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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.



54

Michel Haar

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.
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