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Sławomir Mazurek

Historiozofia S. I. Witkiewicza
Artykuł ten jest próbą syntetycznego omówienia historiozofii Stanisława
Ignacego Witkiewicza, którą nieco sztucznie wydzielamy tu z całości filozo
ficznych poszukiwań tego autora. Omówienie takie nie może być, naszym
zdaniem, niczym innym, jak rekonstrukcją proponowanego przez Witkacego
rozwiązania problemu historiozoficznego; przy czym przez rozwiązanie prob
lemu historiozoficznego rozumiemy tu każdy wywód będący w przekonaniu
jego autora odpowiedzią na pytanie o sens historii. Oznacza to oczywiście, że
nie rozwiązuje problemu historiozoficznego ani ten, kto w ogóle odmawia his
torii sensu, ani ten, kto samo pytanie o sens historii uważa za źle postawione.
Historiozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza na tle dwudziestowiecz
nych filozofii dziejów zdaje się tworem zupełnie wyjątkowym. By dostrzec jej
wyjątkowość, należy sobie uświadomić, że jednym ze zjawisk świadczących
o kryzysie filozofii historii w dwudziestym wieku było wyraźne wyodrębnienie
się w niej dwóch nurtów: religijnego i naturalistycznego, który nazywać też
będziemy historycystycznym. Pierwszy reprezentują m. in. podejmujący prob
lematykę historiozoficzną przedstawiciele rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: Mikołaj Bierdiajew, Siemion Frank, Wasilij Rozanow, Wiaczes
ław Iwanow, Dymitr Mereżkowski; w tym typie myślenia historiozoficznego
mieści się też twórczość Mariana Zdziechowskiego. Jako przedstawicieli dru
giego nurtu możemy wymienić twórców wielkich konstrukcji historycystycznych — Spenglera i Toynbeego. Mówimy, że wyłonienie się wspomnianych
tendencji świadczy o kryzysie historiozofii jako dyscypliny filozoficznej, gdyż
w obu wypadkach mamy do czynienia z wyraźnymi próbami wykroczenia po
za dyskurs filozoficzny. W przypadku Rozanowa, Iwanowa, Bierdiajewa
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i wielu innych prowadzi to do nadania filozofii dziejów charakteru niesyste
matycznego i przeobraża ją w dziedzinę z pogranicza filozofii, myśli religijnej
i literatury; w przypadku autorów takich jak Spengler czy Toynbee mamy do
czynienia z wyraźnym dążeniem do stworzenia wielkiej syntezy opartej na gi
gantycznym materiale faktograficznym, co nie wyklucza zresztą synkretyzmu
dyskursów — Spengler jest metafizykiem, a Toynbee bywa myślicielem religij
nym. Bez wątpienia jednak obu autorom zależy na zachowaniu pewnego stan
dardu, czy może pewnych pozorów, naukowości, stąd przeogromny materiał
faktograficzny, rozsadzający ich dzieła, tabele epok równoległych, a przede
wszystkim silnie akcentowane przekonanie o istnieniu stałych praw rządzą
cych procesem historycznym. To ostatnie, podobnie jak faktografia, pozostaje
raczej obce myślicielom religijnym parającym się filozofią historii.
Osobliwość Witkacego-historiozofa polega na tym, że nie mieści się on
w żadnym z tych nurtów. Z jednej strony nie ma u niego choćby śladu myśle
nia eschatologicznego, właściwego filozofom religijnym podejmującym prob
lematykę historiozoficzną; z drugiej — trudno porównywać jego najważniej
sze teksty historiozoficzne, niewielkie rozmiarami i przewrotne stylistycznie
Nowe nurty czy Niemyte dusze, z monumentalnymi rozprawami w rodzaju
Study o f History. Gdybyśmy jednak musieli odpowiedzieć na pytanie, z któ
rym z dwu wymienionych tu nurtów ma on więcej wspólnego, należałoby
wskazać nurt historycystyczny. Intenq'ą Witkacego jest przecież m. in. stwo
rzenie teorii rozwoju społecznego, odkrycie praw rządzących historią i wska
zanie jej celu. We wczesnym okresie Witkacy podkreśla, że tworzy hipotezę,
a w okresie późnym stwierdza, iż odkrył bezwyjątkowe prawo rozwoju histo
rycznego, stosujące się do wszelkich społeczności złożonych z istot (monad,
istnień poszczególnych, stworów żywych) zdolnych do doznawania przeżyć
metafizycznych, a więc nie tylko do zbiorowości ludzkich1. W obu wypad
kach intencją Witkacego jest przekonanie czytelnika o swym obiektywizmie
— rzecz nie spotykana np. u Bierdiajewa. Trudno wyobrazić sobie, by ten
ostatni mógł powiedzieć jak Witkacy: „wdzięczni będziemy każdemu, kto
udowodni niesłuszność wypowiadanych tu poglądów” 2.
Odrzucenie perspektywy eschatologicznej wyraźnie usposabia polskiego
autora do przyjęcia perspektywy finalistycznej. U późnego Witkacego mamy
do czynienia z finalizmem we właściwym znaczeniu, u wczesnego z deforma
cją finalizmu. Wczesny Witkacy nie opowiada się za finalizmem historiozo
ficznym, gdyż stanu, do którego realizaqi zmierza historia nie uznaje za war
tość. W ten sposób dochodzi u niego do wyraźnego rozdziału filozofii historii
i teorii dziejów (różnica pomiędzy historiozofią a teorią dziejów polega, w na1 Por. S. I. Witkiewicz: Niemyte dusze w: S. I. Witkiewicz: Narkotyki. Niemyte dusze, War
szawa 1979, s. 249.
2 S. I. Witkiewicz: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, Skierniewice
1992, s. 110.

Historiozofia S. I. Witkiewicza

165

szym ujęciu, na tym, że pierwsza wprowadza wartościowanie, a druga się od
niego powstrzymuje). Witkiewicza filozofia historii jest afinalistyczna, ale nie
da się tego powiedzieć o jego teorii dziejów.
W tym miejscu wypada jednak zapytać: jakiego to rodzaju historiozoficz
ny finalizm deformowany jest przez Witkacego? Rozanow (w jednej z wersji
swego stanowiska), Bierdiajew, Zdziechowski, Frank, W. Iwanow i inni
przekształcają schemat apokatastazy, a więc deformują tę wersję finalizmu,
która zachowuje pewne zarysy owego schematu, tę która jest zsekularyzowaną apokatastazą — nazwijmy ją finalizmem dialektycznym3 — i ukazuje
historię jako drogę do celu prowadzącą przez sprzeczności i katastrofy, przy
czym sam cel ujmowany jest paradoksalnie jako powrót do punktu wyjścia
i jednocześnie osiągnięcie stanu doskonalszego niż stan wyjściowy. Witkacy,
dla odmiany, deformuje finalizm prosty, wprowadzający kumulatywną kon
cepcję postępu, czyli ukazujący historię jako proces w zasadzie nie pod
legającego zakłóceniom przyrostu wartości. Można się oczywiście zastana
wiać, czy i u autora Nowych form nie natrafiamy na wciąż czytelną, choć
niezbyt wyraźnie zarysowaną, strukturę finalizmu dialektycznego. Dlaczegóżby na przykład nie potraktować finalnego stanu uspołecznienia jako na
stępującej na wyższym poziomie repryzy stosunków panujących w pierwot
nym klanie?
Zwłaszcza, że Witkacy tu i ówdzie wypowiada sądy dające asumpt do ta
kiej interpretacji. We Wstępie filozoficznym do Nowych form stwierdza na
przykład, że z punktu widzenia jednostki „pod wielu względami uspołecznie
nie równoznaczne jest z powrotem do stanu pierwotnego” 4. Odpowiedź, jakiej
udzielamy na te wątpliwości brzmi następująco: ujęcie historiozofii Witkacego
jako finalizmu dialektycznego, choćby w pierwszej chwili wydawało się kuszą
ce, byłoby nieuzasadnione z dwóch względów. Po pierwsze, Witkacy, cokol
wiek mówiłby przy różnych okazjach o powrocie do prehistorycznej wspólno
ty, expressis verbis występuje przeciwko finalizmowi dialektycznemu: „próżne
są marzenia naiwnych komunistów chcących załatwić sprawę przez powrót do
pewnych form pierwotnych społecznego bytowania przy zachowaniu wszyst
kich zdobyczy dzisiejszej kultury” 5 — stwierdza w Nowych formach. Po wtó
re, stanu pierwotnego nie traktuje on, choć mogą pojawiać się tu pewne nieja
sności, jako stanu uspołecznienia; albowiem, choć jednostka pozostaje całko
wicie wtopiona w pierwotny kolektyw, kolektywów takich jest bardzo wiele
i są one niewielkie, pierwotnie więc cała ludzkość jest zatomizowana, rozbita
na mnóstwo mikrospołeczności. Stan ten jest punktem wyjścia ewolucji histo
rycznej kończącej się uspołecznieniem totalnym.
ł Por. L. Kołakowski: Główne nurty marksizmu, Londyn 1988, s. 26-32.
4 S. 1. Witkiewicz: Nowe formy..., op. cii., s. 11.
* Ibidem, s, 111.

166

Sławomir Mazurek

Tak oto opisując stosunek Witkacego do finalizmu, przystąpiliśmy już,
mimo woli, do omawiania stworzonego przezeń opisu sekwencji epok i me
chanizmów procesu historycznego. Nim bliżej się tym zajmiemy, chciałbym
wypowiedzieć jeszcze pewną uwagę na temat Witkacowskiego finalizmu, uwa
gę bardziej o charakterze eseistycznym niż historyczno — filozoficznym. Jak
wiadomo, piszący o Witkacym wielokrotnie zastanawiali się nad tym, jaką
rolę w intelektualnej biografii pisarza i myśliciela odegrały pobyt w Rosji
i doświadczenie rewolucji. Pisano choćby o tym , że przebywając w Rosji,
Witkacy nie mógł nie zetknąć się z takimi tekstami katastroficznym, jak Le
genda o Antychryście Sołowiowa czy Petersburg Biełego6. Ale w Rosji Witka
cy zetknął się z czymś jeszcze — ze społeczeństwem, które stało się narzę
dziem millenaryzmu (parafrazujemy tu powiedzenie Brodskiego o Platonowie
— zdaniem Brodskiego Płatonow w Wykopie i Czewengurze opisywał język,
który stał się narzędziem millenaryzmu7). Witkacy zetknął się na pewno
z millenaryzmem bolszewików i może też z jakimiś reliktami dawnego mil
lenaryzmu inteligenckiego. Doświadczenie to było niewątpliwie ważniejsze niż
ewentualna lektura Trzech rozmów — wszak z katastrofizmu eschatologicz
nego, Sołowiowowskiego i postsołowiowowskiego, nie przejął nic, nietrudno
natomiast wskazać u niego elementy, które mogły być zapożyczeniami z mar
ksizmu via ideologia bolszewicka : pojawia się u Witkacego kategoria konie
czności historycznej, koncepcja walki klas, krytyka demokracji mieszczańskiej
jako systemu snkcjonującego wyzysk i trwającego dzięki zafałszowaniu świa
domości, wreszcie przekonanie, że rozwój sił wytwórczych determinujący sto
sunki społeczne stanowi istotny czynnik w ewolucji historycznej. Fragmenty,
w których Witkacy stwierdza, iż rad przyjmie każdą argumentację przeciwko
swej historiozofii, świadczą moim zdaniem i o tym, że z Rosji wrócił on z po
dejrzeniem, iż millenaryzm typu bolszewickiego jest w zasadzie słusznym roz
poznaniem mechanizmu historii. Z jednej strony bunt przeciwko zmechanizo
wanej nowej rzeczywistości', z drugiej — przekonanie, czy właśnie podejrzenie,
iż ma ona za sobą prawa historycznego rozwoju, a nawet racje moralne -— nie
była to nietypowa reakcja na rewolucję. Do ciekawszych osiągnięć literatury
sowieckiej lat dwudziestych należą dziś już niemal zapomniane utwory mniej
lub bardziej wybitnych pisarzy (m. in. Oleszy, Sawicza, Michaiła Słonimskie
go, Kawierina) będące artykulacją takich właśnie rozterek8.
Wiemy już, że zaczątkiem intelektualnego dramatu Witkacego jest kon
flikt zachodzący między jego historiozofią a teorią dziejów. Przyjrzyjmy się
ich ustaleniom, nim powiemy, w jaki sposób myśliciel ów konflikt rozgrywa
(właśnie rozgrywa, nie zaś przezwycięża, albowiem nie zawsze możemy mówić
6 Por. J. Iwaszkiewicz: Witkacy w: J. Iwaszkiewicz: Petersburg, Warszawa 1976.
7 J. Brodski: Katastrofy w powietrzu w: J. Brodski: Śpiew wahadła, Paryż 1989 s. 130.
*
Por. omówienie twórczości tych autorów w pracy Gleba Struve: Russian Literature under
Lenin and Stalin 1917-1953, University of Oklahoma Press 1971.
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u niego o woli przezwyciężenia tego konfliktu). Podczas takiego omówienia
nie uda się nam zapewne uniknąć truizmów — wszak stanowisko Witkacego
było streszczane i analizowane dziesiątki razy.
Podobnie jak wielu współczesnych myślicieli, Witkacy daje wyraz przeko
naniu o przełomowym charakterze epoki współczesnej. Jego teoria dziejów
jest nie tylko finalizmem, ale i rewolucjonizmem. Kierunek rozwoju społecz
nego jest jeden i niezmienny — od atomizacji do socjalizacji oraz od mate
rialnego dyskomfortu i natężenia fizycznych cierpień do błogostanu wynika
jącego z zaspokojenia potrzeb — nie wyklucza to jednak rewolucyjnych ac
célérations d ’histoire, przy czym przez rewolucję rozumie się tu jakościową
zmianę organizacji społecznej oznaczającą wejście w nową fazę procesu so
cjalizacji. W dziejach ludzkości, ściślej: w dziejach wszelkich ludzkości, rewo
lucja zdarza się dwa razy. Pierwszą rewolucją było wyłonienie się pierwszej
władzy w klanach totemicznej dziczy. W następstwie tego prehistorycznego
przewrotu doszło do powstania podziałów społecznych, bez których niemo
żliwy byłby rozwój osobowości (indywiduaq'a), warunkujący z kolei powsta
nie i rozwój religii, sztuki i filozofii. Oczywiście proces indywiduaqi obejmo
wał przede wszystkim jednostki przynależące do społecznej elity i to one przez
wieki tworzyły kulturę. Druga, i ostatnia, rewolucja rozgrywa się od niespełna
dwu stuleci — jej konsekwencją będzie zdobycie władzy przez masy i powsta
nie globalnego zmechanizowanego społeczeństwa, zapewniającego jednostce,
za cenę całkowitego podporządkowania się ogółowi, zaspokojenie material
nych potrzeb.
Rewolucji społecznych, będących cezurami dziejowego rozwoju ludzkości,
nie należy utożsamiać z rewolucjami historycznymi. Te drugie są epizodami,
względnie fazami, tych pierwszych (zwróćmy uwagę, że w swoich dramatach
i powieściach Witkacy rewoluqç społeczną przedstawia zawsze jako łańcuch
rewolucji politycznych). Tak więc rewoluq'a francuska i rewolucja rosyjska to
dla myśliciela, jakkolwiek doniosłe przypisywałby im znaczenie, jedynie mo
menty wielkiej, trwającej wiele dziesięcioleci rewolucji społecznej. W istocie
cała współczesna epoka jest jedynie momentem tej rewolucji i ma wyraźnie
przejściowy charakter — są to „czasy wyjątkowe, w których mamy zawarte
wszystkie elementy przyszłości i całą przeszłość ginącą niepowrotnie” 9.
W owej przejściowej epoce rządy sprawuje przejściowa, jak wyraża się Wi
tkacy, klasa burżuazji. Stworzoną przez nią demokrację parlamentarną
— wynalazek rewolucji francuskiej — myśliciel potępia jako system, który nie
zniósłszy wyzysku mas, wytworzył sytuaq'ç społeczną nie sprzyjającą wielkiej
twórczości. Jest to więc forma organizaqi społecznej mająca wszelkie wady
form wcześniejszych, a pozbawiona ich zalet, nie wykazująca mianowicie tej
kulturowej dynamiki, co niegdysiejsze „arystokratyzmy” i „feudalizmy”. Wit
kacego krytyka demokracji burżuazyjnej łączy, jak widać, argumentację soc9 S. I. Witkiewicz: Nowe formy..., op. cit. s. 125.
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jalistyczną (demokracja nie zrealizowała haseł rewolucji francuskiej, ale cy

nicznie nimi manipuluje) z wątkiem, który nie może nie przywodzić na myśl
argumentacji konserwatywno-romantycznej. Innymi słowy, odnajdujemy
u niego zarówno elementy utopii retrospektywnej, jak i przyszłościowej. To
połączenie nieoryginalnych argumentów przeciwko demokracji jest najorygi
nalniejszą cechą Witkacowskiej krytyki demokracji.
Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jak myśliciel wyobraża sobie nadchodzą
cą, postrewolucyjną epokę, musimy streścić jego prognozę historiozoficzną.
Najzwięźlej sformułowana sentencja wyroku, jaki wydaje on na ludzkość, mo
głaby brzmieć następująco: w wyniku stale postępującego i nieodwracalnego
procesu uspołecznienia w przyszłości, raczej niezbyt odległej, w globalnym
zmechanizowanym społeczeństwie dojdzie do ostatecznego zaniku uczuć me
tafizycznych, co pociągnie za sobą upadek kultury, tj. takich dziedzin twór
czości, jak filozofia i sztuka. Powtórzą one los religii — również należącej do
kultury wysokiej — której upadek nastąpił już jakiś czas temu.
Należy od razu zaznaczyć, że prognoza upadku kultury znajduje uzasad
nienie nie tylko w przepowiedni atrofii uczuć metafizycznych: Witkacy mówi
również o „samobójstwie filozofii” i „wyczerpywaniu się sztuki”, przyczyn
obu zjawisk doszukując się w mechanizmach rządzących rozwojem tych dzie
dzin, nie zaś w zanikaniu, stanowiącej warunek sine qua non tworzenia, zdol
ności do uświadamiania sobie tajemniczości bytu. Wątki te jednak — nie do
pracowane w tym samym stopniu, bowiem teza o bliskim samobójstwie filo
zofii jest lepiej uzasadniona niż nader wątpliwe twierdzenie o ograniczonej
liczbie możliwych kombinaqi w sztuce10 — nie wysuwają się w historiozoficz
nych rozważaniach myśliciela na plan pierwszy, co nie znaczy, by nie odgry
wały istotnej roli:ich obecność ułatwia mu między innymi przejście od kata
strofizmu do finalizmu.
Co do opisu zmechanizowanego społeczeństwa przyszłości, to Witkacy-myśliciel — w przeciwieństwie do Witkacego-pisarza, tworzącego antyutopie, niewątpliwie należące do klasyki tego typu kreaqi w literaturze dwudzie
stego wieku (przykładem choćby odpowiednie partie w Pożegnaniu jesieni)
— powstrzymuje się od szczegółowego opisu społeczeństwa przyszłości.
W pewnym miejscu stwierdza nawet otwarcie, iż „nie możemy przesądzać,
jakie formy przybierze z czasem życie społeczne, gdyż jest to równanie o zbyt
wielkiej liczbie niewiadomych” 11. Świadomie więc przyjmuje zasadę ogólności
opisu, co podkreślać ma naukowy i obiektywny charakter jego rozważań.
Wiemy już jednak, że nie rezygnuje z prognozowania i wypowiada kilka kate
gorycznych stwierdzeń.
I
tak nie ma wątpliwości, że w zmechanizowanym społeczeństwie przyszło
ści istnieć będzie ustrój polityczny oparty na centralizacji władzy, jakaś od10 Ibidem, s. 165.
" Ibidem. 112.
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miana dyktatury. Różnica pomiędzy dyktaturą przyszłości a dawnymi monar
chiami, w których rozkwitała metafizyczna kultura, wiąże się z całkowitym
podporządkowaniem władcy przyszłości dążeniom mas. W przyszłości będzie
my mieli do czynienia z zupełnie odmiennym od znanego z historii typem
władzy i władcy. Przywódca nie będzie jednostką usposobioną do doznawania
przeżyć metafizycznych, traktującą masy jako tworzywo własnej twórczości,
ale emanaqą tychże. W historii władzy odkrywamy bowiem tę samą prawid
łowość, co w historii sztuki: prawdopodobieństwo pojawienia się wybitnej jed
nostki jest odwrotnie proporq'onalne do liczby wybitnych jednostek, które już
się pojawiły; dokładnie to samo możemy powiedzieć o wybitnych, a ściślej
0 autentycznych, Witkacy bowiem nie dzieli w zasadzie sztuki na lepszą i gor
szą, ale na autentyczną i pozorną, metafizyczną i niemetafizyczną, dziełach
malarstwa, rzeźby i muzyki. W historii sztuki przyczyną tego zjawiska jest
wspomniane już wyczerpywanie się liczby możliwych kombinaqi; w historii
władzy proces wzrastającego uspołecznienia, będący następstwem nie tylko
organizowania się mas w toku opanowywania materii, ale i szczególnej interakq'i zachodzącej między masami a władcą, którą Witkacy opisuje w katego
riach socjologicznego fizykalizmu:energia kolejnych władców starego typu
rozprasza się w masach, co sprawia, że wzrasta siła przyczepności społecznej,
a to z kolei ogranicza prawdopodobieństwo pojawienia się następnej wybitnej
jednostki. Już w naszych czasach, powiada Witkacy, wskazać można przy
wódców mających wiele cech władcy nowego typu (Lenin, Stalin). Nuta po
dziwu pojawiająca się w wypowiedziach Witkacego o Adolfie Hitlerze bierze
się prawdopodobnie stąd, iż myśliciel dostrzega w nim pewne cechy władcy
starego typu.
Witkacy nie wątpi również, że społeczeństwo zmechanizowane — a zme
chanizowanie oznacza zarówno rygorystyczną organizaqę i biurokratyzaq‘ę,
jak technicyzaqę życia — będzie społeczeństwem szczęśliwym. W Witkacowskich opisach szczęśliwego społeczeństwa przyszłości pojawia się jednak pewna
dwoistość. W pierwszej fazie swej twórczości filozof wyposaża je chętnie w ce
chy społeczeństwa totalitarnego, w którym szczęście zostanie osiągnięte za ce
nę drastycznej redukcji potrzeb nie tylko duchowych — co oczywiste — ale
1 materialnych. „Dlaczegóż więc będą żyli”? — pyta — „Będą pracować, aby
jeść, jeść — aby pracować” 12. W późniejszej fazie nadaje mu, dla odmiany,
pewne rysy masowego społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym jest miejsce
na domek z ogródkiem, własną szczoteczkę do zębów i półkę z książkami
popularnonaukowymi. Należy podkreślić, iż różnica, o której mówimy, jest
bardzo subtelna , już we wczesnym okresie pojawiają się elementy obu wizji,
a nasze przeciwstawienie jest usprawiedliwione o tyle, o ile z czasem w opi
sach cywilizacji przyszłości rysy społeczeństwa konsumpcyjego wyraźnie za
czynają dominować.
12 Ibidem.* 111.
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Omówiwszy pokrótce Witkacowską prognozę historiozoficzną, wypada
zapytać o jej przesłanki. W jakim trybie uzasadnia myśliciel swoje przewi
dywania?
Witkacy nie tai właściwie, że sięga po uzasadnienie najprostsze z możli
wych, polegające na projektowaniu w przyszłość tendencji rozwojowych zaob
serwowanych w przeszłości. „Na podstawie już znanego nam wycinka historii
możemy twierdzić, że uspołecznianie się ludzkości jest zjawiskiem na wielkich
dystansach nieodwracalnym” 13. Wprowadzenie w Niemytych duszach pojęcia
„demona gatunku” — przez co należałoby chyba rozumieć pewną potencję
aktualizującą się w trakcie społecznego rozwoju ludzkości — niewiele wnosi
nowego, gdyż Witkacy przyznaje, że można się nim posłużyć dopiero wów
czas, gdy innymi metodami — a mogą być to tylko metody ekstrapolowania
w przyszłość historycznych tendencji — wykaże się, że rozwój społeczny może
przebiegać tylko w jeden sposób. Oczywiście nie jest tak, by ta innowacja
terminologiczna nie odgrywała żadnej roli, jednakże ma ona znaczenie raczej
literackie niż filozoficzne. „Demon gatunku” to wyrażenie sugestywne , pod
suwające myśl o nieodpartym biologicznym fatum — jego obecność potwier
dza tylko to, co już wiemy: że Witkacy zdradza upodobanie do determinizmu
w historiozofii.
Zauważmy, że obecność takiego uzasadnienia potwierdza tylko to, co po
wiedzieliśmy już o charakterze Witkacowskiego finalizmu — prognozowanie
przez zwykłą ekstrapolację zaobserwowanych tendencji jest nie do przyjęcia
na gruncie finalizmu dialektycznego. Jeśli tylko przyjmuje się tezę o celowym
charakterze procesu historycznego, to właściwie samo sięgnięcie po taki tryb
uzasadniania jest równoznaczne ze stworzeniem konstrukcji mieszczącej się
w typie finalizmu prostego.
Koncepqa Witkacego od początku byłaby nie tylko finalizmem prostym,
ale i finalizmem naiwnym, gdyby jego teoria dziejów nie stała się składnikiem
radykalnie antyfinalistycznej historiozofii. Wbudowanie jej w taką właśnie historiozoflę sprawia, że naiwność teorii dziejów staje się, paradoksalnie, siłą
całej konstrukq’i, przeobrażającej się w osobliwy finalizm a rebours i sięgającej
po tryby dowodzenia i schematy stereotypowego finalizmu historiozoficznego
dla uzasadnienia bynajmniej nie stereotypowego katastrofizmu. Chcąc zrozu
mieć przesłanki historiozoficznego katastrofizmu „pierwszego” Witkacego,
musimy przyjrzeć się jego antropologii filozoficznej. Jej istotę streścić można
w jednym zdaniu:człowiekiem jest istnienie poszczególne (monada, stwór ży
wy) doznające przeżyć metafizycznych. Lecz czym są przeżycia metafizyczne?
Kto ich doznaje? I dlaczego miałyby być wartością?
Odpowiedź na pierwsze pytanie stanowi wstęp do odpowiedzi na następ
ne, ale i nastręcza niemałych trudności. Zdaniem autora tych rozważań po
szukując jej, należy raczej podążać za duchem pism Witkacego niż trzymać się
13 Ibidem; s. 112.

Historiozofia S. I. Witkiewicza

171

ich litery. Gdy czyni się to drugie, nie bardzo wiadomo, co począć z monogością podobnych, lecz nie identycznych, objaśnień i terminów. Mamy
więc i uczucie metafizyczne, i przeżycie metafizyzne, i metafizyczne niena
sycenie, i metafizyczny niepokój. Raz Witkacy nazywa tak „bezpośrednio
daną jedność osobowości” M; kiedy indziej „poczucie dziwności bytu na tle
przeciwstawienia się jednostki całości świata” 15, (a nie są to przecież jedyne
definicje przeżycia metafizycznego, na jakie natrafiamy w jego pismach). Raz
traktuje je jako doświadczenie autonomiczne i odrębne, występujące niejako
w czystej postaci, kiedy indziej jedynie jako składnik stanów uczuciowych.
Dodajmy, że Witkacy nazywa przeżycie metafizyczne na przemian doświad
czeniem „dziwności istnienia”, „Tajemnicy Bytu” i „zagadki Bytu”, a uświa
domimy sobie z grubsza zakres trudności, wobec których staje interpretator
jego pism.
Z drugiej strony jednak już same te trudności stanowią pewną wskazówkę
interpretacyjną. Są to w istocie trudności i niekonsekwenqe, na które napoty
kamy zawsze, ilekroć mamy do czynienia z autorami usiłującymi opisywać
niezwykłe doświadczenie wewnętrzne, z autorami, w szerokim znaczeniu tego
słowa, mistycznymi. Ich obecność przemawia za tym, że Witkacy jest jednym
z wcale licznych w dwudziestym wieku mistyków bez Boga , do których wypa
dałoby zaliczyć m. in. Musila, Huxleya, Brocha, Henry Millera, a którzy naj
częściej, choć nie zawsze, działają na pograniczu literatury i filozofii. Na czym
jednak — wypada ponowić pytanie — polega owo doświadczenie wewnętrz
ne, jaka jest jego treść i natura?
Naszym zdaniem zestawienie odpowiednich wypowiedzi myśliciela upo
ważnia do stwierdzenia — mieszczącego się zresztą w tradyqi badań witkacologicznych — że przez przeżycie metafizyczne rozumie on doznanie dziwności
istnienia pojawiające się w różnych okolicznościach, np. w momencie uświa
domienia sobie bytowej odrębności innej osoby, najczęściej jednak w momen
cie nagłego uświadomienia sobie przez osobę (w terminologii Witkacego: ist
nienie poszczególne) własnej bytowej odrębności i ograniczoności, własnego
wyosobnienia niejako z całości bytu. W przeżyciu metafizycznym byt, czy to
nas samych, czy innego, czy kosmosu, zawsze jawi się nam jako dziwny i ta
jemniczy. Mówimy: jawi się, bowiem przeżycie metafizyczne jest jakąś formą
wglądu, nie zaś myślenia pojęciowego: czym innym jest niewątpliwie pomyśle
nie samego siebie jako odrębnego bytu, czym innym zaś ujrzenie, względnie
przeżycie czy doznanie, takiej odrębności. Przeżycie metafizyczne, jak sądzimy,
jest dla Witkacego rodzajem widzenia bytu. Powiedzieliśmy już, że w przeżyciu
takim widzi się go jako coś tajemniczego. Dodajmy, że autor Nowych form
mówi nie tylko o tajemniczości czy dziwności bytu, ale i o jego grozie i pięk14 Por. S. 1. Witkiewicz: Uczucia metafizyczne w: S. I. Witkiewicz: O znaczeniu filozofii dla
krytyki i inne artykuły polemiczne, Warszawa 1976, s. 30.
15 S. I. Witkiewicz: Niemyte dusze, op. c i t s. 205.
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niel6, a nawet o jego „Promienistej Tajemnicy” l7: w przeżyciu metafizycznym
trwoga łączy się z zachwytem.
Zdolność doświadczania tak pojętych przeżyć metafizycznych stanowi differentia specifica stworu żywego zwanego człowiekiem. Ponieważ jednak Wit
kacy wyraźnie daje do zrozumienia, że nie tylko stwory należące do gatunku
biologicznego homo sapiens, ale i inne, wyżej stojące w hierarchii monad (na
zwijmy je za Witkacym demonami), doznają przeżyć metafizycznych — że
innymi słowy, doznawanie tychże nie jest uwarunkowane ani specyficznymi
właściwościami naszej psychiki, ani niedoskonałością naszego intelektu
— przeformułowuje on samo pojęcie człowieka i człowieczeństwa. Od tej pory
człowieczeństwo przysługuje wszystkim istnieniom poszczególnym doznają
cym przeżyć metafizycznych, a więc oprócz tych ludzi w zwykłym znaczeniu,
którzy uczuć takich doznają, także przewyższającym ich demonom, o ile oczy
wiście nie zatraciły zdolności do metafizycznych ekstaz. Taka koncepcja czło
wieczeństwa w istotny sposób uzupełnia Witkacowską monadologię.
Wprowadza ona w obrębie hierarchii istnień poszczególnych dychotomiczny podział na istnienia ludzkie i nie-ludzkie, przy czym miejsce człowieka (w
konwencjonalnym znaczeniu) jest w owej hierarchii dość szczególne: ponieważ
filozof nie mówi nic o zwierzętach zdolnych doznawać uczuć metafizycznych,
wydaje się, że ze wszystkich istnień poszczególnych, które ich doznają, czło
wiek (znów w konwencjonalnym znaczeniu) jest istnieniem w monadologicznej hierarchii stojącym najniżej.
Wiemy już, że człowiek metafizyczny skazany jest na zagładę: na mocy
bezwyjątkowych praw rozwoju społecznego jednostka coraz bardziej wtapia
się w kolektyw, w zmechanizowaną całość totalnie podporządkowującą ją
swym funkcjom, tymczasem warunkiem doznawania przeżyć metafizycznych
jest pewien poziom indywiduacji. Rozumowanie takie może budzić opory,
prowadzi bowiem do wniosku, że przeżycie metafizyczne jest faktem psychicz
nym, inaczej mówiąc skłania do jego psychologistycznej redukcji, co z kolei
trudno uzgodnić z omówionym przed chwilą antypsycholo gistycznym wąt
kiem Witkacowskiej refleksji. Myślę, że mamy tu po prostu do czynienia
z niekonsekwencją: z jednej strony Witkacy nie dokonuje ostatecznie psycho
logistycznej redukcji przeżyć metafizycznych, z drugiej — wskazuje, że istnieje
zależność między typem osobowości a występowaniem dyspozycji do dozna
wania tych przeżyć. Mniej wątpliwości budzi drugi argument na rzecz tezy
0 nieuchronności zaniku uczuć metafizycznych w związku z rozwojem spo
łecznym — otóż Witkacy powiada w kilku miejscach, że przeżycie metafizycz
ne najczęściej występuje w stanie kontemplaqi, w cywilizacji przyszłości zaś,
zmechanizowanej i narzucającej zawrotne tempo życia, najzwyczajniej nie bę16 Por. S. I. Witkiewicz: Nowe formy, op. cit.jS. 33.
17 Por. S. I. Witkiewicz: O ,suchości” pojęć filozofii w: O idealizmie i reaalizmie. Pojęcia
1 twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia i inne prace fdozoficzne. Warszawa 1977, s. 47.
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dziemy mieli na nią czasu. Cokolwiek powiemy o sile przytoczonej przez Wit
kacego argumentacji, teza jest jednoznaczna:kres rozwoju społecznego jest
kresem człowieka metafizycznego.
Dlaczego jednak ów kres mamy uważać za katastrofę? Co przemawia za
uznaniem przeżycia metafizycznego za wartość?
Jak wiadomo, Witkacy powiada, że przeżycie metafizyczne jest źródłem
kultury i że stanowi ono impuls pobudzający do twórczości religijnej, artys
tycznej i filozoficznej. U podłoża twórczości w każdej z tych dziedzin tkwi
innego rodzaju reakqa na przeżycie metafizyczne. Witkacy opisuje genezę
twórczości religijnej, artystycznej i filozoficznej oraz z powodzeniem próbuje
uchwycić swoistość każdej z tych dziedzin — każda z nich w inny sposób
przetwarza uczucie metafizyczne: artysta obiektywizuje je w dziele; filozofia
stara się uczynić byt zrozumiałym, tworząc system pojęć; religia dąży do tego
samego poprzez tworzenie mitów. Nie znaczy to jednak, by omawiając funk
cje trzech dziedzin kultury, Witkacy nie popadał w pewne niekonsekwenq’e.
Niekiedy twierdzi on, że tylko sztuka posiada zdolność ewokowania przeżyć
metafizycznych18, kiedy indziej tę samą właściwość przypisuje filozofii. Z nie
których wypowiedzi wynika, że nie tylko religię, ale i filozofię gotów jest uwa
żać za rodzaj systemu łagodzącego, tj. za konstrukqę mającą na celu ukrycie
czy też usprawiedliwienie okropności istnienia, stłumienie trwogi, której źród
łem jest przeżycie metafizyczne19. Jednocześnie oznajmia, że system ontologii
absolutnej musi uwzględniać tajemnicę bytu i ostatecznie wyznaczać jej grani
ce. Z naszego punktu widzenia roztrzygnięcia te, nieraz trudne do uzgodnie
nia i nigdy ostateczne, nie mają jednakże pierwszorzędnego znaczenia, jedno
bowiem nie ulega kwestii: kultura nie powstałaby bez przeżycia metafizycz
nego, niezależnie od tego, czy w swych konkretnych przejawach jest jego ewokaq'ą, czy rodzajem obronnej reakcji. Musil powiada o kulturze, że jest „świą
tynią i więzieniem mistycznego szału”; Witkacy mógłby powiedzieć to samo,
na miejsce mistycznego szału podstawiając przeżycie metafizyczne.
W kontekście tych uwag uznanie przeżycia metafizycznego za wartość nie
może budzić zdziwienia, jeśli tylko pamiętamy, że dla myśliciela wartościami
są sztuka i filozofia. Witkacy wielokrotnie, nie bez patosu, obwieszcza, że
jedynie one nadają życiu sens. Nie należy jednak rozumieć przez to, że wymie
nione dziedziny twórczości są wartościami pierwotnymi i że metafizyczne
przeżycie należy docenić ze względu na to, że warunkuje ono ich powstanie.
To raczej samo doznawanie przeżyć metafizycznych , niż uprawianie sztuki
i filozofii, które są epifenomenami tych przeżyć, czyni istnienie poszczególne
człowiekiem. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w przeżyciu metafi
zycznym rozpoznajemy swój ontologiczny status:jest to moment, w którym
uzyskujemy samoświadomość. Po wtóre, dlatego że przeżycie metafizyczne nie
“ Por. S. I. Witkiewicz: Nowe formy, op. c/i., s. 111.
19 Por. M. Szpakowska: Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław, s. 118.
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jest przejawem adaptacyjnej aktywności istnienia poszczególnego, w żaden
sposób nie służy ono przetrwaniu, nie jest wymuszane przez potrzeby biolo
giczne czy instynkty. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że doznanie przeżycia
metafizycznego świadczy nie tylko o zdolnościach poznawczych istnienia po
szczególnego, ale i o jego wolności. Myślę, że rdzeń antropologii Witkacego
stanowi następujące przeświadczenie: jesteśmy ludźmi, o ile jesteśmy wolni;
jesteśmy wolni, o ile doświadczamy przeżyć metafizycznych. Skoro tak, także
tworzenie sztuki i filozofowanie stanowi potwierdzenie naszej wolności. Jest
rzeczą charakterystyczną, że Witkacemu zdarza się mówić o powszechnym
obowiązku filozofowania, i to podkreślając, że filozofia, podobnie jak sztuka,
ewokuje przeżycia metafizyczne. Filozofować i doznawać metafizycznych nie
pokojów powinien właściwie każdy — tak jak każdy powinien zachowywać
swą wolność i człowieczeństwo20. „Wyrzekanie się bowiem uczuć metafizycz
nych czyni nas, mimo całego uspołecznienia, bardziej podobnymi do zwierząt
niż nam się wydaje” 21.
Trudno nie zauważyć, że ujawnia się tu nieoczekiwana zbieżność między
Witkacym a chrześcijańskimi katastrofistami, takimi jak Zdziechowski, Bier
diajew czy Wiaczesław Iwanow. Podobnie jak owi autorzy, Witkacy differentia specijica człowieczeństwa widzi w szczególnego rodzaju doświadczeniu we
wnętrznym i podobnie jak oni przepowiada jego zanik . Rzecz jasna u Wit
kacego doświadczenie to nie jest kontaktem z absolutem — nie ma u niego
miejsca ani dla osobowego, ani dla żadnego innego Boga —- niemniej jest ono
jakąś odmianą doświadczenia mistycznego, nie tyle dlatego, że jak już mówili
śmy, nie poddaje się, lub jedynie z trudem poddaje się, werbalnemu opisowi,
ile dlatego, że jest ekstazą. Rozumiem przez to, że dla Witkacego przeżycie
metafizyczne jest wytrąceniem z tego sposobu egzystencji, który możemy
określić jako „normalny”, „codzienny”, „pospolity”, i przejściem do egzysten
cji innego rodzaju.
„Oto jak powinno się widzieć” — wykrzyknął w momencie meskalinowego upojenia Aldous Huxley, który — podobnie jak Witkacy — eksperymen
tował z narkotykami w czasach, gdy mogło to uchodzić za przejaw nonkonformizmu22. „Oto jak powinno się widzieć, oto jak powinno się być” — mógł
by wykrzyknąć Witkacy w momencie metafizycznego zdziwienia. Autor
Nowych form rozróżnia trzy rodzaje egzystencji: istnienie poszczególne albo
doświadcza właśnie przeżycia metafizycznego, albo kiedyś go doświadczyło,
albo nie doświadczyło go nigdy. Najwyżej oczywiście ceni się egzystencję
pierwszego typu, jednakże jest ona osiągalna tylko na krótko, w momentach
20 Por. S. I. Witkiewicz: O zrozumiałości i uroku świata pojęć filozoficznych w: O idealizmie...,
op. cit. pass.
21 S. I. Witkiewicz: Nowe formy..., op. cit.. s. 14.
22 Por. A. Huxley: Drzwi percepcji. Niebo i piekło, przel. P. Kołyszko, H. Waniek, Warszawa
1991, s. 22.
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metafizycznego wglądu. Wartość kultury polega między innymi na tym, że
ułatwia ona dostęp do egzystencji autentycznej. W stanie cywilizacji
— w świecie, który nastanie po drugiej i ostatniej rewolucji społecznej — zo
stanie on na zawsze zamknięty.
Trudno nie dziwić się wolcie, jakiej dokonuje Witkacy przechodząc od tak
radykalnego katastrofizmu do historiozoficznego finalizmu. W Niemytych du
szach, zapowiedziawszy upadek kultury w erze uspołecznienia, myśliciel wy
znaje: „[...] dawniej byłem z wymienionych wyżej powodów w rozpaczy . Te
raz po wyrzeczeniu się sztuki i napisaniu mego główniaka (1917-1932) pogo
dziłem się z tym wszystkim jako z wielką koniecznością dziejową
23. Już
czysto psychologiczne tło takiej palinodii może być niezmiernie interesujące
— nie jest to przecież jedyny w dwudziestym wieku przypadek intelektualisty
dokładającego niemałych starań, by pogodzić się z koniecznością historyczną.
Można by wręcz powiedzieć, iż przypadek Witkacego jest prefiguracją losów,
które wkrótce po jego śmierci miały stać się udziałem wielu twórców kultury
w tej części Europy. Ten aspekt historiozoficznego zwrotu Witkacego nie jest
jednak dla nas najważniejszy. Spróbujmy zastanowić się, jakie elementy Witkacowskiej historiozofii i teorii dziejów ułatwiły myślicielowi taką reorienta
cję, a także, czy — i ewentualnie jak — musiały być one zmodyfikowane, by
mogła się ona dokonać.
Powiedzmy od razu, że nie jest bynajmniej tak, by różnicę pomiędzy
wczesnym i późnym stanowiskiem Witkacego można było sprowadzić do róż
nicy między dwoma systemami wartości będącymi podstawą oceny teraźniej
szości i przyszłości historycznej. Po pierwsze: Witkacy zmienia nie tylko skalę
wartości; po wtóre:zmiana tej ostatniej nie polega na radykalnym i konsek
wentnym odrzuceniu stanowiska, którego bronił m. in. w Nowych formach.
Najbardziej uderzająca różnica pomiędzy późną i wczesną historiozofią
Witkacego — jeśli pominąć fmalistyczny charakter tej drugiej i afinalistyczny
tej pierwszej — polega na tym, że w historiozofię Niemytych dusz wpisany jest
pewien program działania — tekst ten ma wręcz charakter apelatywny i dyda
ktyczny. Autor stwierdza, że skoro rewolucja społeczna tak czy owak jest nie
unikniona, dla zminimalizowania jej destrukcyjnych skutków korzystne było
by dokonanie rewolucji odgórnej. Rzecz jasna, aby dokonać takiej rewoluqi,
trzeba posiadać władzę polityczną. Paradoks polega na tym, że ci, którzy ją
mają, (np. Karol Rumuński, Hitler) nie posiadając odpowiedniej świadomości
historiozoficznej, rozumują w kategoriach własnego interesu i interesu swej
klasy; ci zaś, którzy odpowiednią świadomość historiozoficzną posiedli (np.
Witkacy), nie znajdują się u władzy i nie mają możliwości działania. Pod tym
względem jedynym wyjątkiem na politycznej mapie świata jest zdaniem myś
liciela Rosja, gdzie podjęto śmiały eksperyment świadomej przebudowy spo
łecznej. „Za ten eksperyment — pisze filozof — płaci Rosja straszliwymi mę23 Ibidem. s. 258.
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kami, ale może cieszyć się tym, że wielkość dziś na świecie jest jedynie po jej
stronie” u . Dodajmy: tak jak Rosja jest po stronie historycznej konieczności.
Oczywiście tego rodzaju aktywizm zakłada specyficzne pojmowanie owej
konieczności: nie wyklucza ona świadomej aktywności człowieka, na którą
w teorii dziejów wyłożonej w Nowych formach właściwie nie było miejsca.
„Demon gatunku” nieomylnie prowadzi ludzkość do stanu uspołecznienia, je
dnakże to od postawy człowieka zależy wybór drogi wiodącej do punktu ome
ga. W tym momencie chciałoby się podsumować myśl Witkacego odwołując
się do wypowiedzi Karola Marxa, którą Karol Popper uważał za kwintesencję
historycyzmu: „Nawet, gdy jakieś społeczeństwo wpadnie na trop prawa przy
rodzonego rządzącego jego rozwojem... — pisze autor Kapitału nawet wów
czas [...] nie może ono przeskoczyć naturalnych faz swego rozwoju [...] Może
ono jednak złagodzić i skrócić męki porodowe” 25. Jednakże zdanie to nie do
końca oddaje stanowisko Witkacego. Przy bliższym wejrzeniu bowiem okazu
je się, że autorowi Niemytych dusz nieobca jest myśl, iż stan finalny zależy od
wyboru drogi. Nie możemy wprawdzie zapobiec uspołecznieniu, możemy jed
nak w pewnych, bardzo niewielkich zresztą, granicach wpływać na kształt cy
wilizacji przyszłości. Tak na przykład regresu kultury w społeczeństwie przy
szłości nie da się uniknąć, ale jego skala zależy od przebiegu rewolucji, a ten
z kolei od naszych świadomych działań.
Świadomość, że wprawdzie istnieją możliwości ograniczenia rozmiarów
katastrofy, ale najpewniej nie zostaną one wykorzystane — wyciekną tzw.
morza krwi, „kultura się cofnie” 26 — nadaje rozważaniom późnego Witkace
go posmak kasandryczny. Przypadek polskiego myśliciela jest jednak o tyle
osobliwy, że nawet kasandryczne poczucie bezsiły, nie uniemożliwia mu od
żegnania się od wcześniejszego katastrofizmu. Witkacy bowiem — i jest to
paradoks jego późnej myśli — i zachowuje, i odrzuca przyjęty wcześniej sys
tem ocen. Zachowuje go, gdy między innymi, w imię owego systemu zaleca
odgórną rewoluqę. Odrzuca, gdy rezygnując z buntu przeciwko historycznej
konieczności, niezależnie od wyniku owej rewolucji, gotów jest uznać dzieje za
sensowne.
Jednakże i w tym przypadku nie obywa się bez pewnej modyfikacji teorii
dziejów. Można zaryzykować twierdzenie, że w późnym okresie fenomenowi
zaniku uczuć metafizycznych jako przyczynie upadku kultury myśliciel po
święca nieco mniej uwagi. Większego znaczenia nabierają rozważania o samo
bójstwie kultury. Filozofia i sztuka upadają nie tyle z powodu zaniku przeżyć
metafizycznych, będących ich źródłem, ile wskutek wyczerpania swoich moż
liwości rozwojowych. Owszem, wątek ten, o czym już mówiliśmy, pojawia się
24 S. I. Witkiewicz: Niemyte dusze, op. cit.fi. 261.
25 K. Marks: Kapitał, Przedmowa do wydania 7; por. K. R. Popper: Nędza historycyzmu,
Warszawa 1984, s. 29.
26 S. Witkiewicz: Niemyte dusze, op. cit.. s. 258.
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i wcześniej, jednakże u wczesnego Witkacego stanowi raczej dodatek do roz
ważań o zaniku uczuć metafizycznych jako przyczynie śmierci kultury.
W koncepcję późnego Witkacego jest on znacznie lepiej wbudowany i znacz
nie lepiej tłumaczy się w jej kontekście niż w kontekście koncepcji wcześniej
szej. Jakież znaczenie ma wyczerpywanie się możliwości filozoficznego i ar
tystycznego tworzenia, zdeterminowane specyfiką obu tych dziedzin i nieza
leżne od przyczyn zewnętrznych, skoro i tak muszą one upaść w wyniku
atrofii uczuć metafizycznych, którą postrzegamy jako katastrofę ? Jeżeli je
dnak chcemy ukazać dzieje jako sensowne, wówczas wygodnie jest obwieścić,
że samobójstwo kultury następuje jeszcze przed nastaniem uspołecznionej cy
wilizacji. Takie ujęcie pozwala nieco zbagatelizować fakt zaniku uczuć me
tafizycznych — przestaje on mieć jakiekolwiek konsekwencje dla losów ku
ltury — oraz ułatwia obronę cywilizacji: przejście do cywilizacji nie oznacza
od tej pory zablokowania możliwości twórczych, gdyż możliwości te zostały
już całkowicie wyzyskane. Cywilizacja nie zabija kultury, jeśli kultura popeł
nia samobójstwo.
Interpretacja tego wątku rozważań późnego Witkacego nie nastręczałaby
żadnych trudności, a jego koncepcja sprawiałaby wrażenie zwartej konstruk
cji, gdyby nie pewne podstawy do przypuszczeń, że niejednakowo traktuje on
obie dziedziny kultury. Witkacy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że
filozofia wyczerpała swoje możliwości, lecz jednocześnie powiada o sztuce, iż
„wyczerpawszy przedwcześnie wszystkie środki działania, musi się skończyć
albo w powtarzaniu tego, co było, albo w zupełnej perwersji[...]27. Czytelnik
zgodzi się, że wymowa tego zdania nie jest jednoznaczna. W Nowych formach
Witkacy los sztuki wyraźnie przeciwstawiał losowi filozofii — śmierć tej dru
giej była względnie elegancka w porównaniu z długim i konwulsyjnym kona
niem pierwszej. Przeciwstawienie takie stawało się jednak możliwe dzięki po
wiedzeniu expressis verbis, że przyczyną śmierci sztuki jest zanik uczuć meta
fizycznych, którego konsekwencję stanowi szerzenie się formalnej perwersji
(nie był to termin sam przez się pejoratywny: sztuka perwersyjna to mniej
więcej tyle, co sztuka zrywająca z konwencjami) sprzyjające inwazji pseudoawangardy i zacieraniu się granicy między autentycznymi przeżyciami a es
tetyczną autosugestią. Tymczasem w swej ostatniej rozprawce historiozoficz
nej myśliciel nie wypowiada się w ten sposób o zaniku uczuć metafizycznych.
Koniec końców nie mamy pewności, czy ostatecznie zrewidował poglądy na
temat mechanizmu upadku sztuki. W tej sytuacji opowiadamy się po prostu
za tą interpretacją, która jest dogodniejsza z punktu widzenia badacza prag
nącego usystematyzować poglądy myśliciela i przedstawić je jako względnie
zwarty zespół diagnoz i refleksji.
Nie bez znaczenia dla interpretatora i czytelnika Witkacego jest i to, że
myśliciel w późnym okresie swej twórczości nie tylko nie powtarza wcześniej27 Ibidem.
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szych zarzutów przeciwko filozofii, ale uznaje ją za najważniejszą dziedzinę
kultury. A przecież to, że filozofia ginie śmiercią samobójczą — jak już po
wiedzieliśmy — nie ulega kwestii.
Prognoza samobójstwa filozofii byłaby nie do pomyślenia, gdyby nie spe
cyficzne rozumienie istoty filozofii i jej zadań. W przekonaniu myśliciela ce
lem filozofii jest stworzenie systemu ontologii ogólnej wyrażającego Prawdę
Absolutną, to jest wyznaczającego granice tajemnicy bytu. Zdaniem Witkace
go bowiem poznanie istoty bytu było niemożliwerrzetelna ontologia, będąca
zbiorem twierdzeń koniecznych, czyli takich, których odrzucenie prowadziło
by do przyjęcia tożsamości nicości i bytu, musiała natrafiać na nieprzekraczal
ną granicę w postaci pierwotnych pojęć niedefiniowalnych, koniecznych pojęć
antynomicznych , takich jak jedność w wielości, oraz, również koniecznych
pojęć i twierdzeń, przekraczających w jakiś sposób możliwości naszej wyob
raźni, takich jak twierdzenie o istnieniu wielkości nieskończenie dużych i nie
skończenie małych. Takie ujęcie zadań filozofii było równoznaczne z krytycz
nym odniesieniem się do kilku odmian filozofii i kilku sposobów filozofowa
nia. Witkacy atakował więc, odpowiedzialny za upadek autorytetu filozofii
i ekspansję scjentyzmu, metafizyczny dogmatyzm, pochopnie przekraczający
granicę Tajemnicy Istnienia i proponujący fantastyczne rozwiązania nieroz
wiązywalnych problemów. Jednocześnie występował przeciwko różnym wers
jom filozoficznego minimalizmu, już to uznającego problemy metafizyczne za
pozorne i ogłaszającego w związku z tym likwidację metafizyki (Carnap, Wittgenstein); już to traktującego ją jako rodzaj niezobowiązującej poznawczo
— nie poddającej się ocenie w kategoriach prawdy i fałszu — twórczości lite
rackiej (Chwistek). Ponadto z pasją krytykował modny w owym czasie intuicjonizm. Ideałem Witkacego była obstająca przy intelektualizmie i uznająca
istnienie problemów nierozwiązywalnych (lecz nie pozornych!) ontologia poję
ta jako docta ignorantia.
Tak formułując program filozoficzny, mógł Witkacy bronić tezy o istnie
niu postępu w filozofii i jednocześnie utrzymywać, że nie jest on nieograniczo
ny. Jeśli filozofia była systemem pojęć i twierdzeń koniecznych, poddających
się ocenie w kategoriach prawdy i fałszu, to musiała rozwijać się kumulatyw
nie i nie mogła rozwijać się wielonurtowo (jak chciał np. Chwistek). To ostat
nie byłoby równoznaczne z przyjęciem nieskończonej perspektywy rozwoju
w następstwie uznania możliwości tworzenia coraz to nowych, nieporówny
walnych z innymi koncepcji. Jeśli zarazem istniały problemy nierozwiązywal
ne i, co ważniejsze możliwości ich rozpoznania, to wskazanie ich było w zasa
dzie powiedzeniem ostatniego słowa w filozofii.
Wiedząc, w jaki sposób Witkacy modyfikuje teorię dziejów, zastanówmy
się teraz, jak przekształca on system wartości.
Dwie zmiany wydają się najbardziej uderzające. Po pierwsze: myśliciel nie
uznaje już przeżycia metafizycznego za wartość najwyższą. Pisze wprawdzie,
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że tylko w uczuciach metafizycznych jest coś prawdziwie wielkiego, jednakże
uczuć tych nie może absolutyzować, gdyż zmusiłoby go to do powrotu do
myślenia katastroficznego, od którego właśnie chce odejść . O zmianie stano
wiska świadczy również fakt, że Witkacy wyraźniej niż we wczesnych pismach
zwraca uwagę na możliwość potraktowania fenomenu przeżyć metafizycznych
jako elementu adaptacyjnej aktywności człowieka. Całą ewolucję organizaq'i
społecznej można bowiem rozpatrywać jako taką właśnie aktywność; w ewo
lucji tej niezmiernie istotnym etapem jest wyłonienie się pierwszej władzy, któ
ra ma charakter teokratyczny; a przecież stworzenie religii jest jedną z moż
liwych reakcji na przeżycie metafizyczne. Można więc zaryzykować — kon
kluduje Witkacy — że „demon gatunku” dla własnych celów „zużytkowuje
poczucie Tajemnicy Istnienia”.
Po wtóre: Witkacy najwyraźniej eksponuje wartości społeczne. W tej skali
najwyższe miejsce zajmuje dobro ogółu , utoż*' 'lane z położeniem kresu cier
pieniom mas, co z kolei równoznaczne jest ... zaprowadzeniem systemu elimi
nującego wyzysk i nierówności (zdaniem myśliciela będzie to największym,
a właściwie jedynym, osiągnięciem cywilizacji przyszłości). Innymi słowy:w
skali wartości społecznych najwyższym osiągnięciem jest położenie kresu proletaryzacji. Należy podkreślić, że Witkacy, nawet w okresie estetycznego elitaryzmu , dostrzega zjawisko proletaryzacji i nie jest bynajmniej niewrażliwy na
będące jego konsekwencją cierpienia, choć samo słowo proletariusz nie należy
do zasobu używanych przezeń terminów. Autorowi Nowych form z gruntu
obce jest poczucie zła metafizycznego, właściwe jest mu za to bardzo silne
poczucie zła historycznego. Historia ludzkości, a więc ta część jej trwania, jej
dziejów w szerszym znaczeniu, która zawiera się między dwiema rewolucjami
społecznymi — przepełniona jest cierpieniami i bólem. „Dziś — czytamy
w Nowych formach — nie możemy pojąć, że tłum ten mógł znieść tyle cierpień
i znęcań się nad godnością człowieka” 28. Jak łatwo przewidzieć, w Niemytych
duszach dla wyrażenia tej samej myśli filozof posłuży się dobitniejszym sfor
mułowaniem: „[...] najniższe klasy — napisze — zmuszone są wieść żywot
względnie nędzny, nie mogąc sobie nawet uświadomić w tych warunkach bez
cennej wartości samego faktu istnienia w związku z olbrzymią przewagą ujem
nych przeżyć:po prostu i niedelikatnie mówiąc, życie ich jest torturą” 29. Wit
kacemu nieobce jest przekonanie — bardzo silnie manifestujące się w literatu
rze i myśli rosyjskiej, lecz z rzadka tylko dochodzące do głosu u polskich
autorów — iż kultura powstaje za cenę masowych cierpień. Nie prowadzi go
to do nihilizmu, ale i nie utrudnia mu pogodzenia się ze śmiercią kultury.
W skali wartości społecznych Uczy się położenie kresu cierpieniom (w pierw
szym rzędzie cierpieniom fizycznym) sproletaryzowanej rzeszy. Jest rzeczą
charakterystyczną, że w przekonaniu Witkacego wyzwolenie ujarzmionych
28 S. I. Witkiewicz: Nowe formy, op. cit.s. 116.
29 S. I. Witkiewicz: N iem yte dusze, op. cit.jS. 251.
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— niezależnie od tego, czy uda się dokonać odgórnej rewolucji, czy też zamiar
ten spełznie na niczym — nie otworzy im bynajmniej dostępu do materialnych
i duchowych dóbr, porównywalnych z tymi, którymi cieszyły się dawne elity.
Mimo to jest ono wydarzeniem nadającym sens historii.
Co umożliwia Witkacemu to przejście do drugiej skali wartości, która pa
radoksalnie współistnieje z poprzednią, choć nie współistnieje z nią na rów
nych prawach, skoro myśliciel gotów jest zaakceptować nawet nie kontrolo
waną, a więc niszczącą dorobek kultury, rewoluqę ?
Już w Nowych formach myśliciel zwraca uwagę, że ten sam proces histo
ryczny może jawić się jako katastrofa lub progres, w zależności od tego, do
jakiego systemu wartości odwołujemy się dokonując oceny. Stwierdzając ist
nienie wielu systemów wartości. Witkacy żadnemu z nich nie przyznaje ab
solutnego pierwszeństwa, a próby filozoficznego uzasadnienia systemów
etycznych uznaje za z góry skazane na niepowodzenie. Mogłoby to oznaczać,
że rozporządzamy całkowitą swobodą wyboru w dziedzinie wartości i wyłącz
nie od woli nas samych zależy, jaki zespół norm afirmujemy, a jaki odrzuca
my. W takim razie zmiana stanowiska Witkacego byłaby po prostu nie wyma
gającą żadnych dodatkowych uzasadnień zmianą etycznego i, szerzej, aksjolo
gicznego gustu. Należy jednak zaznaczyć, że jednocześnie filozof skłonny jest
traktować systemy wartości jako wytwory zbiorowości, zróżnicowane w zależ
ności od osiągniętego przez nią stopnia uspołecznienia30. W myśl tej koncepcji
systemy wartości ewoluowałyby wraz z organizacją społeczną. W kontekście
takich rozważań wskazana przez Witkacego możliwość oceniania wydarzeń
historycznych z punktu widzenia różnych systemów wartości, ukazuje się
w nieco innym świetle. Współistnienie różnych systemów wartości musi być
uznane za zjawisko charakterystczne dla okresu przejściowego czy, jak kto
woli, dla okresu rewolucji. Niekonsekwencje Witkacego byłyby więc egzemplifikacją pewnego zjawiska historycznego, myśliciel niejako na własnym przy
kładzie pokazywałby działanie społecznych i historycznych mechanizmów.
Taka interpretacja byłaby możliwa niezależnie od tego, czy uznalibyśmy, że
stanowisko Witkacego jest wewnętrznie sprzeczne, czy też przyjęlibyśmy, że
ewoluuje on od etyki indywidualistycznej do społecznej. W pierwszym przypa
dku byłby on sam — albo podmiot mówiący w jego tekstach — ’’człowiekiem
epoki przejściowej”, wahającym się między różnymi sytemami wartości;
w drugim — człowiekiem, który odbył już drogę, jaką niebawem odbędzie
ludzkość. Myślę, że pierwsza interpretacja jest bardziej przekonująca, bowiem
nie wiadomo właściwie, dlaczego ewoluq'a jednostki miałaby wyprzedzać ewo
lucję zbiorowości. Jedno wszakże pozostaje w obu przypadkach bez zmian;
Witkacy, choć jest historycystą, nie przejmuje właściwego wielu historycyzmom sposobu wartościowania polegającego na utożsamieniu stanu koniecz58
Por. S. I. Witkiewicz: Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia w: S. I.
Witkiewicz: O idealizmie i realizmie, op. cit.t s. 540-541.
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nego ze stanem pożądanym31. Nawet gdy opowiada się za historiozoficznym
finalizmem i stan uspołecznienia uznaje za dobro, nawet wówczas ocena taka
znajduje sankcję w rodzącym się właśnie systemie wartości nowego społeczeń
stwa, nie zaś w ponadczasowej normie, w myśl której dobre jest to, co ko
nieczne.
Kończąc to porównanie dwóch historiozofii Witkacego i zamykając roz
ważania o tym, w jaki sposób myśliciel — poszukując rozwiązania problemu
historiozoficznego — rozgrywa konflikt między historiozofią a teorią dziejów,
pragnę podkreślić jedno: różnice pomiędzy oboma stanowiskami są może sub
telniejsze niż wynikałoby z naszego opisu — sprowadzają się one nie tyle do
braku lub obecności pewnych elementów, ile do innego rozłożenia akcentów.
Dlatego to, co opisywaliśmy, jako różnicę między myśleniem wczesnego i póź
nego Witkacego, ktoś inny mógłby ująć jako różnicę pomiędzy dwiema war
stwami Witkacowskiej historiozofii, która przypomina palimpsest: jest kata
strofizmem, przez który przebijają kontury finalizmu, kiedy indziej zaś finali
zmem, spod którego wyłaniają się zarysy konstrukcji katastroficznej. O ile
druga historiozofia Witkacego ukazuje dzieje jako sensowne, o tyle pierwsza,
katastroficzna, nie ukazuje ich jako całkowicie bezsensownych. Autor Nowych
form przepowiada wprawdzie kres kultury, lecz nie zna zupełnie tego stanu
ducha, który Bierdiajew nazywał kryzysem kultury, nie widzi potrzeby jej
„ dodatkowego” usprawiedliwienia — wystarczającym usprawiedliwieniem
jest to, że stworzył ją człowiek, znajdujący się w centrum kosmosu czy, jak
kto woli, na szczycie hierarchii monad. Dlatego powiedziałbym, że kultura
jest dla Witkacego wartością absolutną, choć on sam może wolałby zarezer
wować to określenie dla uczucia metafizycznego. Pamiętajmy jednak, że
w gruncie rzeczy kultura, człowieczeństwo i uczucie metafizyczne to wartości
nierozdzielne. Człowiekiem jest to istnienie, które doznaje uczuć metafizycz
nych, jednakże, kto doznaje tych uczuć, ten staje się twórcą kultury. Ponieważ
uczucia metafizyczne, czyli człowieczeństwo, czyli kultura, są wytworem histo
rii, nie można całkowicie odmówić jej sensu; choć nie można też przypisać jej
sensu jako całości, gdyż nieuchronnie zmierza ona do unicestwienia wartości,
które sama wytworzyła.
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Historiosophy of S. I. Witkiewicz
Summary
The main purpose of this paper is to describe historiosophical concepts elaborated
by S. I. Witkiewicz (Witkacy) — excellent Polish writer and thinker (died 1939), now
relatively well known in Western Europe. The author discusses various aspects o f Wit
kacy’s historiosophy, goes into all its ambiguities and gives the outline of its evolution.
The most striking feature of the original Witkacy’s historiosophy is a strong catastrophical feeling — the philosopher predicts the decline of the individualistic culture,
the emergence o f totalitarian society and — as final result — the atrophy of art and
philosophy. In his last historiosophical work he tries, however, to overcome his own
catastrophism. Analyzing Witkacy’s standpoint, the author o f this paper distinguishes
between the theory o f history — which avoid any axiology — and the philosophy of
history, which introduces axiological point of view. Witkacy personally involved in
Russian revolutionary events, was influenced by Bolshevik version o f marxist theory
o f history, but didn’t accept — at least for a long time — new axiology. Therefore his
intellectual confusion resembled the inner drama of some Soviet writers, who were
convinced that the new social order would be inhuman, and, the same time, forced
themselves to accept it, because they belived that revolution as such was historical
necessity.

