ich pochodzeniem – na-
leży jeszcze uprzednio założyć, iż istnieją zachowania lub sytuacje, w których 
byt ludzki byłby uwrażliwiony na pewien rodzaj „porażenia” przez błyskawicę 
(Lichtung) prawdy. Kiedy Heidegger w późnym seminarium z Zähringen pisze, 
że fenomenologia – jak ją pojmuje – jest tauto-logią, logosem Tego Samego, 
w którym uzgadnia się i artykułuje myślenie i bycie, czyni więcej niż tylko zwia-
stuje nową erę myśli: uczestniczy w przygodzie myśli klasycznej i jej zasadniczych 
trudnościach, brata się z opiekuńczym duchem (genie), uznanym za własny. 
I kiedy w tym samym tekście mówi, że fenomenologia może pochodzić tylko 
z niepojawialnego (inapparent), prowadzi nas ponownie właśnie – zgodnie 
z sensem i postępowaniem klasycznym – ponad pozór. Zaprasza nas zatem raczej 
do ponownego czytania wielkich klasyków niż do kontynuacji fenomenologii, 
która utraciła część założycielskiego sensu.

Wystarczy więc, po tym krótkim wstępie, zastanowić się nad poznawczą 
kwestią, czy można tu mówić o „prawdzie” pozoru, i nad faktem, że – jeśli 
ta możliwość istnieje – owa „prawda” nie może mieć już sensu klasycznego, 
ponieważ byłoby to ponownym sprowadzeniem pozoru do bytu bądź real-
ności, a ostatecznie do bytu lub realności nie-bytu, iluzji albo kłamstwa, aby 
podsumować, iż owa „prawda” może być jedynie „prawdą” (w cudzysłowie 
fenomenologicznym) w samym pozorze, czyli – tym razem – w samym feno-
menie; zatem pytanie o „prawdę” pozoru jest pytaniem samym fenomenologii. 
Pytaniem niezmiernie złożonym i finezyjnym, nie może bowiem być tak po pro-
stu pytaniem o logikę złudzenia, odsłaniającym jej gry oparte na sprzeczności 
(dialektyka), ani tym bardziej pytaniem o logikę transcendentalną złudzenia 
(Kantowska dialektyka transcendentalna), ukazującą nieredukowalny i nie-
unikniony charakter pułapki, w którą wpada Rozum (myśl), kiedy rozumuje na 
rzecz siebie samego; ani również, odwrotnie, pytaniem o myśl, która ujmuje 
fenomeny (phénomènes) jako to, co wydaje się pozytywne, bo widoczne i która 
miałaby na celu wydobycie – ponad ich bezpośredniością, a w poszukiwaniu ich 
regularnych powiązań – spójności jednej „realności”, jaka byłaby ich podłożem 
(fenomenalizm i w mniejszym stopniu pozytywizm). Zadawać pytanie o „prawdę” 
pozoru – pośrednicząc w problematycznym przekształceniu koncepcji prawdy, 
co wyklucza poszukiwanie jej ponad lub pośród fenomenów, w logicznej ar-
tykulacji ich dialektycznego migotania lub ich pozornie regularnych powiązań 
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– to pytać, czy jest możliwe w prawdziwej fenomenologicznej epoché (w za-
wieszeniu dialektycznych gier lub powiązań logicznych) myślenie fenomenów 
jako niczego oprócz fenomenów (rien que phénomènes). Natychmiast wyłania 
się paradoks: jeśli nie chcemy nieprawnie oddać fenomenowi [au phénomène] 
bytu lub realności, dających się rozpoznać [identifiables], jeśli chcemy, mówiąc 
inaczej, umknąć klasycznemu rygorowi myśli, czyli symbolicznej tautologii, to 
trzeba myśleć odtąd fenomen jako ziemską nie‑tożsamość w sobie, a wyrażenie 
„nic oprócz fenomenu” jako fundamentalnie odmienne od wyrażenia „jako 
fenomen”. Przeciwnie niż „jako” utożsamiania, co byłoby problematyczne, 
niż „x” w sobie, „nic oprócz” w swoim wykluczającym charakterze utrzymy-
wałoby w zawieszeniu wszelką pokusę utożsamienia. Dzięki temu bylibyśmy 
bliżej teologii negatywnej, ponieważ nierozpoznawalność (l’inidentifiabilité) 
fenomenu jako niczego oprócz fenomenu znaczyłaby również jego ziemską 
nieokreśloność (indéterminité foncière), a znaczy to, że wszelkie rozpoznanie 
dotyczy zawsze tego, co ujawnione i tego, co w ten sposób wydaje się zależeć 
od siebie samego w swej określoności – tej, którą czuję, którą widzę albo którą 
myślę w aktualności. Innym wyrazem tego samego paradoksu jest to, co Hus-
serl, Heidegger i Merleau-Ponty przebadali dokładnie: fenomen jako nic oprócz 
fenomenu jest zarazem czymś bardziej nieuchwytnym i bardziej niewidocznym. 
Jeśli pozory (apparences) oparły się, wraz z tyloma (widocznymi) podstępami, 
wysiłkom ich sprowadzenia do myśli klasycznej, jeśli filozofia była nieprzerwa-
nie kontynuowana, jako swój cień, jako sofistyka i sceptycyzm, to czy dobrze, 
że istnieje zawsze w pozorach lub w fenomenach coś nieredukowalnego, co 
stanowi wyzwanie dla mocy Rozumu (niesprzecznej tożsamości) bądź coś, co 
zawsze daje się – ale jedynie w porządku kolistym – zredukować w wewnętrznej 
implozji logicznych paradoksów? Jeśli tak jest, to dobrze, pozory bowiem mają 
ów paradoksalny statut ukazywania, zawsze bez niemożności ich zredukowania, 
aż po kres, do takiego bądź innego pozoru, w którym pojawianie się byłoby 
– by tak powiedzieć – wchłonięte i dzięki temu wstrzymywałoby „pasożyto-
wanie” porządku bytu-prawdy, stanowią wyzwanie dla mocy utożsamiania 
dzięki prawie diabolicznej dwuznaczności lub wieloznaczności; wiadomo na 
przykład, że nigdy nie można wiedzieć dość dokładnie, kiedy kłamca kłamie 
albo nie kłamie. Pozór ukazuje się w myśli klasycznej jako podżegacz zamętu, 
listonosz niestałości właśnie w porządku bytu, właściwie niewidoczny, nie licząc 
zamętu; pozór wyraźnie zakłóca porządek bytu tylko dzięki pierwotnej wielora-
kości swego ukazywania się, dzięki swoim zadziwiającym mocom podwajania, 
wszechobecności lub raczej – by tak powiedzieć – wielorakości umiejscowienia, 
co bywa mylone z jego nieuchwytnością: groźna siła kłamcy jest czasem mocą 
niekłamania, a więc mocą „mówienia prawdy”. Jeśli dodamy, że od Parmenidesa 
aż po Heideggera główną cechą bytu w jego harmonijnej zgodzie z myśleniem 
jest „dawanie” siebie w obecności, okazuje się, że moce pozoru, fenomenu 
jako niczego oprócz fenomenu, łączą się u początku z zasadniczym wymiarem 
nieobecności, który powoduje jego ruch, ponieważ o nim mówimy i niewyraźnie 
rozpoznajemy, o czym mówimy, na skraju odczuwalnego i nieodczuwalnego, 
widzialnego i niewidzialnego, dającego i niedającego się pomyśleć. Tak rozu-
miany fenomen, trochę na wzór Merleau-Ponty’ego z jego ostatniego dzieła, 



83

Prawda pozoru

jest zarazem, z jednej strony, tym, co ujmuje siebie jako spoiwo, konkretyzuje 
siebie lub siebie lokuje (Husserl) oraz tym, co dzięki wielorakim a priori umyka 
temu ujęciu w inne rejony, zmierzając i dochodząc wszędzie naraz, poprzez 
i poza wszelki zastój, poza fazę myśli i obecnego bytu.

Trzeba dodać, że aby ukazać najbliżej teologię negatywną, musimy być od 
niej najdalej. Jeśli przypominamy sobie, że negatywna teologia, w swej głównej 
części, pochodzi z interpretacji neoplatońskich Parmenidesa Platona (od Plotyna 
do Damaskiosa) i  jeśli oprócz tego przypominamy sobie, że w tym bogatym 
tekście Platon rozpatruje problem „udziału”, czyli chorismos, w kontekście 
problematyki Jednego, które byłoby w pewnym sensie tym, co zasadnicze na 
zewnątrz myśli, nawet ponad bytem i bytami, to rozumiemy, że nie możemy – 
jak czyni Platon w VI hipotezie – ujmować pozoru jako Jednego (albo Jednego 
jako pozoru), chociaż wprowadzono go już i sproblematyzowano w wyłącznym 
kontekście logiczno-dialektycznej problematyki dyskursu. Jeśli obstawaliśmy 
w sposób prawie dogmatyczny przy źródłowej wielorakości pojawiania się 
pozoru, przy jego wielorakości umiejscowienia, tylko rzeczywistego, to po tro-
sze usiłujemy go ujmować poza kolistym porządkiem symbolicznej tautologii 
w klasycznej filozofii; a istnieje więcej niż jedna wielorakość (byłaby nieokreślo-
na) możliwych aspektów pozoru, to, co powracałoby jeszcze do utożsamiania 
pozoru z substratem sumy jego przejawów, z wielorakością a priori pozorów 
lub fenomenów, które nie przestają zamieszkiwać myśli, i byłby to „porządek” 
logiczny, w którym myśl instauruje siebie (s’institue) symbolicznie. Tym bardziej 
nie możemy „uzgodnić” swojego stanowiska z VIII hipotezą Parmenidesa, która 
aporetycznie określa ogólne unieważnienie wszelkiego dyskursu logicznego, 
jego fundamentalny upadek; w tym ogromnym wysiłku chodzi raczej – można 
powiedzieć – o to, aby iść „dalej”, aby ponownie zająć się, parafrazując Mer-
leau-Ponty’ego, zagadnieniem języka wraz z jego korzeniami i jego owocami, 
wewnątrz i na zewnątrz jego instytucji w dyskursie logiki, jak gdyby VIII hipo-
teza jedynie szkicowała w zarysie zadanie, które nam przypadło. Powinniśmy 
zatem zradykalizować nasze postępowanie i bez wątpienia zaprzestać pytania 
tak o tę prawdę tego pozoru, jak i o tę prawdę tych pozorów, które w swoim 
paradoksalnym powracaniu – gdy należało zapewne uchodzić po prostu za filo-
zofów – nie przestaje być dłużnikiem klasycznego porządku myślenia. W gruncie 
rzeczy prowadziłoby to obecnie do powiedzenia, że jeśli poszukuje się tej praw-
dy tego pozoru lub tych pozorów, to odnajduje się rozwiązanie (dissolution) 
w aporetycznych hipotezach Parmenidesa Platona, zwanych negatywnymi. Czy 
w ten sposób sprawa jest zamknięta, a reszta, cała reszta powinna wyłaniać się 
ze zdolności filozofii do wprowadzania w to, co każdy z nas ma do poznania 
w wielorakiej zmienności życia? To „rozwiązanie” (solution) jest zawsze możliwe 
i nic nikogo nie upoważnia do powiedzenia, że nie byłoby pożyteczne. Jest to 
sprawa odpowiedzialności każdego – za sens własnego życia, który wydaje się 
nam dany w sposób konieczny, ale przede wszystkim jako dokonany.

Czy to „rozwiązanie” jest jedyne? Czy nie jest ono wedle filozofa „rozwiąza-
niem” wynikającym z lenistwa? Czy nie pozostaje mu mocno trzymać się nie-
pewnego punktu wprowadzenia „fenomenologii” jako „myśli” (w cudzysłowie 
fenomenologicznym, ponieważ chodzi o porządek, o ile możliwe jest jeszcze 
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nie-tautologiczne wyrażenie myślenia) fenomenu jako niczego oprócz fenome-
nu (rien que phénomène)? Jego niewidoczność [inapparence] nie utrzymuje 
się w jego wymiarze nieobecności, na zewnątrz tego, co podlega tematyzacji 
(w Lévinasowskim znaczeniu) w obecności; czy to nie znaczy, że jeśli fenomeny są 
„przede wszystkim i najczęściej niewidoczne” (Heidegger), to nie tyle pozostają 
po prostu ukryte lub zasłonięte, ile dokładniej, że pozostają tym dzięki widocznej 
teraźniejszości, to znaczy dzięki jawności bądź dzięki oczywistości? Fenomeny 
jako nic oprócz fenomenów są dużo bardziej złożone niż to, co poddaje się 
ponownemu rozpatrywaniu i myśleniu jako tego lub innego stanu (fazy) obec-
ności. Nie można podjąć na nowo całej problematyki, trudnej bardziej z powodu 
jej subtelności niż złożoności – chodzi tu o zrozumienie, iż należy pojmować 
jako „prawdę”, w cudzysłowie fenomenologicznym, fenomeny jako nic oprócz 
fenomenów. W oczywisty sposób nie może już chodzić o nasycenie obecności 
harmoniczną i harmonijną zgodą myślenia i bytu ani tym bardziej o zapełnie-
nie całego horyzontu nieobecności przez ich pełną i całkowitą adekwatność. 
Ową „prawdę” fenomenologiczną należy wydobyć ze złudzenia, z podstępu 
albo z kłamstwa i właśnie to nazywam pierwotnym skrzywieniem (distorsion 
originaire) fenomenów (jako niczego oprócz fenomenów). Jednak mówić w ten 
sposób, to wciąż dokonywać gwałtu na „prawdzie” fenomenologicznej, bo 
koncepcja wywodząca ją ze złudzenia, z podstępu albo z kłamstwa jest ściśle 
wywiedziona z koncepcji prawdy: złudzenie pochodzi z ukazywania się tego, 
czego nie ma, kłamstwo pochodzi z ujawniania czegoś innego niż to, co jest, 
a podstęp to branie czegoś za to, czym nie jest. W każdym z tych wypadków 
ma udział przeczenie lub negatywność i to niewątpliwie właśnie dzięki temu 
pozór za każdym razem, klasycznie, jest stanowiskiem dialektyki. Istnieje zatem 
pewne „przejście”, które należałoby badać z bliska i jest to niewątpliwie hiatus 
między tym, co pojawia się jako ziemska nieokreśloność fenomenów, a ich 
negatywnością, co może zakładać status jedynie związany z pozytywnością 
symbolicznej tautologii między bytem i myśleniem. Hiatus, ponieważ nie ma 
niczego tautologicznego w fenomenach ujętych jako nic oprócz fenomenów 
i ponieważ, z drugiej strony, negatywność, jak jest określana przez Platona czy 
przez Hegla, ma związek z przeczeniem tylko dzięki określeniu nieokreśloności 
w zarysie, w negacji, począwszy od „systemu” określeń instaurowanego sym-
bolicznie. Rozumieć fenomeny jako nic oprócz fenomenów w ich ziemskiej 
i nietautologicznej nieokreśloności to zatem rozumieć je – w fenomenologicznej 
epoché wszelkiej określoności – jako nieokreślone, w liczbie mnogiej, w nie-
określony sposób dające się określić, niesprowadzalne do określeń, i co doko-
nało się na drodze negacji, a więc jednocześnie teologii negatywnej. To zatem 
i zarazem rozumieć, że fenomeny jako nic oprócz fenomenów pojawiają się 
zawsze jako inne niż to, czym się wydają: niesprowadzalne do bytu, a więc do 
rozpoznawalnej tematyzacji; one nie „są”, ale fenomenalizują się jako również 
nieredukowalny, fundamentalny nośnik fałszu [porte‑à‑faux fondamental], jako 
„zbiór”, który czyni ich fenomenalność tylko na tyle, dokładnie, na ile rozciąga 
się i składa z rozproszenia lub z ubytku, z krwotoku ich fenomenalności. Fe-
nomeny fenomenalizują się w taki oto sposób, że ich zgęszczenia – byty albo 
qualia, które się tam osadzają – właściwie mówiąc, nie przynależą nawet do 
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nich, ale ślizgają się lub powiewają tam w sposób dziki i barokowy (Merleau-
-Ponty), jak osie bądź wahadła: zmysłowe/niezmysłowe, widzialne/niewidzialne, 
dające się pomyśleć/niedające się pomyśleć, które trzymają się wzajem siebie. 
Jakieś fenomeny, które nie mają już predykatów, jak rzeczy albo stany rzeczy 
(Husserl), ponieważ – jeśli jeszcze podlegają pewnej „ejdetyce” – jest ona z kolei 
ujęta w cudzysłów fenomenologiczny, nie zależy już od logiczno-ejdetycznego, 
klasycznego porządku myślenia, lecz od anarchii i prymarnej dzikości, której 
ślady istnieją jedynie w klasycznej myśli w postaci złudzenia, kłamstwa albo 
pierwotnego podstępu, a zwłaszcza w postaci ich cech ostatecznie niedających 
się opanować. Jeśli istnieje, mówiąc inaczej, epoché fenomenologiczna, to 
właśnie ona „odpowiada”, niczym echo, tej anarchii, której pamięć zmieszaną 
bądź ciemną posiadamy wszyscy, czyli to, co nazywam przypomnieniem tran-
scendentalnym. Jest to nawet wszelka forma aporii Husserlowskiej i w pewnym 
sensie to prawda, że nie ma tam niczego do ujrzenia, ale tylko uwzględniając, 
że owo nic nie jest niczym określonym, niczym ujawnionym lub widocznym, jak 
również – być może wbrew Heideggerowi – niczym określającym (rozumiejąc 
przez to sposoby bycia bytów); to nic z niczego oprócz fenomenów, które nie 
jest ani obecne na sposób spektaklu lub obrazu, rzeczy, jakości bądź formy rze-
czy, ani nieobecne w zupełnej nieobecności świata, która byłaby nieobecnością 
śmierci. To nic unosi się między obiema, na krańcowym skraju świadomości, 
wynurzając się z dna fenomenologicznej nieświadomości, z niezgłębioną głę-
bokością nieobecności lub nieświadomości, która – jak głębokość cielesności 
i świata – nakazuje temu umykać nicości, czystej i prostej, jako absolutnej ne-
gacji wszelkiego bytu. Zatem owo nic nie byłoby pozytywnością ontologiczną, 
jak było w sensie Heideggerowskiego Dasein albo Schellingiańskiego Boga, 
a tym bardziej – co właśnie widzieliśmy – nie byłaby to czysta negatywność, 
lecz wymaga ono myślenia innego niż według klasycznych pojęć bytu i nicości. 
Fenomeny jako nic oprócz fenomenów konstytuują ów paradoks bytu niedają-
cego się uchwycić przez myśl, ale jednak wynurzającego się w niej pod postacią 
zagęszczania lub osadzania dzikich bytów bądź qualia (dzikie Wesen) [dzikie 
istoty], uprzednich wobec tego, co bytuje i jakości. Jeśli dzikie Wesen budzą myśl 
o fenomenach, czynią to jedynie, będąc w nich nieobecnymi i to podwójnie: 
z jednej strony, w „cywilizowanych” Wesen ze względu na ich nieświadome 
wznawianie w kodeksach symbolicznej instytucji – która jest zawsze symboliczną 
instytucją ludzkości – jako rzeczy, stanów rzeczy, form, struktur bądź jakości 
rzeczy, z drugiej zaś strony jako błądzących resztek fenomenalności, czyniących 
siebie nieobecnymi w tym samym ruchu dzikości fenomenów.

Jeśli zatem istnieje „prawda” pozoru, nie może ona, tym bardziej, być osiągnię-
ta, ponieważ nie daje się, również ona, uchwycić – jej ukształtowanie logiczne 
w postaci dialektycznego konfliktu, w którym przynajmniej przez chwilę wydaje 
się ona „przeświecać”, dostarcza w rzeczywistości tylko jej bardzo słabą ideę, 
ponadto zniekształcaną konsekwentnie przez symboliczną instytucję logicznej 
formy dyskursu. Nie jest ona także z porządku nieskrytości (aletheia) ani a fortiori 
z porządku homoiosis i tym bardziej z porządku adekwacji, a jeśli należy jeszcze 
o niej mówić, to na mocy symbolicznego horyzontu sensu, czyli – jak powiedział 
Kant – sposobu orientowania się w myśli. Nie jest też tak, przeciwnie, że nie 
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istniałaby już „prawda” ujęta w cudzysłowie fenomenologicznym. Właśnie tu 
postawa sceptycyzmu, zbyt obcesowa, podtrzymuje jedynie siebie, by wspierać 
– jako „podstawę” – ideę prawdy absolutnej, lecz nieosiągalnej dla nas. Epoché 
fenomenologiczna nie jest sceptyczną epoché, ma bowiem kierować się ku innej 
„idei” „prawdy” – fenomenologicznej, gdzie „prawda” widzi siebie niewyraźnie 
tylko w nośniku fałszu, w nie-zbieżności, w nie-stanie, który czyni z wszelkiej 
ekstazy pewien „tymczasowy moment” jej samej; a więc w uchodzeniu bądź 
w źródłowej ucieczce, która zdaje się wyłaniać tylko w i począwszy od swej 
własnej ucieczki. „Prawda” nie jest nigdy wyłącznie „zyskiem” fenomenalności, 
na który nigdy nie jesteśmy gotowi, nawet zbyt późno, lecz jest ona również 
„stratą”, o którą obawa czyni nas właśnie zawsze spóźnionymi. Nie jest tak, 
że nigdy nie istniał ów „zysk”, lecz tak, że nigdy nie współistniejemy z nim, za-
wsze zbyt młodzi wobec niego i już zbyt starzy, kiedy, obawiając się jego utraty 
w ucieczce, zmierzamy do jego odzyskania poprzez (dia) jego nieredukowalny 
dystans, który jest już dystansem nieobecności. Jest to więc bardzo przebiegły 
ruch, wyprzedzający początek fenomenalizacji fenomenów, w stosunku do 
wszystkiego, co może konstytuować nasze oczekiwanie, który natychmiast 
odmienia się lub odwraca spóźniony u początku samej fenomenalizacji, w sto-
sunku do tego, co mogłoby konstytuować naszą pamięć jako zawsze spóźnio-
ną; konstytutywna niezbieżność nośnika fałszu (porte‑à‑faux) fenomenów jest 
właśnie taka, iż możliwa zgodność z ich fenomenalizacją jest zawsze paradok-
salna, zgodność w sobie, w obecności uczasawiającej siebie dzięki językowi, 
ale poprzez źródłową niezgodność, która wymyka się temu zgodnie z zasadą. 
Źródłowe uczasowienie fenomenów w stosunku do uczasowienia języka, czyli 
sensu, jest zawsze dzikim proto‑uczasowieniem, które nam się wymyka na za-
wsze w bezustannych odwróceniach swego wyprzedzania u początku i swego 
opóźnienia u początku. A „wypowiedź” fenomenologiczna, w której – w pew-
nym sensie – istnieje „prawda” fenomenologiczna, „dostosowuje” się do siebie 
samej (w sensie podzielania punktu widzenia) cała, „dostosowując” (w tym 
samym sensie) niezgodność, która jest do powiedzenia – do wypowiedzenia, 
a nie – co zrozumiemy – do wyrażenia. Na ziemi i pod niebem istnieje więcej 
rzeczy, o których nie może śnić filozofia. Istnieje tu fundamentalna niezgod-
ność, która nie może być „zniesiona” przez żadną dialektykę, nieskończenie 
cenna, ponieważ czyni ona wszelką cielesną gęstość naszego życia. Sądzę, że 
postrzegać to naprawdę otwierać się na „prawdę” „pozoru”.

Jak wiadomo, to postrzeganie (aperception) jest złożone, polega bowiem – 
co właśnie stwierdziliśmy – na „podwójnym dostosowaniu”, które konstytuuje 
rzeczywiście wszelki fenomenologiczny wymiar języka (a nie tylko logiczny, 
językoznawczy czy semiotyczny); należy go ujmować poza jego zbyt ścisłym 
sprowadzaniem do słów czy wypowiedzi językowych, to znaczy ilekroć zachodzi 
uczasowienie gestów, działań, milczenia, słów itd., w obecności posiadającej 
swoje horyzonty przeszłości (retencje) i przyszłości (protencje). Odtąd właśnie 
kluczowe do zrozumienia – obok „treści” propozycjonalnej wypowiedzi logicznej 
i obok tego, co może konstytuować przedmiot mowy, a więc obok tego, co 
Husserl nazywał idealnością języka – jest to, że uczasowienie w obecności jest 
uczasowieniem w języku jedynie o tyle, o ile fenomeny, w których odbija się 
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obecność (a więc fenomeny świadomości), nie są niczym innym niż fenomenami 
języka. Należy bowiem je rozumieć – podobnie – jako fenomeny przeniknięte 
tym samym nośnikiem fałszu lub tą samą fundamentalną niezgodnością, wła-
ściwą każdemu fenomenowi, z tym, że dodatkowo ów nośnik fałszu jest tutaj 
nośnikiem sensu i obecności. Co znaczy: mówić? Chyba właśnie, że kiedy usiłuję 
mówić coś (a nie przekazywać informację, co byłoby tyle warte, ile dowolny 
sygnał wybrany na mocy konwencji), posiadam już coś, co zamierzam powie-
dzieć, ale również, że już straciłem z tego tyle, bez czego usiłuję powiedzieć to 
dokładnie. Inaczej mówiąc, „coś”, sens już przybył do mnie, ale zbyt wcześnie, 
za wcześnie na to, co mogłem z nim zrobić; i ta przyszłość (protencjonalna), 
która była moja, kiedy nie dojrzałem do niej, już zwróciła się ku przeszłości 
(retencjonalnej) tego, co usiłuję odtąd uchwycić w jego ucieczce; mówiąc to 
i czyniąc to, wejść w obecność, w czas obecności, jakbym nie był już zawsze 
zbyt stary dla sensu, który pozostaje do powiedzenia, od tej przeszłości, z której 
już umknął. Uczasowić w obecności, uczynić sens to zatem starać się zwyciężyć 
z przedwczesnym starzeniem sensu, to zmierzać do jego odmłodzenia wraz ze 
wspomnieniem jego niedojrzałości, to czynić wysiłki, by przeniknąć w rozstęp 
między wyprzedzeniem u początku i początkowym opóźnieniem, to usiło-
wać zaklinać ryzyko ich natychmiastowego wzajemnego odwrócenia i dzięki 
temu pozwolić dojrzeć czasowi jako czasowi obecności. Albo też uczasawiać 
w obecności, to czynić właściwie rozstęp między wyprzedzeniem u początku 
i początkowym opóźnieniem, to usiłować uchwycić niedojrzałość, zawsze zbyt 
przedwczesną w dojrzewaniu uzgodnionym – dzięki swemu czasowi – z tym, co 
pozostaje niepamiętne w tej niedojrzałości. To znaczy, że obecność sensu jest 
rozstępem, czyli również uprzestrzennieniem, i że właśnie w tym uprzestrzen-
nieniu sens może krążyć, iść i przybywać, z przeszłości do przyszłości, ale także 
z przyszłości ku przeszłości, przewrotnie (à contre‑sens), w tym, co jest raczej 
„odtąd” niż żywą teraźniejszością w przepływie (Husserl), fazą obecności. I jest 
to wahadło sensu – w sensie, ale również w kontr-sensie czasu – które ustanawia 
refleksywność sensu. Refleksywność złożoną, ponieważ wyprzedzając przebieg 
swojego rozwoju, sens może zmierzać szybciej od siebie samego i ponieważ – 
odzyskując w sobie to, co z niego już umknęło – może siebie samego opóźniać 
i zmierzać wolniej od siebie, by pozwolić sobie dojrzeć. Myśleć sens czyniący 
siebie, a nie znaczenie lub temat, to zatem rozwijać czas w rozmaitym sensie 
i z wieloma „prędkościami” naraz, jednocześnie, w tym samym czasie obecno-
ści, który jest także i nieredukowalnie tym samym czasem przestrzeni. Zresztą, 
jeśli sens w ten sposób nie przystaje do siebie, ale krąży, czyniąc i rozgrywając 
różne rozstępy siebie samego wobec siebie samego, to dlatego, że jest on 
odsunięty źródłowo od siebie samego przez ów nośnik fałszu lub niezgodność 
fenomenalną; nigdy nie rozstrzyga w końcowej zgodzie – z wyjątkiem domknię-
cia znaczenia lub tematu – fundamentalnej niezgodności, która nakazuje mu 
dosłownie żyć, nakazując mu tym samym mówić inną rzecz niż on sam, jako 
cel siebie samego w uzgodnieniu siebie w sobie. W ten sposób wytwarza się 
podwójne „dostosowanie”, o którym mówiliśmy, i to dzięki temu nie tylko sens 
jest otwarty nieskończenie na sensy, na mnogość, ale otwarty dodatkowo na 
nonsens albo przynajmniej na zagrażającą i nigdy nieoswojoną nieuchronność 
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nonsensu czy kontrsensu w sensie. Zagadka fenomenologiczna jest pod tym 
względem taka, że opanowanie sensu także mu zagraża, natychmiast zam-
rażając go, jednocześnie w znaczeniach, jak i w tematach, czyli w „systemie” 
ich ślepego bądź mechanicznego powtórzenia; to ryzyko wszelkiej scholastyki, 
pojmowanej w najszerszym sensie tego terminu, to zaklinanie groźby przyna-
leżności (génitif) w dwóch sensach: subiektywnym i obiektywnym. Opanować 
sens to równocześnie utracić go.

Czasoprzestrzeń obecności wraz ze złożoną refleksywnością – która nie ma 
niczego w swym życiu lub w swym działaniu z refleksywności abstrakcyjnej, 
jaka wyodrębnia „istoty” (entités), rozpoznając je – jest zatem wieloraką i te-
leologiczną refleksywnością sensu dla sensu, mającą na celu tylko sens; owa 
czasoprzestrzeń jest od zawsze osadzona w tym, co niepamiętne i na zawsze 
w niedojrzałości (ponieważ nie istnieje żadne pewne kryterium „dojrzałości”) 
horyzontów protoczasowych, a ich sens, powołujący siebie, usiłuje rozsuwać 
pęknięcie, przenikając tam, zawsze na skraju utraty. Innym wyrażeniem para-
doksu, który badamy jako „prawdę” „pozoru”, jest to, że w tym ruchu sens 
rodzący się w krętości protoczasowych horyzontów, dochodzi do dojrzałości 
jedynie, mając siebie za cel w owej krętości, a jego „prawda” jest w nim je-
dynie bardzo pośrednio – w uczasawiającym spełnianiu sensu w obecności, 
w tym nawet, w czym zwraca się ku sobie, wszystek siebie czyniąc, trzymając 
się samego siebie albo trzymając się „dobrego kresu” samego siebie; i w tym 
sensie, bardzo fałszywie, jest to „prawda” pęknięcia, która każe mu wypowia-
dać siebie i co w pewien sposób usiłuje on wypowiedzieć. Dokładniej, dzikie 
Wesen, które „osadzają” się w dziki sposób w nośniku fałszu albo pęknięciu 
jako nic oprócz fenomenów, nie mogą w swej dzikości wytworzyć przedmiotu 
ani dzięki intuicji ejdetycznej, ani dzięki rozsądnej teleologii. Nie istnieje język 
ani tym bardziej mowa, która byłaby zdolna je wypowiedzieć albo je odsłonić 
takimi, jakimi byłyby w domniemaniu: nie istnieje logos apofantyczny tego, co 
dzikie, ponieważ cała apophansis podlega krążeniu i poświadcza symboliczną 
tautologię twórczości w logiczno-ejdetycznej instytucji języka. Tym bardziej 
nie ma nadziei na „odzyskanie” dzikich Wesen w teleologicznym horyzoncie 
apofantycznego logosu, który uczyniłby siebie tak skomplikowanym, jak nale-
żałoby. Inaczej mówiąc, źródłowe zniekształcenie fenomenów języka jest takie, 
że dzikie Wesen w nich zapewne nie są „rozproszone” ani „rozerwane”, lecz 
są tam redystrybuowane, bez poznania złożonej teleologii sensu czyniącego 
siebie, podczas fazy obecności, jako wielorakie niezgodności niezgody w zgodzie 
sensu ze sobą. To tam dzikie Wesen „działają wedle prawa” (wesen) jako tyleż 
miejsca ucieczki sensu ku dzikości świata, co również zarazem – wedle pięknego 
określenia J. Garellego – jako moce ukrywania dzikości świata w wielorakich 
wyszczególnieniach sensu, który siebie czyni; to dlatego J. Garelli wyszczególnia 
ściśle i kolejno ukrywanie i rozpraszanie sensu.

Jak zatem sens powstaje albo tworzy się z uzgodnienia w niezgodności? 
Albo też, przynajmniej, jak siebie tam poszukuje? W „archaicznych”, przed-
państwowych cywilizacjach dzieje się to w mitach. W naszej cywilizacji, co 
najmniej od Greków, zachodzi to w sztuce, czyli w jej trzech głównych ob-
szarach – w muzyce, poezji i malarstwie. Trzy obszary, które – zapewne jak 
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obszar mitu – zależą od symbolicznej instytucji kultury, od praktyk społecznych 
i językowych. Ale są to trzy obszary, wokół których lub między którymi pojawia 
się ostatecznie w rozgrywce ludzka zdolność czynienia sensu w praxis, która – 
dzięki swej stronie twórczej lub wykonawczej – umyka praktykom społecznie 
i historycznie instaurowanym zawsze i w sposób niepodlegający ograniczeniom. 
W wybitnych epokach historii działanie pozostaje zawsze w granicach sensu, 
który wykracza właśnie poza siebie samego w tym, co podkreślaliśmy jako fun-
damentalny „nośnik fałszu” sensu powołującego siebie. Zatem to nie w sztuce 
punkty wyjścia byłyby symbolicznie kodowane przez „reguły” pisma, retoryki 
bądź kompozycji, i właśnie w ten sposób istotowość sztuki podlega nie temu, 
co zależy od analizy społecznej, historycznej czy kulturowej, od analizy kodek-
sów, lecz właśnie temu, co im się zupełnie wymyka, temu, co je przekracza, 
odmieniając w sposób nieprzewidziany i oryginalny, temu, co je czyni, a więc 
podlega „nośnikowi fałszu” (le porte‑à‑faux) fenomenu jako niczego oprócz 
fenomenu. W tym sensie – gdy uprzednio wykluczy się wszelki symbolicznie 
kodowany rejestr twórczości artystycznej, a ów rejestr może nawet przywrócić 
nam pewną dostępność dzieł – sztuka jest u swoich podstaw istotnie fenomeno-
logiczna. Zaświadcza ona o tym, co istnieje gdzieś obok „prawdy” w „pozorze”, 
chyba że ów wymiar „prawdy” nie byłby nigdy „weryfikowalny” protokolarnie 
lub dyspozycyjny – zatrzymać prawdę to oskalpować sztukę w akademizmie, 
w technicznej imitacji tego, co już powstało. I o tyle, o ile można również scha-
rakteryzować to, co ludzkie w człowieku jako to, co jest zdolne do czynienia 
sensu, sztuka w swej kreatywności przynosi także świadectwo tego, co ludzkie 
– to dlatego poza przyjętymi kodami ocen, najczęściej wydumanymi, sztuka 
ukazuje się nam, prawie spontanicznie, jako tak cenna. Zbędna, bo ostatecznie 
nie ma na celu niczego poza samą sobą, zaświadcza o bezpodstawności, czyli 
także o kruchości i niepewności tego, co ludzkie, o tym, co w człowieku jest 
niezastąpione i przekracza wszelkie ograniczenia tego, co podlega kodowaniu 
na ślepo, co rozpoznaje się w granicach kultury, mojego instaurowanego „ja” 
i mojej „subiektywności”. Oceniać dzieło sztuki to rozpatrywać – bez pojęcia 
(Kant) tego, co ludzkie – to, co uszlachetnia człowieka zamiast go pomniejszać, 
właśnie tam bowiem spotyka się to, co ludzkie, co zdumiewa mnie o tyle, o ile 
się tego nie spodziewałem i czego sam bym nie potrafił. Jest to zatem także 
otwarcie mnie na wcielenie (l’incarnation) tego, co ludzkie, a co jest całkowicie 
inną rzeczą niż jego ucieleśnienie (incorporation), zawsze mniej lub bardziej ślepe, 
gwałtowne i wymuszone; to wcielenie, które nakazuje mi zbliżyć się, dzięki owej 
nieskończonej (nieokreślonej) fenomenalności ciała (chair), do fenomenologicz-
nego wspólnotowego wymiaru tego, co ludzkie (Kantowski sensus communis). 
„Estetyczna utopia”, być może, ponieważ ta wspólnota jest natychmiast – dla 
tych, którzy do niej przystępują – transsubiektywna i transsymboliczna, ponieważ 
stosuje ona w rozgrywce instaurowane reguły i praktyki, ponieważ dzięki temu 
w pewnym sensie oddala nas od zagadki symboliki instaurującej (instituant), od 
tego, co nas czyni – poza tożsamością logiczno-ejdetyczną – bytami ludzkimi.

W rezultacie trzeba od razu uściślić, że sztuka nie prowadzi nas tylko do 
przyjemności cudu, ale też do zawrotu [vertige] fenomenu jako niczego oprócz 
fenomenu. Dzieła sztuki jako fenomeny języka są w tym, co czyni ich życie 
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lub ich fenomenalność, w nieskończonym i nieusuwalnym nośniku fałszu – za 
wyjątkiem prowizoryczności dzieła, które artysta pewnego dnia musi dobrze 
„ukończyć” nie dlatego, że ma być „doskonałe” albo „dokonane”, ale ponieważ 
nie mogąc już posuwać się dalej niż tam, gdzie doszedł, musi porzucić dzieło, 
by się od niego uwolnić. W owym nośniku fałszu, przypomnijmy, istnieje nie-
możliwe poszukiwanie zgody niezgodności lub zgodności w niezgodzie, która 
nie unieważnia siebie, czyni ona bowiem wszelkie „życie” dzieła, czyniąc siebie. 
Otóż ta próba, jak widzieliśmy, pozostaje w granicach, kiedy nie upewnia siebie 
przedwcześnie dzięki kodeksom. „Prawda pozoru” nie ma niczego z estetycz-
nej wygody zachwytu, gdyż cud nigdy nie utrzymuje nas na skraju przepaści 
i nie każe nam przechadzać się jak najbliżej niej, ale nie upadać. Przepaść ta 
to również przepaść śmierci sensu, o ile sens jest ludzki, naszej śmierci, gdzie 
wszystko zapada się – jak w katastrofie – w nonsensie lub raczej w skrywaniu 
świata, gdzie mijalibyśmy zupełnie, ponieważ to, co „utrzymuje” świat i jego 
fenomeny czyni to beze mnie, czyniło to zawsze, nie czekając na mnie, i będzie 
czynić to zawsze, nie oczekując mnie, poprzedzało to moje narodziny i będzie 
postępowało po mojej śmierci. Pokrętność między horyzontami protoczasowymi 
fenomenów niepamiętnie poprzedzała kruchy szkic sensu i ostatecznie przej-
mie go ponownie wraz z tym, co pozostanie z sensu na zawsze niedojrzałe. 
„Prawda” „pozoru”, jeśli ma pewien sens, jest „prawdą” niemożliwości, która 
zasiedla naszą kondycję śmiertelników, gdzie podejmujemy ogromny trud 
otwierania nas na nas samych jako sens – sens naszego życia – w tej olbrzymiej 
i niewiarygodnej pokrętności świata, która nas przekracza absolutnie. Nie jest 
to formuła beznadziejności, ale jasności, która nakazuje jedynie – by tak powie-
dzieć – wzrastanie ceny aż do pewnego, niedającego się pomyśleć „maksimum”, 
bez policzalnej ceny naszej niepewności. A to „maksimum” byłoby niemożliwe 
do pomyślenia aż do momentu, kiedy nas przekracza, równie absolutnie, kiedy 
zagęszcza się w nim zagadka tego, co nas czyni, jako transcendentna zagadka 
naszej odmienności, która uwzględnia fenomeny jako nic oprócz fenomenów, 
będące – w usiłowaniu „pojednania” nas samych z nami samymi – miejscem 
nowej nadziei; jest to całkiem inne zagadnienie niemożliwe tu do opracowania 
bez nadmiernej wylewności. Ten końcowy zarys znaczy tylko, że w sensie ściśle 
fenomenologicznym nie jest możliwe piękno wzniosłości, jak to argumentował 
Kant w trzeciej Krytyce. Praktykować rzeczywiście epoché fenomenologiczną 
jako coś innego niż zwykłą zabawę ducha, to zgodzić się – jak widzieliśmy – już 
nie widzieć, nie czuć lub nie myśleć niczego określonego, to gonić za ryzykiem 
nieograniczoności, nie tylko w rozciągłości, ale też w intensywności, co najmniej, 
ponieważ w tej nieograniczoności nikt nie może siebie umieszczać i zamieszkać, 
odejść, nie dbając o siebie samego jako byt przedstawiony; a w tym sensie to 
gonić za ryzykiem swojej własnej śmierci, by odnaleźć się na skraju ogromnej 
i nie do pomyślenia pustyni – pustyni niepamiętnej i niedojrzałej dzikości, która 
jako pustynia od zawsze będzie nią na zawsze, jest ona bowiem niezamieszkana 
i niezamieszkalna, po niemiecku: Unheimlichkeit wszelkiego fenomenu-świata 
jako niczego oprócz fenomenu-świata. Taka jest, jeśli istnieje jedna, „prawda 
pozoru”. „Prawda” paradoksalna, ponieważ jesteśmy szczególnie ludzcy, gdy 
nie chronimy się „frenetycznie” w owych przeświadczeniach, które grają, jak 
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cienie nas samych jedynie dlatego, że grają jako – zawsze już rzucone – cienie 
naszej śmierci, tego, co ludzkie.

Z języka francuskiego przełożyła Maria Gołębiewska

The Truth of Appearance

The aim of this article is to examine the meaning of appearance and link it with the 
emergence of a phenomenon. To ask a question about the „truth” of appearance is 
to ask whether it is possible in a true phenomenological epoché (in the suspension of 
dialectical games or logical connections) to think of phenomena as nothing but phe-
nomena (rien que phénomènes). However, one can immediately see a paradox: if we do 
not want to illicitly give a phenomenon a being or reality that can be recognized – if we 
want to avoid classically rigid thinking – then we must think in a different way about 
the phenomenon and recognize it now as a non‑identity and elusiveness.

Key words: appearing, appearance, phenomenon, art

Słowa kluczowe: pozór, pojawianie się, fenomen, sztuka
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Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego 
doświadczenia: Adorno, Heidegger, Richir, Merleau-Ponty

Wprowadzenie

W eseju wskażę na określone późno nowoczesne (artystyczne i filozoficzne) 
sposoby reinterpretacji i ponownej funkcjonalizacji kategorii pozoru, w stosunku 
do znaczenia, które zostało określone w poplatońskiej tradycji metafizycznej 
i mimetycznej. Kategoria fikcji niesie w sobie ów metafizyczny ciężar ontologii 
pozoru. Jest prawdą, że współczesne doświadczenie estetyczne dąży do uwol-
nienia się od tego ciężaru, w czym sekundują artystom filozofowie. Zarazem 
jednak – i to jest teza artykułu – kategoria pozoru nie traci dziś na ważności, 
lecz podlega nowej problematyzacji w polu współczesnej refleksji nad 
stanem późno nowoczesnego doświadczenia.

T. W. Adorno znakomicie związał tę nową konceptualizację pozoru z isto-
tową charakterystyką sztuki: jeśli jest ona sztuką – zauważa trafnie w Teorii 
estetycznej – istnieje ona jako pozór, poprzez pozór. Dotyczy to – powiada 
– również dzieł nieprzedstawiających, dodajmy – już od siebie – również naj-
bardziej odległych w swych deklaracjach zjawisk sztuki współczesnej. Nawet 
jeśli „podnosi ona rebelię przeciwko pozorowi” i chce „strząsnąć charakter 
pozoru, jak zwierzęta narosłe poroże”1, nawet tam, gdzie dzieła sztuki chcia-
łyby uzyskać status rzeczy, gdzie (jak chce dla awangardy Peter Buerger), 
zbliżają się one do życia codziennego, sztuka nie potrafi się pozbyć resztek 
pozoru. Rzecz jasna, autorowi Teorii estetycznej nie chodzi tu o pozór jako 
to, co mniej i nieprawdziwie istniejące. Wręcz odwrotnie, chodzi o to, co nie 
mając statusu substancjalnego, stanowi warunek zaistnienia doświadczenia 
estetycznego. Dodajmy: warunek zaistnienia doświadczenia estetycznego 
w jego faktyczności.

Spośród mediów sztuki pozór jest najbardziej nieokreślonym i nieuchwytnym 
jej sposobem istnienia. Raz jeszcze posłuchajmy Adorna: „kiedy wyobrażamy 
sobie, że gołymi rękami schwycimy detale sztuki, rozpływają się nam one w coś 
nieokreślonego i niemożliwego do odróżnienia, tak bardzo są zapośredniczone. 
W ten sposób manifestuje się pozór estetyczny w budowie dzieła sztuki. To, co 

1 T. W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994, s. 189.
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szczególne, żywioł dzieła, ulatnia się (…), opiera się swemu utrwaleniu w «to 
oto» i rozpływa się, znów niknąc tam, skąd przyszedł”2.

Wartość analizy Adorna polega na nowej, pracującej w polu współczesnego 
doświadczenia estetycznego, funkcjonalizacji kategorii pozoru: w tym ujęciu 
pozór pociąga za sobą „sprzeczność między tym, jako co dzieło występuje, 
a tym, czym jest”3. Wydobywam je z koncepcji Adorna na użytek niniejszej 
wypowiedzi, gdyż wpisuje się ona w moje zainteresowanie miejscem tego, 
co estetyczne w polu napięć późno nowoczesnego doświadczenia. Wskazana 
przez Adorna sprzeczność, charakteryzująca nowoczesne i późno nowoczesne 
doświadczenie estetyczne, w coraz to silniejszym stopniu staje się przedmiotem 
metaartystycznej refleksji, zwłaszcza współczesnej sztuki. Pozór artystyczny – 
jako istotny element doświadczenia estetycznego – stanowi o jej prawdzie, 
gdyż demonstruje wewnętrzną sprzeczność cechującą doświadczenie czło-
wieka późnej nowoczesności; charakterystyczną dla tego doświadczenia 
niezbywalną ambiwalencję dystansu i zanurzenia, obecności i nieobecności, 
pragnienia Realnego i ucieczki przed nim.

Problem fikcjonalności sztuki wobec stanu współczesnego doświadczenia

Współczesny, technologicznie zapośredniczony świat narzuca nowe formy 
współpartycypacji. Nakazują one zrewidowanie nie tylko dotychczasowych for-
muł humanizmu, lecz także – wpisanych w te formuły – sposobów rozumienia 
tego, co estetyczne. Sztuka ma nie tyle zbawiać, uspokajać, oszukiwać (co nie 
znaczy, że nadal i z powodzeniem funkcji tych nie pełni), ile zdawać sprawę 
z destabilizacji związków, jak chcieliby tego dla „prawdziwej”, wysokiej sztuki 
Nietzsche, Heidegger, Adorno. Ma ona nie tylko zdawać sprawę z rozpadu do-
świadczeń, lecz także pomagać nam w trudnym zadaniu zrozumienia samych 
siebie w warunkach, w których dotychczasowe formuły człowieka, podmiotu, 
rzeczywistości kultury i natury oraz cały sztafaż metafizycznych sygnatur zostały 
nihilistycznie „przepracowane” i „pożegnane” lub są wciąż „przepracowywane” 
i „żegnane” (jak chcą niektórzy) przez późną nowoczesność. Jesteśmy w sytuacji 
swego rodzaju bezbronności, mając świadomość wyczerpania się aktualności 
siatki pojęć i filozoficznych narracji, przy pomocy których zwykliśmy – w kultu-
rze Zachodu –„oswajać” trudne spotkania z tym, co realne, albo – mówiąc po 
Lacanowsku – przesłaniać niemożność dotknięcia realności, która nas przerasta. 
Mamy dystans wobec sztafażu środków pojęciowych, w które wyposażyła nas 
tradycja filozoficzna zdominowana przez metafizykę. Zarazem doświadczamy 
– w naszym ucywilizowanym, lecz wciąż trudnym i niebezpiecznym świecie 
– zagrożeń, które „nachodzą” nas równie niespodziewanie, jak bohaterów 
greckich tragedii.

Mamy trudności z pojęciowym i aksjologicznym „oswojeniem” wielu zjawisk: 
począwszy od holokaustu wraz z jego psychospołecznymi skutkami, przez 

2 Ibidem, s. 186.
3 Ibidem, s. 187.
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współczesne wojny, zwłaszcza – terroryzm, poprzez nowe formy technolo-
giczno-korporacyjnego zniewolenia aż po postępującą medializację form życia 
i kultury. Tragiczność nie została raz na zawsze wypłukana z aktualnego sposobu 
doświadczania rzeczywistości przez nurt uspokajającej dialektyki rozumu. Żyjemy 
w świecie przedstawień, to prawda. Sporo jest racji w diagnozach naszej epoki 
dokonanych przez Heideggera („światoobraz”), Gui Deborda („społeczeństwo 
spektaklu”), Baudrillarda („precesja symulakrów”) czy wreszcie tych, którzy pi-
szą o powszechnej polityzacji czy homogenizacji zachodniej, zmedializowanej 
technologicznie kultury. Nie są to jednak konstatacje uspokajające.

Wraz z dojmującą świadomością powyższego stanu rzeczy, stajemy się 
bowiem wobec wspomnianych zjawisk i procesów szczególnie bezbronni. 
Rację więc mają również ci, którzy piszą o fenomenach wykorzenienia, utraty 
bezpieczeństwa ontologicznego (Giddens) czy przejawach ponownego za-
czarowania świata i powtórnej otwartości człowieka współczesnego na mit 
(Fromm, Maffesoli, Bohrer). Wraca – w świetle najnowszych, nieobliczalnych 
w skutkach wydarzeń w świecie – poczucie bezradności człowieka wobec losu 
i otwarcia na nieprzewidywalne i niedające się oswoić. Coraz częściej artystom 
i filozofom, którzy chcieliby pozostać wierni tradycjom mimetycznej i meta-
fizycznej, zaczyna brakować „języka”, który zdolny byłby oddać pogłębiający 
się odstęp między procesami społecznej, politycznej, kulturowej fikcjonaliza-
cji rzeczywistości a wskazanymi wyżej doświadczeniami bezradności wobec 
nowych zagrożeń.

Sztuka współczesna, bardziej niż inne praktyki nowoczesności, kryje w sobie 
ogromny potencjał autorefleksyjny. Wskazuje na własny, przedstawienio-
wy charakter, a poprzez tę refleksyjną autodemonstratywność – obnaża 
przedstawieniowy charakter kulturowego, społecznego i politycznego 
środowiska człowieka nowoczesności. Obnaża – mówiąc językiem Heidegge-
ra – mechanizmy „światoobrazu” i w tej swojej demaskatorskiej funkcji zbliża 
się do filozofii krytycznej, której patronują Nietzsche i Heidegger. Tacy autorzy, 
jak Janelle Reinelt czy Joseph Roach, piszą o filozofii krytycznej, iż w tym sensie 
ma ona „charakter performatywny, że poddaje ona rewizji zastane sensy, na 
nowo je formułuje, kwestionuje je, rzuca im wyzwanie i czasami je potępia”4. 
Traktowane performatycznie sztuka współczesna i filozofia funkcjonalnie zbliżają 
się do siebie. Burząc zastane paradygmaty, dotykając granic przedstawialno-
ści, wykraczając poza ustalone znaczenia i normy znaczeniowe, zasługują one 
na miano praktyk liminalnych. Toteż bardzo trafnie Jon McKenzie tak właśnie 
postrzega ich pokrewieństwo.

Uprzywilejowują one wszelkie stany „pomiędzy”, praktyki przejścia i to-
warzyszące im strategie oporu i transgresji. Opierają się na „pewnej kategorii 
działań, których «przestrzenne, czasowe i symboliczne pomiędzy» zawiesza 
społeczne normy, rzuca im wyzwanie, igra z nimi i może nawet je przemienia”5. 
Stąd szczególne eksploatowanie figur obrzeży, marginesów i „radykalnych 
praktyk” będących nowoczesnymi zastosowaniami rytów przejścia.

4 Por. J. McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, przeł. T. Kubikowski, Universitas, 
Kraków 2011, s. 41.

5 Ibidem, s. 64.
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Nowoczesne doświadczenie cechuje rozdźwięk, rozsunięcie między fikcjo-
nalizowaną rzeczywistością i urzeczywistnianą fikcją: „w opozycji między 
fantazją i rzeczywistością – Realne jest po stronie fantazji”6 – zauważa Żiżek 
inspirowany przez Marksa i Lacana. Doświadczamy widmowego Realnego jako 
rzeczywistości; w nasze doświadczenie wpisane jest zapomnienie o faktycznym 
wymiarze życia. Nie w tym rzecz, aby demaskować widmowość (nieprawdziwość) 
prawd, które nam przyświecają, ale w tym, aby pogodzić się ze stałą obec-
nością nie-prawdy w tym, co przyjmujemy za prawdę. Pod tym względem 
Żiżek jest raczej Heideggerystą niż Nietzscheanistą. Słusznie – za Heideggerem 
– podkreśla, iż ten zwrot, względnie aberracja (polegająca na „starszeństwie” 
nieprawdy wobec prawdy) ma charakter „ontologicznego szaleństwa”, tkwi 
w „rozstrojeniu pozycji człowieka wśród bytów (jego ześrodkowania się na 
samym sobie)”7.

W świetle powyższych konstatacji fikcjonalność sztuki staje się filozoficz-
nym tematem do ponownego przepracowania. Współczesne doświadczenie 
estetyczne – właśnie poprzez swój fikcjonalny charakter – bardziej zbliża nas 
do realnego wymiaru społecznej rzeczywistości niż filozoficzne czy naukowe 
operacje poznawcze, a tym bardziej niż doświadczenie potoczne. Jesteśmy – 
za jego sprawą – poza opozycją między fantazją/fikcją a rzeczywistością.

Fenomenologiczna rehabilitacja kategorii pozoru: Marc Richir

Pierwszy krok na drodze filozoficznego, ponownego przepracowania powyższej 
problematyki powinien prowadzić nas przez fenomenologię; w tej jej wersji, 
która w wyniku ponownego przepracowania założeń Husserlowskich, przede 
wszystkim – rewizji ideału fenomenologii jako nauki ścisłej, przechowującej 
tradycyjną opozycyjność prawdy i pozoru, w wyniku lekcji otrzymanej od He-
ideggera, krzyżuje tropy w miejscu przecięcia się tego, co fenomenologiczne 
i tego, co hermeneutyczne.

Aby wskazać na owo miejsce przecięcia (jako płodne miejsce różnicy i kon-
frontacji stanowisk), pójdźmy tropem wskazanym przez francuskiego fenome-
nologa – Marca Richira. Dokonał on fenomenologicznej rehabilitacji kategorii 
pozoru. Idącej tak daleko, że niemożliwej – jego zdaniem – do pogodzenia 
z hermeneutyką. Jego dystans wobec hermeneutyki wiąże się z pewnym, dość 
jednostronnym odczytaniem Heideggerowskiej kategorii prawdy. Kategoria 
ta w ujęciu późnego Heideggera, rozumiana jest raczej w duchu klasycznej 
filozofii (gdzie dociekanie prawdy miałoby charakter domykającej się proce-
dury tautologicznej) lub fenomenologii, która pozostawałaby wierna owemu 
ideałowi prawdy tautologicznej niż w pożądanym przez niego duchu nowego, 
filozoficznego otwarcia fenomenologii:

6 S. Żiżek, Kruchy absolut, czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. 
M. Kropiwnicki, Warszawa 2005, s. 75. Wprowadzone tu zostaje Lacanowskie rozróżnienie na „realne” 
i „rzeczywistość”: „Rzeczywistość jest społeczną rzeczywistością faktycznych ludzi wchodzących ze sobą 
w interakcje i włączonych w proces produkcji. Natomiast Realne jest nieuchronną, ‘abstrakcyjną’, wid-
mową logiką kapitału, która determinuje to, co dzieje się w rzeczywistości społecznej” (ibidem, s. 24).

7 S. Żiżek, op. cit., s. 89/90.
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Richira, podobnie jak Heideggera, interesuje świat doświadczenia, w którym 
jesteśmy zanurzeni, interesuje go on jednak nie tyle jako fenomen, ile proces 
jego bezustannej fenomenalizacji, nie tyle jako artykulacja sensu, będącego 
zadaniem dla interpretacji, ile jako ruch fundowania i zarazem unieważniania 
prawdy, którą mogłaby nam zaoferować jakakolwiek interpretacja.

Zaprasza nas do kontynuacji fenomenologii wbrew – jak uważa – Heideg-
gerowi oraz wbrew hermeneutyce jako procedurze, jego zdaniem, na wskroś 
tautologicznej, kierującej się ku sensowi przejawiającemu się w języku. Gene-
ralnie – pisze – „cała apophansis podlega krążeniu i poświadcza symboliczną 
tautologię twórczości w logiczno-ejdetycznej instytucji języka”8.

Nawiasem mówiąc, w przywoływanym eseju przemilcza on w ten sposób 
możliwość innego odczytania fenomenologiczno-hermeneutycznego zamysłu 
Heideggera, zwłaszcza tego, które jest zawarte w jego wczesnych wykładach 
frybursko-marburskich czy w hermeneutyce faktyczności. Trochę dziwne jest to 
polemiczne usztywnienie, gdyż moim zdaniem, do powyższego zamysłu autora 
Bycia i czasu byłoby mu jednak znacznie bliżej9 niż sam deklaruje.

W przeciwieństwie bowiem do późnego Heideggera, który (szczególnie 
w Der Weg zur Sprache z 1959 r.) zmienia swoje stanowisko wobec języka i kła-
dzie nacisk nie tyle na funkcję ekspresywną i przedstawieniową, ile na funkcję 
symboliczną języka, hermeneutyczna otwartość Dasein wczesnego Heideggera 
(zwłaszcza struktura Als) pozwala związać fenomenologiczne i hermeneutycz-
ne motywy owego – interesującego przywoływanych tu filozofów – ruchu 
ukazywania się nam świata. Powiedzielibyśmy: jest kluczowa dla stawania się 
świata fenomenem. Zarówno fenomenologia genetyczna Husserla, jak i – idą-
ca znacznie dalej – fenomenologia cielesności Merleau-Ponty’ego wyznaczają 
ścieżkę fenomenologii otwartej hermeneutycznie na prewerbalne artykulacje 
naszego bycia w świecie.

Jest to trop, który przybliża nas, a nie oddala wobec Richirowskiego ujęcia 
fenomenalizacji świata. Pozwala zarazem docenić jego radykalność.

Marc Richir pytanie o prawdę pozoru uznaje za pytanie na wskroś fenomeno-
logiczne. Fenomen (pojmowany jako „nic jak tylko fenomen”), który nie odnosi 
już do tego, czego miałby być przejawem , nosi w sobie piętno nietożsamości 
z sobą samym i nieokreśloności. Jakakolwiek próba identyfikacji fenomenu, 
nadania mu tożsamości, będzie miała status pozoru. Podejmujemy wielo-
rakie, zawsze nacechowane pozornością, próby uchwycenia fenomenu. Są one 
zarazem warunkiem zaistnienia jego wymykającej się obecności; sytuują nas one 
w obszarze samego wymykania się nam fenomenu, „na skraju odczuwalnego 
i nieodczuwalnego, widzialnego i niewidzialnego, dającego i niedającego się 
pomyśleć”. Prawda fenomenów powinna być zatem – twierdzi Richir – wydo-
byta z ich nieprawdy, z ich „kłamstwa”. Nie są one ani obrazem jakiegoś stanu 
rzeczy, ani upostaciowieniem jakiegokolwiek eidos, lecz „bytują” w nieokre-
ślonej przestrzeni braku ontologicznego czy poznawczego osadzenia. W tej 

8 Ibidem.
9 Argumentacja szerszego ujęcia tego problemu u Heideggera została przeze mnie wyłożona 

w tekście: Fenomenalizacja jako interpretacja. Hermeneutyczne otwarcie współczesnej fenomenologii, 
w: Między fenomenologią a metafizyką, red. M. Poręba, B. Działoszyński, Wyd. UW, Warszawa 2017.



97

Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego doświadczenia

perspektywie system istniejących uzasadnień nabierałby pozornego charakteru 
mitów, baśni opowiadanych przez dzieje zachodniej filozofii i zachodniej kultury 
przedstawień. (Richir nie byłby, jak się wydaje, pod tym względem odległy od 
Nietzscheańsko-Vattimowskiego rozpoznania stanu zachodnioeuropejskiego 
doświadczenia).

Klasyczne pojęcia bytu i nicości (wraz z destrukcyjną dla kategorii pozoru 
opozycyjnością) chciałby on zastąpić wizją nieposkromionego (dzikiego) ruchu 
wynurzania się i zanurzania fenomenów (jako „niczego jak tylko fenomeny”) 
w „fenomenologicznej nieświadomości”. Tym samym „fenomenologiczna świa-
domość” cokolwiek rozumielibyśmy pod tym pojęciem – a z pewnością chodzi-
łoby tu nie o „świadomość” jako kategorię Husserlowską, ale raczej o konieczny 
punkt percepcyjnego odniesienia, wobec którego dokonuje się ruch fenome-
nalizacji – to twór „porowaty”, gdzie to, co nieuchwytne i nieokreślone zderza 
się z tym, co pozorne i określone prowizorycznie, zderza się z granicą własnej 
nieokreśloności. Migocąca prawda fenomenu jest prawdą pozoru. Przekładając 
ów opis na kategorie opisu doświadczenia fenomenologicznego, doświadcza-
my owej prawdy pozoru i pozoru prawdy jako rozsunięcia w obrębie naszego 
egzystencjalnego zanurzenia w świecie, jako pewną czasową niezgodność, jako 
nietożsamość rozsuniętą w czasie. Jest to opis, który – zauważmy – przywołuje 
konotacje Nietzscheańskie, Heideggerowskie, Lacanowskie („niewczesność”, 
Nachtraeglichkeit), Derridiańskie („różnia”). Zarazem to wewnętrznie pęknięte 
proto-uczasowienie wymyka się unifikującemu porządkowi symbolicznemu, 
językowi. Jest czymś językowo nieuchwytnym.

Nie ma sensu i obecności bez fenomenalizacji, bez ukazywania się pozoru 
i bez doświadczania granic owego ukazywania się. Sens nigdy do siebie 
nie przystaje, lecz krąży, migoce:

„dzięki temu nie tylko sens jest otwarty nieskończenie na sensy, na mnogość, 
ale otwarty dodatkowo na nonsens albo przynajmniej na zagrażającą i nigdy 
nie oswojoną nieuchronność nonsensu czy kontr-sensu w sensie”10.

To „uzgodnienie sensu w niezgodności” dane jest – wedle Richira – między 
innymi, a może właśnie – w sztuce jako dziedzinie na wskroś fenomenologicznej. 
Nie wydaje się, aby mimo radykalizmu swoich fenomenologicznych deklaracji ten 
punkt dojścia ustawiał koncepcję Richira w opozycji do poheideggerowskich wersji 
fenomenologii. Richirowskie migotanie fenomenu zakłada bowiem konieczność 
włączenia interpretacji tego, co się ukazuje (interpretacji wpisanej w samo uka-
zywanie się „jako” Als) w ruch wynurzania się prowizorycznych artykulacji sensu, 
których prawdę stanowi to, co ją unieważnia na rzecz doświadczenia pozoru. 
Tym bardziej nie ma pod tym względem zasadniczej niezgody między stanowi-
skiem Richira i Merleau-Ponty’ego. Obaj zdają się korzystać z Heideggerowskiego 
przełamania klasycznej wersji fenomenologii. Faktyczne doświadczenie świata, 
zwłaszcza późno nowoczesne, performujące kulturowo (filozoficznie, artystycz-
nie) ten aspekt faktyczności, oznacza współistnienie tęsknoty za realnością (in-
terpretowaniem świata „jako”) i unieważnianiem jej jako pozoru (krytycznym, 
sceptycznym dystansem wobec bezsilnych prób zatrzymania jej w doświadczeniu).

10 Ibidem.
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Antynomiczne napięcie między doświadczeniem realności i pozorności świata 
we współczesnej sztuce

Merleau-Ponty rysuje w Widzialnym i niewidzialnym swoistą dialektykę przy-
swojenia i oddalenia, przebiegającą już w polu naturalnej, cielesnej percepcji 
i przysługującą wszelkim doświadczeniom kulturowym, gdzie współkonstytuują 
się i zarazem wchodzą w antynomiczne napięcie. „Wszystko przebiega tak – 
opisuje tę dialektykę Merleau-Ponty – jakby moja zdolność docierania do świata 
oraz zdolność ograniczania się do złudzeń, szły zawsze w parze. Więcej: jakby 
dostęp do świata był tylko drugą stroną wycofywania się zeń, a owo wycofy-
wanie się na margines świata serwitutem i innym wyrazem mojej naturalnej 
zdolności wkraczania weń. Świat jest tym, co postrzegam, lecz jego absolutna 
bliskość, odkąd się ją bada i wyraża, staje się również, w niewyjaśniony sposób, 
dystansem”11.

Wszelkie próby percepcyjnego i kulturowego przyswojenia świata są, według 
Merleau-Ponty’ego, zarazem sprawdzianem niemożności tegoż przyswojenia, 
doświadczeniem nieprzejrzystości, dystansu. Dotyczy to naszych kontaktów ze 
światem w ogólności, jak i prób przyswojenia światów indywidualnych: innych 
ludzi, a nawet głębi mojego świata. Każda próba ich zrozumienia, nazwania, 
wyrażenia czy przedstawienia wywraca na opak relację między głębią (zakryto-
ścią) podłoża i widzialnością powierzchni: to, co ustaliło się jako powierzchnia 
językowego i obrazowego przedstawienia, ukazuje swą nieprzeniknioną głębię 
niewidzialnego.

Aby uchwycić, ująć w kategorie tę nieuchwytną dialektykę dystansu i przy-
swojenia, która – właśnie poprzez swoją nieuchwytność odnosi się do pozoru 
w Adornowskim znaczeniu – należy uruchomić nowe pola znaczeniowe dla 
tradycyjnych, metafizycznych kategorii. Okaże się wówczas, że to, co wydawało 
się najbardziej od pozoru odległe – np. cielesność, materialność sztuki – ukaże 
swą wewnętrzną dissensualność, pęknięcie i odniesie do fundującej ją kategorii 
pozoru. Własna cielesność doświadczenia estetycznego może być rozpatrywana 
w funkcji performatywu sensu, jakiego doświadczamy w naszym intercielesnym 
byciu w świecie; sztuka „modeluje” faktyczność naszego doświadczania sen-
su. Doświadczanie możliwych światów tworzonych przez artystów na powrót 
uwrażliwia nas na faktyczne związki rzeczywistości, wraz z ich nieodłącznym 
składnikiem – pozorem.

Można oczywiście z pełnym uzasadnieniem twierdzić, ze powyższe spo-
strzeżenie ma status uniwersalny w zastosowaniu do wszelkich fenomenów 
artystycznych, reagujących na kryzysy paradygmatów kulturowych i filozoficz-
nych, w które ujmujemy nasze doświadczanie świata. Pewną wrażliwość na 
udział pozoru w naszym sposobie postrzegania i doświadczania świata można 
dostrzec na przykład już w renesansie, zwłaszcza w manieryzmie, później jest 
cechą postawy romantycznej. Jednak dopiero w późnej nowoczesności, wraz 
z kulturowymi i filozoficznymi strategiami unieważniania tradycyjnej, osadzonej 
w metafizyce opozycji: prawdy i pozoru, kategoria pozoru nabiera nowego, 

11 Ibidem, s. 22.
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interesującego mnie w niniejszym eseju, znaczenia. Zostało ono ujęte – jak 
starałam się pokazać – przy pomocy narzędzi zorientowanej hermeneutycznie 
fenomenologii.

Po to, aby potwierdzić przejście między dyskursem fenomenologii a zary-
sowanym w pierwszych partiach eseju opisem stanu późno nowoczesnego 
doświadczenia pozoru, zwłaszcza w polu doświadczeń estetycznych, odwołam 
się do egzemplifikacji. Pochodzą one z pola współczesnych, filozoficznych ujęć 
zjawisk sztuki awangardowej. Awangarda artystyczna jest znakomitym obiek-
tem obserwacji. Performuje ona sposób doświadczania przez człowieka późnej 
nowoczesności świata jako „migocącego fenomenu”; awangardziści oscylują 
między dwiema postawami: metakrytyczną i mityczną. W obu wypadkach po-
zorne i realne wymieniają się miejscami.

Dość oczywiste i dobrze wykorzystane w literaturze przedmiotu jest w tym 
miejscu odniesienie do sztuki minimalistycznej12. Podam jednak mniej oczywisty 
przykład przesunięć znaczeniowych w obrębie zastanych, metafizycznych kate-
gorii w celu pokazania ich użyteczności w polu badań nad sztuką współczesną. 
Weźmy pod uwagę choćby trend w filozofii i estetyce polegający na eksploracji 
Kantowskiej kategorii wzniosłości do wydobycia nowego znaczenia terminu 
„materialny”, który według takich autorów jak Lyotard czy de Man (możemy 
dołączyć do nich m.in. Rancière’a i Derridę) desubstancjalizuje metafizyczne 
pojęcie materii na rzecz rozumienia jej jako „czystej różnicy”. Oto jak trawestuje 
myśl Lyotarda z L’Inhumain Jacques Rancière: „Przede wszystkim materia jest 
czystą różnicą. Rozumiemy przez to różnicę bez określeń pojęciowych, jak np. 
tembr [głosu] lub odcień [koloru], których jednostkowość przeciwstawia się 
grze różnic i określeń rządzących kompozycją muzyczną lub harmonią kolorów. 
Słowem, Lyotard nadaje tej materialnej, nieredukowalnej różnicy nieoczekiwaną 
nazwę: nazywa ją immaterialnością”13.

Podkreślmy, że nie chodzi tu już o jakość uchwytną zmysłowo, lecz o nie-
redukowalne wydarzenie „namiętności” [d’une passion]. Aistheton w ujęciu 
Lyotarda jest zarazem czystą materialnością i „znakiem”, ale w tym pozasemio-
logicznym rozumieniu znaku, że odnosi ono do realności uczucia, dla którego 
wydarzenie czystej materialności nabiera sensu afektywnego. Dodam w tym 
miejscu od siebie, że staje się on elementem naszego zanurzenia w faktycz-
ności doświadczenia życia – afektywnego, wydarzeniowego, zlokalizowanego 
czasowo i przestrzennie, rozpiętego między oczekiwaniem i pamiętaniem, 
nadzieją i melancholią. Dla Lyotarda sztuka, zwłaszcza sztuka awangardowa, 
konstytuując swój świat specyficznie, jak wyżej rozumianej zmysłowości, ska-
zana jest na dissensus. Wpisane weń „nieszczęście dissensusu” nie jest jednak 

12 Hal Foster (Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, 
Universitas, Kraków 2010) dokonuje przekonującej, fenomenologicznej kontekstualizacji sztuki minima-
listycznej; por. też ujęcie R. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, przeł. M. Szuba, 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; idem, Passages in Modern Sculpture, MIT Press, Cambridge 1977; D. 
Judd, Specific Objects, „Arts Year Book” 8/1965; M. Fried, Art and Objecthood, „Artforum”, czerwiec 1967.

13 J. Rancière, Malaise de l’esthétique, Galilée, Paris 2004, s. 122. „Premièrement, la matière est 
pure différence. Entendons par là une différence sans determinations conceptuelle, comme le timbre 
ou la nuance dont la singularité s’oppose aux jeux de différences et de déterminations qui gouvernent 
la composition musicale ou les harmonies des couleurs. Or, Lyotard donne à cette différence matérielle 
irreductible un nom inattendu: il l’apelle «immatérialité»”.
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tą alienacją, o której pisze np. Adorno, nie ma u niego wiele wspólnego ze 
strategią wpisaną w funkcjonowanie społeczeństwa kapitalistycznego, która 
polega na izolowaniu doświadczenia estetycznego w celu jego politycznej, 
ekonomicznej, kulturowej funkcjonalizacji. Lyotard sięga do dissensualności 
bardziej źródłowej, wpisanej w ludzką kondycję. Sztuka awangardowa, która 
w szczególności obciążona jest ową dissensualnością, jest czymś więcej niż 
„dzieckiem swej – rozdzieranej sprzecznościami i poddawanej rozmaitym for-
mom alienacji, epoki. Jej nośność ma również walor uniwersalny. Jest Lyotard 
pod tym względem bliski Merleau-Ponty’emu, mimo iż trzyma się od niego 
w polemicznym, krytycznym dystansie.

Lyotard pisze o tym typie doświadczeń, które cechuje niemożność nada-
nia znaczenia, pisze o istotowo a-znaczeniowych doświadczeniach „tego, co 
materialne”. Nieredukowalna linia oporu naszych doświadczeń świata wobec 
znaczenia, z których zdaje sprawę współczesna sztuka, jest granicą „tego, co 
materialne”. Jeśli doświadczenie tego, co materialne polega nie tyle – jak to 
widzi Greenberg – na modernistycznym zwrocie sztuki ku własnym środkom 
przedstawienia, ile jest dotknięciem granicy przedstawialności i znaczeniowości, 
to staje się ono ważną kategorią rozpoznawczą dzisiejszego doświadczenia 
świata w ogóle. Wpisuje się w szeroko rozumiane – społeczne, kulturowe, 
polityczne procesy stopniowej utraty znaczeń odziedziczonych przez trady-
cję Zachodu (w konsekwencji jego przekonań i  ideologii), „przeorane” już 
i nihilistycznie przepracowane przez postmodernistyczne praktyki myślowe 
i artystyczne.

W ramach postępujących procesów retoryzacji nowoczesnej kultury dochodzi 
do przesunięć prowadzących do „ufikcyjnienia” filozoficznej prawdy oraz do 
rozbicia stabilności jej dyskursu. Jeśli chodzi o filozofię, na tej drodze napotka-
my nie tylko poglądy Nietzschego, lecz także m.in. Vattima, Lacoue-Labartha, 
Żiżka/Lacana i Paula de Mana.

Vattimo metafizyczny dyskurs filozofii nazwie za Nietzschem – baśnią. O baj-
kowości filozoficznej opowieści snutej przez Zachód pisze Lacoue-Labarthe. Na 
miejsce prawdy wkracza retoryka, która orientuje się na językowy charakter 
własnej praktyki. De Man podkreśla, iż proces ten prowadzi do tego, że filozofia 
nie objawia już prawdy, lecz ją produkuje. Labarthe mówi o nadmiarowości 
i samozwrotnym charakterze retorycznej reprezentacji. Powyższa sytuacja – jako 
że osadzona jest w szerszych procesach erodowania metafizycznego gruntu 
– nadaje widmowe barwy retorycznemu charakterowi nie tylko filozoficznego 
dyskursu, lecz także kulturze późnej nowoczesności. Sztuka późno nowoczesna 
wskazuje na samą siebie jako na reprezentację bez gruntu, „gra” złudzeniami 
o referencji. Rządy fikcji oznaczają narodziny człowieka polityki, co znakomicie 
pokazuje Labarthe, odnosząc się do przykładu wytwarzania polityczności jako 
dzieła sztuki w praktyce nazizmu realizującego fantazmatyczną, „wyśnioną 
realność”.

Toteż zarówno sztuka zawłaszczenia, jak i prace site‑specific (np. tacy artyści, 
jak Fred Wilson czy Andrea Fraser) – zdaniem Fostera14 – podejmują swoistą grę 

14 H. Foster, op. cit., s. 224.
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z procesami „instytucjonalnego kodowania sztuki i artefaktów”. Pokazują, „jak 
przedmioty przekształcają się w dowody historyczne i/lub przykłady kulturowe, 
nabierając wartości i stając się obiektem pożądania w oczach oglądających”15. 
Dokonują swoistej dekonstrukcji, defikcjonalizacji ustalonych pozycji i hierarchii, 
a zarazem współpracują z instytucjami (takimi jak muzeum) w konstruowa-
niu i podtrzymywaniu nowych fikcji. Foster słusznie widzi w tych działaniach 
oszustwo cynicznego rozumu: „wystarczy, by artyści i instytucja chcieli upiec 
dwie pieczenie przy jednym ogniu – zachować społeczny status sztuki i cieszyć 
się moralną czystością krytyki”16. Przykładem strategii tego typu jest również 
sytuacjonistyczne détournement czy – charakterystyczne jeszcze dla awangardy 
historycznej – praktyki demontażu i montażu, które wykorzystują dawne, zasta-
ne elementy artystyczne, wyrywają je z kontekstów i włączają w nowe całości.

Innym przykładem strategii subwersywnej, która dokonuje przesunięć w stro-
nę retoryzacji kultury (w konsekwencji – niebezpiecznego otwarcia jej na po-
nowną mityzację i  ideologizację) jest idealizacja i mityzacja kategorii Innego 
– swoistego „wytrycha” politycznej poprawności i moralnej słuszności. Z jednej 
strony ruchy i zjawiska artystyczne sytuujące się po stronie dyskryminowanej 
Inności, występujące w obronie „Innego Ja”17 potwierdzają ideę regulatywną 
kulturowej równości (demokratyzacji kultury), ale – z drugiej strony – stoi za 
nią, jak słusznie zauważa Hal Foster – retoryczne odwrócenie – często prowadzi 
do uprzywilejowania nowej, dyskryminowanej definicji tożsamości kulturowej, 
a więc, paradoksalnie przeczy to założonej idei demokratycznego zrównania.

Konkluzje

W późnej nowoczesności, performowanej przez sztukę współczesną, w szczegól-
ności awangardową, doświadczenie rzeczywistości polaryzowane jest z jednej 
strony w obrazie tego, co skostniałe i wyobcowane, z drugiej – w obrazie tego, 
co płynne i nieuchwytne. W każdym z tych doświadczeń, z uwagi na ich mitycz-
ny lub metakrytyczny status, pozorne i realne wymieniają się miejscami. Każde 
doświadczenie detalu jako realnego przesłania unieważnia horyzont całości, 
ujawnia fikcyjność (baśniowość, narracyjność) tego horyzontu. Wymykanie się 
realności doświadczanej rzeczy jest skutkiem utraty osadzenia w metafizycznych 
strukturach prawdy i rzeczywistości, z czego zdają sprawę tacy filozofowie, jak 
Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty, Vattimo.

W powyższym horyzoncie zaproponowana przez Marca Richira koncepcja 
migotania fenomenów nabiera szczególnej przydatności heurystycznej. Pozwala 
zbadać mechanizmy fenomenalizacji świata otwierające nas na sztukę – szcze-
gólną dziedzinę fenomenów jako tylko fenomenów, dziedzinę, której siłą stał 
się właśnie status pozoru. Doświadczanie możliwych światów tworzonych przez 

15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 225.
17 Por. ibidem, s. 208, 209. Foster wspiera się tutaj na tezie Franco Relli, który w krytycznym 

dystansie wobec Lacana, Foucaulta, Deleuze’a, Guattariego w The Mythe of the Other twierdzi, że 
idealizacja inności często skutkuje nie tylko zatarciem różnic, lecz także polityzacją: uprzywilejowaniem 
określonego podmiotu.
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artystów na powrót uwrażliwia nas na faktyczne związki rzeczywistości. Poprzez 
owo przywrócenie wrażliwości na faktyczność, uruchamia mechanizmy współ-
partycypacji w doświadczeniach sensu, w jego bezustannym ruchu wynurzania 
się i zanurzania, w jego niemożności ustabilizowania się w okopach prawdy, 
po drugiej stronie tego, co zwykliśmy nazywać pozorem.

Appearance as Medium of Contemporary Art and Phenomenon of Modern Expe-
rience: Adorno, Heidegger, Richir, Merleau-Ponty

In this paper, I consider new artistic and philosophical ways of interpreting and employ-
ing the category of appearance, in contrast to the meaning it had in the post-Platonic, 
metaphysical and mimetic tradition. The category of fiction bears the metaphysical burden 
of the ontology of appearance a burden from which contemporary aesthetic experience 
seeks to liberate itself, with the help of artists and philosophers alike. However, I argue 
here that the category of appearance has not lost its significance but is instead being 
subjected to a new problematisation in the field of reflection on late modern experience. 
Artistic appearance is an important element of aesthetic experience and constitutes its 
truth as it demonstrates the internal contradiction that characterizes human experience 
in late modernity: the inherent ambivalence of distance and immersion, presence and 
absence, a desire for the Real and an attempt to escape from it.

Key words: appearance, the Real, late modern experience, phenomenalisation, 
flickering of phenomenon, hermeneutics, phenomenology

Słowa kluczowe: pozór, Realne, doświadczenie późnej nowoczesności, fenome-
nalizacja, migotanie fenomenu, hermeneutyka, fenomenologia
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Jean-Louis Chrétien

Głos widzialny

Czy widzielibyśmy bez głosu? Troszcząc się o świat, a zarazem bacząc na każdy 
byt obecny w świecie, nasze spojrzenie jest w dzień i w nocy ulotną przystanią, 
tylko dlatego, że jeszcze zanim cokolwiek mu się ukaże za pomocą jasnego bądź 
mętnego wyglądu (apparition), ono samo zostało już bezpowrotnie oddane, 
wydane, przekazane i ofiarowane samej możliwości ukazywania się (apparaitre). 
Spojrzenie daje schronienie tylko poprzez zachwyt i obnażenie, które zawsze 
wyrzucały je poza nie samo. Czy miałyby one miejsce, gdyby słowo (verbe) nie 
kierowało naszym spojrzeniem, a wręcz nie obiecało go wszystkiemu, co pojawia 
się lub może się pojawić? A samo piękno, które nieoczekiwanie odbiera nam 
moc działania, zapiera dech w piersiach i odbiera głos? Czy blask, jakim świeci, 
sprawia, że należy uznać je wyłącznie za widzialne i odebrać głosowi? A może, 
ściskając nas za gardło, piękno wysuwa właśnie wobec naszego głosu jeszcze 
bardziej despotyczne roszczenie? Czy to, co zmienia głos, szeroko otwierając 
oczy, stanowi wystarczającą odpowiedź? Czy to, co zmienia i łamie głos, nie 
jest obecne w jego wnętrzu, pozwalając dotrzeć do jego źródła? Czy to, co 
zmienia głos jest czymś innym niż głos, czy może jest innym głosem? Tym, co 
widzialne i niesłyszalne, czy też może widzialnym głosem?

Już samo wyrażenie „głos widzialny” stoi w sprzeczności nie tylko ze staro-
żytnym pojęciem właściwej zmysłowości (sensible propre), według której oko 
może wyłącznie widzieć, a ucho wyłącznie słyszeć, gdyż każde z nich ma dostęp 
do jednego wymiaru bytu, ale także z antytezą widzialnego i niewidzialnego 
w rozważaniach o charakterze religijnym, często apologetycznym, które przejęto 
i przepracowano współcześnie. Czy zachwycający tytuł zbioru Paula Claudela 
L’oeil écoute (Oko, które słucha) jest tylko pustym paradoksem, czy też oddaje 
pewną fenomenologiczną właściwość ludzkiego spojrzenia? Jeśli prawdą jest, 
że oko słucha, to czy nie chodzi tu tylko o pewną wyjątkową i niecodzienną 
możliwość, chwilowe przekroczenie jego zwyczajowej funkcji? Oko nie mogłoby 
słuchać, gdyby to słuchanie, niezależnie od jego trybu i intensywności, nie miało 
miejsca nieustanne. Nie potrafilibyśmy badać wzrokiem tego, co się nam jawi, 
jeżeli fundamentem tego badania nie byłoby samo spojrzenie. Opisując pewien 
obraz, Claudel stwierdza, że „scenę wypełnia brzmienie niewypowiedzianego 
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zdania”, po czym dodaje: „Smutne są obrazy, których nie można posłuchać”1. 
Oko przestaje słuchać nie z chwilą, gdy powraca do przypisywanego mu jako 
normalne głucho-niemego widzenia, ale kiedy nie odnajduje w widzialnym 
niczego, co by je wzywało albo mu odpowiadało; przestaje słuchać, kiedy 
milknie głos widzialnego. Tam, gdzie nie można niczego usłyszeć, nie ma już 
nic do zobaczenia. Jak pojmować ten widzialny głos? Czy był przedmiotem 
rozważań filozofów?

Opisując swoje poszukiwanie Boga, w dziesiątej księdze Wyznań Augustyn 
zadaje sobie i Bogu pytanie o to, co w istocie kocha, mówiąc, że kocha Boga. 
Z pewnością nie jest to nic, co można odebrać zmysłami, niemniej jednak kocha 
„pewnego rodzaju światło, pewnego rodzaju głos, woń, pokarm, uścisk”2. Od-
wołanie do tego, co będąc ponadzmysłowym, zarazem nie znajduje się ponad 
sensualnością (sensorialité), jest zapowiedzią tyleż będących przedmiotem 
teologicznych analiz zmysłów duchowych (sens spirituels), co rozważań Merle-
au-Ponty’ego nad wymiarami żywej cielesności. Otwarcie naszych zmysłów na 
świat i na byt wykracza poza to, co zmysłowe wraz z kierunkiem wyznaczonym 
przez zmył, chociaż na tym przekroczeniu się nie zatrzymuje. Nasze zmysły nie 
tracą zmysłów w obliczu tego, co czysto duchowe. Wymieniając światło, głos, 
woń, etc., Augustyn pisze: „To właśnie kocham, gdy kocham mojego Boga”. 
Zaraz potem pytanie jednak powraca: „Ale co jest ‘tym’?”, wszak status naszej 
sensualności pozostaje tajemnicą.

Augustyn zwraca się kolejno do ziemskich żywiołów – ziemi, morza, powietrza 
– a one odpowiadają mu, że nie są Bogiem, którego poszukuje3. Czy oddanie głosu 
rzeczom wynika u Augustyna z chęci posłużenia się prozopopeją jako jednym 
z doskonale przez niego opanowanych narzędzi retoryki? A może decyzja ta umo-
tywowana jest czymś głębszym? Wniosek, który wyciąga Augustyn, jednoznacznie 
rozstrzyga tę wątpliwość: „Wielkim głosem zawołały: ‘On nas stworzył’”. „Moim 
pytaniem było samo wpatrzenie się w te rzeczy, a ich odpowiedzią – ich piękno”. 
(Et exclamaverunt voce magna: „ipse fecit nos”. Interrogatio mea intentio mea, 
et responsio eorum species eorum)4. Tożsamość piękna (beauté) rzeczy i ich głosu 
powraca na kolejnych stronach (vocem suam, id est speciem suam)5.

Tożsamość ta jest wyrazista. Species, piękno, należy do porządku widzialnego: 
chodzi o akt widzenia, ale również to, co dzięki widzeniu możemy uchwycić, 
a zatem o stronę zewnętrzną rzeczy i to, co ofiarowuje ona spojrzeniu. Jeżeli 
piękno jest głosem rzeczy, to istota konfrontacji, w której piękno nas ujmuje, 
nie jest pozbawioną słów kontemplacją, ale dialogiem. Widzialne piękno jest 
dostrzegalne, kiedy przemawia do nas i kiedy prowadzimy z nim rozmowę. 
Abyśmy postrzegali je jako piękne, musi coś nam mówić. Oczarowuje nas, ale 
nie uwodząc, fascynując czy urzekając niemo połyskującymi formami; posługuje 

1 P. Claudel, Oeuvres en prose, Paris 1965, s. 242.
2 Św. Augustyn, Wyznania, L.X. VI, 8, tł. Z. Kubiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
3 Ibidem, L.X. VI, 9.
4 Arnauld d’Andilly pięknie tłumaczy ten fragment lub raczej parafrazuje w następujący sposób: 

„Ruch mojego serca w tym poszukiwaniu był głosem, którym zadałem im to pytanie, a ich piękno było 
jak niemy język, w którym udzieliły mi odpowiedzi”. Autor temperuje w ten sposób pierwotny zamysł, 
przekształcając tożsamość w porównanie.

5 Św. Augustyn, Wyznania, op. cit., L.X. VI, 10.
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się słowem i pieśnią. Widzialne osiąga pełnię blasku dopiero, kiedy rozbrzmiewa. 
Sam blask jest dźwiękiem. Oko słucha; co więcej, potrafi widzieć wyłącznie, kiedy 
słucha. Słuchanie jest spojrzeniu bliższe niż patrzenie. Nie wystarczy otworzyć 
oczu, by widzieć; trzeba, by oczy zadawały pytania, badały, by potrafiły wykrywać 
język, który każda rzecz nie tylko nosi w sobie, ale który wyśpiewuje. „Rzeczy 
nie zmieniają swego głosu, czyli swego piękna, w zależności od tego, czy tylko 
się na nie patrzy, czy też wpatrując się, zadaje się im pytania (videns interro-
get). Nie ukazują się one jednym takie, a drugim inne. Lecz jawiąc się jednym 
i drugim w takiej samej postaci, wobec jednych są nieme, a drugim przekazują 
orędzie”6. Widzialny głos to piękno, które jawi się tylko temu spojrzeniu, które 
słucha, a zatem temu, które bada. Spojrzenie, które obnaża, odsłania zawsze 
tylko głos, samo będąc głosem, oczekując i pamiętając o tym, co je przekracza.

W platońskiej tradycji przejawy piękna definiowane są jako siła wzywania 
(puissance d’appel)7, Augustyn natomiast definiuje piękno jako odpowiedź. Czy 
powinniśmy interpretować to jako zerwanie lub sprzeczność? Czy mamy do czy-
nienia z dwoma przeciwstawnymi sposobami pojmowania widzialnego głosu? 
W XVII wieku, w swoim Cours de peinture par principes, Roger de Piles pisze, że 
piękno w malarstwie jest jak zew, jak porywające wezwanie. „Prawdziwy obraz 
malarski to zatem taki obraz, który wzywa nas, wywołując zaskoczenie (…), 
nie możemy powstrzymać się, by do niego nie podejść, jakby chciał nam coś 
powiedzieć”8. U podstaw szczodrości i wspaniałomyślności piękna, fundując jego 
bezinteresowność (gratuité), leży żądanie, przed którym nie jesteśmy w stanie 
uciec. Nadmiar tego, co zostaje nam ofiarowane, narzuca się, a jego bezintere-
sowność związana jest z tym, że potrafi skutecznie nas przyciągać. To wezwanie 
jest jednak tylko wprowadzeniem do dialogu: „Zaskoczony widz musi do niego 
[prawdziwego obrazu] podejść, tak jakby wchodził w dialog z postaciami, które 
przedstawiono na płótnie”9. Nie ma znaczenia czy, przywołując widzialny głos, 
punktem wyjścia jest dla nas wezwanie czy odpowiedź. Aby nasze spojrzenie 
mogło badać rzeczy i powoływać się na to, jakimi się ukazują, traktując to jako 
odpowiedź, rzeczy muszą je najpierw w pewien sposób wezwać i uprzedzić, 
muszą zażądać od spojrzenia, by je zbadało, a tym samym wyzwoliło. O tym, 
jak rzeczy wzywają poprzez swoje piękno, pisze Augustyn w Państwie Bożym 
w kontekście bytów cielesnych: „Jeśli chodzi o ich kształty (formas), które czy-
nią kształtną (formosa) strukturę tego widzialnego świata, ukazują je naszym 
zmysłom, byśmy je dostrzegli, tak jakby chciały dać się poznać, rekompensując 
wiedzę, której nie posiadają”10.

Rzeczy same nas wzywają, zachęcając, byśmy je badali. Ich piękno wzywa, 
odpowiadając i odpowiada, wzywając. Brak języka, zawieszenie go oznacza 
w istocie bycie tuż przy nim, oznacza bycie już przezeń prześcigniętym w tym 

6 Ibidem, L.X. VI, 10.
7 J.-L. Chrétien, L’appel et la réponse, Philosophie, 25, 1990, s. 61-86.
8 Tom ten został niedawno wydany pod redakcją J. Thuilliera, Paryż 1989, s. 8.
9 Ibidem, s. 9. Ale czy prawdziwym dialogiem rzeczywiście jest dialog z postaciami? Czy to one 

odpowiadają w całości za moc oddziaływania obrazu?
10 Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Antyk, Warszawa-Komorów 2002, L.XI, XXVII, 

2. W zupełnie innej przestrzeni metafizycznej Schopenhauer zacytuje ten fragment ze Św. Augustyna: 
A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. I, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1994, L.III, § 39.
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samym ruchu, który dopiero go zapowiada. Bliskość głosu, w ciszy wyczerpanej 
niesieniem tylu przyszłych słów, już jest głosem lub jeszcze nim jest. Aby ten 
widzialny głos rzeczywiście do nas przemawiał, by miał miejsce dialog, kon-
frontacja spojrzenia i rzeczy musi runąć, a przez to wyjść ponad siebie samą. 
Trzeba, by tchnienie tej wymiany pochodziło z niewidzialnego i by nic, co po-
chodzi od rzeczy i od nas samych nie wystarczało. Jeżeli odpowiedź udzielona 
przez rzeczy w pełni odpowiadałaby na nasze pytanie, jeżeli paruzja, jaką jest 
ich ukazanie się, byłaby w stanie wypełnić pustkę naszego wezwania, to dialog 
ten nie miałby żadnej przyszłości, a spojrzenie zwyczajnie zastąpiłoby język, 
zamiast nieustannie być prześladowane przez język i to, co on ujawnia. Kiedy 
w przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu, w odniesieniu 
do fizyki, Kant pisze, że rozum powinien „skłonić przyrodę do dania odpowiedzi 
na jego pytania”, i że jest niczym sędzia, „który zmusza świadków do odpo-
wiadania na pytanie, jakie im zadaje”11, to przesłuchanie nie zakłada istnienia 
widzialnego głosu ani tego, że oko słucha, kiedy zostaje wezwane, zaskoczone 
i zwabione, ale że „rozum dostrzega tylko to, co sam tworzy na podstawie 
własnych planów”, a to jest przeciwieństwem słuchania. Eksperyment jest ra-
czej solilokwium niż dialogiem. Centralne miejsce zajmuje w nim nie pytanie, 
ale wymuszona odpowiedź. Ale odpowiedź nie jest w stanie w żaden sposób 
przewyższyć (exceder) naszego pytania.

Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia piękna, o którym pisze Augustyn. 
Siła cichego dialogu z żywiołami, który opisuje w Wyznaniach, wynika z tego, 
że piękno postrzega się jako odpowiedź niezadowalającą. Widzialne ujawnia 
w nim wyższość jego źródła nad nim samym. Co odpowiadają żywioły widzial-
nym głosem swojego piękna? Każdy z nich mówi, że nie, non sum, non sumus 
deus tuus, nie jestem, nie jesteśmy twoim Bogiem. Odpowiadają poprzez swoją 
niemożność bycia początkiem i końcem, zaprzeczając możliwości zaspokojenia 
naszego pragnienia, pozbawiając nas jakiejkolwiek możności zadowolenia się nimi 
i poprzestania na nich. Każdy głos wyraża swoją niedoskonałość, czyli zarazem to, 
co go przewyższa. Oddając swoje słowo naszemu zaniepokojonemu i ruchomemu 
spojrzeniu, rzeczy jednocześnie oddają nas temu, co im nadaje głos. Widzialny 
głos nie jest więc kwestią w pełni przejrzystego świata, czystej i totalnej paruzji 
piękna. To, co mówi, jawnie i w rzucający się w oczy sposób, jest tym, czego nie 
pokazuje, czego nie jest w stanie pokazać, chyba że poprzez aluzję do tego, co 
całkowicie go przewyższa. A zatem słuchać pełnym wzrokiem, to słyszeć więcej, 
ponad i dalej. Każde widzialne słowo przenosi w stronę niewidzialnego, które 
nieustannie daje mu głos. W przeciwieństwie (choć bez sprzeczności) do tego, 
co Francis Ponge nazywa w Les facons du regard „le regard-de-telle-sorte-qu’on 
le parle”12 („takim spojrzeniem, które wypowiadamy”), tutaj mamy do czynienia 
z wypowiadaniem, które sprawia, że je widzimy. Nie ma w tym sprzeczności, 
ponieważ skierować spojrzenie na widzialne, by je zbadać i wysłuchać to, jak 
pisze Ponge, uznać „znaczenie każdej rzeczy i jej nieme błaganie, nieme prośby, 
byśmy ją wypowiedzieli”. To wzajemne przeplatanie się widzenia i słyszenia znosi 

11 E. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 2010, s. 28, BXIII.
12 F. Ponge, Tome premier, Paryż 1965, s. 137.
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powszechnie przyjętą antytezę pomiędzy nimi. Zamiast analizować, w jaki sposób 
jedno przeciwstawia się drugiemu, należy zastanowić się, w jaki sposób zawierają 
się w sobie wzajemnie i w jaki sposób zawiera się w nich właściwy im nadmiar 
(surcroit); należy zastanowić się nad tym, że widzimy naprawdę, tylko słuchając 
i mówiąc – by spotkać niewidzialne, które widzialne przed nami rozpościera, 
i które nam obiecuje – i że mówimy naprawdę, tylko widząc i ukazując siebie: 
odsłaniając nieprzemijającą wartość naszego języka zamiast tylko płacić słowami 
i „ślepą wiedzą”, zgodnie ze sformułowaniem Leibniza.

Ten splot widzenia i słyszenia, w którym każde z nich niesie w sobie brzemię 
drugiego, niesie własne jądro i własny nadmiar, jest niewątpliwie mocno zako-
rzeniony w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej. Nie możemy ich przeciwstawić 
tradycji hellenistycznej, powołując się na nadrzędność słuchania nad widzeniem, 
chyba że dodamy, iż w tych tradycjach oko słucha, a słowo widzi, co jednak 
zmienia sens obu. Kiedy zatem Tomasz z Akwinu bada wyobrażoną wizję (vision 
imaginaire) w proroctwie, które odróżnia od poznania czysto intelektualnego, 
przyjmuje za punkt wyjścia nadrzędność słuchania. Prorok, który „słyszy słowa 
wyrażające zrozumiałą prawdę”, ma wyższość nad tym, który „widzi rzeczy 
oznaczające prawdę”, ponieważ słowa są znakami bardziej dobitnymi i  jed-
noznacznymi niż to, co niemo oddaje się spojrzeniu. To przeciwstawienie nie 
jest zresztą absolutne, ponieważ dochodzi ono do znaków zmysłowych, które 
poddają się działaniu wyobraźni i pozwala tu na wyróżnienie dwóch form: 
uczuciowości i ekspresji. Niemniej jednak, jak dowodzi dalej Tomasz z Akwinu, 
wizja tego, który mówi i zwraca się do nas, stanowi wyższy stopień proroctwa 
niż to, co słyszymy, nie widząc. Jest to związane z większą bliskością samej przy-
czyny tego objawienia13. Jeśli z prawidłowej lub błędnej analizy etymologicznej 
wyciąga Tomasz wniosek, że prorokiem jest ten, kto widzi w oddali i z oddali, 
a także przemawia z daleka i przepowiada przyszłość14, widzenie i słyszenie 
splatają się ze sobą, ponieważ obu im właściwy jest nadmiar w stosunku do 
umiejętności naturalnych, który jest niczym dwa modi pre-poznania (praeco-
gnitio) przerastające nasze władze. Sens, jaki jest w stanie uchwycić wizję lub 
słyszenie wyobrażone (vision ou audition imaginaire) wykracza ponad to, co 
jesteśmy w stanie uchwycić zmysłami. To, co prorok dostrzega, nakazuje mu 
mówić, od razu, a nawet wcześniej, ponieważ widzi tylko po to, by spełnić swoje 
powołanie do mówienia. Z kolei to, co mówi, nakazuje mu widzieć, ponieważ 
słowo musi dorównać światłu, które zostało mu podarowane, by przekazywał 
jego ogień i żar. Nie o głos widzialny tutaj jednak konkretnie chodzi.

Ten pojawia się w Biblii, w miejscu szczególnym: podczas objawienia na 
górze Synaj. W Księdze Wyjścia XX:18 napisane jest: „wszystek lud widział 
głosy”. Tłumaczenie w Wulgacie jest dosłowne: Cunctus autem populus vide-
bat voces, w Septuagincie liczba mnoga zostaje zastąpiona pojedynczą (tèn 
phonèn), chociaż interpretacje wielu autorów sprawiły, że ze współczesnych 
przekładów zniknęły widzialne głosy. Luter tłumaczy: Und alles Volck sahe den 
Donner und blitz, a Dhorme: Or tout le peuple voyait les tonneres et les feux. 

13 Św. Tomasz, Summa theologiae, IIa IIae, q. 174, art. 3.
14 Ibidem, IIa IIae, q. 171, art. 1.
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W Biblii Jerozolimskiej fragment ten brzmi następująco: Tout le peuple voyant 
ces coups de tonnere, ces lueurs (Tedy wszystek lud widząc gromy, i błyskawice 
– Biblia Gdańska). W Przewodniku błądzących Mojżesz Majmonides bagatelizuje 
znaczenie paradoksu zawartego w tym zdaniu, odróżniając te głosy od głosu 
Boga i całkowicie pomijając aspekt widzenia. „Wszędzie – pisze – gdzie mowa 
o kilku głosach, które było słychać, na przykład ‘Wszystek lud widział głosy’, 
chodzi tylko o odgłos rogu, o błyskawice itd.”15. Filon z Aleksandrii interpre-
tuje to zdanie dosłownie, podążając za całą jego nadzwyczajną mocą. W kilku 
traktatach próbuje ująć ten głos jako widzialny. W De migratione Abrahami 
pisze: „Jeżeli głos śmiertelników skierowany jest do słuchu, wyrocznie objawiają 
nam, że słowa Boga, podobnie jak światło, są widoczne. Napisano, wszakże, że 
‘wszystek lud widział głos’, a nie ‘słyszał głos’”16. Oto właściwość głosu Boga, 
który jest w stanie ukazać się duszy. Filon wskazuje tu na paradoks: „Uniwersalna 
prawda, która wypływa z wiedzy Mojżesza jest do tego stopnia przewrotna, że 
nas dezorientuje: głos, jak twierdzi, jest widzialny (oratèn einai tèn phonèn). 
Tymczasem poza myślą, głos jest przecież jedyną właściwą nam rzeczą, która 
nie jest widzialna”17. W De vita Mosis powraca jeszcze do tematu widzialnego 
głosu jako największego paradoksu, to paradoxotaton18. De decalogo jest 
próbą opisania tej nadzwyczajnej widoczności: „Wtedy z ognia buchającego 
z nieba rozległ się zdumiewający głos (kataplèktikôtatè), a płomień stawał się 
mową, którą rozumieli słuchający (…). Głos ludzki jest słyszalny, głos boski jest 
widzialny. Dlaczego? Bo słowa wypowiadane przez Boga nie są słowami, ale 
czynami, które rozumieją oczy, a nie uszy”19.

Co oznacza ta apokalipsa głosu, podczas której przemawia blask światła 
i  iskry ognia, kiedy widzialne miażdży nas żądaniem, przed którym nie ma 
ucieczki? Widzenie, które słucha, nie ma w sobie nic z mocy właściwej władaniu 
czy tematyzacji, a to, co widzi, chwyta i trzyma je bardziej niż ono samo, jest 
w stanie uchwycić i zatrzymać to, co widzi. Widzialne ujmuje w sobie widzenie 
bardziej niż widzenie ujmuje w sobie widzialne. To ten porażający i suwerenny 
charakter widzialnego czyni zeń tutaj słowo. Tam, gdzie widzialne przekracza 
samo siebie i przekracza nasze widzenie, niesie ono słowo. Ten głos nie zani-
ka, a odległość nie powoduje, że słabnie czy niknie. Filon opisuje go jako „tak 
donośny, że stojący najdalej słyszeli go nie gorzej niż ci, którzy znajdowali się 
najbliżej”. Głos ten nie zakłada, że posiadamy organ służący do jego odbioru; 
kiedy rozbrzmiewa, samo to zdarzenie czyni go dla nas słyszalnym. Widzialne 
zabiera głos, kiedy się tego nie spodziewany. Ten głos, pisze Filon, „w duszy 
każdego tworzy nowy zmysł słuchu, znacznie przewyższający ten, którego na-
rzędziem są uszy”20. To, że oko słucha w ten sposób, wystawia cały nasz byt na 
próbę języka. W innej części Biblii, podczas zesłania Ducha Świętego, kiedy to, 
co niewidzialne par excellence ukazuje się, przekazując głos apostołom, pojawia 
się inna forma widzialnego głosu. „Ukazały się im też języki jakby z ognia, które 

15 Majmonides, II, 33, przeł. Munk, Paryż 1979, s. 360.
16 Filon z Aleksandrii, De migratione Abrahami, § 47, przeł. J. Cazeaux, Paryż 1965, s. 123.
17 Ibidem, § 50, s. 125.
18 Filon z Aleksandrii, De vita Mosis, II, § 213, red. Arnaldez et aliii, Paryż 1967, s. 287.
19 Idem, De decalogo, § 46-47, przeł. V. Nikiprowetzky, Paryż 1965, s. 65.
20 Ibidem, § 35, s. 57. Poprzedni cytat z § 33.
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się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić”. (Biblia Tysiąclecia, Dzieje 2,1-4). Nieprzenikniony dar mowy przekazany 
jest w sposób widzialny, co nie ujmuje mu ani odrobiny tajemniczości.

Niezależnie od tych nadnaturalnych zdarzeń, czy widzialne mogłoby stać się 
głosem, gdyby głos nie posiadał właściwego sobie światła? Po tym, jak pisząc 
o objawieniu na górze Synaj, odróżnia widoczny dzięki swojej mocy sprawczej 
głos Boga od głosu człowieka, który jest zaledwie słyszalny, Filon podkreśla, 
że każdy głos ma moc objawiania. Stwierdzeniem tym nie przeczy sam sobie. 
Głos bowiem „rzuca jasne światło na myśli”, ponieważ „myśli znajdują się 
w umyśle, który jest obszarem niewidocznym do momentu, w którym głos 
oświetli go niczym światło, a czyniąc to, odkryje wszystkie myśli”21. Czy nasze 
oczy dostrzegałyby światło i byty, które ukazują się w nim i znikają, gdyby nasze 
gardła nie płonęły już tym światłem? A kiedy światło to zaczyna rozbrzmiewać, 
czyż nie spala również widzialnego w samym jego wnętrzu? Widzialne, które 
do nas przemawia, przekracza samo nasze spojrzenie, ponieważ zwracając się 
do nas, równocześnie na nas patrzy, i w ten sposób staje się czymś innym niż 
temat czy przedmiot. Kiedy Baudelaire pisze w Oddźwiękach o „niepojętych 
nam słowach” Natury, to oddaje tę obcość w następujących słowach:

Człowiek śród nich przechodzi, jak symbolów lasem,
One zaś mu spojrzenia rzucają życzliwe22.

Jesteśmy widziani zanim sami zaczniemy widzieć, znani jakby od zawsze, zanim 
sami zaczniemy poznawać. A to, co zdaje się nam „niepojęte”, ma prawo pa-
trzeć na nas, odróżnia nas i poznaje w ramach odwiecznego, tajemnego paktu, 
którego nie jesteśmy w stanie pojąć. Widzialne może patrzeć z taką zażyłością 
tylko na tego, kto jest wyrazicielem jego własnego głosu.

Widzialność głosu może mieć jednak sens zupełnie odwrotny w stosunku 
do tego, w którym przejawia się palący nadmiar widzialnego, zwracając się 
do nas i oddając się nam. Może być niszczącym umniejszeniem głosu i zredu-
kowaniem go do jednego z elementów widzialnego. W powieści Aleksandra 
Sołżenicyna zatytułowanej Krąg pierwszy więźniowie polityczni, inżynierowie, 
matematycy i lingwiści pracują nad urządzeniem służącym do rozpoznawania 
głosu. Chodzi o „urządzenie do wizualnej analizy słowa, które umożliwiałoby 
uzyskanie tego, co nazywamy ‘odciskiem głosu’, pewnym i niepowtarzalnym 
jak odcisk palca”23. Metoda pozwalająca zobaczyć głos otrzymuje miano „fo-
noskopii”. Jeden z więźniów czuje, jak „już się w nim zapalił hazard badawczy. 
Właściwie – to całkiem nowa dyscyplina: wykrywanie przestępców na podstawie 
śladów ich głosów”24. Niepowtarzalność głosu, w który wciela się każdy sens, 
który jest obecny we wszystkich relacjach z bytem, ten wyjątkowy rezonans, 
którego wezwanie i odpowiedź ożywiają to, co widzialne, zostają tym samym 

21 Idem, Quod deterius potiori insidiari soleat, tłum. I. Feuer, Paryż 1965, s. 99, § 128.
22 Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, przeł. A. Lange, Zielona Sowa, Warszawa 2005, s. 17.
23 A. Sołżenicyn, Krąg pierwszy, przeł. J. Pomianowski, Rebis, Poznań 2011, s. 57.
24 Ibidem, s. 98.
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zredukowane do wykresu służącego identyfikacji podejrzanych na podstawie 
nagrań z prowadzonych przez nich rozmów telefonicznych. Niepowtarzalność 
głosu staje się narzędziem wykorzystywanym na potrzeby dochodzeń policyj-
nych. Poszukiwanie „fonoskopii”, będące wątkiem przewodnim tej obszernej 
powieści, symbolizuje istotę opisywanego przez Sołżenicyna społeczeństwa, 
w którym panuje terror i fałsz. Głos ujęty w całkowitym oderwaniu od sensu, 
zredukowany do abstrakcyjnego obrazu zjawiska fizycznego, należy do świata 
pozbawionego sensu, świata, z którego zniknęły prawdziwe słowa. Ten sym-
bol, wraz z towarzyszącą mu tragiczną ironią (więźniowie polityczni pracują 
w końcu nad urządzeniem, które ma ułatwiać aresztowania; co gorsza, jak się 
okazuje, ta z założenia pewna technika identyfikacji zawodzi, co prowadzi do 
zatrzymania niewinnych osób) pełniej obnaża grozę społeczeństwa terroru niż 
najdrastyczniejsze nawet opisy.

Dostrzegać ból i piękno widzialnego jako głosu to być skazanym na udzie-
lanie mu na zawsze azylu głosu, który jest naszym własnym. Kiedy oko słucha, 
musimy odpowiedzieć na to, co usłyszeliśmy i co usłyszymy. Do mówienia zo-
bowiązuje nas samo spojrzenie, nie dlatego, że jest jego źródłem, ale dlatego, 
że zawsze jest już ujęte w słowo i przez nie otwarte. Widzialny głos jest istotą 
poezji, która może widzieć tylko pod warunkiem, że przemawia. Zdolność poety, 
którą określamy często jako „wizjonerską”, poddaje się słowu widzialnemu; 
słucha, widząc, i właśnie dlatego widzi. Ce que dit la bouche d’ombre z tomu 
Kontemplacje Victora Hugo jest wierszem o słowach rzeczy:

… wszystko jest głosem i wszystko jest zapachem
Wszystko w nieskończoność mówi coś komuś

Jednak to słuchanie, będące właśnie zadaniem poety, odbywa się poprzez 
spojrzenie:

Krzyki są jaskinią dla głębokiego oka, które widzi

W tym dialogu, w którym oko staje się otchłanią po to, by dostrzec otchłań, 
widzialne krzyki cierpią i oczekują na nasz głos, dzięki któremu będzie mogło 
zabrzmieć ich własne słowo. Zapisana poezja staje się widzialnym głosem, który 
pozwala zobaczyć i usłyszeć

Płacz pod owczym runem, westchnienie
W kwiecie i krzyk w zamurowanym kamieniu

Aby widzialne straciło swój głos, nasz własny musiałby oślepnąć i umrzeć, 
przestać mu odpowiadać i zadawać mu pytania.

Z języka francuskiego przełożyła Małgorzata Dera
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The Visible Voice

The key thesis of this text is the contention that the voice is visible, just as the eye can 
listen. Without a voice that calls a viewer, we would not be in a position to see anything. 
The gaze gives shelter only through admiration and nakedness, which have always 
thrown it outside of itself. Would this take place if the word did not guide our gaze, if 
it did not resound with a voice and did not promise it to all that is appearing or may 
appear? Beauty itself unexpectedly deprives us of the power to act, takes our breath 
away and leaves us bereft of our voice. What remains is the visible voice.

Key words: visibility, beauty, voice, appearance

Słowa kluczowe: widzialność, piękno, głos, pozór
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O kilku efektach ideologicznych. Mit fenomenologii w sztuce

Moim kolegom: Ericowi Dem, Amalowi Lakelowi 
i Cedricowi Loire1

Czym jest fenomenologia dla artystów, teoretyków, krytyków i historyków sztuki 
współczesnej? Bez wątpienia ważnym momentem interpretacji oraz aktualizacji 
kwestii estetycznych i filozoficznych modernizmu od Paula Cézanne’a i Vincenta 
van Gogha aż po kubizm, Paula Klee i Albero Gacomettiego. Jeśli artyści chcą 
rozważać sztukę jako praktykę filozoficzną lub przynajmniej praktykę, która 
generuje myśl teoretyczną, to fenomenologia do tego zachęca, uznając dzieła 
sztuki i pracę sztuki za model filozoficznego uchwytywania tego, co zmysłowe, 
z czym artyści, krytycy i teoretycy najczęściej się zgadzają. Przede wszystkim 
fenomenologia jest ściśle związana z amerykańską sztuką minimalizmu, tak jak 
neoplastycyzm z renesansem florenckim. Rozważny (avise) czytelnik Husserla, 
jakim był Robert Morris w latach 60. wykorzystał istotnie modele związane 
z fenomenologią – redukcję i Gestalt – i można podkreślić bliskość doświad-
czania jego dzieł, a także dzieł Tony’ego Smitha lub Carla André z przesłaniem 
filozoficznym wspomnianych tu modeli fenomenologicznych. Jednostkowe, 
podporządkowane radykalnej redukcji, apriorycznie neutralne, bezosobowe 
i niezróżnicowane (indiferencies) minimalistyczne obiekty, inspirowane przez 
teorię Gestalt, która mówi o niezmiennej i znanej formie (w wypadku minima-
listów jest to sześcian lub równoległościan), sprawiają, że wraz z ich wystawie-
niem (mise en scène) pojawiają się pytania o efekt obecności rzeczy w sobie 
(przedmiot percepcji i poznania) i rzeczy dla siebie (postrzegający i poznający 
podmiot), o efekt prezentacji, dania się sensu (przedmiot wydaje się mówić 
„Jestem sześcianem” i „Jestem tu dla ciebie”), o związki między przedmiotem 
postrzeganym a podmiotem postrzegającym w przestrzeni i czasie przedsta-
wienia oraz świata, a ostatecznie, o wymiary intersubiektywności zrodzone ze 
wszystkich tych efektów i związków.

Wszystko to przyczynia się do tego, że minimalizm jest zazwyczaj rozważany 
jako fenomenologiczny moment sztuki, nawet jeśli okazuje się, że nie można go 
do takiego ujęcia całkowicie sprowadzić. Powstały w Stanach Zjednoczonych 

1 Tekst ten wiele zawdzięcza artykułom napisanym przeze mnie wcześniej wraz z Ericiem Dem, 
muzykiem i reżyserem teatru barokowego; Amarem Lekelem, doktorem nauk informacyjnych i komu-
nikacyjnych, wykładowcą Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu oraz Cedricowi Loire, badaczowi 
związanemu z historią i krytyką sztuki.



113

O kilku efektach ideologicznych. Mit fenomenologii w sztuce

jako sprzeciw wobec modernistycznego i formalistycznego modelu sztuki 
amerykańskiej opisanego przez teorie Clementa Greenberga2, minimalizm był 
także postrzegany i analizowany przez pryzmat swoich historycznych związ-
ków z konstruktywizmem, a współcześnie, z neodadaizmem (ze względu na 
pewne swoje aspekty, określane wtedy jako „nie-artystyczne”3), z performan-
cem (pewne dzieła Roberta Morrisa zostały zainspirowane przez przedmioty 
sceniczne, które opracowywał jako tancerz), a także z pop-artem, jak o tym 
świadczą dzieła innych artystów uznanych za minimalistyczne (Donald Judd, 
John Mc Cracken) ze względu na ich bliskość ze sposobem produkcji przed-
miotów masowych, w których wykorzystuje się podobne materiały, a także na 
ich powiązania z designem. W istocie, minimalizm jest złożonym węzłem tego, 
co odziedziczone i wielu artystycznych dążeń, który jeszcze dziś nie przestaje 
pobudzać do analiz i ujęć historycznych, teoretycznych i ideologicznych, które 
same są wielorakie4. Te ostatnie wiele zawdzięczają krytycznej i ważnej anali-
zie zaproponowanej przez Michaela Frieda w 1967 roku w jego eseju Art and 
Ojecthood5. Fried relacjonuje w nim swoje doznania związane z inscenizacją 
(mise en scéne) przedmiotów minimalistycznych, które pozwalają mu położyć 
nacisk na dwa determinujące elementy: podwójny efekt obecności przedmiotu 
i relacji intersubiektywnej, znajdujących się w samym centrum skonstruowanej 
sytuacji, która włącza w siebie przedmiot postrzeżenia i postrzegający podmiot. 
W mojej analizie skoncentruję się na analizie tych dwóch efektów, ponieważ 
zwykle uznaje się je za egzemplaryczne w badaniu wpływu fenomenologii na 
minimalizm i od czterdziestu lat nie przestają one stanowić bazy dla ważnych 
rozwiązań artystycznych i teoretycznych, których nie można zredukować do 
samego tylko minimalizmu. Ostatecznie, podtrzymywanie tych efektów two-
rzy zawsze punkt estetycznego i ideologicznego starcia w debatach na temat 
sztuki, którym poświęcę następną część tego artykułu, który ma być zresztą 
syntezą i pogłębieniem krytycznego, historycznego i teoretycznego postępo-
wania, które dotyka samego sedna, a tym samym estetycznych konsekwencji 
dotyczących zapośredniczających, teleogizujących i naturalizujących dyskursów 
samej sztuki i o sztuce.

Rozpocznijmy od opisania efektu obecności przedmiotów minimalistycznych. 
Efekt ten zostaje, według Michaela Frieda, uzyskany dzięki „odwołaniu się do 
przedmiotowości”. W ujęciu amerykańskiego krytyka przedmiotowość oznacza 
dosłowny charakter zaprezentowanej formy: „forma jest przedmiotem, a jedno-
litość formy zapewnia integralność przedmiotu”, który prezentuje się w sobie 

2 Ważny jest w tym kontekście pierwszy rozdział książki Hala Fostera Powrót realnego, przeł. M. Bo-
rowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków 2010.

3 Richard Wolheim, który wynalazł pojęcie sztuki minimalistycznej, włącza w to pojęcie także to, co 
można nazwać ready-made i jego neodadaistyczne dziedzictwo. Minimal Art: A critical Anthology, red. 
G. Battock, E. P. Dutton, New York 1968.

4 Można przywołać tu katalogi wystaw, takie jak: A Minimal Future? Art as Object 1958‑1968, Mu-
seum of Contemporary Art., Los Angeles 2004; Beyond Geometry: Experimets in Forms, 1040s‑1970s, 
County Museum of Arts, Los Angeles 2004; Design#Art, Cooper Hewitt National Design Museum, New 
York 2004.

5 M. Fried, Art and Objecthood, „Artforum”, 1967. Na język francuski tekst został przetłumaczony 
przez Claire Brunet i Cathreen Ferbos i opublikowany został w Art en theory 1900‑1990, une anthologie, 
red. Ch. Harrison, P. Wood, Hazan, Paris 1997, s. 896-909.
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i dla siebie w możliwej jednoznaczności i tautologiczności jego sensu (do czego 
zmierza zwłaszcza Frank Stella w swoich Black Paintings6): te przedmioty wy-
dają się mówić „jestem sześcianem” lub „jestem równoległościanem”. Zresztą 
odznaczają się znakomitą „prezencją sceniczną” wynikającą z wagi przestrzeni, 
która wokół nich zostaje uwolniona w miejscu, w którym znajduje się widz. Fried 
zastanawia się więc nad zasięgiem (ampleur) wytworzonej pustki, która pociąga 
za sobą „zdystansowanie się” podmiotu postrzegającego wobec postrzeganego 
przedmiotu; zostaje tu wysnuta bardzo gruba nić dramaturgiczna przeznaczona 
do tego, aby dzieło „zostało wzięte pod uwagę, wzięte na poważnie, przez 
tego, który na nie patrzy”. Daniel Buren, który poczyni tę samą obserwację, 
odrzuci rozległość (ampleur) przestrzeni między dziełami minimalistycznymi na 
rzecz pragnienia sfetyszyzowania przedmiotów i przyznania im aury7. Dla Frieda 
chodzi o działanie teatralne, które stawia sobie za cel wymuszenie pewnego 
rodzaju porozumienia z widzem8.

To doświadczenie miałoby zostać przeżyte przez Michela Frieda lub przez 
Daniela Burena jako doświadczenie, które próbował wytworzyć Robert Morris, 
i związane z zastosowaniem modelowych założeń fenomenologii, to znaczy 
jako prezentujące relacje intersubiektywne, które rodzą się z poszerzenia świata, 
do jakiego redukcja fenomenologiczna „dociera przez swoje zabiegi” i które 
„stanowi grunt przeżywanych doświadczeń, nad którym nadbudowuje się 
prawda teoretycznego poznania”9 (Jean-Francois Lyotard). Jednakże, ponieważ 
chodzi właśnie o przedstawienie, to trudno utrzymać jego recepcję na idealnym 
planie czystej percepcji, oczyszczonej z wszelkiej rzeczywistości materialnej, 
wszelkiego historycznego kontekstu i z wszelkich efektów ideologicznych. Jak 
podkreślał Michael Fried, a w sposób jeszcze precyzyjniejszy – artysta i teoretyk 
Christian Bonnefoi – poziom, jakość i treść widzenia zostają materialnie zapo-
średniczone przez odpowiednie wyreżyserowanie (mise en scéne) przedmiotów 
minimalistycznych: „funkcją tego, co zostaje dane w spojrzeniu, jest wyzna-
czenie dokładnej i całkowitej pozycji odbiorcy (percepcyjnej i teoretycznej), 
która konstytuuje go jako podmiot przez i w sztuce (ale nie w wyniku oceny 
i przemyślenia, do których zaprasza go cały przedmiot)”. W ten właśnie sposób, 
według Bonnefoi, „przedmiot wchodzący w relację (relationné) zostaje poddany 
tej relacji (relationnant), tak samo jak staje się wewnętrzną częścią tej relacji 
[…] Jeśli przestrzeń, w której się znajduję, została stworzona za pomocą relacji 
wygenerowanej przez powtarzający się w przestrzeni przedmiot (recurrente), 

6 „To, co widzisz jest tym, co widzisz” („What you see is what you see”) – to sławne zdanie opu-
blikowane w wywiadzie Bruce’a Glasera z Donaldem Juddem i Frankiem Stell w 1966, wydanym we 
wspomnianej już książce Minimal Art…

7 D. Buren, Quelques papillons exotiques, „Ja na pa”, nr 1, 1978. Czasopismo „Ja na pa” wydawa-
ne było przez grupę artystów, która, poza Christianem Bonnefoi, składała się z takich osób, jak: Pierre 
Dunoyer, Come Mosta-Heirt, Antonio Semeraro, Jean-LucVilmouth i Tony Cragg. Tytuł artykułu Burena 
każe nam w nieodparty sposób myśleć o tym, że jest to ironiczne nawiązanie do jego eseju De quelques 
objets specifique, który wydany został w 1965 roku w „Art Yearbook”, nr 8, New York (francuskie tłu-
maczenie artykułu ukazało się w książce Art en theorie…, s. 891-896). Żeby zrozumieć całość złożonych 
relacji Burena z minimalizmem, odwołam się do jego Ecrits (1965-1990), zebranych przez J.-M. Poinsot 
i opublikowanych przez Le Capc-Musée d’Art Conemporain, Bordeaux w 1991.

8 Dla Michela Frieda przedmiot minimalistyczny „wymusza na widzu” „szczególnego rodzaju po-
rozumienie”, s. 901.

9 J.-F. Lyotard, Fenomenologia, tłum. J. Migasiński, KR, Warszawa 2000, s. 59.
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postaram się odpowiedzieć na jej wezwanie. Określony zostaje w ten sposób 
pewien poziom widzenia, który wzywa widza do podjęcia działania lub zdania 
sobie sprawy z nowej jakości przestrzeni lub z nowej pozycji poznania, które 
stały się jego udziałem”10.

Ten pośredniczący wymiar ma duże znaczenie, ponieważ wytwarza efekty 
teoretyczne wpływające na warunki konstytucji i doświadczenia zarówno 
optyczne, jak i dotykowe tego, co widzialne, a co zmienia się w zależności od 
wytworzonych dyspozycji. W taki właśnie sposób w rzeźbach Roberta Morrisa 
powierzchnie sześcianów ustawionych na ziemi mogą zostać zrobione z luster 
absorbujących graniczącą z nimi przestrzeń, wzbudzając w podmiocie migotli-
wą i chwiejną percepcję brył. Stabilność i trwałość ich formy zapewnia jedynie 
widzialność krawędzi. W ten sposób także płaskie rzeźby Carla André, które, 
kiedy się po nich stąpa, pozwalają poczuć cielesną całość, jaką stanowią i swój 
rozmiar, mimo minimalnej grubości. W ten sam sposób dwa równoległościany 
tych samych wymiarów autorstwa Roberta Morrisa, jeden ustawiony werty-
kalnie, a drugi horyzontalnie mają sugerować podmiotowi ujęcie empatyczne 
powiązane z jego własną wertykalną postawą, a także z ewentualnością zmia-
ny tej pozycji na rozciągniętą horyzontalnie, która też jest mu bliska. Bardziej 
lub mniej wytrącony z równowagi czy też uspokojony, zgodnie z własnymi 
predyspozycjami, podmiot-widz może mieć zmysłowe doznania zapewniające 
poznanie teoretyczne związane z jego relacjami z przedmiotami w przestrzeni 
i czasie. Wszystko to widz otrzyma wraz z gwarancją, że będzie a priori tylko 
podmiotem czystego i bezinteresownego doświadczenia sztuki i doznaniowości 
wytworzonych dzięki neutralności przedmiotów, której domagają się artyści 
w celu, jak pisze Robert Morris, wytworzenia „sposobu ujmowania, który jest 
powszechny i bezosobowy”11.

Ta gwarancja neutralności okazuje się jednak relatywna, ponieważ im więcej 
efektów teoretycznych, które wytwarzają przedmioty przez zapośredniczenie, 
jakim jest ich inscenizacja, tym więcej może się pojawić efektów innego rodzaju, 
dorzucić się do nich lub je zastąpić, choć zawsze będą one zrelatywizowane do 
tego, co ich inscenizacja może wywołać jako doświadczenie. Pierwszym z tych 
przeżytych przez widza efektów jest postrzeganie siebie samego jako podmiotu. 
Jak to ujmuje Christian Bonnfoi, zostaje on ukonstytuowany jako podmiot dla 
i w sztuce przez pozycję percepcyjną i teoretyczną, do jakiej zostaje przypisany 
przez reżyserię, która wzmacnia u niego poczucie, że przedmiot się do niego 
skierowuje (adressé). Rozpoznanie, że przedmiot się do niego skierowuje, po-
ciąga za sobą mechanizm rozpoznania siebie jako podmiotu i to tym bardziej, 
że to skierowanie się zostaje zapośredniczone przez skonstruowaną sytuację, 
która odnosi się (specule) do jego obecności jako integralnej części prezentacji 
(representation). Rozumiemy teraz, dlaczego inny francuski artysta – Daniel 
Dezeuze – twierdzi, że reżyserowanie przedmiotów minimalistycznych było po-
dobne do reżyserowania sztuk w teatrze włoskim lub w malarstwie rządzonym 

10 Ch. Bonnefoi, Louis Kahn et le minimalisme, w: Architectures‑Arts Plastiques, CORDA, Paris 1979, 
s. 190-232. Przetłumaczony w: „Oppositions”, nr 24, 1981, Cambridge MIT Press, s. 2-25. Opublikowany 
po raz kolejny przez Ch. Bonnefoi, Ecrits sur art 1974‑1981, La Part de L’œil, Bruxelles 1997, s. 154 i 150.

11 R. Morris, Notes on sculpture, „Artforum”, vol. IV, nr 6, 1966.
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przez zasady perspektywy12. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych przez 
grupę Supports-Surfaces, do której należał Dezeuze w latach 70. była w istocie 
krytyka zachodniego systemu przedstawiania opartego na lustrzanym odbiciu 
wynikającym z zastosowania perspektywy, przyznającej podmiotowi uprzywi-
lejowany punkt widzenia, który to uznaje się za naturalny i który konstytuuje 
podmiot jako podmiot dla i w dziele, ale również dla i w społeczeństwie. Ta 
krytyka żywiła się więc także badaniami mechanizmów działania ideologii Louisa 
Althussera. Przypisywanie widzowi punktu widzenia, który go konstytuuje jako 
podmiot, powraca, zgodnie z lekturą Althussera, do tego, że stosuje się takie 
mechanizmy, których podstawowym i elementarnym efektem jest narzucenie 
podmiotowi jako oczywistości tego, że jest jedyny13.

Za pierwszym efektem ideologicznym może następować kolejny, efekt na-
turalizacji warunków materialnych i przestrzenno-czasowych przedstawienia. 
Michael Fried wskazuje w istocie na to, że to, co określa mianem teatralności 
minimalizmu polega nie tylko na konstruowaniu jakiejś sytuacji, na którą widzowi 
udaje się odpowiedzieć, ale także na wzbudzeniu uczucia nieodróżnialności wa-
runków przestrzenno-czasowych dzieła od tych związanych z życiem codziennym. 
Z tego powodu możemy mówić o zastosowaniu czterech technik: przedmiot 
zostaje postawiony bezpośrednio na ziemi na tym samym poziomie, co widz; 
przejmuje cechy tego, co Fried, w kontekście związanym z neodadaizmem, 
nazywa „nie-sztuką” (formy bliskie elementom ruchomym lub scenicznym); 
przedmiot jest nośnikiem konwencji związanych z antropomorfizacją (jego roz-
miar dostosowany zostaje do wymiarów człowieka; ważny staje się też fakt, że 
ma jakieś „wnętrze”); i w końcu, zostaje rozdysponowany w samym sercu takiej 
pustej przestrzeni, która może wywoływać w osobie, która w niej przebywa, 
uczucie „nieskończonego i niezdefiniowanego trwania” doświadczenia. Fried 
wyciąga z tego wniosek, zgodnie z którym to, że „przedmioty te umieszczone 
są w pewnym dystansie nie jest […] doświadczeniem radykalnie różnym od 
doświadczenia, które polega na byciu trzymanym na dystans lub pochłoniętym 
cichą obecnością innej osoby”. Ten nowy efekt byłby tylko powrotem do uczu-
cia, jakim jest oczekiwanie widza, który uwalnia minimalistyczny przedmiot, 
wyłącznie znajdując się w samym centrum przestrzeni. Przede wszystkim efekt 
ten wzmacnia, przez swój wymiar związany z odbiciem lustrzanym, podstawowy 
efekt ideologiczny, czyli przekonanie, które czerpie podmiot z bycia podmiotem, 
do którego przedmiot się skierowuje.

W minimalizmie to apriorycznie skierowanie nie ma żadnej treści, z wyjątkiem 
zasięgu teoretycznego. Wszystkie te techniki mają zadziałać tylko po to, by zi-
dentyfikować dyspozycje minimalizmu jako podstawy dla fenomenologicznego 
doświadczenia spotkania bytów i alter ego, spotkania otwartego na horyzont 
i czas świata i na pytanie o dialektykę tożsamości i różnicy, tożsamego i inne-
go. Co daje podmiotowi to raz osiągnięte poznanie ukonstytuowane w kadrze 

12 W ten właśnie sposób Daniel Dezeuze definiuje wymiar teatralny minimalizmu oraz post-minima-
lizmu w swoim spotkaniu z Chantal Béret: Daniel Dezeuze. Entre le visible et l’nvisible, „Art Press”, nr 19, 
1978, s. 21. Por. komentarz Christina Bessana i krytykę teatralności w sztuce minimalistycznej Dezeuze’a w: 
Ventilation. Les Gazes de Daniel Dezeuze (1977‑1981), l’histoire en filigrane, w: Daniel Dezeuze, gazes 
decoupees et peintes, œuvres 1977‑1981, red. E. Latreille, Ch. Besson, Frac Bourgogne, Dijon 2004, s. 13.

13 L. Althousser, Ideologie et appareils ideologiques d’Etat, „La Pensée”, nr 151, Paris 1970.
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przedstawienia, gdzie nie spotyka realnie żadnego alter ego? Według Catherine 
Perret znajduje się on w sytuacji, „w której zostaje mu do wypełnienia pustka 
po tej odrobinie, która mu od tej chwili zostaje: patos jego kondycji skoń-
czonego podmiotu, podporządkowanego czasowi i następującym w nim po 
sobie przedstawieniom. Nie pozostaje mu już nic poza empatycznym zamiesz-
kiwaniem formy, która mu komunikuje jego własną skończoność na sposób 
doświadczenia uciążliwego trwania i, można by powiedzieć, jego własnego 
pragnienia trwania”14.

To więc podmiot w jawnie wolny sposób dopełnia przedmioty i wypełnia 
„nieskończone i nieokreślone” trwanie ich prezentacji w quasi-filmowym do-
świadczeniu opisanym przez Perret, a które opisywał już Tony Smith, kiedy 
relacjonował jako doświadczenie i artystyczne objawienie, swoją wizję „końca 
sztuki” na autostradzie New Jersey. To ono narzuciło mu melancholijne i bez-
brzeżne uczucie wyższości pustego ogromu świata nad sfetyszyzowaną małost-
kowością przedmiotów sztuki. Ten aspekt doświadczenia, który można powiązać 
z dyspozycjami minimalizmu znajdzie kontynuację w land arcie i w nagraniach 
filmowych z niektórych związanych z tym kierunkiem w sztuce realizacji (mam 
tu na myśli Spiralną groblę Roberta Smithsona). Można odgadnąć tę strategię 
także w gabinetach Jamesa Turrela, które dają poczucie jakby widziało się świt 
i niekończący się brzask lub jeszcze w licznych filmach kręconych statycznymi 
ujęciami lub za pomocą wolnych panoram, które konfrontują nas z quasi-
-milczącymi momentami lub z ledwie poruszającym się światem (na przykład 
sekwencje planów Tacita Deana).

Naturalizacja przestrzenno-czasowych warunków prezentacji może sprawić, 
że uwierzymy w wolne i naturalne narodziny przedstawień, które następują 
jedno po drugim we wnętrzu podmiotu i które wyprojektowuje on na to, 
co widzi. Jednakże ta produkcja przestawień zostaje zapośredniczona przez 
antropomorficzne konwencje minimalistycznych przedmiotów i sposobów ich 
reżyserowania. Przedstawienia te się powtarzają, jeśli nie są po prostu monoton-
ne, ostatecznie bowiem zawsze będzie tu chodziło o obecność innego, twarzy 
lub jakiegoś ciała. Powiemy, że zależy to od tego, czy minimalistyczne formy 
same są powtarzalne i czy ta „powtarzalność jako utajona produkcja obrazów, 
ćwiczenie wyobraźni” sprawia, że każda minimalistyczna reżyseria skrywa „pole 
sił, które zamieszkiwane jest przez opętaną formę”15. Zainspirowany przez tę 
właśnie analizę George Didi-Huberman w 1992 roku w swojej książce Ce que 
nous voyons, ce que nous regarde uznał ją za przykład takiego podejścia, które 
uznał za antropologię form i metapsychologię obrazów16. Odwoływanie się 
przez niego do fenomenologii i psychoanalizy, do których dodał wpływ meto-
dologii Aby Warburga (remanencja obrazów i przetrwanie form) czynią z tego 
dzieła książkę bogatą i problematyczną jeśli chodzi o jej implikacje teoretycz-
ne, ponieważ jej część jest także próbą powrotu do znaczenia ikony i teologii 
sztuki, nie podporządkowując jednak minimalizmu „zwrotowi teologicznemu 

14 C. Perret, Faire un tableau comme on enroule une bobine de film‑cinéma, „Ligeia-Dossiers sur 
l’art”, nr 37-40, Paris 2001-2002, s. 40.

15 Ch. Bonnefoi, op. cit.
16 G. Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce que nous regarde, Minuit, Paris 1992.
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w fenomenologii francuskiej”17. Wystarczy sięgnąć po wybór reprodukowanych 
na końcu książki dzieł, by dostrzec, że Didi-Huberman opisuje dzieła minimali-
zmu, tworząc z nich rytualną litanię dzieł zrobionych z form przypominających 
nagrobki i trumny, które są niekiedy uchylone, i by uchwycić jego arbitralną 
decyzję o uznaniu minimalizmu za powracającą reprezentację nieobecnego ciała. 
Prostopadłościan uchylony jak grób, a wykonany przez Donalda Judda (zacho-
wany w Muzeum Corpus Christi w Teksasie) lub też sześcian z zaczernionych 
sklejek Tony’ego Smitha (zatytułowany Die) miałyby pełnić tę samą funkcję, co 
kenotafy w liturgii katolickiej: byłyby alegoryczną reprezentacją grobu.

Minimalizm Didi-Hubermana nie jest całkowicie fenomenologiczny, ale nie 
jest jeszcze teologiczny, jakim się stanie, co zobaczymy w rozważaniach Terry’ego 
de Duve’a, nawet jeśli jest miejscem rytualnej manifestacji remanencji obrazów 
i przetrwania teologicznych fantomów lub też miejscem manifestacji liturgicznej 
związanej z nieobecnym ciałem18. Jest on więc melancholijny i alegoryczny: po-
wtarzające się formy sprawiają, że czujemy, jakby miały się do siebie dodawać 
w nieskończoność, ich wewnętrzne opętanie mówi nam o innej rzeczy niż o sa-
mych tych formach, a podmiot nie przestaje wypełniać pustki, jednej po drugiej, 
i przemierzać nieskończoności ich przedstawień oraz własnego „pragnienia 
trwania” (Catherin Perret). W istocie, minimalizm pojawia się w tym momencie, 
w którym zaczęła się wyrażać melancholijna i wspólnotowa forma dzieł (a nie 
forma geniuszu i szaleństwa, jak chciał Jean Clair), znajdując poprzedników 
w dziełach o formie alegorycznej, którą analizował Craig Owens w 1980 roku 
i którą utożsamił z postmodernizmem, odwołując się do praktyk pop-artu, ale 
także minimalizmu i sztuki konceptualnej: dodawanie, powtórzenie, memento 
mori jako symptomy19. Już w roku 1968 doprowadziło to Daniela Dezeuze’a do 
ironicznego stwierdzenia, że „tak jak istnieją młynki modlitewne, tak istnieją 
młynki związane z patrzeniem”20, podejrzewając istnienie potencjalnego i uta-
jonego zaproszenia do „mistycznego uczestnictwa” tych patrzących, „których 
natężona uwaga może ponownie się pojawić” w obliczu monochromatycznego 
obrazu lub jednolitej pustej formy21.

Ten ostatni efekt ideologiczny zrodzony z efektu obecności przedmiotów, 
związany z ich antropomorficzną konwencją i wspierany przez stworzenie sy-
tuacji włączającej widzów, pokazuje, że minimalizm od momentu pojawienia 
się był czymś problematycznym i złożonym, czego artyści minimalistyczni mieli 
świadomość. Jasne było, że pracowali nad konwencjami przedstawiania i per-
cepcji, inspirując się modelami teoretycznymi fenomenologii, postrzeganymi 
jako to, co pozwalało bliżej i w prostszy sposób uchwycić mechanizmy kiero-
wania się przedmiotów ku podmiotom i mechanizmy odpowiedzi podmiotów, 

17 D. Janicaud, Le tournant theologique de la phenomenologie francaise, Eclat, Paris 2001.
18 Jeśli chodzi o moją interpretację teoretycznych implikacji książki Didi-Hubermana i ich rezonan-

sów-dysonansów wraz z odwołaniami do zbawienia poprzez obraz u Thierrego de Duve’a, Giorgio 
Agambena i Jeana-Luca Godarda, pozwalam sobie odesłać do mojego artykułu: Soudain, les fanthomes 
theologiques de l’image vinrent à ma rencontre, „L’Art Meme”, nr 27, Bruxelles 2005.

19 C. Owens, The Allegorical Impulse: Towars a Theory of Postmodernism, „October” nr 12, 1980.
20 D. Dezeuze, Notes de carnet 1968, w: idem, Textes et notes 1967‑1988. Ecrits d’artistes, Ecole 

nationale supérieure des beaux-arts 1991.
21 Ibidem, s. 31.
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problematyzując efekty ideologiczne, które wytwarzały ich własne dzieła. Jak 
inaczej zrozumieć, dlaczego Robert Morris zdecydował się w pracy Mirrors 
cubes na oddanie władzy lustrzanym sześcianom, które nie odbijały widzów, 
ale wchłaniały otaczającą przestrzeń i znikały w tej samej przestrzeni? Czym 
innym niż maszyną do widzenia, a zarazem myślenia jest dzieło, które tworzy 
przedstawienie włączające w siebie przestrzeń percepcji? Dan Graham przejmie 
to założenie na swoje konto w instalacjach inspirowanych zarówno lekturą 
Merleau-Ponty’ego, jak i teoriami behawiorystycznymi22. Jak inaczej zrozu-
mieć wygląd kenotafu, jaki przybierają niektóre z dzieł minimalistycznych? 
Te ostatnie przejmują z pewnością na swoje konto to, co antropomorficzne 
wymiary przedmiotów mogą wytworzyć jako efekt obecności jakiegoś inne-
go. Jak inaczej zrozumieć dzieło zatytułowane I‑box Roberta Morrisa (1992), 
które w formie I (a więc Ja), w formie otwartej skrzynki, eksponuje fotografię 
nagiego artysty wraz z szyderczym uśmiechem rysującym się na jego ustach? 
Ta jawna i eksponowana świadomość konwencji przedstawiania i recepcji sy-
gnalizuje, że artyści minimalistyczni, przejmując na swoje konto „czas realny”23 
doświadczenia przeżytego przez widzów – „czas realny”, którego pojęcie wiążą 
z fenomenologią – pracują nad sposobami przedstawiania i zwracania się do 
podmiotów, co wiąże się z rozważaniami nie tylko o fenomenologicznych, lecz 
także ideologicznych efektach, jakie to za sobą pociąga.

Dlaczego uwypuklamy ten właśnie punkt? Ponieważ często zostaje za-
ciemniony przez interpretacje minimalizmu, które zwracają uwagę głównie, 
w pozytywnym lub negatywnym kontekście, na efekt obecności przedmiotów 
i naturalizacji przeżytego doświadczenia widzów i w ten sposób zapomina się 
o widocznej zresztą pracy nad konwencjami i zapośredniczeniami. Ujmując to 
inaczej, można stwierdzić, że efekty te zostają przeżyte jako czyste pozytyw-
ności, kiedy wiąże się je z wyidealizowaną koncepcją fenomenologii ujętej jako 
myśl o doświadczaniu w czasie realnym czystej współ-obecności przedmiotów 
i podmiotów oraz samych podmiotów usytuowanych w świecie. Jednak efekty 
te mogą zostać przeżyte jako ściśle ideologiczne i wzbudzić czysto negatywny 
odbiór, jak świadczy o tym recepcja Michaela Frieda, przewyższonego (excedé) 
przez to, co przeżywa, a co określa jako teatralne intrygi, które konstytuują go 
jako podmiot doznań i kontrolowanych przedstawień. Należałoby również ujmo-
wać przedmioty i inscenizację, jakimi posługują się minimaliści, w kontekście ich 
zdolności do generowania, mimo lub raczej dzięki zastosowaniu redukcji, tyleż 
doświadczenia, co myśli krytycznej na sposób dydaktyczny i zapośredniczający. 
To, co, jak wspominaliśmy, zrozumiał taki artysta jak Dan Graham, większą 
wagę przykładając do pytania o intersubiektywność i dominację wymiarów 
ideologicznych, trudnych do zatarcia i zanegowania.

Jednakże myśl krytyczna powinna również uwzględnić kwestię tego, co wno-
szą efekty ideologiczne minimalizmu do twórczości artystycznej i do rozwoju 

22 Matka Dana Grahama była psychologiem behawiorystycznym. Por. spotkanie Dana Grahama 
z Benjaminem Buchlohem w katalogu wystawy Dan Graham. Oeuvres 1965‑2000, Musée d’art moderne 
de la ville de Paris, Paris 2001.

23 R. Morris, From Mnemosyne to Cleo: The Mirror to the Labyrinth, Musée art contemporain, 
Seuil, Skira Lyon 1998.
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myśli teoretycznej. W tym wypadku, efekty te zostały ujęte w latach 90. jako 
czysto pozytywne i przeznaczone do tego, by przekształcić sztukę, jej sposoby 
ekspozycji, jej treść i recepcję w ujawnianie (manifestation), w urzeczywistnienie 
i propagowanie imperatywów etycznych. Mam na myśli ukierunkowanie etycz-
ne sztuki ogłoszone w najbardziej wyraźny sposób przez Nicolasa Bourriauda 
w jego teoretycznych rozważaniach poświęconych dziełom, które zestawił ze 
sobą i uznał za przynależne do tego, co określił mianem estetyki relacyjnej (we 
Francji książka ukazała się w 1998 roku, od tego czasu przetłumaczono ją na 
ponad dziesięć języków i poprzedzono artykułami i wystawami, które pomału 
zdefiniują jej pozycję)24 oraz, z drugiej strony, przez Thierry’ego de Duve’a na 
wystawie Voici, 100 ans d’art contemporain, której de Duve był kuratorem 
w Palais des Beaux-Arts w Brukseli w roku 2000.

Ich estetyczny punkt widzenia i nakierowanie etyczne są a priori wobec sie-
bie przeciwstawne. Nicolas Bourriaud broni praktyk związanych z instalacjami, 
które włączają w siebie widzów, tworzą własne wyglądy, pożyczając je ze świata 
życia codziennego (piłkarzyki do gry i lodówka w instalacji Rorkrit Tiravanija, 
gabinet Dominique’a Gonzaleza-Foerstera wraz z fotelem, fotografiami, tapetą 
i dywanem, duży stos cukierków wystawiony w rogu sali wystawowej przez Felixa 
Gonzaleza-Torresa) i uprzywilejowują relacje intersubiektywne dzięki działaniom 
partycypacyjnym, ludycznym, organizowaniu festiwali lub spotkań towarzyskich. 
Wszystko to, jak wyjaśnia autor, w imię swego rodzaju „wizji zwyczajnie ludz-
kiej” i „demokratycznej”, którą określa jako „etyczną” i która prowadzi go ku 
waloryzowaniu pojęć, takich jak dar, podział, empatia i ku docenianiu „efektu 
wspólnotowego” i „więzi społecznej” w „wymiarze mikrotopicznym”, które 
wytwarzają „skromne więzi”, tak ważne dla dzieł określanych jako estetyka 
relacyjna. Z kolei Tierry de Duve zestawia ze sobą na wystawie Voici takie dzieła, 
które, jak uznaje, są nośnikami „treści humanistycznych” i „wymiaru etycznego”25, 
ale pozostają przywiązane do estetyki efektu, jaki wywiera obecność obrazów, 
rzeźb, fotografii i wideo, które zostają wystawione naprzeciw widza jako czyste 
byty w sobie i dla siebie. Co więcej, de Duve stwierdza, że dobre dzieło mówi 
„jestem tu dla ciebie” („Oto ja”), staje się twarzą i daje się jako ustanowienie 
się innego, a więc widzów („Oto wy”), do czego powinno dodać się także roz-
poznanie mocy ikonicznej obrazu (przykładem są tu monochromy), którego siłą 
byłoby objawienie źródłowej, lecz zapomnianej lub zniszczonej współ-obecno-
ści ludzi dla siebie samych („Oto my”). W skrócie, nie chodzi o nic więcej, jak 
tylko o to, aby stwierdzić, iż ludzka wspólnota znajdzie swoje zbawienie, jeśli 
rozpozna dobre obrazy, a w nich, moc transcendentalnego objawienia swojej 
jedności. Chyba że po prostu podmiot, jakim jest widz, od razu rozpuści się 
w wielkim basenie zwanym my dzięki rozpoznaniu w wybranych dziełach i ich 
rozplanowanym układzie uniwersalnej ekspozycji „naszych radości i naszych 
smutków, naszych nadziei i cierpień, naszych moralnych i duchowych wartości, 
naszych miłości i naszej samotności w obliczu śmierci”. Wydaje się, że Nicolas 
Bourriaud zgadza się z tym podejściem, ale wyraża je w nieco skromniejszej 

24 N. Baurriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Mocak, Kraków 2012.
25 Wszystkie cytaty z Thierrego de Duve’a pochodzą z katalogu wystawy Voici, 100 ans d’art 

contemporain, Ludion/ Flammarion, Bruxelles 2000.
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formie, kiedy pisze, że niektóre dzieła należące do estetyki relacyjnej ujawniają 
„przetrwanie najbardziej nieuchwytnych emocji”.

Jak to wykazał Jacques Rancière, pozycje zajmowane przez Nicolasa Bour-
riauda i Thierry’ego de Duve’a, odpowiadają odpowiednio wersji soft – w wy-
padku pierwszego z nich, a wersji hard – w wypadku drugiego, czyli naporu 
tego, co etyczne, a co dostrzegalne jest we współczesnej kreacji i estetycznych 
dyskursach ostatnich dwudziestu lat26. Zanim przejdziemy do analizy motywów 
i problematycznych konsekwencji tego etycznego naporu, o którym mowa, 
spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumieć podążanie tych 
dwóch autorów opisanymi drogami i dotyczące ich obu nawiązania do minima-
lizmu, ujętego jako fenomenologiczny moment sztuki oraz jako źródło metod 
i ideologicznych efektów, które uznają za pozytywne.

Drogi, którymi podążają, zostały całkiem dobrze wyznaczone, ponieważ 
wystarczyło im uznać za pozytywne i za (nową) naturę sztuki ideologiczne 
efekty generowane przez dyspozycje, jakimi operuje minimalizm. Nie jest 
w istocie paradoksem to, że krytyczne analizy Michaela Frieda odnoszące się 
do minimalizmu zostały rozpoznane jako najbardziej istotne i trafne, pro-
wadząc do uświadomienia sobie i utrwalenia efektów, które Fried opisywał 
jako czysto negatywne. W ten właśnie sposób pytanie o efekt obecności 
przedmiotu w sobie i dla siebie zostało podjęte przez Thierry’ego de Duve’a, 
który zaproponował zresztą przekład angielskiego słowa „objecthood” (przed-
miotowość) na francuskie „objectité”, pomysł od tamtej pory potwierdzany 
przez ciągłe używanie tego tłumaczenia w języku francuskim. Jednak u de 
Duve’a podjęcie tego tematu stało się przedmiotem skoku jakościowego, 
którego rodowód i treść okazały się teologiczne: chodziłoby o dostrzeżenie 
w przedmiocie, który się prezentuje widzeniu, czystą obecność w sobie i dla 
siebie obrazu, która podobna jest do „promieniowania jakiegoś oblicza, 
postrzeganego na sposób ikony” i rozważania jej „jako spojrzenia boskiej 
transcendencji”27. Trzeba w to wierzyć, żeby to zobaczyć, chyba że kurator 
wystawy nam pomoże i wytworzy ten podprogowy (subliminal) efekt obec-
ności twarzy przez wybieg zapośredniczenia, co zresztą okazuje się właśnie 
najważniejszym zadaniem kuratorowanej przez de Duve’a wystawy. To wła-
śnie robi de Duve, wstawiając do jednej z sal sekcji Vous voici abstrakcyjne 
obrazy i monochromy, takich artystów, jak Piet Mondrian, Nicolas Suetine, 
Richard Tuttle i Robert Ryman, wszystkie w formacie kwadratu, prostokąta 
lub owalu, zawieszone mniej więcej na wysokości twarzy. Pośród nich znaj-
dujemy też wyniki działań wpisywania łuków okręgów w podłoża wycięte 
w kwadracie autorstwa Roberta Mangolda, które wywołują wizualnie ideę 
twarzy i przede wszystkim projektują ten mentalny obraz na inne dzieła, 
które się tam znajdują i które zostają obciążone ich kosztami. Pośrodku tego 
rzędu obrazów, które można określić mianem „utwarzowionych”, znajduje 
się gwóźdź programu – Tete de jeune homme Pawła Tchelitcheva – inspiro-
wany tyle Modiglianim, co tradycją ikony.

26 J. Rancière, Le destin des images, La fabrique, Paris 2003 i Malaise dans l’esthetique, Galilé, 
Paris 2004.

27 Idem, Le destin des images…, s. 32.
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W słuchawce zakładanej na ucho zwiedzającego (autoguide), w której może 
usłyszeć głos przewodnika po wystawie – jeśli postanowił się w taką słuchaw-
kę zaopatrzyć – pojawia się zdanie: „w najlepszym malarstwie abstrakcyjnym 
chodzi właśnie o «twarzą w twarz» z innym”28. Jeśli widz nie zaopatrzył się 
w taką słuchawkę, efekt wytworzy się sam, Thierry de Duve bowiem nie skąpił 
środków, by ucieleśnić swoje przekonanie i pomóc widzowi. W innej sali zwier-
ciadło Jeffa Koonsa, a także spoglądające na siebie w tym zwierciadle fotografie 
Lorence Henri oraz obraz Magritte’a, przedstawiający odwróconą plecami ko-
bietę kontemplującą czarne, monochromatyczne płótno, naprzeciwko którego 
znajduje się realne, czarne płótno Gunthera Umberga; wszystkie te prace nie 
przestawały sugerować zwiedzającemu, że był tam jako podmiot, do którego 
obrazy się skierowują i że każdy obraz jest ostatecznie „jakimś zwierciadłem”. 
Powiększona została sfera uwarunkowań, jakim podlega podmiot przez odnie-
sienie do Cogito ergo sum wyhaftowane na płótnie Rosemarie Trockel i przez 
przejście przez urządzenie (dispositif) Dana Grahama, które miało prowadzić 
widza do myślenia o sobie jako uczestniku bardziej globalnego reżimu lu-
strzanych obrazów (speculaire), ponieważ jego ciało spotykało wirtualnie inne 
ciała w przejściu, a także odbicia ekranów; to zwiększenie sfery uwarunkowań 
podmiotu w sali „utwarzowionych” obrazów mogło go tylko doprowadzić do 
rozpoznania obecności jakiegoś innego, równie uogólnionego, uniwersalne-
go i transcendentalnego, co on sam. Natomiast obrazy monochromatyczne 
Marthe Wery, oparte wertykalnie o mur w sali „utwarzowionych” obrazów 
posłużyły kuratorowi do znalezienia odniesień antropomorficznych, mających 
przypominać widzom o ich własnej wertykalnej pozycji, a przede wszystkim 
o przejściu od monochromu do wizerunku. W istocie, w następnej sali znajdo-
wała się projekcja wideo Gary’ego Hilla (Viewer, 1996) o rozmiarach człowieka, 
w której siedemnaście osób wydawało się czekać i spoglądać w milczeniu na 
widzów. Słuchawka: „I oto ponownie ludzka figura, co w przypadku wideo 
jest raczej oczywiste […]. To pracownicy i imigranci. To obcy. Inni. Oto praca, 
która konfrontuje was z innością innego”. I dla tych, którzy nie mieli słuchawki, 
ale czytali Frieda: „znajdowanie się na dystans wobec takich przedmiotów nie 
jest […] doświadczeniem, które radykalnie różni się od doświadczenia, które 
polega na znajdowaniu się na dystans lub na byciu owładniętym przez cichą 
obecność drugiej osoby”.

Thierry de Duve w istocie jasno rozplanował swoją wystawę, opierając się 
na analizie Frieda dotyczącej ideologicznych efektów inscenizacji przedmiotów 
minimalistycznych i na tym, co było potencjalnie teologiczne w interpretacji 
tych samych przedmiotów dokonanej przez Georgesa Didi-Hubermana. Robiąc 
to, wyznaczy on widzom przebieg doświadczenia, które nie będzie miało już 
w sobie nic fenomenologicznego lub estetycznego, ale stanie się ideologiczne. 
Można sparafrazować Christiana Bonnefoi i stwierdzić, że podmiot nie został 
tu ukonstytuowany w i przez sztukę, ale w i przez wystawę, która używała 
dzieł jako środków, podpór lub słów, które dodane do siebie przez dosłowne 

28 Tekst czytany przez Thierrego de Duve’a, który towarzyszyć miał zwiedzającym wystawę jako 
audioguide, został opublikowany w katalogu, gdzie dołączono go do reprodukcji dzieł.
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powtórzenia i efekty podprogowe, tworzyły elementy dyskursu Thierry’ego de 
Duve’a, które Jacques Rancière podsumował w następujący sposób: „Dzieła 
artystów – malarzy, rzeźbiarzy, twórców wideo i instalacji – zostały wydzielone 
w ich prostej hecceitas, zasadzie jednostkowienia. Ale została ona natychmiast 
podwojona. Dzieła stawały się ikonami potwierdzającymi zarazem jednostkowy 
sposób ich obecności zmysłowej. «Oto ja», «Oto wy», «Oto my», trzy działy wy-
stawy zaświadczały o źródłowej współ-obecności ludzi i rzeczy, rzeczy wobec 
siebie i ludzi wobec siebie”29.

Od lat 80. ten dyskurs pozostawał ukryty we frankofońskich produkcjach 
teoretycznych, naznaczony przez nostalgię za obecnością ujętą jako immanentna 
transcendencja, za mityczną bezpośredniością obrazu i „inteligibilnością modelu, 
który beż żadnych przeszkód oddawał się ikoniczności”. To właśnie w ten spo-
sób Marie-José Mondzain prezentowała w 1996 roku sytuację w przedmowie 
do swojej książki poświęconej ekonomii ikony i bizantyjskim źródłom współ-
czesnego świata wyobraźni (imaginaire). Oburzał ją „w sztuce spirytualizm 
podporządkowujący wszystko ikonie, Bogu, obrazowi innego”, temu „nowemu 
artefaktowi ‘obecności’ i nadziejom na zbawienie”30. W istocie wiele tekstów 
w latach 90. było naładowanych motywami wynikającymi z urzeczenia teologią, 
a tym samym odniesieniami do Innego lub do Twarzy pisanej wielką literą, do 
„współ-obecności” bytów i rzeczy. Jak zauważa Jacques Rancière, nawet foto-
grafię zaczęto nagle postrzegać, „w kontekście sztuczek pikturalnych, jako samą 
emanację ciała, jako skórę oderwaną od powierzchni, do której przylegała”31. 
Ten sam fantazmat bezpośredniości (to znaczy nieobecności zapośredniczenia, 
a więc przedstawienia) znajduje się w obiegu, kiedy robimy „z płótna lub ekranu 
veraikon (vera icona), ikonę, na której odbija się obraz boga, który uczynił się 
ciałem lub też obraz rzeczy w ich narodzinach”32. Wystawa Voici dała się więc 
poznać w 2000 roku jako zapośredniczone sformalizowanie tych dyskursów, 
przed których ideologicznym i katastrofalnym wpływem Marie-José Mondzain 
ostrzegała zresztą od 1996 roku: zmierzając do „powrotu do prawdy obrazo-
wej i odkupieńczej”, a wszystko to „w erze uzdrawiania i globalnego umoral-
niania, która postrzegana jest jako zbawienna higiena powrotu”, dyskursy te 
prowadzą do twierdzenia, że „Natura i ikona ponownie stały się uniwersalnym 
idiomem, zabarwionym odcieniem filozofii Pascala”. Konkluduje ona, że chodzi 
tu o „najgorszą z ideologicznych konsekwencji zamieszania spowodowanego 
przez paniczne zaniechanie myślenia”.

W rzeczywistości, i w tym miejscu powróćmy do tematu zastosowania pojęć 
przeniesionych z fenomenologii, wszystko dzieje się tak, jakby wystawa Voici 
przekształciła w naturalną (naturalisante) myśl człowieka ideę o współ-obec-
ności przedmiotów i podmiotów, którą ukazuje redukcja fenomenologiczna, 
rozpościerając horyzont swoich poszukiwań poznawczych na pierwotny świat, 
który odkrywa. Wszystko dzieje się również tak, jak gdyby tworzyła ona z technik 

29 J. Rancière, Le destin des images…, s. 32.
30 M.-J. Mondzain, Image, icone, economie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, 

Seuil, Paris 1996.
31 J. Rancière, Le destin des images…
32 Ibidem.
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i efektów ideologicznych minimalizmu środki i świadków tej znaturalizowanej 
myśli, dodając do niej humanistyczne i zuniwersalizowane treści w znaczeniu 
najbardziej konwencjonalnie mieszczańskim. W skrócie i by posłużyć się pojęciem 
drogim Rolandowi Barthesowi z jego Mitologii, i by odwołać się do jego słów, 
wystawa ta była czystą doxa: „człowiek, którego ona ukazuje będzie uniwersalny, 
wieczny” […], a „odhistoryczniony i odpolityczniony obraz, który wytworzyła, 
będzie obrazem «trwałej ludzkości zdefiniowanej przez tożsamość w nieskoń-
czoność się odnawiającą (recomensée)»”33. Nawiedzona przez ducha The Family 
of Man, wystawy, o której Barthes pisał jako o fotograficznej celebracji „faktów 
naturalnych”, ukazanych poza jakąkolwiek ramą historyczną i polityczną (naro-
dziny, śmierć, praca, wiedza, zabawy, wszystkie te „fakty naturalne” narzucały 
wszędzie te same ujęcia), wystawa Voici oznajmiała w ten sposób zwiedzającemu, 
w części „Nous Voici”, że tak jak wszyscy, mógł być podmiotem zakochanym 
(co ukazywał obraz Eduarda Maneta), szczęśliwym (Henri Matisse), wieść życie 
homoseksualisty (Andy Warhol) lub też heteroseksualisty (August Rodin), żyć 
radościami lub komplikacjami związanymi z życiem rodzinnym (Sylvie Blocher), 
od swoich narodzin (Philippe Bazin) aż do swojej śmierci (Jean-Michel Basquiat). 
Ostatecznie, w użytym na wystawie terminie „człowiek” powinniśmy dostrzec 
własne grzechy – odnośnie do których zawsze rozpoznajemy, że ten uniwersalny 
i niezmienny człowiek jest pochodzącym z Zachodu mieszczaninem: kolonializm 
(Michel Francois); Shoah ( Sylvie Blocher); powinniśmy pogrążyć się w żalu za 
zmarłymi, do czego miała skłaniać obecność dzieła Untitled (portret śmierci) 
Felixa Gonzalesa-Torresa (1991) i częstować się usypanymi w stożek cukierkami. 
W słuchawce słyszymy: „Felix Gonzales-Torres zmarł na AIDS w 1996 roku i całe 
jego dzieło jest pewnego rodzaju aktem transmisji. Mogą Państwo sięgnąć po 
cukierka; to komunia z tymi, którzy odeszli”. Efektem tego było zaproszenie 
do beznamiętnego połączenia się ze wszystkimi, którzy odeszli poza wszelką 
identyfikacją i konkretnym ujęciem historycznym czy też politycznym. W ten oto 
sposób oblicze człowieka zostało ocalone tym bardziej, że przyswoił on figurę 
innego, figurę, którą mieszczaństwo utożsamia dzisiaj z pracującym imigrantem, 
niepochodzącym z Zachodu, do czego zapraszał na wystawie Thierry de Duve 
za pomocą wideo Gary’ego Hilla.

Jak zamierzałem wraz z Amarem Lakelem wykazać podczas konferencji w Cen-
tre Georges Pompidou w Paryżu w 2002 roku, wystawa ta miała ewidentnie 
odcień i cel, które można określić mianem pastoralnych: objawić wspólnotę jej 
samej i objawić podmiotowi odwieczną więź z tą wspólnotą poprzez techniki 
wyznania, komunii i obrazu pastoralnego, z którymi powiązane zostaje przejście 
przez wystawę zaprojektowaną na modłę bazyliki34. Wystawa ta jest bez wąt-
pienia skrajną manifestacją, na razie nieprzekroczoną (indepassee), pastoralnej 
i zbawczej koncepcji odniesionej do chrystusowej i ikonicznej paruzji innego jako 
objawienia źródłowej i naturalnej współobecności wobec siebie podmiotów, 

33 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, KR, Warszawa 2000.
34 Amar Lakel i Tristan Trémau, Le tournant pastoral de l’art contemporain. Jest to wystąpienie 

wygłoszone podczas konferencji zatytułowanej L’art contemporain et son exposition zorganizowanej 
przez Université Paris X Nanterre i College International de Philosophie, Paris, Centre Georges Pompidou, 
październik 2002. Materiały z tej konferencji nie zostały opublikowane, ale znajdują się na stronie: http://
www.mickfinch.com/links.htm (dostęp: 28.01.2017).



125

O kilku efektach ideologicznych. Mit fenomenologii w sztuce

która aż do początków roku 2000 stanie się nerwem licznych dyskursów poświę-
conych sztuce współczesnej. Otoczone nimbem religijności dyskursy te dotyczyły 
nie tylko obrazów fotograficznych lub wideo, które w swojej inscenizacji były 
uznawane na różnych poziomach za takie, które wytwarzają efekty związane 
z empatyczną relacją z innym i ze zgodą na uczucie współ-przynależności wspól-
notowej do ludzkości zuniwersalizowanej i znaturalizowanej (Beat Streuli, Gary 
Hill)35. Należały do nich także dyskursy związane z instalacjami relacyjnymi, które 
przedstawiały się same jako procedury odnoszące się do daru, podziału i wy-
miany, ale na zsekularyzowany sposób. Dlatego, gdy Nicolas Bourriaud twierdzi, 
cytując Serge’a Daneya, że „każda forma jest twarzą, która na mnie patrzy”, to 
troszczy się o to, by oddalić to odniesienie od filozofii Levinasa, a więc od jego 
znaczenia teologicznego i moralnego i by przyjąć je na swoje konto wyłącznie 
jako metaforę „gry w tenisa”, czyli tego, co tworzy warunki wymiany36. Pomimo 
to, efekt podprogowy twarzy zaczerpnięty z filozofii Levinasa utrzymuje się 
i pozwala założyć, że żaden z partnerów grających w tenisa, tak jak w dziele 
relacyjnym (artysta i widzowie), nie będzie zmierzał do uśmiercenia meczu lub 
Innego (u Bourriauda zawsze pisanego wielką literą). Wręcz przeciwnie. Jeśli 
estetyka relacyjna, w przeciwieństwie do estetyki bronionej przez Thierry’ego de 
Duve’a, nie ma na celu objawienia innego lub wspólnoty, powinna przynajmniej 
powiązać ze sobą jednostki i wytworzyć „efekty wspólnotowe” , by zaspokoić 
potrzebę „więzi społecznej”. Powiedzmy raz jeszcze, dyskurs taki jest typowy 
dla lat 90. I oscylować on będzie między porywami teologicznymi a lamentem 
związanym z „pęknięciem społecznym”.

Trzeba jednak zapytać o to, jaki to wszystko ma związek z „fenomenologicz-
nym tłem” minimalizmu, który Nicolas Bourriaud uznaje za konstytuujący plan, 
z którego wywodzą się wyznaczniki estetyki relacyjnej? Owo „tło”, jak wyjaśnia, 
doprowadziło artystów minimalistycznych do spekulacji na temat „obecności 
widza jako integralnej części dzieła”. Odnajdujemy tu pytanie o intersubiek-
tywność, z której teoretyk tworzy węzeł estetycznej stawki, za którą podążają 
artyści, których on przegrupowuje i łączy pod nazwą estetyki relacyjnej, ale 
odnajdujemy tu także pytanie o tworzenie sytuacji pozwalających funkcjonować 
mechanizmom intersubiektywnym. Są to na dodatek sytuacje, które w dużej 
mierze czerpią swój wygląd z materialnych i przestrzenno-czasowych warunków 
życia codziennego. Raz jeszcze, znajdujemy tu w pozytywny sposób rozumiane 
ponowne wykorzystanie (reprise) efektu ideologicznego niemożności odróż-
nienia przestrzeni przedstawienia i recepcji, które – według Michaela Frieda 
– prowokowały inscenizowanie przedmiotów minimalistycznych również ze 

35 Przez to objawienie, relacja byłaby zapewnieniem egzystencji jakiegoś kodu, który miałby nadejść, 
ale który zarazem już by tu był, jakiejś istniejącej rekonstrukcji wymagającej jednak zrekonstruowania 
(A. Lakel, T. Trémau, op. cit.). To właśnie to opisuje Jean-Charles Masséra odnośnie do projekcji diapozy-
tywnych obrazów Beata Streuli, które „proponują przedstawienie człowieka z ulicy (zwykłego człowieka). 
Jest to projekcja pewnego przyszłego sposobu bycia bez żadnej dodatkowej wiadomości”, J.-Ch. Massera, 
Beat Streuli, manieres d’etre, „Artpress” nr 197, 1994, s. 48). Zgoda na tę relację wytwarza się przez 
wystawienie pewnego rodzaju „wspólnoty twarzy”, gdzie „przedstawiony tłum obejmuje też rejestr 
wspólnoty, do której przynależy sam widz” – pisze Léa Gauther, odnosząc się do instalacji Garry’ego 
Hilla, Accordions (The Belsunce recordings, lipiec 2001). Por.: L. Gauther, Communaut’e de visages, 
„Mouvement”, nr 16, Paris 2002, s. 42-43.

36 N. Bourriaud, Formes de vie, Denoel, Paris 1999.
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względu na „nie-artystyczny” wygląd tych przedmiotów. W latach 60. określenie 
„nie-artystyczny” wiązało się z wytworami artystycznymi neodadaistów inspiro-
wanych Marcelem Duchampem, a więc ze wszystkim tym, co miało pociąg do 
ready made i jego oddźwięków w polach malarstwa, rzeźby, performance’u, 
environment, włączając w to minimalizm. W argumentacji Nicolasa Bourriauda 
minimalistyczna spekulacja związana z obecnością widza jako integralną częścią 
dzieła zostaje powiązana z Duchampowską ideą, zgodnie z którą to widzowie 
tworzą lub też uzupełniają dzieło, ale zgodnie z całkiem otwartym punktem 
widzenia, nieredukowalnym do pytania o percepcję, interpretację i poznanie, 
jak głosi sławne zdanie Duchampa. Dzieła relacyjne znalazłyby w istocie swój 
sens „w intersubiektywności, w emocjonalnej odpowiedzi, odpowiedzi behawio-
rystycznej i historycznej danej przez patrzącego w wyniku zaproponowanego 
mu doświadczenia”.

Chodzi tu o podjęcie wątku efektu ideologicznego opisywanego odnośnie 
do sytuacji stworzonej przez minimalistów, a mianowicie podmioty wzywane są 
do empatycznego zamieszkiwania dzieła w jego przedstawieniach zapośredni-
czonych przez wytworzone dyspozycje. Jednak tym razem panel przedstawień 
i doświadczeń może się okazać bogatszy, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i ja-
kość. W istocie, spotykamy tu rzeczywiście innych, innych widzów, z którymi 
można delektować się małżami przyrządzonymi po tajlandzku przez Rirkrita 
Tiravanija, zaimprowizować grę w piłkarzyki, korzystając z zawartości lodówki 
w instalacji autorstwa tego samego artysty i współzamieszkiwać czas w rekon-
strukcji jego apartamentu z Kolonii. Nie ma kenotafu, koniec z melancholią, 
dosyć niepokoju i oceanicznych przyjemności, czas zostaje z konieczności 
ponownie zaczarowany: to komunia z teraźniejszością, bądźmy szczęśliwi 
i cieszmy się z „naszej normalności w różnicy” (Pierre Restany też będzie w ten 
sposób głosił swojego rodzaju etykę relacyjną37) i żyjmy światem w całej jego 
autentycznej i zbawiennej codzienności. „Czas rzeczywisty” (Bourriaud przejmuje 
to pojęcie od minimalistów) nie jest już pustką, którą trzeba wypełnić, ale jest 
tym, co łączy dzieło, widza i przestrzeń wystawy znaturalizowane przez prosty 
cud oczywistości naturalnego przedmiotu, który zostaje wystawiony jako taki 
w jego czystej oczywistości. Taka jest interpretacja ready made dokonana przez 
Bourriauda w jego książce Formes de vie: „tworzyć to kadrować: czas przeżyty 
i czas kreacji nakładają się na siebie. W ten właśnie sposób, jeśli ready made 
znaczy wtargnięcie przedmiotu konsumpcji w pole muzeum, to sygnalizuje 
przede wszystkim przejście przestrzeni symbolicznej w rzeczywisty czas przed-
miotu, przypominając nam model kinematograficzny”. Dodaje też, że „figura 
filmowca dostarcza artystom modelu praktyk pozwalających na odniesienia 
do teraźniejszości (pratique du present), praktyk wystarczająco otwartych, by 
głęboko wpłynąć na ich metody produkcji” i konkluduje: „ready made to ma-
larstwo, które staje się jak kręcenie filmu”38.

37 Według Pierre’a Restanego artyści relacyjni „pracują na pojęciach zainspirowanych przez centralny 
koncept tolerancji – negocjacja, pokrewieństwo, koegzystencja z innym. Trzeba zobaczyć w tej ewolucji 
szczęśliwe zapowiedzi normalności w różnicy” (odpowiedź na kwestionariusz, 1997) w: L’art en question. 
30 reponses, du Linteau, Paris 1999, s. 21.

38 N. Bourriaud, Formes de vie, s. 37-38.



127

O kilku efektach ideologicznych. Mit fenomenologii w sztuce

To, co w tych rozważaniach godne uwagi, to właśnie to, co wykluczają lub 
raczej, czemu zaprzeczają – historia, ekonomia, technika, tak jak inne rzeczy, 
które można wymienić: przedstawienie, nie wyliczając tu redukcji kina do 
kadrowania i nagrywania czasu realnego. Jednak to wykluczenie i ta redukcja 
służą pewnemu ideologicznemu i jasnemu celowi, a mianowicie woli znatura-
lizowania przedstawienia, lub raczej służą przekonaniu podmiotu o absolutnej 
naturalności przedstawień i  ich rozchwianych działań, jeśli znajdują się one 
ujęte przez i w dyspozycjach wyznaczonych przez estetykę relacyjną. Pozostając 
wyłącznie w kadrze dyspozycji wyznaczonych przez Tirabaniję, który, pośród 
artystów zebranych przez Bourriauda, tworzy działania najlepiej korespondujące 
z tym, co Bourriaud definiuje jako praktyki i stawkę estetyczną, można uznać, 
że procedury partycypacyjne, ludyczne lub towarzyskie ujęte w dzieło, były 
tak naturalne, tak bliskie okolicznościom związanym z życiem codziennym, że 
wytwarzały uczucie współ-przynależności i nieskończonej lub niedefiniowalnej 
współ-obecności dzieła w świecie, którego efekt oddziałuje na widzów: oni 
także żyją tym uczuciem nieskończonej i niedefiniowalnej współ-obecności wo-
bec przedmiotów, innych i świata. Czy to uczucie może się narodzić wyłącznie 
w wyniku rozpoznania tego, co ma być nam wszystkim wspólne? – pytaliśmy 
wraz z Amarem Lakelem i Cédriciem Loire po lekturze książek Bourriauda39. 
W książce Formes de vie Bourriaud uznaje za swoje ideologiczne przekonanie 
Pierre’a Restany’ego, ogłoszone w jednym z jego manifestów związanych 
z Nowym Realizmem (1960); przekonanie, zgodnie z którym wprowadzając 
w przestrzenie muzealne ready mades, „nowi realiści uznawali Świat za Obraz, 
za fundamentalne Wielkie Dzieło, którego obdarzone uniwersalnym znaczeniem 
fragmenty sobie przywłaszczyli”40. Przywoływaliby w ten właśnie sposób „całą 
rzeczywistość społeczną, wspólne dobro wynikające z działania wszystkich lu-
dzi, wielką republikę złożoną z elementów społecznej wymiany, jaka się między 
nami dokonuje, naszego handlu społecznego”41.

Nicolas Bourriaud nie ośmiela się jednakże pójść aż tak daleko, „ścinając” 
drugą część wypowiedzi i usuwając w swoim cytacie implikujące pompatyczność 
wielkie litery, które ja przywróciłem, nawet jeśli Bourriaud chroni przed tą liryczną 
i charakterystyczną ideologią „the Glorious Thirty” ideę naturalizacji sposobów 
przywłaszczenia i konsumpcji towarów przez podmioty-konsumentów-widzów42. 
Z tego punktu widzenia jedynym celem urządzeń (dispositifs) relacyjnych było 
wyłącznie wystawianie bądź objawianie podmiotom wspólnego im wszystkim 

39 A. Lakel, T. Trémau, op. cit., oraz C. Loire, T. Trémeau, Les mauvais autres. Les renversement 
positifs de Dada, „Art 21”, nr 5, Paris, grudzień 2005-styczeń 2006.

40 N. Bourriaud, Formes de vie, autor cytuje Restany’ego, ale usuwa wielkie litery, które ja zacho-
wuję. Ten fragment manifestu Nowych Realistów zredagowany przez Paula Restany’ego i opublikowany 
w katalogu wystawy w Galerii Appolinaire, Milan, 16 kwiecień 1960. Powtórzony został w Les Nouveaux 
Réalistes, katalogu wystawy, Musée d’art. Moderne de la Ville de Paris, 1986, s. 265.

41 Ibidem.
42 Przypomnijmy, że ekspansjonistyczna ideologia „The Glorieus Thirty” wzięła wiele uniwersalnych 

idei z komunikacji ukształtowanej przez badanie marketingowe i socjologiczne odpowiedzi konsumentów 
produktów i badanie feedbacku cybernetycznego (których modele żywiły nie tylko sztukę kinetyczną, 
której powrót możemy dziś obserwować, lecz także laboratoria badawcze wielkich firm, które szukały 
modeli pozwalających wyprodukować przedmioty odpowiadające na naturalne mechanizmy potencjal-
nych klientów).
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Wielkiego Tekstu, który łączyłby ich ze sobą po to, by upewnił ich we wspólnoto-
wej egzystencji, posługując się w ten sposób pewnymi teorematami głoszonymi 
w polu Technologii Informacji i Komunikacji, których zwiastuny datowane są na 
epokę „The Glorieus Thirty” i których wpływ nadal daje się odczuć. Jeden z tych 
teorematów został przełożony przez Luciena Sfeza, przyjmując nazwę „tautologii 
Frenkensteina”, co znaczy „potwornej”: relacja, która angażuje i tym samym, którą 
rozpoznaje podmiot, relacja z tym, co się do niego kieruje, byłaby objawieniem, 
rękojmią istnienia pewnego kodu lub tekstu, który ma nadejść i który już tu jest; 
jest to relacja tego, co jest pre-konstruowane i tego, co jest re-konstruowane43.

Wraz z Amarem Lakelem rozpoznaliśmy tutaj możliwość wpływu transcen-
dentalnej pragmatyki języka na konstytucję teorii relacyjnej lub przynajmniej 
możliwość uzgodnienia teorii relacyjnej z tym, co implikują teorie rozwijane 
głównie przez Karla-Otto Apela, Jurgena Habermasa i Richarda Rorty’ego. Teorie 
transcendentalnego pragmatyzmu postulują w istocie istnienie jakiegoś wspólne-
go „wielkiego tekstu”, którego objawienie okazywałoby się etyczną stawką trze-
ciego paradygmatu filozoficznego, jeśli chcemy posłużyć się terminologią Apela. 
Ten trzeci paradygmat (paradygmat związany z transcendentalną pragmatyką 
języka) następowałby po pierwszym, ontologicznym i platońsko-arystotelesow-
skim, z czego wychodziłoby, że wyrażenie „byt nie jest” lub „nie-byt jest” jest 
fałszywe (wyrażenie „byt jest” i „nie-byt nie jest” jest prawdziwe) i po drugim 
(paradygmatem Kartezjusza, Kanta i Husserla), „który uznaje refleksję w świa-
domości i podmiot transcendentalny, definiując prawdę jako oczywistość”44. 
„W tym trzecim paradygmacie – pisze Apel – najważniejsza kwestia nie dotyczy 
warunków poznania, którą ukazuje szczególnie fenomenologia, ale warunków 
możliwości rozumnego (sensé) dyskursu lub rozumnej argumentacji”. Postuluje 
się tu w istocie „teorię prawdy typu konsensualnego, która zakłada wspólną 
interpretację świata (podkreślenie T.T.)45. Chodzi więc o „działanie ruchu odtwo-
rzonego powrotu do pragmatyczno-transcendentalnych warunków możliwości 
logiki, a więc także nauki w a priori wspólnoty komunikacyjnej”46. Postrzegana 
pod takim kątem fenomenologia konstytuowałaby tylko pewien etap restytucji 
warunków poznania i rozpoznawania oczywistości, które by z niej wypływały. 
Rozciągnięty na sztukę, uwzględniającą „tło fenomenologiczne” minimalizmu, 
ten punkt widzenia mieszałby praktyki relacyjne, które byłyby kontynuacją 
Nowego Realizmu, z objawieniem jakiegoś pre-egzytującego tekstu, z czymś 
pre-konstruowanym, co trzeba by było jednak z-rekonstruować. To wiązałoby się 
z wieloma metodami i technikami. Pierwsza, ale nie jedyna, bo nie chodziłoby 
o nic innego, jak rozpoznanie Prawa związanego z faktem jednoznaczności 
konstytutywnej dla sensu słów, przedmiotów i sytuacji skierowanych do kogoś 
lub przeżytych. Jeśli podmiot wątpi lub okazuje się sceptyczny, to jest on „złym 
innym”, który sam wyklucza się ze sfery tego, co ludzkie; „byt ludzki może się 

43 L. Sfez, Critique de la communication, Seuil, Paris 1992.
44 Barbara Cassin podsumowuje w ten sposób stanowisko Apela w książce Aristote et logos. Contes 

de la phenomenologie ordinaire, PUF, Paris 1997, s. 16.
45 K.-O. Apel, Rekonstruktion der Vernunft durch Transformation der Transcendentalphilosophie, 

„Concordia”, nr 10, 1986, s. 3.
46 Idem, L’Ethique à l’age de la science. L’a priori de la communauté communicationelle et les fon-

daments de l’ethique, PUL, Lille 1987, s. 96.
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uwolnić od tej instytucji”, tylko uczestnicząc w grze języka transcendentalnego, 
„meta-instytucji wszystkich możliwych ludzkich instytucji”, a więc może się 
uwolnić, tylko płacąc za to utratą tożsamości jako rozumny wykonawca czynno-
ści, „tylko płacąc za to samobójstwem, przez egzystencjalną rozpacz lub tracąc 
samego siebie, co powodowałoby patologiczny proces autystycznej paranoi”47.

W jasny sposób odnajdujemy tutaj przekształcenie definicji etycznego kon-
ceptu, który definiował Jacques Rancière, w szczególności odnosząc się do teorii 
etycznych, określanych przez niego mianem hard – tworzonych przez Thierrego 
de Duve’a i wersji soft – tworzonych przez Nicolasa Bourriaud: etyka nie byłaby 
już „sądem moralnym odniesionym do operacji sztuki lub działań politycznych”, 
ale „rozpadem formy w działaniu (fait), utożsamieniem wszelkiej formy dyskursu 
i praktyki widzianych nierozdzielnie z tego samego punktu”48 (nieodróżnialność 
faktu (fait) od prawa, bycia od konieczności bycia). Przeformułowana w ten sposób 
etyka mogłaby stać się w polu estetycznym i na przykładzie polityki, kryterium 
wykluczania „złych innych” – jako motyw moralny i anormalne prowadzenie się 
wobec prawa i wobec doxa (wspólny dyskurs) – to znaczy dzieł, artystów i widzów, 
którzy są oporni wobec rozpoznawania absolutnego autorytetu faktu i wobec 
partycypacji w grze językowej i w świecie prezentowanych tu jako wspólne. Ten 
aspekt nazwany hard zostaje utożsamiony z pozycjami zajmowanymi przez Ther-
ry’ego de Duve’a, który w katalogu wystawy Voici jest w stanie napisać: „Kochaj 
bliźniego swego jak siebie samego. Trzeba by być szalonym lub zdeprawowanym, 
by powiedzieć, że ta wartość nie jest jedyna”. Jednak istnieje także aspekt soft 
pragmatyki transcendentalnej „wspólnego tekstu”. Wcielają go Jurgen Habermas 
i Richard Rorty. Pierwszy z nich sugeruje użycie technik dialogu, negocjacji, suge-
ruje rozumne poszukiwania kompromisu, byle tylko interlokutorzy przystali na 
minimum przedwstępnego konsensusu, który filozof utożsamia z rozpoznaniem 
reguł, akceptując porządek dyskursu bez zastrzeżeń; zgadzamy się na reguły, 
ponieważ po to, by prowadzić dialog, a nawet sprzeciwić się lub krytykować to, 
co zostało do nas zaadresowane, należy zwrócić się ku logosowi postulowane-
mu jako wspólny, by podtrzymać jego dyskurs. Należy przede wszystkim przejąć 
zachowania „autentyczności związanej z codziennością” i „wobec swojej własnej 
kultury nie przyjmować postawy etnologa, który, zaskoczony, uczestniczy w filo-
zoficznej argumentacji jak gdyby chodziło tam o niezrozumiały rytuał właściwy 
dla jakiegoś szczególnego plemienia” (typ spojrzenia, które Habermas utożsamia 
z Nietzschem i Foucaultem)49.

Estetyka relacyjna stosuje techniki porównywalne do technik propono-
wanych przez Habermasa, ich efekty też okazują się zresztą porównywalne: 
integracja lub wykluczenie. To ta konkluzja skłoniła pewnego czytelnika „Art-
-press” do wyjścia z wystawy L’Hiver de l’amour, z wystawy, która miała miejsce 
w L’ARC-Musée d’art moderne de la ville de Paris w 1994 roku. Zebrani w niej 
artyści również powinni zostać powiązani ze sobą i określeni mianem tworzą-
cych estetykę relacyjną. Wspomniany przed chwilą zwiedzający w niczym nie 
uczestniczył, nie chcąc ulec domyślnemu rozdziałowi propozycji i dosłownych 

47 Idem, La question d’une fondation ultime de la raison, „Critique” 1981, s. 926.
48 J. Rancière, Malaise dans l’esthetique, s. 146.
49 J. Habermas, Morale et communication, Cerf, Paris 1987, s. 121.
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sytuacji zaproponowanych przez Jeana-Luca Vilmoutha (wybrać pasującą do 
nas zwierzęcą maskę, a więc przywdziać tożsamość bliską tożsamości osobo-
wości występujących w umoralniających bajkach opowiadających o ludzkich 
zachowaniach), Valérie Pigato (wejść do namiotów, nazwanych Buddha Homes, 
w których można się odizolować i oddać medytacji), Rirkrit Tiravanija (rozłożyć 
się na materacach), Andrea Zittel (użyć pledów zgodnie z przeznaczonym im 
sposobem zastosowania), Wolfgang Tilmans (tańczyć do muzycznego programu 
techno) i Dominique Gonzalez-Foerster (przynieść ze sobą osobiste fotografie 
i dokumenty, by uczestniczyć w biograficznym seansie wraz z artystą). Jak 
wskazuje wspomniany zwiedzający, rozdrażniony własnym uczuciem odmowy 
uczestnictwa jako przebudzenia „niepowstrzymanego indywidualizmu, tu 
skrępowanego, a przede wszystkim reakcyjnego”, odmowy zrodzonej z kon-
sternacji wobec „dosłownej głupoty pracy Vilmoutha” lub „ze zlekceważenia 
niewłaściwego zastosowania, jakie mogłoby stać się udziałem (jego) osobistych 
fotografii i dokumentów”50, wszystkie te wystawione urządzenia (dispositifs) 
okazywały się zbyt dosłowne. Nie był możliwy żaden nadmiar związany z ich 
rozumieniem czy z ich zastosowaniem, ponieważ triumfowały wspólne miejsca 
i sensy. Dla zwiedzających trudne okazywało się w istocie niezrozumienie tego, 
czego od nich oczekiwano w każdym z tych urządzeń: oczekiwano uczestnictwa 
oraz udziału uczuciowego i afektywnego, czasami rozrywkowego lub medyta-
cyjnego, oczekiwano współtworzenia tych urządzeń reprezentujących sytuację, 
„rzeczywistość” postulowaną jako wspólna; „rzeczywistość” ta odnosi się do 
„tego, co wydarza się tu i teraz”51, to znaczy do naturalizacji i zmiany faktów 
w fenomeny, zmiany faktów politycznych, ekonomicznych, historycznych, 
ekologicznych, technologicznych i innych.

Opisywany przez nas zwiedzający L’Hiver de l’amour wyciągnął z tego wniosek, 
że efektem ideologicznym tej wystawy był triumf wspólnego miejsca, którego 
funkcję definiował następująco: jego funkcją jest „zgromadzić jednostki po 
pierwsze, utrzymując minimalne wzajemne porozumienie tam, gdzie wła-
ściwie widzowie nie mają nic do powiedzenia, a ich wypowiedzi stają się dla 
nich samych problemem, po drugie, utrzymując ich w wierze, że są w takcie 
mówienia o czymś, po trzecie, w przesądzie, zgodnie z którym to coś okazuje 
się niezależne od języka”. Jesteśmy tu blisko tego, co wiąże się z pozycjami 
zajmowanymi przez Richarda Rorty’ego, według którego, by być człowiekiem, 
wystarczyłoby „wkroczyć w grę transcendentalnego języka, mówić, aby mó-
wić, przeżyć”52. Nasz zwiedzający wydedukował z tego, że „sukces wystawy 
L’Hiver de l’amour był […] zwycięstwem miejsca wspólnego, był więc potrójnym 
zwycięstwem publiczności, języka i rzeczywistości […], ponieważ przedkładał 
publiczności miejsca wspólne, których ona potrzebuje”53. Ukazanie tych dwóch 
elementów jest ważne, wskazują one bowiem dwa efekty, z których Bourriaud, 
jak się wydaje, wyciąga etyczne konsekwencje w swojej książce Estetyka rela-
cyjna. Z jednej strony, chodziłoby o uspokojenie człowieka wyalienowanego 

50 P. Eon, Contribution à l’Hiver de l’amour sans participation, „Artpress” nr 193, 1993, s. VI.
51 W katalogu L’Hiver de l’amour bis, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 1994, s. 28.
52 B. Cassin, op. cit.
53 P. Eon, op. cit.
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przez fenomeny, które go dosięgają i do których nie potrafi się dostosować; 
nie wiedząc jak to zrobić, nie umiejąc się od nich uwolnić i nie wiedząc, w jaki 
sposób przeciwstawić im działania polityczne. Jest to następstwo (contre‑coup) 
i zarazem przeciwwaga (contre‑champ) dla teorii wspólnoty komunikacyjnej: 
człowiek zostaje wyalienowany z tego, co rozpoznaje jako wspólny tekst. I od 
tej chwili ten wspólny tekst zostaje przeżyty jako następstwo lub akumulacja 
przytłaczających fenomenów. Jak ujmuje to Bourriaud na początku swojej książki, 
podmiot współczesny jest ofiarą podzielenia czasu i przestrzeni, nieustannie 
kierując się ku autostradom, które utożsamia z wiązkami komunikacji, i przy-
znaje się mu już tylko kilka chwil wytchnienia na odpoczynek i na jego rozrywki. 
Przeżyte jako fenomen, a nie jako fakty, akty lub sumy operacji politycznych, to, 
co przydarza się podmiotowi, alienuje go i może on znaleźć odpowiedź tylko 
w zagięciu (repli) ujawniającym wnętrze (odwołaniu do zapośredniczenia, do 
biograficznej introspekcji) i w życiu codziennym, a mianowicie w bricolagu 
sytuacji i form życia ujętych jako fałdki (mini‑poches) iluzorycznego oporu. Tej 
przygnębiającej konstatacji, którą czyni jeszcze silniejszą teza o pogodzeniu się 
z przetrwaniem, jaką można było związać z L’Hiver de l’amour, Bourriaud, pięć 
lat później, przeciwstawia konieczność odtworzenia więzi, stworzenia intersu-
biektywnych sytuacji, które nie byłyby już alienujące i wytworzone zostałyby 
przez tę sama grupę artystów i kilku innych, których do tej grupy dodaje. Wynika 
z tego nacisk kładziony na urządzenia (dispositifs) jeszcze bardziej powiązane 
z towarzyskością, partycypacją, zabawą i festynowością, zachowujące miejsce 
dla tych, którzy ujawniają „pozostałości najbardziej nieuchwytnych emocji” 
(Felix Gonzales-Torres, Dominique Gonzales-Foerster).

Od tej chwili zapewnienie efektu współ-obecności podmiotów i przedmiotów 
oraz podmiotów wobec siebie, podwojone efektem absolutnej dyspozycyjności 
zaoferowanych przedmiotów i sytuacji w nieskończonym i niedefiniowalnym 
trwaniu doświadczenia, wiąże się z nadaniem pozytywnego charakteru termi-
nowi „reliance” (zaufanie), który to koncept zapożycza Bourriaud od Michela 
Maffesoliego. Takie byłoby właśnie dziedzictwo teoretyczne Felixa Gonzale-
sa-Torresa, którego Bourriaud opisuje w rozdziale zatytułowanym „Współo-
becność i dyspozycyjność”. Poza faktem, że tezy Bourriauda nie są tak jedno-
znaczne, jak sam by tego chciał – na przykład dzieła Liama Gallicka wywodzą 
się z postminimalistycznej tradycji krytycznej dekonstrukcji i problematyzacji 
instancji oraz konwencji przedstawiania, a także, w tym wypadku, z aparatów 
ideologicznych konstytucji podmiotu (włącznie z modelami transcendentalnej 
pragmatyki języka) – to wymiar społeczny omawianych przez niego prac jest po 
części sprzeczny z jego propozycjami, dotyczącymi idei „efektu wspólnotowe-
go”, który wytwarzałyby dzieła na tej wystawie. W istocie, jeśli twierdzi on, że 
„aura” przemieściła się teraz z „zaświatów”, do których dzieło odsyłało w stronę 
„mikro-wspólnoty” widzów połączonych ze sobą i skonfrontowanych z nią lub 
w niej się znajdujących, aura ta okazuje się ograniczona do kilku wybrańców 
rozpoznających się w portrecie idealnego widza54. Powinien on, jak ujmuje to 

54 Por. moje rozważania, które zaproponowałem wraz z Ericiem Dem, na temat idealnego widza 
Nicolasa Baurriauda w artykule L’art allégé des oeuvres. L’oeuvre d’art, son spectateur, on aura et ses 
experts, „L’Art Meme”, nr 25, Bruxelles 2004.
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Bourriaud, w odniesieniu do każdego dzieła i w imię „wizji po prostu ludzkiej” 
i „demokratycznej” zadać sobie przede wszystkim pytanie: „czy dzieło daje mi 
możliwość istnienia w konfrontacji ze sobą, czy też przeciwnie, neguje mnie 
jako podmiot, nie pozwalając mi rozważać Innego w jego strukturze? Czy cza-
soprzestrzeń zasugerowana przez to dzieło sztuki lub przez nie opisana wraz 
z prawami, które nią rządzą, odpowiadają moim aspiracjom w realnym życiu? 
Czy artysta krytykuje (sic!) to, co ja uznaję za godne krytyki (re-sic!)? Czy mógł-
bym żyć w czasoprzestrzeni, która odpowiada temu dziełu w rzeczywistości?”.

Oto właśnie nasz podmiot-widz w aureoli i pisany wielką literą, ale zadowa-
lający się, ostatecznie mało wdzięcznym portretem samego siebie, na którym 
przedstawiony zostaje jako jednostka zdominowana przez mechanizmy iden-
tyfikacji projekcyjnej i pragnący znaleźć w dziełach sztuki miejsca wspólne, 
których potrzebuje (to druga konsekwencja, jaką Bourriaud zdaje się wyciągać 
z wystawy L’Hiver de l’amour). Jest prawdą, że Bourriaud na pierwszych stronach 
uprzejmie prezentuje przeciętnego obywatela jako „laboratoryjnego szczura 
skazanego na przebywanie tej samej drogi w swojej klatce, w której znajdują 
się kawałki sera”, otumanionego przez niebywałą ewolucję technologii. Jak to 
ujął Daniel Dezeuze w swojej Notatce z lektury Estetyki relacyjnej55, efektem, 
który uzyskujemy jest to, że Bourriaud zaleca widzowi jakąś relacyjna terapię, by 
go ściągnąć z tej złej ścieżki. Jednak ta relacyjna terapia, słusznie wyśmiewana 
przez Dezeuze’a, prowadzi, jak w L’Hiver de l’amour do uczucia zamknięcia, 
podczas gdy jej celem jest a priori wyzwolenie podmiotu z tego, co go wyalie-
nowuje. W istocie, uczestnictwo w tych urządzeniach ma prowadzić do zgody 
na konieczność kierowania się do kogoś, na rozpoznawanie wystawionych 
miejsc wspólnych oraz do zgody na przyzwolenie na ideologiczną treść sytuacji. 
Jeśli dojdzie do odmowy, to dojdzie do wykluczenia samego siebie z ukonsty-
tuowanej wspólnoty.

Pojawia się tu kwestia dotycząca ideologicznego szantażu, związanego z wy-
muszaniem współudziału, tak jak odczuwał to Michael Fried w inscenizacjach 
przedmiotów minimalistycznych. Ale jaką drogę przeszły interpretacje teolo-
giczne i naturalizujące minimalizmu! Do nich właśnie zmierzają interpretacje 
de Duve’a i Bourriauda, jeśli bowiem chodzi o wystawę Voici, większa część 
dzieł została zinstrumentalizowana i zredukowana do celów ideologicznych 
postawionych przez kuratora, natomiast w wypadku estetyki relacyjnej, dzieła 
połączone ze sobą i umieszczone pod jednakową etykietą są wszystkie dalekie 
od wywoływania efektów ideologicznych opisanych przez ich teoretyka. Mimo 
zamieszania i sprzeczności, które niesie ze sobą dyskurs Bourriauda (w przeci-
wieństwie do dyskursu de Duve’a, który został klarownie wypowiedziany), nie 
przeszkadza to temu, by Bourriaud wzruszył wielu czytelników swoją zdolnością 
kompilatorską. Wydaje się, że chce on sprawić przyjemność maksymalnej licz-
bie osób i z tego też powodu przywołuje pewną liczbę mitów – rozumianych 
w sensie, jaki nadał mitowi Roland Barthes – które mogą powodować, że zga-
dzamy się, uznajemy lub też że zostajemy porwani jeszcze w jakiś inny sposób.

55 D. Dezeuze, Nicolas Baurriaud. Esthetique relationnelle (note de lecture), „Fusée”, nr 4, 2000, 
s. 122-123.
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Pośród tych mitów znajdziemy też mit fenomenologii – nie chodzi bowiem 
o samą fenomenologię jako taką. To znaczy jest to fenomenologia, jaką przedsta-
wiają autorzy, nie czytając jej dzieł lub nie studiując jej ponad miarę, ale tworząc 
wspólne dyskursy na temat sztuki jako instytucji (która włącza w siebie równie 
dobrze artystów, jak i krytyków, historyków sztuki, amatorów, konserwatorów, 
galerzystów etc.). Pojawia się ona jako pewne tło, mityczne i wyśnione przez 
sztukę, która chce odnowienia współobecności podmiotów i przedmiotów oraz 
podmiotów wobec siebie w świecie bez napięcia, bez historii, bez walki ani 
klasy. Rozumiemy teraz powiązania tego mitu, który przepełnia książkę Bour-
riauda, z mitem wytworzonym przez McLuhana, mitu globalnej wioski, którym 
jest on przesiąknięty. Mit fenomenologii w sztuce może być więc rozważany, 
poza nadzieją na odzyskanie utraconej i zniszczonej czystości sztuki, świata, 
podmiotu i wszystkiego, czego tylko zechcemy, jako jeden z dominujących 
aspektów powrotów i widocznego ostatnimi czasy rozwoju myśli magicznej 
w sztuce56. Mit ten pozostaje w związku z innymi mitami – komunikacyjnym, 
technologicznym, terapeutycznym, kognitywnym, buddystycznym, synestetycz-
nym, liberalnym… Metajęzyk ideologii trwa, by zemleć mity, zaciemniając ich 
historyczność i problematyczną złożoność. W sztuce, nie bardziej lub mniej niż 
gdzie indziej. Jednak ten wątek wymagałby odrębnego rozwinięcia, na które 
nie ma tutaj miejsca. W każdym razie, mam nadzieje, że wskazałem tropy, które 
pozwolą skonstatować, że na planie estetycznym i ideologicznym nieustannie 
działa mit fenomenologii w sztuce.

Z języka francuskiego przełożyła Monika Murawska

On Certain Ideological Effects: The Phenomenological Myth in Art

Phenomenology appears as a background that is mythical and dreamt of by that art 
which wants to renew the co-presence of subjects and objects and of the subjects to-
wards themselves in a world without history or political contexts. This way of thinking 
influenced minimalist art, leading to the attribution of excessive weight to ethical and 
theological threads. These threads can be found most fully in the theory of relational 
aesthetics of Nicolas Bourriaud and in the exhibition titled Voici prepared by Thierry de 
Duve. The myth of phenomenology can be considered one of the dominant aspects of 
the recent development of magical thought in art.

Key words: phenomenology, minimalism, relational aesthetics, representation

Słowa kluczowe: fenomenologia, minimalizm, estetyka relacyjna, przedstawienie

56 S. Pluot, Mind control(ed). Fanasmes téléparhiques et surconnexions technologiques: entre critique 
et célébrationdes stratégies d’emprise (premiers argumets) w  „Troble” nr 6, 3e trimestre 2006, s. 66-96.
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