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Maciej Soin

„Projekt” i „system” 
w ontologii S. I. Witkiewicza

1. Problem: dwuznaczności ontologii

Przyjęło się na ogół uważać, że ontologia Witkiewicza jest nader zawiłym 
i wyrafinowanym systemem, wyrażonym na domiar złego dziwacznym języ
kiem, którego komplikaqe nie pozwalają na odczytanie intenqi autora. Po
gląd ten — można sądzić — jest przynajmniej po części mylący, gdyż obraz 
świata, jaki wyłania się z Hauptwerku Witkacego daje się z powodzeniem opi
sać standardowym językiem filozofii. Tłumaczenia takiego dokonał już 
T. Kotarbiński przy okazji swojej polemiki z Witkiewiczem, wyznaczając pe
wien schemat rozumienia jego ontologii jako monadyzmu: świat składa się 
z osobników (Istnień Poszczególnych, monad); także to, co wydaje nam się 
pozbawioną życia bryłą jest w istocie skupiskiem osobników podlegających 
statystycznym prawidłowościom; każdy osobnik rozciąga się w przestrzeni 
i trwa w czasie, co powoduje możliwość dwojakiego ich ujęcia i jest przyczyną 
istnienia dwóch konkurencyjnych sposobów opisu rzeczywistości, które chce 
pogodzić — niezbyt skutecznie — system Witkiewicza1.

Gdzie zatem szukać przyczyn komplikacji? Kotarbiński skłonny był tłu
maczyć „nieznośny sposób pisania” Witkiewicza jego filozoficznym niedo-

1 T. Kotarbiński, S. I. Witkiewicz: Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, 
w: Szkice z  historii filozofii i logiki, Warszawa 1979, (pierwodruk: „Przegląd Filozoficzny” 2, 
1936); zob. też Filozofia St. I. Witkiewicza, w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca, 
księga pamiątkowa pod redakcją T. Kotarbińskiego i J. E. Płomieńskiego, Warszawa 1957.
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uczeniem. Być może, ale należy też wziąć pod uwagę, że jest to opinia zawo
dowego logika i zwolennika dość szczególnego sposobu filozofowania. Traf
niejsze wydaje się więc przypuszczenie, że o specyfice Pojęć i twierdzeń decy
dują przede wszystkim komplikacje w sferze uzasadniania formułowanych 
twierdzeń, w tym metoda „hierarchiczno-konstrukcyjna”, która określiła styli
stykę Hauptwerku i za którą postępują zwykle prezentacje dociekań Witkiewi
cza. Trzeba bowiem przyznać rację J. Leszczyńskiemu, że Witkiewicz nie sto
sował zbyt konsekwentnie przyjętego na użytek Hauptwerku kryterium konie
czności (konieczne jest to pojęcie i twierdzenie, którego zaprzeczenie prowadzi 
do pojęcia „nicości absolutnej”), na ogół formułując twierdzenia swojego tra
ktatu w sposób dogmatyczny i opierając się na danych potocznego doświad
czenia2. Konstrukcję Witkiewicza podtrzymuje więc twierdzenie o konieczno
ści przejmowania przez ontologię pojęć „poglądu życiowego”, jednakże inne 
fragmenty Pojęć i twierdzeń przekonują nas, że istnieje konkurencyjna metoda 
ontologii, mianowicie badanie koniecznych poglądów na świat i stosunków 
między nimi. Badanie to ma doprowadzić do uzgodnienia owych poglądów, 
bowiem chociaż są one konieczne (o tyle, o ile ich punkty widzenia wynikają 
z własności bytu), to jako jednostronne nie zaspokajają ambicji poznawczych. 
W istocie są zatem trzy odrębne źródła pojęć i twierdzeń ontologicznych: do
świadczenie potoczne, analiza koniecznych poglądów filozoficznych oraz kon
strukcyjna zasada implikacji. Nic więc dziwnego, że kłopoty z filozofią Wit
kiewicza nie ograniczają się bynajmniej do sfery ontologicznej metodologii.

Niejasna jest bowiem nie tylko metoda „ontologii ogólnej”, ale także jej 
status i rozstrzygnięcia. Czy Witkiewicz był twórcą filozoficznego systemu, 
czy też teza o tajemniczości istnienia wyznaczyła zasadniczo antysystemowy 
charakter jego sposobu filozofowania?3 Czy ontologia Witkiewicza zawiera 
dualistyczny obraz świata, czy też jest systemem monistycznym? Czy Witkie
wicz był idealistą, czy też materialistą? Burzliwe dzieje „witkacologii” świad
czą wystarczająco dobitnie o kłopotliwości tych pytań, bowiem odpowiedzi, 
jakie na nie dawano, były krańcowo różne. O ile więc Kotarbiński opisał on
tologię Pojęć i twierdzeń jako materialistyczny monadyzm, to Metallmann 
wskazywał na elementy idealistyczne, a Leszczyński podkreślał brak koheren
cji systemu w tym względzie; o ile Pomian (zgodnie z wykładnią filozofii Wit
kiewicza jako próby uzgodnienia dwóch nieuzgadnialnych postaw) podkreślał 
nieusuwalność dualizmu, oczywistego dla M. Szpakowskiej, to S. Morawski 
pisał o krypto-monizmie ontologii, a B. Michalski autorytatywnie stwierdzał,

2 Zob. J. Leszczyński, Filozof metafizycznego niepokoju, s. 111, w: Stanislaw Ignacy Witkie- 
wicz. Człowiek i twórca, księga pamiątkowa pod redakcją T. Kotarbińskiego i J. E. Płomień- 
skiego, Warszawa 1957.

3 Zob. z jednej strony T. Kotarbiński, op. c i t J. Leszczyński, opr c i t B. Michalski, Polemiki 
filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa 1979; z drugiej — R. Rudziński, Aksjo
logia Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Etyka” 9, 1971.
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że Witkiewicz „na pewno nie był w ontologii dualistą” 4. Co jednak najważ
niejsze, teksty Witkiewicza — które są jedynym możliwym kryterium oceny 
tych kwalifikacji — istotnie nie poddają się jednoznacznej wykładni. W dość 
licznych ontologicznych pismach Witkiewicza można odnaleźć zarówno ele
menty monistycznego systemu, jak i stwierdzenia o negatywnym charakterze 
filozofii i argumenty na rzecz dualizmu. Chociaż więc młodzieńcze rozprawy 
Witkiewicza wyrażały stanowisko zdecydowanie dualistyczne, którego ślady 
pojawiają się także w pismach znacznie późniejszych5, to zwolennicy tezy
0 monizmie mogą się powołać na pogardliwe wypowiedzi o „beznadziejnym 
dualizmie Kartezjusza” (III, 374), czy wręcz na monistyczny charakter mona- 
dologii (III, 363)6. Równie niejasne jest stanowisko Witkiewicza w kwestii 
możliwości filozofii, bowiem według Pojęć i twierdzeń opisywane w jego roz
ważaniach przeciwstawne poglądy można pogodzić w jednym poglądzie ogól
nym (III, 419), natomiast według Nowych form w malarstwie ich niewspół- 
mierność jest nie do przezwyciężenia (NF 132). A ponadto: jakie są podstawy
1 granice tego postępowania? Czy potoczny „pogląd życiowy” z jego pojęcia
mi „«ja», inni ludzie, stworzenia żywe, materia martwa, nieskończony świat”, 
stanowiący podstawę filozofii, jest zarazem nieprzekraczalną barierą filozo
ficznych spekulacji (III, 257), czy też w konstrukq'i systemu może, a nawet 
musi zostać przekroczony (III, 94)? Wszystkie te dwuznaczności domagają się 
nie tylko konstatacji, ale i wyjaśnienia.

2. Fakty i problemy

Spróbujmy przede wszystkim rozważyć, co kryje się za dwuznacznością 
stanowiska Witkiewicza w kwestii wzajemnych stosunków między przeciw
stawnymi poglądami. Dwuznaczność ta — przypomnijmy — polegała na róż

4 Zob. odpowiednio: T. Kotarbiński op. cii., s. 285; J. Leszczyński, op. cii., s. 95; K. Pomian, 
Człowiek pośród rzeczy. Szkice historyczno filozoficzne, Warszawa 1973, s. 204; M. Szpak owska, 
Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1976, s. 21-22; S. Morawski, Na wit- 
kacodromie jaśniej L . ciemniej, „Twórczość” 5, 1977, s. 82-83; B. Michalski, op. cit., s. 258.

5 „Jedyną metafizyką prawdziwą (...) jest dualizm” — pisał autor Marzeń improduktywa 
w 1903 r. (III, 17), a przypomnieć trzeba, że pierwsza rozprawka filozoficzna Witkiewicza nosiła 
tytuł O dualizmie i przedstawiała tę kwestię jako przyczynę niekonkluzywności dociekań filozo
ficznych. W Nowych formach w malarstwie mówi się więc o istnieniu dwoistym w swej istocie (NF 
138), ale przecież także według jednego z zasadniczych twierdzeń Główniaka „pojęcie Istnienia 
implikuje pojęcie swej dwoistości”, i to w dodatku podwójnej (III, 439). W istocie formuła, we
dług której „istnienie jest jedno, ale dwoiste”, wydaje się skazana na dwuznaczność w tym wzglę
dzie.

6 Do tekstów Witkiewicza odwołuję się podając numer tomu i strony Pism filozoficznych 
i estetycznych (Warszawa 1974-1978); Nowe formy w malarstwie (NF) cytuję według wydania 
Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, Skierniewice 1992, a Niemyte dusze 
(ND) według wydania Narkotyki — Niemyte dusze, Warszawa 1979.
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nicy zdań w kwestii „pogodzenia” niewspółmiernych poglądów: o ile Nowe 
form y w malarstwie z góry wykluczały taką możliwość, to Pojęcia i twierdzenia 
przedstawiały sprzeczność konkurencyjnych opisów rzeczywistości jako po
zornie tylko „nie do przezwyciężenia”, a jedno z twierdzeń Hauptwerku pre
zentowało jego zawartość jako wykonanie tego zadania (zob. III, 493).

Ponieważ cytowane wypowiedzi pochodzą z różnych okresów działalności 
Witkiewicza i w istocie trudno byłoby znaleźć stwierdzenie o zasadniczej nie- 
uzgadnialności niewspółmiernych poglądów w pismach z lat trzydziestych, 
więc jest to nie tyle problem niespójności czy niekonsekwencji stanowiska 
(chyba, że takiej konsekwencji będziemy domagać się od wszystkich wypowie
dzi Witkiewicza), co kwestia ewolucji poglądów autora Nowych form w malar
stwie. Nie bez przyczyny zatem Pojęcia i twierdzenia były wielokrotnie przera
biane; co jednak było istotą tych przeróbek?

Zauważmy więc przede wszystkim, że dopuszczenie możliwości pogodze
nia konkurencyjnych poglądów oznaczało zasadniczą zmianę ujęcia dualizmu 
psychofizycznego, który był — przynajmniej nominalnie — centralnym tema
tem zarówno młodzieńczej rozprawy z 1902 r., jak i ostatniej, niedokończonej 
już pracy. Dualizm psychofizyczny, który ogólnie rzecz biorąc był dla Wit
kiewicza kompleksem opozycji związanych z dwoistością „ducha” i „materii”, 
a który młodemu autorowi Marzeń improduktywa (ale również np. w Nowych 
formach w malarstwie) jawił się jako nieprzekraczalny fakt określający moż
liwości filozofii, w późniejszych pismach stał się mianowicie problemem roz
ważanym właśnie w postaci stosunku przeciwstawnych poglądów: fizykalizmu 
i psychologizmu (III, s. 311). Zmiana stanowiska w kwestii możliwości pogo
dzenia przeciwstawnych poglądów była więc także wyrazem zmiany poglądu 
na możliwości filozofii: jeśli bowiem poglądów nie można pogodzić, jeśli za
danie niesprzecznego opisu istnienia jest niewykonalne, to filozofia jest istot
nie czysto negatywną konstatacją granic tajemnicy wynikającej z dwoistości 
poglądów; jeśli natomiast jest to możliwe, to możliwe jest także przezwycięże
nia dualizmu, rozwiązanie zagadnienia psychofizycznego i konstrukcja syste
mu ontologicznego.

Z tych względów zasadniczą wagę dla ewolucji stanowiska Witkiewicza 
ma koncepcja uzgadniania przeciwstawnych poglądów, która miała być spo
sobem rozwiązania problemu dualizmu, a która w pewnych fragmentach 
Hauptwerku stała się ogólną zasadą postępowania filozofii, wypierając metodę 
implikaqi określającą jego formę (zob. np. III, 449 i 468). Zauważmy, że te 
dwie procedury opierają się na różnych przesłankach: o ile metoda implikacji 
zmierzała do bezpośredniego opisu istnienia i przynajmniej po części opierała 
się na izomorficznej teorii pojęć7, to punktem wyjścia drugiej jest fakt istnie
nia przeciwstawnych poglądów: w odróżnieniu od nauk szczegółowych filozo-

7 Z tego względu Witkiewicza krytykował np. Metallmann; zob. S. I. Witkiewicz: Pojęcia 
i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, „Ruch Filozoficzny” 1-3, 1938.
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fía nie bada samej rzeczywistości, lecz stosunki między poglądami implikowa
nymi przez jej strukturę (III, 217). Jednakże, co ważniejsze, sama procedura 
uzgadniania poglądów wydaje się posiadać dwa warianty, stawiające przed 
próbą rozwiązania zagadnienia psychofizycznego całkiem inne zadania. Z jed
nej bowiem strony uzgadnianie poglądów ma znaczenie ich włączenia do „ca
łościowego” obrazu świata, który jest zatem równie dwoisty jak i samo istnie
nie 8; z drugiej jednak strony idea jednolitości poglądu — która według „póź
nego” Witkiewicza ma konstytutywne znaczenie dla filozofii w ogóle (zob. np. 
III, s. 92 i 320) — jest ideą sprowadzenia przeciwstawnych stron dualistycz
nych opozyqi do tych samych elementów prostych (IV, 59). Nietrudno za
uważyć, że są to w istocie dwa różne programy filozoficzne: o ile pierwszy jest 
zadaniem rekonstrukcji dualistycznej struktury istnienia, to drugi jest zada
niem konstrukcji monistycznego systemu ontologicznego; o ile pierwszy po
wtarza figurę nieprzekraczalnego dualizmu, to drugi dąży do jego przekrocze
nia. W ten sposób nieco jaśniejsza staje się kwestia ontologicznej dwuznacz
ności Witkiewicza, który dualizm uważał wprawdzie za niepodważalną daną 
doświadczenia, ale jednocześnie — przynajmniej w swoich późniejszych pis
mach — za niedostatek filozoficznego systemu, który należało niejako prze
zwyciężyć przez monistyczną konstrukcję. Dwuznaczność ta jest zatem wyni
kiem problematyzacji zagadnienia psychofizycznego: Witkiewicz był dualistą, 
który uporczywie dążył do przezwyciężenia dualizmu, ale też monistą, który 
nie chciał dualizmu dogmatycznie zanegować. Problematyzaqa zagadnienia 
psychofizycznego nie oznaczała więc bynajmniej, że „późny” Witkiewicz zde
cydował się na stanowisko będące prostą odwrotnością swych wcześniejszych 
przekonań. Zestawienie jego wypowiedzi wydaje się wystarczająco dobitnie 
świadczyć o tym, że możliwość pogodzenia niewspółmiernych poglądów na 
świat stała się raczej hipotezą, którą należało udowodnić poprzez skonstruo
wanie jednolitego poglądu (zob. np. III, 362). Wprawdzie nadal granicą filo
zoficznych spekulacji pozostawała tajemnica związana z nieskończonością ist
nienia — zarówno w jego „małości”, a zatem nieoznaczoności najmniejszych 
elementów składowych, jak i w jego „wielkości”, a zatem nieskończoności „a- 
stronomicznej” (zob. np. III, 511), ale zagadnienie psychofizyczne nie było już 
z góry zakwalifikowane jako nierozwiązywalne. To przekonanie było zresztą 
źródłem wyjątkowej zajadłości, z jaką autor Pojęć i twierdzeń tępił dogma
tyczny monizm „bezpłciowych” systemów, uważając je za ominięcie proble
mu, którego trudność polegała właśnie na opisie dwoistego istnienie w jedno- 
istych pojęciach.

* Np. według twierdzenia 39 ów całościowy, metafizyczny pogląd ma uzgadniać przeciwstaw- 
ne pojęcia i wykazywać ich konieczność przez wprowadzenie właściwych sobie pojęć. Przeciw
stawne poglądy pozostają jednak niewspółmierne — i dlatego rozmaite pojęcia służące do opisu 
istnienia — siły, oporu, ruchu, ciężaru, ciepła — będą dwoiste, posiadając raz znaczenie, „psycho- 
logistyczne”, a innym razem — „fizykalne” (zob. III, 493).
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Ewolucję stanowiska Witkiewicza w omawianych tu kwestiach można 
więc opisać także jako przesunięcie granicy tajemnicy „absolutnej”, która 
wcześniej zaczynała się już na styku dwóch niewspółmiernych poglądów. 
Dzięki rezygnacji z tezy o nieprzekraczalności dwoistości istnienia ten faktycz
ny dualizm mógł stać się głównym problemem filozoficznym Witkiewicza. 
Dualizm w połączeniu z ideałem filozofii jako systemu jednolitych pojęć, a za
tem z zadaniem konstrukcji monistycznego opisu, dawał problem zaiste pie
kielny. Przyjrzyjmy się teraz pokrótce, w jaki sposób Witkiewicz realizował 
ten program i jakie wyniki udało mu się osiągnąć. W szczególności intereso
wać nas będzie, w jakim stopniu zrealizowane zostały zadania konstrukcji.

3. Problemy i rozwiązania

Istnienie jest więc dwoiste, i to nie tylko podwójnie — jak mówi często 
cytowana formuła Witkiewicza — ale nawet potrójnie: w istocie bowiem do 
dwoistości wymienionych w formule, a zatem czasoprzestrzenności istnienia 
oraz jego rozdziału na „ja” i całą resztę (III, 433 i 439), dołącza się trzecia, 
której autor Pojęć i twierdzeń poświęcił nie mniej uwagi: narzucająca się rów
nie nieodparcie w potocznym doświadczeniu dwoistość nieożywionych przed
miotów i pełnych życia osobników, w terminologii Witkiewicza — ’’materii 
martwej” i „materii żywej” 9. Dwie pierwsze dwoistości, rozważane w postaci 
opozyqi wynikających z nich poglądów — psychologizmu i fizykalizmu (po
glądów, które — jako jednostronne — nie mogą wyczerpująco opisać istnie
nia) tworzą kompleks zagadnień zwanych przez Witkiewicza problemem psy
chofizycznym; trzecia — komplikuje problem, którego rozważanie trzeba we
dług niej zróżnicować (III, 311). Zasadniczym zadaniem filozofii jest 
rozwiązanie tego problemu, to jest — wedle „mocniejszej” wersji programu
— przezwyciężenie dualizmu przez sprowadzenie stron opozycji do tych sa
mych elementów prostych. Zadaniem filozofii jest więc konstrukcja jednolite
go systemu pojęć: takim systemem rozwiązującym zagadnienie psychofizyczne 
miał być monadyzm (zob. np. III, 506; IV, 99). Czy jednak monadyzm był 
istotnie rozwiązaniem problemu psychofizycznego?

Jeśli przyjąć za kryterium postulaty „mocniejszego” (tj. monistycznego) 
programu filozofii, to — poniekąd wbrew sugestiom Witkiewicza — trzeba 
stwierdzić, że monadyzm nie rozwiązywał problemu psychofizycznego w jego

9 Zob. np. III, 441. Dodać trzeba, że zdaniem Witkiewicza do zasadniczych problemów filo
zofii należał też problem istoty pojęć i „sposobu istnienia” prawdy, rozważany w postaci stosun
ku logiki i psychologii (zob. III, 512 ff). Problem  ten możemy jednak pom inąć  w naszych ro z 
ważaniach, jako nie posiadający większego znaczenia dla konstrukcji systemu i motywacji mona- 
dyzmu. W istocie Witkiewicz przedstawił swoją teorię pojęć jako konsekwencję zasadniczego 
wywodu (zob. III, 407).
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pierwotnym kształcie. Ostatecznym wynikiem wywodów Pojęć i twierdzeń, ale 
także i Zagadnienia psychofizycznego jest bowiem dwoistość wzajemnie nie- 
sprowadzalnych elementów: monad i jakości (zob. III, 506; IV, 78). Dwois
tość ta nie jest jednak niczym innym, jak powtórzeniem wyjściowej opozycji 
w innych kategoriach: wynikiem wywodów Witkiewicza jest zarówno dwois
tość monady, jak i dwoistość jej opisul0. Jeśli więc punktem wyjścia (i począt
kowym problemem) była opozyq'a psychologizmu, ujmującego istnienie 
z punktu widzenia ,ja” w aspekcie jego czasowości (trwania) i fizykalizmu 
ujmującego istnienie w aspekcie jego przestrzenności (rozciągłości), to wywo
dy Pojęć i twierdzeń nie posuwają sprawy ani kroku naprzód: wszak jakości 
określone są jako elementy wielości trwania, a monady są równie przestrzenne 
jak i czasowe, tj. (co u Witkiewicza wychodzi na jedno) posiadają trwanie 
i rozciągłość. Wbrew zapewnieniom Witkiewicza przekształcenie opozycji psy- 
chologizm-fizykalizm w „niesprowadzalny” już dualizm monad i jakości nie 
likwiduje więc przyczyn niewspółmierności tych poglądów. Wprawdzie miej
sce opisu fizykalnego zajmuje opis w kategoriach biologii, ale tym samym 
pierwotny problem psychofizyczny zostaje jedynie przesunięty do zakresu jej 
rozważań. Według Zagadnienia psychofizycznego biologia staje się bowiem na* 
uką „dwoistą” (a nawet troistą), posiadającą kilka sposobów opisu swoich 
przedmiotów: „chemiczno-fizykalny”, „deskryptywno-organiczny bez psycho
logii” oraz „deskryptywno-organiczny z dodatkiem psychologii”. Opisy te są 
niesprowadzalne, chyba że „przy rezygnacji z pewnych problemów lub wer
balnego czysto uznania ich nieistotności” (IV, 41, por. też IV, 61 fi). Niewiele 
więc pomagają zapewnienia Witkiewicza, że jest to dualizm innego rzędu taje
mniczości, gdyż monada jako element składowy istnienia jest istnością równie 
zagadkową jak elementarne cząstki fizykalizmu (zob. III, 360; IV, 78-79). 
A z drugiej strony jej dwoistość jest równie tajemnicza jak w punkcie wyjścia: 
ujęcie stron dwoistości jako „niesamodzielnych momentów” istnienia poszcze
gólnego, a zatem likwidacja „ordynarnego” dualizmu „ducha” i „materii” ja
ko odrębnych substancji — co rzecz jasna bynajmniej nie wymagało przyjęcia 
tezy o istnieniu składającym się wyłącznie z monad, gdyż równie możliwa była 
teza o psychice będącej momentem niektórych ciał — nie likwiduje niewspół
mierności poglądów na istnienie. W Pojęciach i twierdzeniach zamiast opozycji 
psychologizmu i fizykalizmu otrzymujemy więc dualizm psychologizmu i po
glądu z punktu widzenia całości istnienia (zob. twierdzenia § 9, § 29 i § 32), 
który w zamierzeniu ma być opisem istnienia jako składającego się z organi
zmów, a zatem opisem typu biologicznego. Pomijając już nawet to, że niekie
dy ów drugi pogląd jest znów utożsamiany z fizykalizmem (np. III, 466), do
wiadujemy się w końcu, że pogląd ten jest równie niewspółmierny w stosunku

10 Zob. np. III, 296 — odpowiedź na zarzut Kotarbińskiego, który stwierdził, że po lekturze 
Pojęć i twierdzeń nie wie, jak by miała brzmieć proponowana w nim formuła rozwiązania prob
lemu psychofizycznego, gdyż pojęcie osobnika jest wieloznaczne.



190 Maciej Soin

do psychologizmu jak fizykalizm, a co więcej wynikiem ich niewspółmierności 
jest ta sama dwoistość opisu istnienia (w kategoriach jakości i w kategoriach 
stosunków przestrzennych), z jaką mieliśmy do czynienia w opozycji wyjścio
wej (zob. III, 493).

Wynika stąd, że dla zagadnienia psychofizycznego rozumianego jako nie- 
współmierność subiektywistycznego i obiektywistycznego obrazu świata mo- 
nadyzm był więc w gruncie rzeczy nieistotny. Co więcej, zgodnie ze standarda
mi przyjętymi przez Witkiewicza, a wbrew jego deklaracjom, monadyzm mas
kuje jedynie problem psychofizyczny. W istocie, zgodnie z założeniami 
metody, zagadnienie psychofizyczne byłoby rozwiązane, gdyby strony psycho
fizycznej opozyqi zostały sprowadzone do Jednoistych” elementów prostych, 
a zatem do monad (wtedy jakości musiałyby zostać określone jako monady), 
jakości (wtedy monady zostałyby określone jako jakości), względnie ich tożsa
mości. Jednakże Witkiewicz — chociaż, jak zaświadcza J. Leszczyński, rozwa
żał możliwość takiego sprowadzenia — bynajmniej nie zdecydował się na takie 
rozstrzygnięcie11. W ten sposób psychofizyczny dualizm pozostał jednak nie
przekraczalny: jakości, jakkolwiek nie obdarzone samodzielnym bytem, posia
dają ontologiczną swoistość nawet jako „moment” ciała. Wydaje się przy tym, 
że Witkiewicz zdawał sobie sprawę z własnych niekonsekwencji12, choć na 
ogół starał się raczej (wbrew swoim deklaracjom) je zamaskować. Narzucającą 
się nieistotność monadyzmu dla zagadnienia psychofizycznego usiłował więc 
na przykład odpierać twierdzeniem, że w przeciwieństwie do „martwej” cząs
teczki fizykalizmu monada jest dana bezpośrednio (zob. III, 291), co jest rzecz 
jasna jawną manipulacją (jeśli nawet można uznać, że człowiek jest dany sobie 
„bezpośrednio”, to jakim sposobem te „najdrobniejsze” monady, z których 
wedle monadyzmu składają się przedmioty, miałyby być dane bardziej bezpo
średnio niż np. atomy?). Inny wariant tego argumentu mówi, że monadyzm 
sprowadza istotę istnienia do „czegoś bezpośrednio nam znanego i absolutnie 
pewnego: istnienia nas samych (...) i do istnienia XN w naszych ATN” (III, 
506), co jest oczywiście równie fałszywe, skoro monadą nie jest tylko człowiek.

Jeśli zatem monadyzm nie rozwiązywał zagadnienia psychofizycznego 
w jego „mocniejszej” wersji, a — z drugiej strony — reinterpretacja dualizmu 
w doktrynie „momentów” bynajmniej nie wymagała monadologicznej kon- 
strukqi, to jakie motywy prowadziły do przyjęcia tej w końcu dość nieco
dziennej hipotezy?

Nietrudno zauważyć, że zarówno w Pojęciach i twierdzeniach, jak i w Za
gadnieniu psychofizycznym (a także w licznych artykułach) zasadniczym argu-

11 Zob. J. Leszczyński, op. cii., s. 107-108.
12 „Zarzut, że ostatecznie dochodzimy do dwóch elementów wzajemnie niesprowadzalnych: 

Istnień Poszczególnych i jakości w ich trwaniach, jest słuszny i niesłuszny jednocześnie. Jeśli kto 
myślał, że dualizm ordynarny można usunąć całkowicie, ten mylił się zasadniczo. (...) jest to 
zarzut w stosunku do samego Istnienia, że takim jest i innym być nie może (...)” (III, 291).
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mentem przemawiającym na rzecz monadyzmu były trudności flzykalizmu, 
a ściślej — jego materialistycznej odmiany (zob. np. III, 475; IV, 77). Nawet 
jeśli taki fizykalizm nie eliminuje programowo „stworu żywego”, w tym „ob
serwatora”, to jego próby opisu istnienia skazane są na niepowodzenie. 
Z atomów czy jakichkolwiek cząstek jedynie rozciągłych — twierdzi Witkie
wicz — nie da się bowiem ukonstytuować „materii żywej”: życie jest nieprze
kraczalną barierą dla flzykalizmu i dlatego fizykalizm jako metafizyka musi 
być fałszywy. Dla monadyzmu — rzecz jasna — problem konstytucji „mate
rii żywej” nie istnieje: wszak jego punktem wyjścia są „ożywione” monady. 
Wprawdzie monada jest istnością równie tajemniczą jak elementarne cząstki 
flzykalizmu, ale wraz z jej przyjęciem tajemnica „zmniejsza się o połowę”. 
Zdaniem Witkiewicza, z wielości monad można bowiem ukonstytuować 
„materię martwą”, przedstawiając jej prawidłowości jako statystyczne (III, 
365).

Dzięki monadyzmowi wyjściowa postać zagadnienia psychofizycznego, 
tj. stosunku «ducha» do «materii martwej» i stosunku «ducha» do «materii 
żywej», redukuje się więc do drugiej z tych opozycji. Zauważyliśmy już jed
nak także, że opozycja ta nie staje się przez to bardziej zrozumiała. Wręcz 
przeciwnie: redukcja generuje osobliwe problemy psychiczności owych skła
dowych monad, ich stosunku do psychiki monady nadrzędnej itp. To jednak 
zdaje się już nie zajmować uwagi Witkiewicza, który — poprzestając w kwe
stii psychofizycznej na doktrynie „momentów” — w drugiej połowie lat 
trzydziestych najwyraźniej zmienia przedmiot swoich filozoficznych zainte
resowań. Chociaż trudno byłoby mówić tu o jakiejś wyraźnej cezurze, to 
przegląd ontologicznych tekstów Witkiewicza napisanych po roku 1932 (kie
dy to Witkiewicz zaczął pisać Zagadnienie psychofizyczne) wskazuje, że 
zmiana perspektywy dokonała się w latach 1934-1936 i motywowana była 
krytyką flzykalizmu, która była głównym przedmiotem filozoficznych zain
teresowań Witkiewicza w latach 1932-1933. Zwrot ów jest łatwy do zauwa
żenia, jeśli zwrócimy uwagę, że tematykę pozytywnych części Zagadnienia 
psychofizycznego określiła nie opozycja subiektywizmu i obiektywizmu (w 
postaci opozycji psychologizmu i fizykalizmu, psychologizmu i biologii, czy 
też biologii z dodatkiem psychologii i biologii bez tego dodatku), lecz opo
zycja biologii i fizyki (zob. np. IV, 56). Rozważanie opozycji biologii i fizyki 
w postaci krytyki mechanicyzmu i witalizmu służyć miało jednak w zamie
rzeniu autora uzasadnieniu „konieczności” monadyzmu i jego konstrukcji, 
a nie rozwiązaniu zagadnienia psychofizycznego (zob. IV, 18). Konstruowa
ny „system” rozwijał bowiem jedynie „obiektywistyczny” obraz świata i tyl
ko w jego ramach realizował zadanie przezwyciężenia dualizmu przez spro
wadzenie jego stron do tych samych elementów prostych. Co więcej, wbrew 
twierdzeniom Witkiewicza przedstawiającym jego „system” jako „poprawio
ny” psychologizm (co raczej wskazuje na „psychofizyczne” korzenie tej idei),
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monadyzm został skonstruowany na wzór obiektywizmu: w wymiarze „mik
ro” monadyzm w zasadzie powielał fizykalny obraz świata, zastępując tylko 
nieożywione cząstki fizyki przez „żywe” monady; w wymiarze bliższym „na
szemu rzędowi wielkości” utożsamiał się — jak zobaczymy — z biologią.

Oznacza to, że wbrew tytułowi — który zresztą prawdopodobnie został 
zmieniony w drugiej koncepcji tego dzieła — Zagadnienie psychofizyczne nie 
jest traktatem o zagadnieniu psychofizycznyml3. W drugiej połowie lat trzy
dziestych Witkiewicz zarzucił bowiem problematykę skoncentrowaną wokół 
opozycji subiektywizmu i obiektywizmu na rzecz konstrukcji obiektywis- 
tycznego systemu. Wydaje się więc, że jeśli nawet idea monadyzmu miała 
swoje korzenie w rozważaniu zagadnienia psychofizycznego, to z czasem 
monadyzm niejako wyemancypował się z pierwotnego kontekstu. Zmienił 
się bowiem problem i przedmiot rozważań, zmieniły się też zadania i uzasad
nienia, a — co najważniejsze — zmieniły się też perspektywy konstrukcji 
systemu, którego głównym wzorcem stała się biologia. Zmieniły się jednak 
także i rozwiązania.

4. Dwie ontologie

Na podstawie powyższych ustaleń można pokusić się o rekonstrukcję 
drogi, jaka doprowadziła Witkiewicza do monadyzmu, zaznaczając, że jak
kolwiek sporne (ze względu na wewnętrzne komplikacje motywacji Witkie
wicza) mogą być jej elementy pośrednie, to najważniejsze dla nas będą róż
nice między początkowym i końcowym stanowiskiem Witkiewicza, punktem 
wyjścia i wynikiem jego rozważań.

Otóż bez wątpienia punktem wyjścia ontologicznych dociekań Witkiewi
cza było zagadnienie psychofizyczne: dualizm «ducha» i «materii» w swych 
rozlicznych wersjach. Dualizm ten, jeszcze w Nowych formach w malarstwie 
traktowany jako z założenia nieprzekraczalny fakt, stał się — zapewne 
w późniejszych wersjach Pojęć i twierdzeń — problemem, rozważanym w po
staci opozycji psychologizmu i fizykalizmu. Kształt tej opozycji, a zatem 
i sposób podejścia do zagadnienia psychofizycznego w decydującym stopniu 
określiły dwa przekonania Witkiewicza: przeświadczenie o możliwości spro
wadzenia fizykalizmu do psychologizmu (co było zdaniem Witkiewicza „his
torycznym faktem”, dokonanym przez Macha i Corneliusa), wraz z twier
dzeniem, że odwrotność tej procedury nie jest możliwa, oraz równie silne 
przekonanie o konieczności „poprawienia” psychologizmu, który w konsek
wentnym ujęciu jest solipsyzmem. O ile teza o sprowadzalności wiązała się

13 Trzeba tu przypomnieć, że Zagadnienie psychofizyczne zostało zrekonstruowane według 
projektu zarzuconego przez Witkiewicza, o czym informuje B. Michalski w Przedmowie wydawcy.



„Projekt” i „system” w ontologii S. I. Witkiewicza 193

z przeświadczeniem, że jakościom przysługuje byt jedynie fenomenalny, to 
realistyczna poprawka psychologizmu mówiła, że jakościom odpowiada coś 
rzeczywistego, ściślej, że jakości „wyznaczają” coś realnego w przestrzeniH.

Połączenie przekonania o fenomenalnym bycie jakości z realizmem 
(zwróćmy uwagę, że oba przekonania należą do sfery założeń) było przyczy
ną nieusuwalności dualizmu jakości i monad, subiektywistycznego i obiek- 
tywistycznego opisu świata: nieusuwalność ta wynikała więc z założeń Wit
kiewicza. Jednakże połączenie to było również przyczyną powstania prob
lemu, który wraz z ideą filozofii jako opisu istnienia w jednorodnych 
pojęciach przyczynił się do zainteresowania się monadyzmem: jeśli bowiem 
przedmiot jest sprowadzalny do kompleksu subiektywnych jakości (co wy
nika z tezy o sprowadzalności), a jednocześnie jakoś istnieje, mimo tego, że 
nikt go nie spostrzega (co jest wynikiem „realistycznej poprawki”), to w is
tocie, sposób tego istnienia musi jawić się jako wysoce tajemniczy. Stąd wa
ga problemu, do którego Witkiewicz z uporem powracał pod nazwą prob
lemu „bytu samego dla siebie”, mianowicie jak istnieje przedmiot, którego 
nikt nie spostrzega (zob. przede wszystkim III, 321 ff.). Witkiewicz miał tu 
w swoim mniemaniu dwie odpowiedzi do wyboru: materialistyczny fizyka- 
lizm oraz biologię. Rozstrzygnięcie tego dylematu na rzecz biologii wraz 
z przesunięciem dawnego problemu psychofizycznego na jej teren otworzyło 
nowe możliwości dla konstrukcji systemu biologicznego monadyzmu, w któ
rym zagadnienie dualizmu subiektywizmu i obiektywizmu nie było już trak
towane jako istotne. W ten sposób problem stosunku psychologizmu i fizy- 
kalizmu przekształcił się w zadanie konstrukcji systemu, który wprawdzie 
mógł przejąć sporą część poprzednich dociekań, jednakże w kilku ważnych 
kwestiach od nich odbiegał.

Co zatem dla nas najważniejsze — ontologia skoncentrowana na zagad
nieniu psychofizycznym różniła się od ontologii skoncentrowanej wokół po
jęcia monady nie tylko tematem, lecz również swoim teoretycznym statusem. 
W przeciwieństwie do założeń systemu, które domagały się konieczności je
go pojęć i twierdzeń, monadyzm posiadał status hipotezy, dla której Wit
kiewicz miał wprawdzie wiele entuzjazmu, ale także widoczny dystans (zob. 
np. III, 363). Mimo dość znacznych wysiłków, włożonych w próby udowod
nienia konieczności monadyzmu przez wykazanie rzekomej sprzeczności po
jęcia obiektywnego przedmiotu, Witkiewicz nie mógł ich uważać za udane. 
Konieczność przyjęcia monadyzmu Witkiewicz chciał bowiem wyprowadzić 
z krytyki „poglądów przeciwnych”, a zwłaszcza fizykalizmu (zob. IV, 18); 
krytyki fizykalizmu, które miały uzasadniać monadyzm, były jednak wyjąt

14 Zwróćmy uwagę, że w takim postawieniu sprawy kryła się sprzeczność: owe metafizyczne 
poprawki (czyli przede wszystkim obiektywne istnienie odpowiednika jakości, w tym obiektywne 
istnienie przestrzeni) oznaczają bowiem właśnie, że sprowadzenie fizykalizmu do psychologizmu 
jest niemożliwe.
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kowo pokrętne: raz Witkiewicz krytykował fizykalny sposób wyjaśniania 
jakości za regres do nieskończoności (III, 208; zauważmy że analogiczny 
regres nie przeszkadzał Witkiewiczowi w monadyzmie), innym razem za 
błędne koło w rozumowaniu: jakości nie mogą być sprowadzone do np. 
atomów, bo te są wyobrażalne tylko jako związki jakości (III, 384; ale 
przecież i Witkiewicz nie przypisywał monadom jakości, z definicji fenome
nalnych). Ostatecznie argumentacja odwoływała się do niewyobrażalności 
obiektywnego bytu przedmiotów martwych, która wedle późniejszego 
oświadczenia (zob. III, 366) miała być udowodniona w odczycie O zjawis
kowości tzw. przedmiotu rzeczywistego i fizykalnego jako jego części... 
z 1936 r., ale rozważany tam problem jest — jak już zauważyliśmy — wy
nikiem splotu założeń Witkiewicza: w istocie, jeśli założyć, że jakości mają 
charakter fenomenalny, nie postrzegany przez nikogo przedmiot traci swoje 
cechy, gdy „wszyscy wyjdą z pokoju” (wychodzenie z pokoju jest według 
Witkiewicza „operacyjną definicją bytu zjawiskowego”). Zagadkę jego ist
nienia (bowiem mamy domyślać się, że wbrew teoretycznym rozważaniom 
przedmiot istnieje tak samo, gdy jest i gdy nie jest postrzegany), rozwiązy
wać ma monadyzm: przedmiot istnieje tak samo, gdy nie jest przez nikogo 
spostrzegany, gdyż w jakiś sposób sam się spostrzega. To jest „zdrowa 
część animizmu ludzi pierwotnych”: przedmiotom należy przypisać życie, 
a zatem przyjąć monadyzm. Jednakże, jak zauważył też B. Michalski (op. 
cit., s. 86 ff.), rozumowanie Witkiewicza jest nieprzekonywujące, również 
z punktu widzenia jego własnych przesłanek. Witkiewicz przyjmuje wszak 
obiektywne istnienie przestrzeni, a zatem równie dobrze zamiast monady- 
zmu można przyjąć — wzorem fizyki — istnienie nieożywionych cząstek 
pozbawionych jakości. Problem przedmiotu obiektywnego rozwiązuje więc 
zarówno monadyzm, jak i fizykalizm. Nic dziwnego, że wywód mający do
wodzić konieczności monadyzmu odwołuje się w końcu do głównej figury 
argumentacyjnej: do korzyści z monadyzmu, który sprowadzając „materię 
martwą” do „żywej” zmniejsza tajemnicę (III, 338). Ta sprowadzalność 
miała być jednak przedmiotem dowodu. Nic więc dziwnego, że wraz z po
stępami konstrukcji systemu coraz większego znaczenia nabierała „logicz
na” definicja tajemnicy, odnosząca się bezpośrednio do jego zasadniczego 
pojęcia pierwotnego — monady (zob. III, 357).

Monadyzm pozostał więc hipotezą: był bowiem konstrukcją, która w świe
tle rekonstrukcyjnych założeń systemu musiała wydawać się nieco podejrzana 
(zob. IV, 72). Różnica między konstrukcją i rekonstrukcją, między „mocniej
szą” i „słabszą” wersją programu filozoficznego Witkiewicza nie sprowadzała 
się więc tylko do sposobu traktowania psychofizycznego dualizmu: mona
dyzm wykraczał bowiem nie tylko poza „pogląd życiowy”, będący w założe
niach źródłem najbardziej istotnych pojęć służących do opisu istnienia, ale 
także unieważniał w gruncie rzeczy fizykalizm, który w założeniach traktowa-
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ny był jako adekwatny, choć jednostronny obraz świata, a który stał się we
dług monadyzmu obrazem fikcyjnym15.

Monadyzm dokonywał bowiem biologizacji ontologii: zgodnie z syste
mem, właściwym sposobem opisu istnienia jest biologia (III, 348), a co więcej, 
prawa biologiczne są prawami ontologicznymi (zob. IV, 113). W ten sposób 
ontologia została utożsamiona z biologią. Nic zresztą dziwnego: konstrukcja 
monadyzmu w opozycji biologii i fizyki polegała wszak na uznaniu bez
względnego prymatu tej pierwszej. Co jednak najważniejsze, „naturalne” uje
dnolicenie bytu w doktrynie „momentów” (ujmującej psychikę jako „mo
ment” cielesnej monady) miało istotne konsekwencje dla przedmiotowych 
rozstrzygnięć ontologii Witkiewicza. O ile bowiem w ontologii skoncentrowa
nej na dualizmie psychofizycznym strony tej dwoistości, a zatem „ciało” 
i „dusza”, traktowane były jako równouprawnione i równorzędne (III, 435), 
to dokonana w monadyzmie biologizacja ontologii wiązała się z niewyraża- 
nym wprawdzie wprost, ale jednak całkiem wyraźnie widocznym przesunię
ciem akcentu na cielesność. W swoich pismach filozoficznych z końca lat 
trzydziestych Witkiewicz wprawdzie nadal podkreślał więc niesprowadzalność 
dualizmu monad i jakości, ciała i psychiki, ale — co charakterystyczne — to 
„duch” czy „psychika” jest momentem ciała, a nie odwrotnie; cielesna mona
da posiada bowiem byt samodzielny, a psychika — zależny. Ta zmiana 
akcentów widoczna jest najbardziej w próbach powiązania ontologii i his- 
toriozofii; ich choćby pobieżna analiza powinna zatem nie tylko rozjaśnić 
charakter stosunków pomiędzy tymi dziedzinami, ale także potwierdzić do
tychczasowe ustalenia.

5. Ontologia i historiozofia

Nie wchodząc w dwuznaczności historiozofii autora Nowych form w ma
larstwie zapytajmy więc, czy mianowicie ontologia dopuszcza poznawcze rosz
czenia historiozofii, a w szczególności jej naczelną tezę przedstawiającą ko
nieczne prawidłowości historii w postaci schematu postępującego uspołecznie
nia; czy i jak — innymi słowy — w modelu poznania wynikającym 
z twierdzeń ontologii mieści się konstrukcja historiozofii.

Przypomnijmy, że ontologia Hauptwerku Witkiewicza miała być wedle 
swoich założeń hierarchicznie skonstruowanym systemem pojęć i twierdzeń

15 We wstępie do Hauptwerku czytamy więc, że teoria fizykalna, „usprawiedliwiona jako ta
ka, niesłusznie rości sobie pretensję do objaśnienia bez reszty całości Istnienia, opierając się na 
jednym tylko jego «momencie», z wykluczeniem Istnienia Poszczególnego jako takiego” (III, 
411). Natomiast z punktu widzenia monadystycznej hipotezy fizykalizm Jest zawsze tylko (i to 
nieadekwatnym) opisem częściowej (...) rzeczywistości, a nie całości Istnienia (...): jest opisem 
pewnej koniecznej złudy, tzn. MM, która musi istnieć w pewnym rzędzie wielkości swych elemen
tów dla pewnego rzędu wielkości danego IP, względnie ich gatunków” (IV, 95).



196 Maciej Soin

opisujących istnienie: konstrukcja polegać miała na podaniu hierarchii pojęć, 
a metodą postępowania konstrukcyjnego miała być zasada implikacji (pojęcie 
jest konieczne, a twierdzenie prawdziwe, jeśli jego zaprzeczenie prowadzi do 
zaprzeczenia istnienia w ogóle). Pozostając w kręgu ontologicznych założeń 
i pomijając komplikacje wynikające z niekonsekwencji Witkiewicza w zastoso
waniu tej metody, zwróćmy uwagę, że zasadniczą jej funkcją było odróżnienie 
sfery koniecznych prawd (ontologii) od sfery niekoniecznych faktów, którymi 
zajmują się nauki empiryczne, stosujące „wyjaśnianie genetyczne”: przeciwsta
wienie tych dwóch modeli poznania jest zasadniczym założeniem epistemolo- 
gicznym Hauptwerku (zob. III, 407 ff). Zarysowany tam obraz dopuszczał 
dwa Jedynie możliwe” sposoby rozpatrywania istnienia: punkt widzenia jed
nostkowego trwania (świadomości) i uogólniony obraz całości istnienia w jego 
aspekcie przestrzennym (zob. III, 436-437). Historiozofia — rzecz jasna
— nie może przyjąć żadnego z tych Jedynie koniecznych” punktów widzenia 
(psychologizmu czy fizykalizmu): chcąc twierdzić o prawidłowości historycz
nych faktów nie może poprzestać ani na „jakościach w trwaniu” (gdyż chodzi 
jej o prawidłowości przedmiotowe wykraczające poza jednostkowe doświad
czenie), ani na stosunkach przestrzennych (gdyż w zakres jej zainteresowań 
wchodzą również „fakty” świadomości). Dwoistość tych niewspółmiernych 
poglądów „implikowała” — jak pamiętamy — możliwość ich uzgodnienia 
w poglądzie metafizycznym, jednakże dopóki to „uzgadnianie” rozumiane jest 
jako włączenie niewspółmiernych poglądów do systemu „dwustronnego” opi
su istnienia, historiozofia musi pozostawać w stosunku do niego w nieuchron
nej opozycji. Historiozofia zajmuje się bowiem czasem, a czas w abstrakcji od 
jednostkowego trwania jest „kompletną fikcją, o której nic powiedzieć nie 
można” (zob. III, 437). Jeśli dla „naszego rzędu Istnień Poszczególnych” nie 
istnieje świadomość ponadjednostkowa (której przyjęcie kłóciłoby się z „po
glądem życiowym”), to nie istnieje również sfera, do której mogłyby się od
wołać historiozoficzne dociekania w poszukiwaniu uprawomocnienia.

W istocie w modelu przyznającym prawomocność jedynie psychologistycz- 
nemu i fizykalnemu obrazowi świata nie ma więc miejsca na historiozofię; 
jeśli zaś epistemologiczne założenia Hauptwerku i jego ontologiczne wyniki 
wykluczają możliwość uprawomocnienia historiozofii jako części ontologii, to 
historiozofia musi być rozumiana jako wiedza typu empirycznego. Jeżeli jed
nak historiozofia jest wiedzą typu empirycznego, to tym bardziej nie ma pod
staw, aby przypisywać swym twierdzeniom jakkolwiek rozumianą koniecz
ność: z punktu widzenia ontologii jej metodyczne postępowanie opiera się na 
wypełnieniu fikcyjnego czasu istnienia fikcyjnymi istnościami, a poznawczej 
sytuacji historiozofii nie polepsza też bynajmniej monadystyczne ujęcie prawi
dłowości jako statystycznej „sumy” działań poszczególnych monad składo
wych. Wedle twierdzeń systemu, prawidłowości statystyczne są bowiem tym 
dokładniejsze, im bardziej rząd wielkości rozpatrywanych monad różni się od
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rzędu wielkości monady poznającej, ale „dla nas” granice tego efektywnego 
poznawczo dystansu Witkiewicz umieścił z jednej strony w „wymiarze astro
nomicznym”, a z drugiej — w wymiarze „budowy materii martwej” (zob. III, 
497). Bliska dokładności może być fizyka lub astronomia, ale nie soq'ologia
— i to już z tego względu, że zajmuje się „naszym rzędem” osobników. Grani
cą wiedzy o prawidłowościach jest taki punkt widzenia, z którego chaos po
szczególnych działań elementów układu (monad) zaczyna się na mocy statys
tyki przeradzać w prawidłowość; doktryna dwoistego opisu istnienia wyklucza 
jednak możliwość uzyskania takiego dystansu w stosunku do procesów spo
łecznych.

W świetle rekonstrukcyjnych ustaleń ontologii każda wiedza o prawidło
wościach historycznych musi mieć więc charakter hipotetyczny. O ile bowiem 
ontologia może sugerować konieczność swoich ustaleń przedstawiając je jako 
wynik zastosowania metody hierarchiczno-konstruktywnej, to historiozofii 
pozostaje status wiedzy empirycznej. Mimo to, jak nietrudno stwierdzić, Nie
myte dusze przedstawiają tezy historiozoficznego schematu jako „transcenden
talne prawa”, obowiązujące wszystkie możliwe zbiorowiska społeczne we 
wszechświecie (zob. ND 228, 250), co wobec powyższych ustaleń musi wyda
wać się niezrozumiałą ekstrawagancją, teoretycznym wybrykiem, który nale
żałoby dożyć na karb osobliwości gatunku, do jakiego należą Niemyte dusze. 
Tezę o konieczności schematu powtarzają jednak także i ontologiczne dzieła 
Witkiewicza — zarówno Pojęcia i twierdzenia, jak i Zagadnienie psychofizycz
ne (III, 540; IV, 80). Czy zatem historiozofia może być czytana wyłącznie jako 
teoria typu empirycznego, przeciwstawiona ontologii?

Zwróćmy uwagę, że pojęcie „demona gatunku”, który w Niemytych du
szach zapewnić miał konieczność historiozoficznym schematom, było przez 
Witkiewicza określane jako „skrótowo zastępcze wyrażenie antyhipostazyj- 
ne”, które może zostać przyjęte na końcu „systemu wykazującego koniecz
ność danego stanu rzeczy” (ND 250-251). Źródeł prawomocności historiozofii 
trzeba więc szukać próbując nieco bliżej określić ów system, na końcu którego 
umieszczone jest pojęcie „demona gatunku” — czy też dokładniej: na końcu 
którego mogłoby być umieszczone pojęcie „demona gatunku”, gdyby ów sys
tem istniał (a skoro system nie istnieje, to „demon gatunku” jest tylko skróto
wą hipostazą). Poszukiwanie tego nie istniejącego systemu musi z konieczno
ści oprzeć się na luźnych wzmiankach Witkiewicza; jednakże, jak się wydaje, 
wzmianki te wystarczająco wyraźnie zaświadczają, że Witkiewicz planował 
pewną syntezę swoich rozważań historiozoficznych i ontologicznych, wyko
rzystując perspektywy, które otworzyły się wraz z rozwinięciem „monadys- 
tycznej hipotezy” i biologizacją ontologii.

Zauważmy więc po pierwsze, że w innym miejscu Niemytych dusz Witkie
wicz wspomina, że zadaniem filozofii jest ujęcie zasadniczych rysów istnienia 
we wszystkich jego przejawach — w tym także życia społecznego (ND 237).
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Jest to rzecz jasna inna koncepqa filozofii, niż ta, którą projektowały wstępne 
partie Pojęć i twierdzeń, gdyż tam „życie społeczne” nie było obszarem za
stosowania metod właściwych ontologii, ale raczej przedmiotem przeciwsta
wionych jej nauk szczegółowych. Monadystyczna hipoteza dawała jednak mo
żliwość włączenia zjawisk społecznych do zakresu rozważań ontologii, gdyż 
wprowadzając pojęcie monady, wprowadzała również pojęcie ich gatunku 
(zob. III, 482 ff.), które łatwo było już poddać historiozoficznej wykładni. 
Ujęcie dziejów jako historii gatunku wiązało więc historiozofię zarówno z bio
logią, jak i ontologią; co więcej jednak biologizacja ontologii stwarzała nowe 
możliwości uprawomocnienia historiozofii. Przypomnijmy bowiem, że w kon
tekście monadystycznej hipotezy sfera transcendentalna (tj. nieprzekraczalna 
i warunkujące wszelkie inne zjawiska) pokrywa się ze sferą biologicznej em- 
piryczności: życie — tak jak je opisuje ta jedyna „zupełnie adekwatna” nauka
— jest faktem „absolutnie pierwotnym” (IV, 109 fi).

Zarys takiego uprawomocnienia naszkicowany został w rozprawie O po
jęciu celowości w biologii z 1936 r .16 W swojej zasadniczej, negatywnej części 
rozprawa ta krytykuje zastosowanie pojęcia celowości do zjawisk życia: 
zdaniem Witkiewicza zastosowanie tego pojęcia — przez nadużycie analogii 
z wytwarzaniem przedmiotów — prowadzi do swoistej metafizyki i jest 
echem wiary w stworzenie świata, którego powstanie jest w istocie niewy
tłumaczalne (zob. IV, 112). Polemiczna intencja Witkiewicza wydaje się 
więc całkiem jasna: chodzi o nieuprawnioną racjonalizację zjawisk życia, 
które tylko w małym wycinku należą do sfery świadomego planowania. 
Pojęcie celowości Witkiewicz proponuje zastąpić więc „pierwszymi” poję
ciami powstania, ewolucji i funkcji; ale opozycję dla pojęcia celowości sta
nowi też pojęcie instynktu (IV, 114). Ostatecznie dowiadujemy się, że zamiast 
doszukiwać się w zachowaniu gatunku i indywiduum celowości, należy ze
brać ogólne biologiczne (tj. zarazem ontologiczne) prawa, warunkujące jego 
sposób życia (IV, 113), ale — co więcej — Witkiewicz sugeruje też, że 
jedynie poznanie tej ogólnej biologiczno-ontologicznej kondycji umożliwia 
antycypację przyszłości (IV, 114), a zatem i konstrukcję historiozoficznego 
schematu.

Nowy sposób uprawomocnienia historiozofii polegałby więc na wyprowa
dzeniu jej twierdzeń z pierwotnej struktury biologicznej gatunku; jakkolwiek 
zarysowana w ten sposób możliwość syntezy historiozofii i ontologii nie zo
stała rozwinięta przez Witkiewicza, to wywód przeprowadzony w cytowanej

16 B. Michalski włączył tę rozprawę do Zagadnienia psychofizycznego, zaznaczając wszakże, 
iż była to decyzja arbitralna (nie wiadomo bowiem, czy rozprawa ta była pomyślana jako część 
Zagadnienia psychofizycznego, czy też miała stanowić samodzielną całość). Z naszego punktu wi
dzenia ważna jest data jej powstania: rozprawa ta powstała wkrótce po napisaniu Niemytych 
dusz, co zdaje się potwierdzać, iż pomysły przedstawione w Niemytych duszach miały pewne za
plecze teoretyczne.
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rozprawie pozwala nieco innym okiem spojrzeć na „transcendentalne” prawa 
podane w N ie m y ty c h  duszach . Prawa te są bowiem w pewnym stopniu realiza
cją zarysowanej możliwości ontologiczno-biologicznego ugruntowania histo- 
riozofli: pomijając ich szczegółową charakterystykę, zwróćmy bowiem uwagę, 
że stanowią one próbę takiej reinterpretaqi pojęć używanych przez historio- 
zofię, by możliwe było stwierdzenie ich zakorzenienia w kategoriach biolo
gicznych. „Zasadnicze prawo wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju indywiduum, 
a przez to rozwoju gatunku, który rozwija się właśnie w osobach najbardziej 
rozwijających się osobników” mówi więc o konieczności „potwierdzania faktu 
istnienia” (ND 234-235), jednakże pierwotnym sposobem potwierdzania ist
nienia jest instynkt erotyczny (ND 221). Wprost do kategorii instynktu od
wołują się też wywody na temat społecznego rozwoju (ND 249). Chociaż więc 
synteza historiozofii i ontologii pozostała teoretycznym projektem, to jej zało
żenia są wystarczająco jasne, by mogły stanowić potwierdzenie różnicy per
spektyw konstrukcyjnych, zawartych w pozornie monolitycznej ontologii au
tora Pojęć i twierdzeń. Dopóki bowiem ontologia koncentruje się wokół dua
lizmu psychofizycznego, nawet w formie dwoistości monad i jakości, historia 
pozostaje procesem otwartym; w tym sensie ontologiczny wątek rekonstrukcji 
przeciwstawia się historiozoficznemu motywowi obiektywizmu. Dopiero roz
winięcie monadystycznej hipotezy — wraz z towarzyszącą konstrukcji syste
mu biologizacją ontologii — dostarczyło Witkiewiczowi możliwości uprawo
mocnienia historiozoficznych schematów poprzez ich „ugruntowanie” w on
tologii. Biologiczna wykładnia ontologii (czy też ontologiczna wykładnia 
biologii) wiązała się bowiem z utożsamieniem biologicznej sfery empiryczności 
i transcendentalnej sfery ontologicznej; tylko w ten sposób biologiczne (tzn. 
zarazem empiryczne) prawa rozwoju gatunku mogły stać się transcendental
nymi prawami historii.

Perspektywa monadystycznej hipotezy zmieniła więc dość radykalnie za
równo ujęcie historiozofii, jak i rozumienie ontologii; jakkolwiek kwestie te 
nie zostały rozwinięte przez autora Pojęć i twierdzeń, to nie od rzeczy będzie 
też zauważyć, że związek teorii rozwoju społecznego i monadyzmu nie był 
tylko jednostronnym stosunkiem konstrukcyjnego podtrzymywania, ale miał 
charakter zwrotny. Monadystyczny system przedstawiał się bowiem Witkiewi
czowi również jako podstawa ideologii „uspołecznienia” (II, 502), co nie po
winno skądinąd dziwić, gdy zauważymy, że ugruntowanie historiozoficznych 
schematów było zarazem ontologicznym zakorzenieniem społecznych warto
ści. Jeśli bowiem gatunkowe prawa biologiczne są zarazem prawami ontolo- 
gicznymi, a ich zasadniczą treścią — przynajmniej w planie historiozoficznym
— jest realizacja społecznych wartości „ogólnego szczęścia”, to jasne się staje, 
że w przeciwieństwie do „partykularnych” wartości indywidualnych (prawdy 
i piękna) społeczne dobro należy do sfery ontologicznej konieczności.
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6. Wnioski: ontologiczny projekt i ontologiczny system

Z przeprowadzonych analiz wydaje się więc wynikać, że pewnego rodzaju 
dekonstrukcji ontologii Witkiewicza nie trzeba dokonywać całkowicie wbrew 
intencjom jej twórcy; nie trzeba więc doszukiwać się sprzeczności tam, gdzie 
autor chciał widzieć wyłącznie spójność poglądów. Na dwoistość ontologii au
tora Pojęć i twierdzeń wskazują bowiem również objaśnienia dołączone do 
tylko z pozoru dogmatycznych twierdzeń „systemu”, a. Witkiewicz dość jasno 
przedstawił motywaq'ę swojej monadologii, prezentując ją jako rozwiązanie, 
a raczej próbę rozwiązania naczelnego problemu filozoficznego, jakim było 
jego zdaniem zagadnienie psychofizyczne. Z tego punktu widzenia dwuznacz
ności stają się zrozumiałe jako wynik ruchu myśli, przebiegającego od sfery 
przesłanek określających kształt problemów do sfery ich rozwiązań; wyjaśnia 
je więc logika ontologicznych dociekań Witkiewicza. Zwróciliśmy jednak tak
że uwagę, że odpowiedź nieco rozminęła się z pytaniem, gdyż monadyzm, 
motywowany początkowo zagadnieniem psychofizycznym, niejako wyeman
cypował się ze swojego pierwotnego kontekstu problemowego. Jeśli więc wy
nik dekonstrukcji ontologii Witkiewicza przedstawimy w postaci różnicy mię
dzy jego ontologicznym projektem i ontologicznym systemem, to trzeba pa
miętać, że w rozróżnieniu tym zawierają się również różnice filozoficznego 
stanowiska. Różnica między „projektem” i „systemem” jest więc tyleż różnicą 
funkcjonalną (projekt jest zestawem mniej lub bardziej otwarcie wyrażonych 
przekonań, stwarzających sytuację problemową, na którą odpowiada system), 
co różnicą merytoryczną („emancypacja” systemu oznacza bowiem właśnie 
jego konstrukcyjną odrębność). Ta dwuznaczność proponowanego tu schema
tu wynika z różnicy perspektyw interpretacyjnych: wprawdzie z punktu widze
nia wewnętrznej logiki ontologicznych dociekań Witkiewicza „projekt” pełnił 
rolę punktu wyjścia, nieproblematyzowanej (jeśli chodzi o swoje poznawcze 
podstawy) samoprezentacji bytu, jednakże widziany z zewnątrz jest taką samą 
konstrukqą jak i to, co nazywamy „systemem”. Co więcej, „system” jest
— przynajmniej w niektórych kwestiach — konstrukcją konkurencyjną wobec 
„projektu”; wynika stąd, że emancypacja „systemu” oznaczała także rewizję 
„projektu”. Trzeba więc wyraźnie zaznaczyć, że terminy „projekt” i „system” 
mają tu charakter umowny i znacznie bardziej istotne niż same terminy jest 
treść, którą chcemy w tym rozróżnieniu zawrzeć.

Po pierwsze zatem, ontologiczny projekt różni się od ontologicznego sy
stemu Witkiewicza swoim filozoficznym celem i ambicjami. Różnica ta ujaw
nia się w postaci różnicy sposobów traktowania wyjściowego dualizmu istnie
nia, zarówno w jego wersji przedmiotowej, jak i wynikającej stąd przeciwsta- 
wności konkurencyjnych obrazów świata. O ile bowiem projekt, stwierdzając 
zasadniczą dwoistość bytu i przeciwstawnych poglądów na istnienie, jest dąże
niem do opisowej rekonstrukcji tej dwoistości, to system jest wyrazem kon-
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strukcyjnego ideału monizmu; o ile zamierzeniem projektu jest odtworzenie 
podwojonego obrazu świata, to intenq'ą systemu jest jego konstrukcja w jed
nolitym systemie pojęć. Projekt różni się więc od systemu także metodą: róż
nica między słabszym i mocniejszym programem filozoficznym Witkiewicza 
jest bowiem różnicą między postulatem wykazania konieczności przeciwstaw
nych poglądów, a zatem ich filozoficznym uprawomocnieniem, a postulatem 
likwidacji tego przeciwieństwa poprzez „sprowadzenie” (tj. wykazanie wtór- 
ności) jednej z jego stron, a zatem unieważnieniem jego (koniecznej w projek
cie) równorzędności. Ogólnie rzecz biorąc, projekt kierowany jest więc ideą 
uporządkowania przeciwstawnych poglądów w ramach zasadniczego duali
zmu; system natomiast jest realizacją idei konstrukcji jednolitego poglądu 
nadrzędnego. Dlatego projekt — w odróżnieniu od konstrukcyjnego systemu
— można też nazwać motywem rekonstrukcji w ontologii Witkiewicza.

Jednakże — po drugie — wspomniana konstrukcyjna emancypacja mona- 
dologicznego systemu Witkiewicza wskazuje na niemniej istotne różnice tema
tyczne, jakie dzielą jego „projekt” i „system”. Jakkolwiek trudno byłoby jed
noznacznie określić przyczyny, w których można by szukać źródeł tego „prze
sunięcia sensu”, to wskazywane rozminięcie się wyjściowego pytania 
i systemowej odpowiedzi, czy też — inaczej — zmiana przedmiotu teoretycz
nych zainteresowań zaznacza się w toku filozoficznych dociekań Witkiewicza 
bardzo wyraźnie; była też najprawdopodobniej przyczyną wielu kłopotów 
z rekonstrukcją ontologicznej myśli Witkiewicza17. Chociaż więc początkowo 
monistyczne ambicje systemu kierowały się w stronę wyjściowego dualizmu 
„ducha” i „materii”, to ostatecznie wynikiem systemu było zniesienie opozycji 
biologii i fizyki; chociaż wyjściowym problemem było zagadnienie psychofi
zyczne, to zgodnie z postulatami metody rozwiązany został problem sposobu 
istnienia „rzeczywistego przedmiotu”. Zagadnienie psychofizyczne nie zostało 
wprawdzie unieważnione, lecz przesunięte na teren biologii i zneutralizowane 
w „doktrynie momentów”; jednakże — co najważniejsze — temat ten nie zaj
mował już „późnego” Witkiewicza, który zamiast dociekać natury stosunków 
zachodzących pomiędzy owymi „momentami” istnienia poszczególnego, sku
pił uwagę na monadologicznym opisie rzeczywistości, traktując monadę jako 
psychofizyczną jedność. Tę zmianę zainteresowań Witkiewicza opisaliśmy tak
że jako zastąpienie rozważania przeciwieństwa obiektywistycznego i subiekty-

17 Na przykład B. Michalski broni Witkiewicza przed zarzutami K. Pomiana (tj. przed za
rzutem chęci uzgodnienia w jednej doktrynie dwóch nieuzgadnialnych postaw) za pomocą wsska- 
zania, że można przecież zbudować niesprzeczny opis rzeczywistości zbudowanej z przeciwieństw. 
Nietrafny wydaje się jednak zarówno zarzut, jak i obrona, gdyż jeśli bierzemy pod uwagę motyw 
rekonstrukcji, to Witkiewicz bynajmniej nie miał zamiaru uzgadniać przeciwstawnych poglądów. 
Z drugiej strony wydaje się oczywiste, że stwierdzenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do 
monadologicznego systemu. Monadologia Witkiewicza nie była bowiem w swoich intencjach 
„niesprzecznym opisem rzeczywistości zbudowanej z przeciwieństw”, lecz właśnie zniesieniem 
tychże przeciwieństw w konstrukcji operującej Jednolitym” pojęciem monady.
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wistycznego obrazu świata problemami konstrukcji obiektywistycznego syste
mu, a zarysowany w późnych pismach Witkiewicza plan syntezy rozważań 
historiozoficznych i ontologicznych wskazuje na kierunki tego rozwinięcia. 
Niejako przy okazji można więc stwierdzić, że przyczyną wielu kłopotów, ja
kie „witkacologia” miała z ontologią autora Pojęć i twierdzeń, było swego 
rodzaju zaflksowanie uwagi na kategorii Jedności w wielości”, tradycyjnie 
uważanej za podstawowe pojęcie ontologii Witkiewicza. Różnica między „re
konstrukcyjnym” i „konstrukcyjnym” wątkiem ontologii Witkiewicza wska
zuje bowiem, że jest to kategoria zbyt ogólnikowa, by można było za jej po
mocą ująć wewnętrzną dynamikę jego myśli.

Po trzecie więc, jak staraliśmy się pokazać, ontologiczny system Witkiewi
cza różni się od jego ontologicznego projektu swoimi perspektywami związku 
z historiozofią. Jakkolwiek trudno byłoby uznać ów plan syntezy za zrealizo
wany, to intencje Witkiewicza wydają się wystarczająco wyraźnie wskazywać, 
że to powiązanie miało mieć postać uprawomocnienia „zamkniętego” modelu 
historii w nowej koncepcji ontologii. O ile więc w perspektywie rekonstrukcyj
nego projektu Witkiewicza jego historiozoficzny schemat okazywał się przed
sięwzięciem teoretycznie nieusprawiedliwionym (jeśli nie całkiem absurdal
nym), to w perspektywie monadologicznej hipotezy historiozoficzne spekula
cje nabierały sensu odkrywania biologiczno-ontologicznych praw, 
określających tendencje historycznego rozwoju. Możliwość takiej reinterpreta- 
cji historiozoficznego schematu wynikała wprost ze zmiany koncepcji ontolo
gii, związanej z przyjęciem monadystycznej hipotezy. O ile bowiem program 
rekonstrukcji opozycyjnych obrazów świata jako równorzędnych wyznaczał 
ontologii miejsce wprawdzie uprzywilejowane (w odróżnieniu od „częścio
wych” poglądów ontologią rekonstruuje „całościowy” obraz świata), jednakże 
pozbawione teoretycznej samodzielności (wszak ontologią tylko powtarza to, 
co zostało już stwierdzone w przeciwstawnych poglądach), to konstrukcja sy
stemu na tle opozycji fizyki i biologii za pomocą uznania bezwzględnego pry
matu tej ostatniej prowadziła nie tylko do utożsamienia biologii i ontologii, 
ale także nadawała ontologii w nowym sensie poznawczą samowystarczal
ność. Zauważyliśmy, że ta biologizacja ontologii wiązała się też z pewnym 
przesunięciem akcentów w ramach dawnej psychofizycznej opozycji, w której 
większej wagi zdawała się nabierać sfera cielesności18. Jakkolwiek więc mona
da stanowi psychofizyczną jedność, to jej pierwotne motywy kryją się w jej 
cielesności, a określenia determinant społecznego rozwoju odwołują się do ka
tegorii instynktu.

'* Ważnym świadectwem tego przesunięcia akcentów są też listy do Corneliusa, w których 
podkreślanie wagi „aspektu” cielesności było głównym motywem argumentacji Witkiewicza prze
ciwko idealizmowi psychologizmu (zob. np. H. Kunstmann, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witka
cy) im Briefwechsel mit dem deutschen Philosophen Hans Cornelius, „Zeitschrifl fur slavische Phi- 
lologie”, Band XXXIX Heft I, 1976, s. 124 ff.).
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Ontologiczny projekt różni się więc od ontologicznego systemu Witkiewi
cza zarówno celem, jak i wynikami; do wymienionych różnic trzeba wszakże 
dodać, że projekt różni się od systemu także swoim teoretycznym statusem. 
Wskazaliśmy już więc, że przynajmniej początkowo projekt pełnił w teoretycz
nych rozważaniach Witkiewicza rolę sfery nieproblematyzowanej oczywisto
ści, „samoprezentacji” istnienia, porządkowanej jedynie za pomocą metody 
„hierarchiczno-konstruktywnej”. Inaczej rzecz się ma z systemem, którego hi- 
potetyczność Witkiewicz podkreślał wystarczająco konsekwentnie, by trzeba 
było uznać, że wątek konstrukcji, chociaż dość skutecznie przeciwstawiał się 
owej „samoprezentacji” (przypomnijmy tu chociażby kwestię statusu fizyki 
w monadologii), nie wyparł całkowicie wątku rekonstrukcji. Jakkolwiek więc 
w drugiej połowie lat trzydziestych w ontologicznych zainteresowaniach Wit
kiewicza wyraźnie bierze górę problematyka monadologiczna, to w jej tle stale 
jest obecny wyjściowy dualizm; podejrzliwość, z jaką Witkiewicz traktował 
swoją ontologiczną konstrukcję zdaje się świadczyć, że nie była to tylko kwes
tia niedokończenia dzieła, które wiele lat po jego śmierci zostało wydane pod 
mylącym zdaje się tytułem Zagadnienie psychofizyczne.

Dwa rozumienia ontologii nie zostały więc uzgodnione; inna sprawa, że 
chociażby w związku z niekompletnością ostatniego dzieła Witkiewicza trud
no byłoby definitywnie określić, jak skończyłyby się ontologiczne poszukiwa
nia autora Zagadnienia psychofizycznego. Wynika stąd wszakże, że dokonany 
powyżej podział ontologii Witkiewicza jest tyleż problemem ewolucji jego filo
zoficznych poglądów, co problemem wewnętrznej logiki jego filozoficznych 
dociekań.



204 Maciej Soin

Maciej Soin

Der „Entwurf” und das „System” 
in der Ontologie von S.I. Witkiewicz

Zusammenfassung

Der Aufsatz befasst sich mit den Unklarheiten der Ontologie von S.I Witkiewicz, 
die — nach der Meinung des Verfassers — nur unter Berücksichtigung ihrer inner
lichen Dynamik verstanden werden kann. Einerseits, ausgehend von der Gegen
sätzlichkeit des Psychologismus und Physikalismus, entwickelt Witkiewicz eine dualis
tische Theorie des Seins; andererseits versucht er aber eine Monadologie zu konstru
ieren, die die genannte Gegensätzlichkeit überwinden könnte. Deshalb führt das 
analytische Verfahren zur Folgerung, dass seine Ontologie in zwei Konstruktionen ge
teilt werden muss: der „Entwurf5 und das „System” geben verschiedene Lösungen für 
grundsätzliche Fragen der Ontologie.


