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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.
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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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Epoché obrazowa

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).
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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.


