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 Obrazowanie pozorem

Marc Richir

Prawda pozoru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z języka francuskiego przełożyła Maria Gołębiewska

The Truth of Appearance

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