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Maciej Soin (Warszawa)

O polemice Witkiewicza z Wittgensteinem

1. Na pierwszy rzut oka ontologiczne poglądy Witkiewicza -  zwłaszcza w ich 
monadologicznej wersji -  z premedytacją wpisują się w ten nurt filozofii, który 
czerpie satysfakcję z przeciwstawienia się tzw. zdroworozsądkowemu poglądo
wi na świat. Filozofii, która kierując się logiką wysuwanych na pierwszy plan 
problemów nie waha się podważyć potocznego obrazu świata. Jeśli nawet Tade
usz Kotarbiński w polemice z Witkiewiczem nieco karykaturalnie przedstawił 
jego poglądy, to w stwierdzeniu, że -  wobec tego -  „zegarek składa się z żyją
tek”, kryje się przecież wcale nieprzesadne podsumowanie konsekwencji mona
dologicznej konstrukcji Pojęć i twierdzeń. Rzecz jasna Witkiewicz nie uważał, 
że poszczególne części zegarka -  na przykład kółka, sprężynki i trybiki -  są 
owymi monadami, z których składa się świat. Ale jeśli świat składa się z monad, 
to również zegarek się z nich składa, chociaż w zgodzie z Witkiewiczem należa
łoby bardziej podkreślić mikroskopijny wymiar tego rzędu monad, które składa
ją się na zegarek.

Tak czy inaczej dla potocznego obrazu świata monadologia w wersji Witkie
wicza jest konstrukcją trudną do akceptacji. Przedstawienie każdego przedmiotu 
jako złożenia nawet nieskończenie drobnych, ale ożywionych cząstek narusza 
bowiem jedną z podstawowych opozycji przenikających zdrowy rozsądek naszej 
kultury -  opozycji między tym, co żywe i nieożywioną rzeczą. Chociaż z pew
nością opozycja ta nie ma tak prostego kształtu, by dała się sprowadzić do dy
chotomii między człowiekiem i kamieniem -  wystarczy pomyśleć o kłopotach, 
jakie mamy z organizmami prymitywnymi -  to jednak rozróżniamy między
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zwierzęciem i mięsem czy drzewem i drewnem. Za tą różnicą w słowach kryje 
się zaś różnica postaw i wartości, w której z reguły utwierdzają nas nauki pozy
tywne.

Zasadnicze pytanie, jakie powinien postawić czytelnik Witkiewicza, brzmi 
wobec tego: jakie motywy prowadziły autora Zagadnienia psychofizycznego 
do przekroczenia tej różnicy? Chociaż filozof nie jest wcale zobowiązany docho
wywać wierności zdrowemu rozsądkowi i potocznemu doświadczeniu, to jednak 
od dawna już wiadomo -  choćby z grubsza -  jak odróżnić zwykłą brednię od fi
lozoficznej spekulacji. Mianowicie: ta druga dba o racje, a przynajmniej stara się 
je zasugerować. Wykroczenie poza to, co ogólnie przyjęte, musi mieć jakieś uza
sadnienie, chociażby był to w rzeczywistości tylko jego pozór. Filozof ma pra
wo do błędu, ale o takie uzasadnienie należy zapytać każdorazowo w przypadku 
wyjaśnienia, które zapędza się poza granice wytyczone przez zdrowy rozsądek 
czy -  ogólniej rzecz biorąc -  doświadczenie. Jest to bowiem jedyny sposób jego 
kontroli.

Nie inaczej sądził zresztą sam Witkiewicz, który z reguły podkreślał, że za
równo naukowe, jak i filozoficzne systemy wyjaśnień mają w ważnym sensie 
charakter wtórny wobec zwykłego doświadczenia. Są bowiem konstrukcjami 
nadbudowanymi na „poglądzie życiowym” -  swoistym odpowiedniku fenome
nologicznego „nastawienia naturalnego”. Ten „pogląd życiowy” -  niekwestiono
wana wiedza o istnieniu własnym i innych ludzi, żywych stworzeń i martwych 
przedmiotów -  wyznacza z jednej strony zadanie filozofii, usiłującej pojęciowo 
opanować ów wielce skomplikowany żywioł rzeczywistości. Z drugiej jednak 
strony, w ostatecznym rozrachunku, stanowi kryterium poprawności rozwiązania 
zadania.

Nie znaczy to, że treść zdroworozsądkowego poglądu na świat jest niepod
ważalna. Wykroczenie poza wiedzę zdroworozsądkową wymaga jednak uspra
wiedliwienia, również w oczach Witkiewicza. Ten ambiwalentny stosunek filo
zofii do danych poglądu życiowego był ważnym aspektem dwoistości jego po
glądów ontologicznych. Z jednej strony zadaniem filozofii jest wszak zdanie 
sprawy z istotnej zawartości poglądu życiowego, wraz z charakterystycznym 
dlań dualizmem czasowej świadomości i przestrzennego ciała. A także różnicą 
między „materią martwą” i „materią żywą” . Z drugiej strony filozofia dąży 
„do systemu ogólnego, który by stanowił pogodzenie koniecznych sprzeczności 
Istnienia w jednym poglądzie jednolitym” 1. Wczesna ontologia Witkiewicza 
koncentrowała się wokół dualizmu istnienia, którego granice chciała opisywać 
jako nieprzekraczalne; w latach trzydziestych Witkiewicz akcentował raczej po
zytyw ną- monadologiczną -  stronę systemu, któ ry  n aw e t  je ś l i  nie  r o z w ią z y w a ł

1 S. I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne, t. III: O idealizm ie i realizmie. Pojęcia
i tw ierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia i inne prace filozoficzne , Warszawa 1977, s. 92 
(cyt. dalej jako P3).



O polemice Witkiewicza z Wittgensteinem 267

problemu psychofizycznego, to likwidował dualizm „materii martwej” i „mate
rii żywej”2.

Dlaczego Witkiewicz zdecydował się na ów teoretyczny krok? Wskazówek 
dla odpowiedzi nie musimy daleko szukać, bowiem podsuwa je sam autor Za
gadnienia psychofizycznego3, który o swojej monadologii pisał na przykład: 
„Do koncepcji tej doszedłem nie dogmatycznie, przyjąwszy monadyzm biolo
giczny z góry, tylko: a) starając się uzupełnić ontologicznie, od roku 1917, nie- 
samowystarczalny światopogląd H. Corneliusa, w którym mogę powiedzieć »ży- 
łem« niemal dziesięć lat poprzednich i który uznaję za sformułowanie najdosko
nalsze psychologizmu, jednego z koniecznych częściowych poglądów na istnie
nie i -  b) przez eliminację znanych poglądów, jak: materializm fizykalny we 
wszystkich odmianach, aż do najbardziej »odmaterializowanego« fizykalizmu, 
reizm, solipsyzm, idealizm ontologiczny (aż do monadyzmu spirytualistyczne
go), witalizm i psychologizm czysty, włącznie z poglądami Szkoły Wiedeńskiej 
i im pokrewnych, a także z metafizykami fizyków i wszelkich innych monistów, 
które to kierunki wydają mi się mimo cennych zdobyczy częściowych w nich za
wartych, nieodpowiednie dla adekwatnego opisu całości Istnienia” (ZP 13).

W świetle tego wyznania, które w zbliżonym kształcie przewija się wielokrot
nie przez pisma Witkiewicza, nietrudno dostrzec, że podstawowy motyw jego 
ontologii miał charakter polemiczny. Dostępne wersje filozoficznego świato- 
obrazu przedstawiały się autorowi Zagadnienia psychofizycznego nie tyle jako 
fałszywe, co jako niekompletne, zatem domagające się uzupełnienia. Dlatego za
sadniczym sposobem argumentacji na rzecz pozytywnego stanowiska, a naj
prawdopodobniej również powodem jego przyjęcia, była krytyka jednostronno
ści stanowisk konkurencyjnych. I nic dziwnego, skoro ontologiczne zaintereso
wania Witkiewicza krążyły wokół dualizmu psychofizycznego, zatem zagadnie
nia uważanego co najmniej od Kartezjusza za jeden z najbardziej zjadliwych pro
blemów różnicujących filozoficzne poglądy.

Ogólnie rzecz biorąc, większość filozoficznych polemik Witkiewicza zbudo
wana została na wciąż powtarzającym się schemacie, w którym z punktu widze
nia strażnika psychofizycznego dualizmu krytykuje się próby jego mniej lub bar
dziej świadomego zniesienia. Zarzut główny wobec dyskutowanych stanowisk 
wskazuje więc na ich ontologiczną niekompletność, to jest nieuwzględnienie 
którejś ze stron podstawowego zróżnicowania w obrębie tego, co istnieje. Taki 
zarzut -  nietrudno się domyślić -  dotyczy przede wszystkim obu wariantów on- 
tologicznego redukcjonizmu, zatem z jednej strony materializmu i fizykalizmu, 
z drugiej -  psychologizmu i ogólniej idealizmu. Konsekwentny materializm re

2 Więcej o ewolucji ontologicznych poglądów Witkiewicza piszę w: M. Soin, Filozofia Stani
sława Ignacego W itkiewicza, Wrocław 1995.

3 S. I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne, t. IV: Zagadnienie psychofizyczne, W arsza
wa 1978 (cyt. dalej jako ZP).
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dukuje wszak istnienie do cielesności, a konsekwentny psychologizm do danych 
świadomościowych.

Drugi wariant polemiki dotyczy systemów „bezpłciowych”, zacierających 
psychofizyczny dualizm przez wprowadzenie pojęć pozornie jednorodnych. Jest 
to zabieg w oczach Witkiewicza znacznie bardziej niebezpieczny niż konse
kwentna jednostronność. O ile bowiem konsekwentny fizykalizm i konsekwent
ny psychologizm wchodzą do całościowego opisu istnienia jako jego niesamo
dzielne składniki, to doktryny zacierające nieusuwalny dualizm zasługują tylko 
na odłożenie do filozoficznego lamusa jako z gruntu bezwartościowe.

W ramach tych kierunków polemiki Witkiewicz szczegółowo krytykował za
równo stanowisko Macha, Corneliusa i Husserla, jak i poglądy Russella, White- 
heada, Wittgensteina, Carnapa i Kotarbińskiego. W ten sposób schemat wypełnio
ny został treścią, która zdecydowała o filozoficznym stanowisku Witkiewicza.

2. Krytykę Traktatu logiczno-filozoficznego4 Ludwiga Wittgensteina Witkie
wicz sporządził w 1936 r. jako część planowanej pracy o zagadnieniu psychofi
zycznym. Był jednym z pierwszych czytelników Wittgensteina w Polsce; nie 
mógł skądinąd wiedzieć, że Wittgenstein zdążył zmienić poglądy i z nowych po
zycji oceniał swe wczesne dzieło równie surowo, jak jego nieznany polemista. 
Niestety rękopis Witkiewicza nie przechował się w dobrym stanie i brak wielu 
kluczowych fragmentów tekstu znacznie utrudnia rekonstrukcję jego argumen
tów. Tym bardziej że krytyka Wittgensteina -  jak większość polemik Witkiewi
cza -  została napisana w postaci przypisów do krytykowanego dzieła.

Niemniej, także na podstawie zachowanego tekstu można powiedzieć, że 
Witkiewicz podobnie jak wielu czytelników Traktatu, dał się zwieść jego prze
wrotnej konstrukcji, wysuwającej na pierwszy plan tzw. ontologię faktów. 
Tymczasem „ontologiczne” partie Traktatu, podane w charakterze podstaw dal
szego wnioskowania, są w istocie wynikiem rozumowania zmierzającego 
do wyjaśnienia konieczności logicznej. Nie możemy tu wprawdzie wchodzić 
w szczegóły, ale dla objaśnienia charakteru polemiki Witkiewicza sprawa ma 
istotne znaczenie5.

Witkiewicz czytał bowiem zrazu Traktat tak, jakby było to faktycznie dzieło 
zmierzające do ogólnego opisu istnienia. Stąd jego uwagi często wskazują 
na niejasność pojęć używanych przez Wittgensteina (np. formy logicznej, myśli, 
przedmiotu). Rzecz jednak w tym, że pojęcia Wittgensteina są programowo wy
prane z empiryczno-ontologicznego sensu, którego domagał się od nich Witkie
wicz. Przedmiot jest więc tym, co odpowiada nazwie, stan rzeczy jest tym, co od-

4 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1970, (cyt. 
dalej jako TLP).

5 Więcej na temat problemów interpretacji Traktatu piszę w: M. Soin, Gramatyka i m etafizy
ka. Problem Wittgensteina, Wrocław 2001.
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powiada zdaniu elementarnemu, fakt jest odpowiednikiem zdania, świat -  odpo
wiednikiem wszystkich zdań prawdziwych itd. Krótko mówiąc, konstrukcja 
Traktatu określa to, co jest poza językiem, wyłącznie w terminach relacji do ję 
zyka.

Nie znaczy to jednak, że krytyczne uwagi Witkiewicza są całkiem chybione. 
Przeciwnie, Witkiewicz słusznie odnotowuje wady Traktatu, wynikające z samej 
istoty tego rodzaju apriorycznej konstrukcji, jaką stanowi jego treść. Nie zwra
cając uwagi na wyrafinowanie wywodu zajmuje się „wyłuskaniem ukrytej meta
fizyki Wittgensteina i wykazaniem jej sprzeczności i niejasności” (ZP 174), 
a z tego punktu widzenia podstawowym zarzutem wobec konstrukcji Wittgenste
ina jest programowe zlekceważenie zasadniczych rozróżnień zawartych w poglą
dzie życiowym. Aprioryczny „system” Wittgensteina jest więc w istocie -  po
dobnie jak reizm -  próbą zatarcia dualizmu w pozornie jednorodnych pojęciach.

Pierwszym i najważniejszym zarzutem w stosunku do wywodu Wittgensteina 
jest więc zarzut formalizmu, który dotyczył zresztą nie tylko Traktatu, ale każ
dej ogólnej teorii przedmiotu. „Operowanie pojęciem przedmiotu czy też stanu 
rzeczy albo faktu i stosunku, bez dokładnych tych pojęć określeń i zróżniczko- 
wań (przedmioty i stosunki bywają jakościowo różne -  dzielą je wprost przepa
ści) prowadzi, przy pozorach ścisłości i wstrzemięźliwości, do nieokreślonych 
wypowiedzi, które na różne sposoby interpretować można” (ZP 169). Stwarza 
się w ten sposób „pozory załatwienia się z problemami, które są ledwie zazna
czone i zaklajstrowane i zawerniksowane powierzchownie przy pomocy pojęć 
bezpłciowych” (ZP 169-170).

Witkiewicz wskazywał tu przede wszystkim na podstawowe zróżnicowanie 
rzekomo jednorodnych „przedmiotów” na osoby i rzeczy. Dla Wittgensteina 
przedmioty stanowiły substancję świata (zob. TLP 2.021); Witkiewicz chciał za
rezerwować pojęcie substancji dla monady -  istnienia poszczególnego, które wy
różnia się z ogółu przedmiotów tym właśnie, że podlega dwojakiemu ujęciu 
(od wewnątrz, psychologicznie, i od zewnątrz -  biologicznie). Tylko monada za
chowuje jedność, tożsamość i ciągłość w czasie. Tylko istnienie poszczególne 
posiada zdolność do reagowania na podniety z zewnątrz czy rozmnażania. Róż
nica jest taka, jak między człowiekiem i kamieniem; problem w tym, że ogólna 
teoria przedmiotu tę różnicę chce właśnie pominąć jako nieistotną.

To, co Wittgenstein chciał programowo pominąć, Witkiewicz programowo 
uwzględnia. „Dlatego wszystkie twierdzenia Wittgensteina o przedmiotach 
i substancji [...] będą według mnie nie-ważne: nie wiadomo, czego one napraw
dę dotyczą” (ZP 171). Jeśli przedmioty w rozumieniu Wittgensteina są ostatecz
nymi, prostymi cząsteczkami fizyki, to nie wiadomo mianowicie, czy Wittgen
stein traktuje je jako realności (zatem w kategoriach poglądu „zewnętrznego”), 
czy też miałyby to być pojęcia oznaczające pewne prawidłowe następstwa na
szych przeżyć (zatem pojęcia funkcjonujące w ramach poglądu „wewnętrzne
go”). Wskutek „nieodróżnienia zasadniczego” -  między bytem w sobie i bytem
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fenomenalnym -  pojęcie przedmiotu musi pozostać pojęciem „bezpłciowym”, tj. 
nieokreślonym w ramach tej podstawowej opozycji.

Tę zasadniczą figurę krytyki Traktatu, będącą w istocie krytyką programu for- 
malno-apriorycznej teorii przedmiotu, Witkiewicz uzupełnił krytyką formalnej 
teorii obrazowania. Autor Zagadnienia psychofizycznego zauważył mianowicie, że 
następująca po „ontologii faktów” teoria obrazowania wyciągnięta została przez 
Wittgensteina jak „jajko z cylindra”. Wszak zgodnie z początkowymi tezami Trak
tatu świat jest ogółem faktów (TLP 1.1). Dalej jednak dowiadujemy się, że „Two
rzymy sobie obrazy faktów” (TLP 2.1). Tym, co szczególnie zwraca uwagę Wit
kiewicza, jest przeskok, jaki kryje się za pozbawionym usprawiedliwienia i ko
mentarza przejściem między faktem i jego obrazem. Sytuacji nie ratuje nawet
-  w oczach Witkiewicza -  zastrzeżenie z tezy 2.141, mówiące, że obraz jest fak
tem. „Gdzie to się wszystko [tj. obrazowanie] odbywa, nie wiadomo” (ZP 179).

Jak stwierdza Witkiewicz, tezy o obrazowaniu faktów „implikują pojęcie IP 
[Istnienia Poszczególnego], jako tego czegoś, co stwarza w pewien sposób ten 
specjalny rodzaj faktów, będących odbiciem innych, faktów »psychicznych«; 
a dalej implikuje pewne twierdzenia o własnościach tego IP, koniecznych nie tyl
ko do stwarzania obrazów świata złożonego z PN [tj. przedmiotowi, SRZN [tj. 
stanów rzeczy] i faktów, ale po prostu dla jego istnienia” (ZP 179-180). I tak np. 
pojęcie „zmysłowo postrzegalnego znaku” implikuje kogoś, kto ten znak zmy
słowo spostrzega (zatem Istnienie Poszczególne) (zob. ZP 186). Krótko mówiąc, 
tak jak formalna teoria przedmiotu nie jest w stanie zdać sprawy z ogólnych wła
sności tego, co istnieje, tak formalna teoria obrazowania nie jest w stanie opisać 
warunków możliwości obrazu faktów.

Równie stanowczy sprzeciw wyraża Witkiewicz wobec jednej z głównych 
konsekwencji teoretycznej konstrukcji Traktatu: przekonania o niemożliwości 
mówienia o języku jako formalnej strukturze. Jak słusznie zauważył Witkiewicz, 
jeśli filozofia miałaby zajmować się przede wszystkim logiczną składnią języka, 
to stanowisko Wittgensteina prowadzi wprost do wniosku o niemożliwości filo
zofii (zob. ZP 180 i nast.). Teza ta odpowiada zatem za paradoksalną strukturę 
teoretyczną Traktatu, którego wynikiem jest - ja k  wiadomo -  stwierdzenie wła
snej niemożliwości. Dlatego też o swoich tezach Wittgenstein pisał: „Tezy moje 
wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, rozpoznaje w końcu jako niedo
rzeczne; gdy przez nie -  po nich -  wyjdzie ponad nie. (Musi niejako odrzucić 
drabinę, uprzednio po niej się wspiąwszy.) Musi te tezy przezwyciężyć, wtedy 
świat przedstawi mu się właściwie” (TLP 6.54).

Jednakże -  zdaniem Witkiewicza -  tego, że mówienie o mówieniu jest moż
liwe, dowodzą wszystkie teorie pojęć (zob. ZP 181). Tyle że implikują, a raczej 
zakładają one już całą ontologię, zatem po pierwsze pojęcie Istnienia Poszcze
gólnego, po drugie wielości tych istnień itd. Taką teorię pojęć zawierał dodatek 
do Hauptwerku Witkiewicza: zauważmy, że teoria pojęć faktycznie nie mieściła 
się w głównym nurcie jego zadania teoretycznego ze względu na to, że pojęcie
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istnienia nie implikuje pojęcia „pojęcie”. Taka implikacja nie zachodzi, ponie
waż nie wszystkie istnienia poszczególne muszą używać pojęć.

Wittgensteinowska teza o niewyrażalności struktury języka związana była 
ściśle z teorią obrazowania przez strukturę. Jeśli zdanie obrazuje przez to, że je 
go elementy (nazwy) mają się do siebie tak, jak elementy stanu rzeczy (przed
mioty), to obraz struktury zdania może być co najwyżej powtórzeniem tego zda
nia. Wypada jednak wziąć pod uwagę, że teoria strukturalnego obrazowania jest 
nader wątła i nie bez powodu Wittgenstein porzucił ją w latach trzydziestych. 
Rzecz bowiem w tym, że nie dało się utrzymać zarówno tezy o istnieniu prostych 
przedmiotów, jak i tezy o istnieniu nazw jako prostych elementów zdania. 
A wraz z teorią strukturalnego obrazowania upaść musiała jednak również teza
o niemożliwości filozofii jako teorii obrazowania.

Wychodzi zatem na to, że w swojej krytyce wpływowego dzieła Wittgen
steina Witkiewicz miał rację. Co było jednak podstawowym błędem Traktatu? 
Autor Zagadnienia psychofizycznego pisał: „Że w formach logiki odbija się ta, 
a nie inna struktura samego istnienia (stwierdzenie tego nazywam ontologizacją 
logiki i wyłączeniem jej spod nie pasujących do niej zupełnie pojęć »a priori« 
czy »a posteriori«), to jest pewne; ale czy, na odwrót, można powiedzieć, że rze
czywistość ma logiczną formę, to jest wysoce niepewne, a nawet niemożliwe” 
(ZP 183). Przecenienie tego związku między formami logiki a strukturą istnienia 
jest jednak podstawą stanowiska wyrażonego w Traktacie.

Dobrym przykładem tego rodzaju „logistycznej” mitologii -  co prawda w for
mie, której akurat nie można zarzucić Wittgensteinowi -  jest notoryczne przy
wiązywanie nadmiernej wagi do negacji. Jak słusznie zauważa Witkiewicz, o ile 
zdaniu twierdzącemu -  jeśli jest prawdziwe -  odpowiada tak czy inaczej pojęty 
stan rzeczy, to przeczeniu nie odpowiada nic rzeczywistego (zob. ZP 210-211). 
Dlatego „negacja czegoś, skonstatowanie braku wymaga absolutnie kogoś” (ZP 
21 1) -  istnieje bowiem tylko w świadomości sądzącego. Negacja wymaga zatem 
Istnienia Poszczególnego -  monady. Stąd wniosek, że zdanie pozytywne nie jest 
logicznie równorzędne w stosunku do przeczenia, raczej zdanie „pozytywne jest 
pierwsze” (ZP 218).

Przede wszystkim -  jak zauważa jednak Witkiewicz -  logika jest filozoficz
nie „bezpłciowa”, tj. nie potrzebuje odróżniać między osobą i rzeczą czy między 
„martwym” i „żywym”. Dlatego: „Ze stosowania logiki (z założenia bezpłcio
wej) do ontologii, bez uwzględnienia pochodności pierwszej od drugiej, musi 
wyniknąć bezpłciowy świat, filozoficznie odproblemiony. Ale to jest sztuczne 
narzucanie istnieniu obcej mu jednoistej formy pojęciowej” (ZP 203). Tym -  co 
najwyżej -  logika może zbliżyć się do równie filozoficznie „bezpłciowej” fizy
ki. Dlatego właśnie „rzeczywistość pozostaje u Wittgensteina nieokreślonym 
majakiem, kupą niezdecydowanych co do istoty faktów” (ZP 184).

Ogólna ocena „nowej logiki” wypada więc negatywnie. Zdaniem Witkiewi
cza, o ile „prawa dawnej logiki powstały w naturalny sposób z samego faktu po-
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jęciowości”, to „nie widać konieczności tej właśnie, a nie innej nowej logiki” 
(ZP 207). Przede wszystkim ze względu na dowolność jej aksjomatów. Żeby 
uniknąć tej dowolności, logika winna być „zontologizowana” -  co znaczy, że ko
nieczność form logicznych musi być wyprowadzona ze struktury istnienia. Jed
nakże logicy albo unikają w ogóle ontologii, albo też -  co widać na przykładzie 
Traktatu -  przeprowadzają jakąś połowiczną ontologizację logiki (zob. ZP 219). 
Ostatecznie wychodzi więc na to, że błąd Wittgensteina polegał właśnie na wnio
skowaniu o strukturze rzeczywistości z istnienia takich a nie innych form logicz
nych.

Ale to ontologia powinna być podstawą logiki, a nie logika podstawą ontolo
gii. Dlatego -  jak twierdzi Witkiewicz -  w ogóle nie widać potrzeby nowej logi
ki dla filozofii. „Wymagania ścisłości i jednoznaczności -  nic słuszniejszego być 
nie może, połączone są u Wiedeńczyków z negacją problematyki filozofii na tle 
założeń dowolnych i z »logicznej analizy« zdań nie wynikającej” (ZP 190). Jest 
to -  zauważa Witkiewicz -  ruch na jałowym biegu. „Ma się wrażenie, że ktoś 
skonstruował olbrzymią maszynę dla podniesienia małego kamyczka, czego zu
pełnie dobrze ręką można dokonać, przy czym puszczenie w ruch tej machiny 
wymagałoby 10 razy większego wysiłku niż owo podniesienie ręką” (ZP 208).

3. Jakie znaczenie możemy przypisać dziś filozofii Witkiewicza? Co do po
wiedzenia ma nam dzisiaj autor Nowych form w malarstwie i Zagadnienie p sy
chofizycznego '? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga do
strzeżenia istotnych różnic w tej kwestii między poszczególnymi składnikami 
myśli Witkiewicza.

Zauważmy mianowicie po pierwsze, że niewątpliwa, ale przez to po trosze 
i banalna, jest aktualność historiozofii Witkiewicza. Wiemy już bowiem dzisiaj, 
że czytanie jej przez pryzmat realnego socjalizmu nie było słuszne. Witkiewiczo
wi nie chodziło tylko o politykę, ale o takie przemiany duchowe, które zmienia
ją  również charakter samej polityki. Rzecz raczej w ekspansji masowej nudy, 
mechanizacji, zaniku twórczości i tym podobnych procesach, które czynią prze
miany charakterystyczne dla XX wieku wdzięcznym przedmiotem intelektualnej 
moralistyki. Witkiewicz jako prorok upadku indywidualności znakomicie wpisu
je się w nurt krytyki kultury masowej, która zachowa swoją ważność, dopóki ist
nieje jej przedmiot.

Trudniejsza jest kwestia aktualności ontologii Witkiewicza. Jak może być 
ważna dzisiaj monadologia? Czy można dzisiaj przekonywać, że „zegarek skła
da się z żyjątek” -  jak podsumował Witkiewicza Kotarbiński? Jeśli w „dobie 
postmodernizmu” niełatwo jest w ogóle mówić o ontologii, to tym bardziej do
tyczy to koncepcji tak jawnie gwałcącej postulaty zdrowego rozsądku. Chcąc 
twierdzić, że ontologia Witkiewicza jest dziś co najmniej tak samo aktualna, jak 
aktualna była w latach -  powiedzmy -  trzydziestych, trzeba popatrzeć na nią tro
chę innymi oczyma niż zwykle.
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Przypomnijmy, że na III Kongresie Filozoficznym w Krakowie w 1936 r. 
Witkiewicz wygłosił odczyt O ontologicznej beznadziejności logiki, fizykalizmu  
i pseudonaukowego monizmu i o perspektywach koncepcji monady stycznej. Ka
zimierz Ajdukiewicz -  wybitny przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawski ej, 
dominującej na kongresie i w polskim życiu filozoficznym międzywojennego 
dwudziestolecia -  zażądał tekstu i komplementował rozległość lektur referenta6, 
mimo że odczyt Witkiewicza był skierowany przeciw popularnym w szkole wy
obrażeniom o przydatności metod logicznych dla filozofii.

Jak trzeba patrzeć na ontologię Witkiewicza, żeby dostrzec jej aktualność? 
Tak jak w przypadku zjazdowego referatu: trzeba widzieć ją w kontekście pole
micznym, w uwikłaniu w spory z głównymi tendencjami filozoficznymi XX w. 
Trzeba dostrzec jej dominujący motyw: walki z filozoficzną jednostronnością 
zarówno idealizmu czy psychologizmu, jak i materializmu czy fizykalizmu. 
Szczególne znaczenie w tym kontekście ma zaś spór o znaczenie logiki dla filo
zofii, który jest jednym z głównych punktów merytorycznych dwudziestowiecz
nego sporu o filozofię.

Jak już wiemy, Witkiewicz był daleki od poglądu szkoły lwowsko-warszaw- 
skiej o znaczeniu logiki dla filozofii. Z czego nie wynika, że negował całkiem jej 
rolę. Przeciwnie, sądził, że przestrzeganie podstawowych wymagań logiki jest 
zupełnie niezbędne. Prawa te wynikają ze struktury istnienia, mają nie tylko za
korzenienie ontologiczne, ale i sens empiryczny (nie jest na przykład tak, że coś 
istnieje i nie istnieje zarazem). Filozof musi ich przestrzegać pod groźbą popad- 
nięcia w sprzeczność czy błędne koło (P3, 243). Dlaczego więc Witkiewicz kry
tykował „logistykę”? Dlaczego nie chciał przyznać logice wyróżnionej roli dla 
filozofii?

W artykule Co logika dała filozofii J. M. Bocheński wymienia trzy rodzaje 
wkładu logiki do filozofii7:

1) że uczy porządnego myślenia, daje wzorzec myślenia;
2) że jest narzędziem filozofii; dała wiele, jeśli chodzi o analizę złożonych ro

zumowań i analizę pojęć;
3) że uzasadnia twierdzenia filozoficzne i precyzuje pojęcia. A znaczyć to 

ma, że logika jest nie tylko podstawowym narzędziem rzetelnego uprawiania fi
lozofii, ale i częścią filozofii, mianowicie rodzajem ontologii (op. cit., s. 11).

Przeciw temu twierdzi Witkiewicz: skoro logika jest formalna, to jest po
znawczo jałowa (P3, 241). Logicznie uprawnione mogą być zupełnie błędne 
przekonania. Aksjornatyzacja w ogóle nie nadaje się na metodę filozofii, bo wła
śnie wybór aksjomatów jest rzeczą najtrudniejszą i decydującą w filozofii. Logi
cy, którzy nie poprzestają na powtarzaniu oczywistych reguł poprawnego myśle

6 Zob. J. Degler, Kronika życia i tw órczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, czerw iec 1918
-  wrzesień 1939, „Pamiętnik Teatralny” 1-4, 1985, s. 122.

7 J. M. Bocheński: Co logika dała filozofii?, „Studia Filozoficzne” 6-7 , 1988.
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nia, lecz uważają logikę za jakąś hiperontologię, mają (tak jak i fizycy z filozo
ficznymi ambicjami) zgubny wpływ na filozofię. Przekraczają granice swojej 
kompetencji, dowolnie eliminując problemy filozoficzne jako pozorne (P3, 354). 
Opisują bowiem istnienie za pomocą pojęć formalnych i dzięki temu jednorod
nych. Ale to właśnie uzyskana dzięki tej manipulacji formalna jednorodność jest 
pozorna. Istnienia nie można opisać w pojęciach jednorodnych, ze względu 
na jego dwoistość. Formalizacja nie tylko nie pomaga w rozwiązaniu głównych 
problemów filozofii, ale je skutecznie zasłania.

Przykładów takiego sformalizowanego pseudomonizmu dostarczyli zarówno 
Kotarbiński, jak i Wittgenstein. Kotarbiński nazwał istoty żywe rzeczami dozna
jącymi i tym ruchem gramatycznym pozornie przezwyciężył dwoistość istnienia. 
Wzorcowy przykład ontologii formalnej -  ontologia Traktatu -  pokazuje dobit
nie, że tego rodzaju logiczna teoria jest zupełnie jałowa ontologicznie w zwy
kłym sensie. Główny problem tkwi oczywiście w pojęciu przedmiotu, o którym 
nie daje się nic sensownego powiedzieć. A z drugiej strony, najdoskonalsze sfor
mułowanie takiej „ontologii formalnej” zawiera się w jednym tylko stwierdze
niu: „Istnieje coś”. Rzecz w tym, że tego rodzaju konstrukcje formalne z założe
nia nie mają empirycznego sensu. Ani też nie pozwalają sformułować istotnych 
problemów filozoficznych. Nie przypadkiem więc Traktat można rozumieć jako 
realizm, jako idealizm, jako solipsyzm itp.

Gdzie tkwi źródło różnicy stanowisk? Zwolennicy „ontologii formalnej” wy
prowadzają charakterystykę świata z własności logiki. Natomiast zdaniem Wit
kiewicza, to „pogląd życiowy” jest podstawą i sprawdzianem konstrukcji filozo
ficznej. Również logiczne konstrukcje są wtórne wobec wiedzy potocznej, rozu
mianej jako pierwotne doświadczenie. A skoro pogląd życiowy zaświadcza o ist
nieniu podwójnego dualizmu istnienia, to zadaniem filozofii jest wypracowanie 
takiego systemu, który by tę dwoistość opisywał i ewentualnie tłumaczył. Cho
ciaż Witkiewicz w tym punkcie nie był całkiem konsekwentny, to jasne jest, że 
w jego poglądach wyjściowy dualizm zachował priorytet nawet nad monadolo- 
gią. A to oznaczało prymat źródłowego doświadczenia nad filozoficzną spekula
cją.

Kto jednak ma rację w tym sporze? Filozofowie konstrukcyjni -  którzy skłon
ni byli ufać bardziej logice własnego rozumowania niż kontemplacji, czy też fi
lozofowie rekonstrukcji -  którzy zadanie filozofii upatrywali raczej w odtworze
niu doświadczenia, nawet za cenę spójności własnych poglądów? Trudno było
by rzecz jasna rozstrzygnąć tego rodzaju problem, odwołując się do argumentów 
merytorycznych, skoro przedmiotem sporu jest również sposób dochodzenia 
do konkluzji w filozofii. Ale w argumentacji za stanowiskiem Witkiewicza mo
żemy się odwołać również do historii dwudziestowiecznej filozofii, której roz
wój polegał -  z grubsza rzecz biorąc -  właśnie na stopniowym wypieraniu kon
strukcji przez rekonstrukcję, to znaczy na zastępowaniu doktryny przez sprawoz
danie z doświadczenia. Taki proces rozwojowy możemy zaobserwować w róż-
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nych szkołach dwudziestowiecznej filozofii: zarówno w fenomenologii, której 
ewolucja przebiegała od transcendentalizmu do fenomenologii „świata przeży
wanego” (Lebenswelt), jak i w filozofii analitycznej, z jej sztandarową opozycją 
między wczesnym i późnym dziełem Wittgensteina.

Z tej perspektywy ontologia Witkiewicza byłaby więc tworem niedocenio
nym. Przez swoich współczesnych Witkiewicz był traktowany jako filozoficzny 
amator. Ale ta opinia pochodzi od „istów” i „logów”: reisty Kotarbińskiego, kon- 
wencjonalisty (wówczas) Ajdukiewicza, fenomenologa Ingardena. Trzeba jed
nak zapytać: co to znaczy być amatorem w filozofii? Z pewnością konstruowa
nie „izmów” i „logii” jest świadectwem kompetencji doktrynalnej. Ale czy o to 
chodzi w filozofii? Wszak Witkiewicz pokazywał właśnie, że postępowanie 
w ramach doktryny opiera się na systematycznym lekceważeniu trudności, które 
- ja k  na razie -  zarówno filozofia, jak i nauka faktycznie może tylko omijać. Pó
ki co, nie dysponujemy wszakże ani wiarygodnym wyjaśnieniem fenomenu ży
cia, ani wiarygodnym wyjaśnieniem dualizmu psychofizycznego.

O znaczeniu ontologii Witkiewicza decyduje więc przede wszystkim jego 
wrażliwość na problemy, która kazała mu wejść w spór z niemal wszystkimi 
współczesnymi doktrynami filozoficznymi. Co prawda z tego punktu widzenia 
aktualność przysługuje raczej rekonstrukcyjnej części ontologii Witkiewicza niż 
jego monadologii. Jasne jest bowiem, że nie trzeba posługiwać się tak ekstrawa
gancką teorią, żeby krytykować błędne uogólnienia filozofów. Jeśli jednak 
pierwszorzędnym zadaniem ontologii w tym rozumieniu było przypominanie
o sprawach pomijanych w doktrynalnych uproszczeniach, to monadologia była 
szańcem w starciu z dominującymi prądami epoki, które -  jak to już teraz widać
-  okazały się wcale nie tak mądre, jak to się przedstawiało jeszcze niedawno.

Maciej Soin

On Witkiewicz Critique of Wittgenstein 

Summary

The article is concerned with the most important threads of criticism of W ittgenste
in’s Tractatus as it was presented in Zagadnienie p sy c h o fizy c zn e  by Stanisław Ignacy 
W itkiewicz.

The main objection refers to the formal character o f W ittgenstein’s ontology, which
-  says W itkiewicz -  ignores the basie distinction between the aspects of the dualistic 
structure of being.

The objection is closely connected with the problem of relation between logie and 
philosophy. At this point W itkiewicz criticized not only W ittgenstein, but also the Lvov- 
-W arsaw school, highly influential in Polish philosophy.


