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Wprowadzenie 

 

Światło krąży po wszystkich światach. Jest to energia podstawowa 

dla każdej żywej istoty, która stanowi o zmienności każdego 

organizmu. Gdy stworzony został świat, wstąpił na drogę powrotu 

do swego źródła, konstytuując się od dołu ku górze, od mniej 

doskonałego ku bardziej doskonałemu. Istnieje dążenie do 

doskonałości. Świat wznosi się coraz wyżej i nieustannie zdobywa 

nowe dobra, dodaje do poprzednich i organizuje je w całości pełne 

siły i blasku. Rzeczywistość rozwija się i odnawia, zbliżając się do 

światła niemającego początku. 

Marc-Alain Ouaknin, „Tajemnice Kabały” 

 

Co tworzy atmosferę miejsca czy zdarzenia? Czym jest aura? Co sprawia, że dana 

przestrzeń wydaje nam się bliższa, nacechowana specyficznym metafizycznym ładunkiem? 

Co buduje romantyzm zastanych okoliczności? Dlaczego nagle zawieszamy się w pewnego 

rodzaju odczuciu, wspomnieniu? Co wywołuje melancholię? Składowych, które tworzą 

opisane jeszcze w pracy licencjackiej zawieszenie, uderzenie metafizyczne, czyli atmosferykę 

miejsc czy zdarzeń, jest wiele, od wspomnień po barwę światła czy zapach liści. 

 Po zakończonej pracy licencjackiej odpowiedź wciąż jednak znajdowała się w innym 

miejscu. Malarstwo oraz równolegle zgłębiana fotografia analogowa pozwoliły na owe 

zagadnienia spojrzeć w nieco inny sposób. Artyści tacy jak Joel Meyerovitz czy Gregory 

Crewdson pozwolili mi cofnąć się przez realizm Edwarda Hoppera aż do malarzy okresu 

romantyzmu, by na tej podstawie odnaleźć metafizyczne skrzydło awangardy i dotrzeć do 

Ganzfeld Jamesa Turrella. Będąca podstawą dociekań fotografia analogowa zainspirowała 

mnie z kolei do zadania sobie pytania już nie o samą aurę czy atmosferykę zdarzenia w 

miejscu i czasie, lecz o gotowy obraz jaki powstaje na skutek zrobienia zdjęcia, czy później, 

namalowania obrazu.  

Co tworzy aurę, metafizyczny ładunek, który niesie ze sobą obraz/zdjęcie? Co stanowi 

o romantycznej aurze malarstwa Caspara Dawida Friedricha i metafizyczności obrazów 

Marka Rothko? Co jest spoiwem łączącym całą złożoność zjawisk, emocji, momentów 

uniesień obserwowanych bezpośrednio na co dzień czy też na obrazach i fotografiach? Co jest 
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nośnikiem, który wypełnia przestrzeń – diaphanum – całym spektrum naszych odczuć i 

emocji, inaczej ładunkiem metafizycznym?  

Otóż często mówi się o specyficznej atmosferze zdjęć analogowych. Różne czynniki 

wpływają na charakterystykę tych zdjęć. Sama fizyka czy bardziej optyka działania aparatu, 

czyli światło padające przez szklaną soczewkę na materiał światłoczuły, charakterystyczne 

ziarno każdego aparatu, plastyczność zdjęcia, które nie jest złożone z pikseli, jak większość 

znanych nam obecnie obrazów, lecz z niezwykłą precyzją ze światła. Ten odrębny sposób 

uchwycenia obrazu – światła kazał mi na nowo zrewidować malarstwo jak i pojęcie światła.
1
 

 Celem pracy jest analiza i ukazanie złożoności poziomów, na których światło wpływa 

na otaczającą nas rzeczywistość, a także zjawiska światła jako swoistego łącznika pomiędzy 

światami, dziedzinami nauki i sztuki – fizycznym i metafizycznym pojmowaniem świata. 

Innymi słowy, jako spoiwa łączącego złożoność fluktuacji zjawisk, emocji, momentów 

uniesień, wzruszeń, wspomnień, jak i zjawisk czysto fizycznych. Praca ta jest swoistą próbą 

wyjścia z Husserlowskiego kryzysu nauk, znalezienia mostu między myślą fizyczną a 

metafizyczną, romantyczną a pozytywistyczną, przez znalezienie mediatora, jakim jest 

właśnie fala światła, nieustannie balansująca na pograniczu ducha i materii. Podstawą do 

analizy są prace twórców, którzy na przestrzeni wieków zajmowali się, pośrednio i 

bezpośrednio, zagadnieniem światła. Od tenebrystów, przez metafizyczne skrzydło 

awangardy dwudziestego wieku, aż po współczesne dzieła artystów wychodzących poza 

medium malarskie, by sięgnąć po samo światło jako materiał twórczy.  

Celowo w pracy pominięty został sam aspekt fotografii. Podobnie jak w pracy 

praktycznej jest ona jedynie impulsem, katalizatorem do nowego szerszego procesu – 

wyjściem do. Czynnikiem otwierającym szereg złożonych następstw, które analizowane będą 

już głównie na podstawie malarstwa czy późniejszych artystycznych instalacji. 

 Warta zaznaczenia jest również kwestia używanego w pracy słownictwa z pogranicza 

opisu świata materialnego – fizycznego, jak i duchowego – metafizycznego. Tekst ten 

bowiem nie ma inklinacji religijnych. Nie polemizuje ani nie afirmuje żadnej postawy 

religijnej czy wykładni wiary. Sformułowania takie jak światłość, duch, duchowość, kabała, 

Ejn Sof czy Bóg itp. mają na celu jednie wyczerpująco objaśnić zagadnienia poruszane w 

pracy magisterskiej. 

Struktura pracy budowana jest chronologicznie celem zobrazowania ewolucji w 

sposobie przedstawiania i wykorzystywania światła w sztuce. Ten schemat posłuży do 

                                                           
1
 Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 2008, s. 179. 
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wyjaśnienia kluczowych dla tego tematu zagadnień, takich jak pole potencjału 

metafizycznego – diaphanum czy motor metafizycznych przemian – symptom. Metafizyka 

jako całościowy zbiór fluktuacji potencjału emocjonalno-historycznego będzie podstawowym 

elementem, do którego odnoszone będą zagadnienia tej pracy. Podstawę merytoryczną 

stanowią z kolei odwołania do teorii naukowych, takich jak dualizm korpuskularny światła, 

teoria względności Einsteina czy teoria nieoznaczoności Heisenberga, jak i teorie 

metafizyczne XV-wiecznego chrześcijaństwa czy kabały żydowskiej. Napięcie powstałe z 

relacji fizyka – metafizyka, podparte świetlnym kręgosłupem pracy, ma za zadanie 

zniwelowanie podziału tych dwóch materii, a zarazem wyjścia z dwóch kryzysów 

filozoficznych XX wieku, czyli upadku benjaminowskiego doświadczenia oraz 

husserlowskiego kryzysu nauk. Zakres badanych dzieł sztuki rozciąga się od XV-wiecznego 

malarstwa Fra Angelico, poprzez obrazy Marka Rothko, po XXI-wieczne instalacje 

artystyczne Olafura Eliassona. Dobór artystów został dokonany przez wzgląd na ich unikalne 

i sumienne podejście do zagadnienia światła. Sztuka, będąca podstawą moich rozważań, ma 

jednocześnie stać się odpowiedzią na stawiane w pracy pytania.  

 

 

Diaphanum. Charakterystyka światła a ładunek (meta)fizyczny. 

 

 

 Światło w pojęciu fizycznym jest falą elektromagnetyczną. Innymi słowy ma charakter 

falowy. Poddaje się więc zjawisku dyfrakcji. Promień światła napotykając na przeszkodę – 

szczelinę rozprzestrzenia się na cały obszar poza nią, zatem rozchodzi się koliście od miejsca 

ugięcia. Podobnie jak i od miejsca pierwotnej emisji. Jest zatem tym samym zjawiskiem 

jakim np. fale radiowe. Światło w swojej wyjątkowości i ku uciesze naszych ograniczonych 

na odbiór tego typu zjawisk zmysłów, jest widzialną częścią widma fal 

elektromagnetycznych, czyli tym spektrum, które znajduje się pomiędzy promieniowaniem 

podczerwonym i nadfioletowym. Jest wszystkimi znanymi nam kolorami w jednym jasnym 

promieniu. Można to łatwo udowodnić za pomocą pryzmatu i zjawiska całkowitego 

wewnętrznego odbicia, czyli rozszczepienia światła białego na wszystkie kolory tęczy. 

Światło tworzy zatem widzialny całokształt otaczającego nas świata. Światło odbite od 
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konkretnej przeszkody, pochłaniającej zarazem część spektrum barwnego, tworzy zjawisko 

wizualne, takie jak na przykład brązowe krzesło czy zielony kubek.
2
 

 Światło, jak każda inna fala elektromagnetyczna, charakteryzuje się dualizmem 

korpuskularno-falowym. Uściślając, najmniejszą niepodzielną częścią dowolnej materii jest 

kwant czyli porcja. Dla przykładu, kwant polskiego złotego to jeden grosz. Albert Einstein w 

1905 wysnuł tezę, że także światło składa się z kwantów – niepodzielnych cząstek zwanych 

fotonami. Sprawia to, że światło zachowuje się po części jak fala (ma swoją amplitudę, 

grzbiet fali), a po części jak cząstka (posiada kierunek, zwrot, określony pęd). Teoria ta, choć 

udowodniona, do dziś do końca nie została zgłębiona. Fizyka kwantowa w swym pięknie 

bardzo mocno broni się przed zupełnym jej poznaniem.
3
 Dualizm korpuskularno-falowy 

powoduje, że właśnie zjawisko światła jawi się nam jako niezwykle atrakcyjne w swej 

naturze.  

Obecnie na nowo wzbudzona przez fizyczne dowody fascynacja światłem nie jest 

rzecz jasna niczym nowym. Unikalność i moc tego zjawiska rozpoznawano już od zarania 

dziejów. Źródłem światła było i jest słońce, najjaśniejszy punkt na niebie, dzięki któremu 

wszystko rozwija się i żyje. Kult solarny był, i w pewnym sensie do dziś nim pozostaje, 

najważniejszym punktem cywilizacji człowieczej. W historii znajdujemy ogrom informacji 

mówiących o sposobach oddania czci słońcu czy światłu. Egipski bóg Ra, czyli bóg słońca, 

uosabiał je atrybutem solarnego dysku nad swoją głową. W starym i nowym testamencie 

znajdujemy wiele odniesień do światła jako boga czy też boga jako światła, jak choćby w 

Ewangelii św. Jana, gdzie po jednym z najbardziej znanych fragmentów pisma świętego 

zaczynającego się od słów „Na początku było słowo…” następuje fragment: „W nim było 

życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie 

przemogła. […] Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat.”
4
 

Żydowska księga Zohar, czyli Księga Blasku, z kolei mówi tak o stworzeniu naszego świata: 

„Toteż gdy Święty, oby był Błogosławiony, zapragnął stworzyć świat, uczynił światło 

zakryte, z którego dobyły się i rozprzestrzeniły inne ciała świecące. W ten sposób powstał 

Wyższy Świat. Rozlała się szeroko Wyższa Światłość, ale Święty, niech będzie 

Błogosławiony, stworzył też światło nie świecące i z niego uformował świat niższy”.
5
 

Światłu, jak i ogólnie rzecz ujmując naturze, ludzkość w swych wierzeniach 

poświęcała mnóstwo uwagi. Porom dnia i nocy, wschodom i zachodom słońca 

                                                           
2
 Halliday David i in. Podstawy fizyki, tom 4, tłum. Jerzy Prochorow, Warszawa, 2003. 

3
 Idem, Podstawy fizyki, tom 5, tłum. Jerzy Prochorow, Warszawa, 2003. 

4
 Nowy testament, Międzynarodowy Związek Gedeonitów, Ew. św. Jana, 1.4 – 5, s. 273. 

5
 Frenk A. N., Opowieści Zohaur, tłum. Ireneusz Kania, Kraków, 1988, s. 52. 
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podporządkowywano obrzędy i budowy świątyń. Kościoły były wznoszone w orientacji 

wschód – zachód, dokładnie tak, by światło oświetlało wnętrze podczas mszy. Prawidła 

odnajdywane przez astronomów na nieboskłonie inkorporowane były do miejsc takich jak np. 

Stonehenge, piramidy w Gizie czy pałac imperium chińskiego. Świętość wszechświata miała 

być podkreślona i odnajdywana przez świętość owych miejsc kultu i odwrotnie, miejsca kultu 

miały budzić w ludziach pokorę i uświęcenie poprzez nawiązanie do sił nadprzyrodzonych. 

Miejsca kultu miały być łącznikami między światami nieba i ziemi. Szczególną pozycję miał 

wśród nich właśnie kult słońca. Tak jak na przykład w Newgrange w Irlandii, gdzie już 5000 

lat temu powstała świątynia zaprojektowana specjalnie, by przez jeden dzień w roku, przez 17 

min. w ciągu dnia, przez bardzo wąski korytarz wpadało doń światło i oświetlało główny 

ołtarz. Podobny zabieg ponad 3200 lat temu zastosował faraon Ramzes II podporządkowując 

swoją świątynie w Abu Simbel wschodzącemu słońcu tak, by dwa razy do roku oświetlało 

najgłębiej położone komnaty.
6
 

Konotacje światła z bogiem czy siłami boskimi istniały od zawsze. Światło do dziś 

kojarzone jest z dobrem, miłością, witalnością, łaską, spokojem i pokojem, ale też – wraz ze 

zdobytą wiedzą – wiemy o ile więcej niesie ze sobą niźli jedynie boską opatrzność. Buduje w 

pewnym sensie dwojakość naszego świata. Buduje przestrzeń fizyczno-wizualną wokół nas 

oraz witalno-duchowe rusztowanie wewnątrz nas. Ta jedyna widzialna cząstka fal 

elektromagnetycznych emitowana ze słońca sprawia, że możemy żyć i funkcjonować. 

Buduje, ale też wypełnia każdy zakątek widzialnej rzeczywistości. Światło nie istnieje 

bowiem jedynie na przeszkodzie, którą napotyka, lecz jako fala rozciąga się na całej długości 

od źródła po widzialny obiekt. By taka sytuacja jednak zaistniała, potrzebny jest ośrodek, 

który światło może wypełnić. Posłużmy się przykładem witrażu. Przezroczyste barwne szkło 

witrażu powoduje zmianę jakości światła. Sama przezroczystość jest możliwa jednak dopiero 

przez barwę materiału przyjmującego czy też przepuszczającego światło. Szkło witrażu 

przyjmuje promień światła i kumuluje go w pewien sposób w sobie, by oddać go pod 

zmienioną postacią. Bez samego zjawiska przezroczystości światło w ogóle nie mogłoby 

zaistnieć. Tak i w witrażu, bez specyfiki szkła, nie mógłby powstać barwny, świetlisty obraz. 

Szkło, jako ośrodek pozwalający zaistnieć zjawisku witrażu, możemy nazwać diaphanum, z 

łacińskiego diaphanetais czyli przejrzystość. Patrząc szerzej, diaphanum jest zatem 

przestrzenią, dzięki której konstytuuje się światło czy dalej barwa i widzialna rzeczywistość. 

„Diaphanum to coś, co samo w sobie niewidzialne i nie posiadające formy, pozwala jednak na 

                                                           
6
 Krupp E. C., Guggenheim James Turrell Lecture: Sky Light,[online], [dostęp 25.05.2017], dostępny w 

internecie: https://www.youtube.com/watch?v=MDPFzrxWqL4. 
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zaistnienie tego, co widzialne, bo jest przezroczystością czy przepuszczalnością światła.[…] 

Przezroczystość powietrza zapewnia widzialność świata, bo gdyby przedmioty zanurzone 

były w czymś nieprzepuszczalnym, promienie słoneczne nie mogłyby się w takiej przestrzeni 

rozchodzić.”
7
 

Znajdując się w pomieszczeniu skąpanym w świetle jesteśmy w pewien sposób przez 

nie otoczeni. Co ciekawe, można to nie tylko zobaczyć poprzez jasne plamy czy chociażby 

widzenie nas samych, ale przez synestetyczny charakter światła. Światło jako korpuskularne 

skupisko cząstek wywołuje ciśnienie na obiektach, na które pada. Cząstki, czyli fotony 

światła, mają swój określony pęd, co razem sprawia, że bombardując, nagrzewają miejsce, z 

którym dochodzi do kontaktu.
8
 Dlatego też czujemy ciepło, kiedy wkładamy rękę w promień 

światła. Również dlatego światło może nas poparzyć. Jest zatem w swój niepowtarzalny 

sposób haptyczne. Będąc zatem w przestrzeni – diaphanum widzimy, ale też czujemy 

obecność światła. Buduje ono całą złożoną siatkę zjawisk i reakcji otoczenia. Od zdarzeń 

czysto fizycznych, jak jasność i ciepło, po te bardziej złożone, związane z całym 

metafizycznym ładunkiem, jakie niesie ze sobą światło czy miejsce, które jest przez nie 

oświetlane.  

Liczba odbieranych przez nas bodźców, w jakimkolwiek miejscu, jest ogromna. 

Budujemy dzięki nim nasz obraz rzeczywistości. Potrafimy też kojarzyć ze sobą składowe 

poznawanego świata. Powstaje w nas mapa otaczającej nas siatki bodźców, składająca się z 

tego ogromu odebranych wrażeń, które z kolei kojarzone są dalej z następnymi. Zostają one 

zapamiętane jako aksjomaty potrzebne do odnalezienia się w przestrzeni. Działamy więc na 

podstawie tych poszczególnych składowych – zapamiętanych bodźców czy też grup 

skojarzeniowych.
9
  

Umysł doskonale pamięta wszelkie składowe i przypomina nam je w odpowiednich 

momentach. Wówczas odblokowują się wszelkie połączenia związane z danym bodźcem. 

Uruchamiamy konkretną grupę skojarzeń. Są to wspomnienia, z których budowana jest cała 

przeżyta zmysłowo przeszłość, a w których światło jako budulec ale i element często odgrywa 

bardzo ważną rolę.
10

 

                                                           
7
 Bałus Wojciech, Diaphanum. Uwagi o malarstwie witrażowym ze stanowiska nauki o obrazie, w druku, dzięki 

uprzejmości Autora, s. 10. 
8
 Halliday David i in, Ciśnienie promieniowania, [w:] Podstawy fizyki, tom 4, tłum. Jerzy Prochorow, Warszawa, 

2003. 
9
 Bańka Augustyn, Psychologia środowiskowa w tradycji psychologii percepcji, w: Idem, Społeczna psychologia 

środowiskowa, Warszawa 2002, s. 52-71. 
10

 Tuan Yi – Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. Agnieszka Morawińska, Warszawa 1987, s. 130. 



10 
 

Wiele danych przepada jednak w głębsze stany nieświadomości lub kompletnie znika 

po krótkotrwałym pojawieniu się w naszym umyśle. Wynika to z braku możliwości 

przypisania ich do jakichkolwiek wspomnień i przeżyć zmysłowych lub znanych nam teorii.
11

 

Sama liczba grup skojarzeniowych zajmujących nasz umysł jest ogromna. Pokrywają się 

także z grupami innych osób, tworząc wówczas powiązania nieprzewidywalne.
12

 

Przypadkowość pokrywających się grup jest nie do przewidzenia w swej nieskończoności. Co 

jednak przewrotne, jest to wartością łączącą wszelakie obiekty, w tym i nas samych, w jedno. 

Przypadek, który w swej nieprzewidywalnej naturze czystym przypadkiem do końca nie 

jest
13

, jest często pomijany, a nawet i zwalczany przez zracjonalizowany świat. Nasze siatki 

powiązań mają bowiem swój własny przyczynowo skutkowy przebieg zdarzeń, lecz w skali i 

sposobie dla nas niewyobrażalnym. Świat fizyczny, jak i metafizyczny, oparty jest bowiem na 

fluktuacjach i te są jego systemem.
14

 Innymi słowy, oparty jest na całościowym przepływie 

subiektywnych doświadczeń każdego z nas. Stąd wynika pośrednia czy też bezpośrednia 

zależność wszechrzeczy. Subiektywnego charakteru tego działania nie można rzecz jasna 

traktować jako niedoskonałość, lecz jego pozytywną cechę, która, być może ku zawiedzeniu 

niektórych, nie pozwala opisywanych tu zagadnień do końca wpisać w ramy teorii, lecz na 

zawsze pozostanie w sferze niewiedzy.
15

 Fakt totalnej przypadkowości świata rzecz jasna nas 

przeraża, gdyż „Przypadkiem jest to, co się zdarza, ale nie zawsze, ani z konieczności, ani 

najczęściej. Dlatego też nauka o przypadku nie jest nawet możliwa […] bo wszelka wiedza 

naukowa dotyczy tego, co istnieje zawsze albo najczęściej, a przypadek nie jest ani jednym 

ani drugim”.
16

  

Poprzez nasz złożony odbiór świata oraz nieskończone fluktuacje zdarzeń łączące 

wszystko ze sobą, całe nasze otoczenie nasiąknięte jest ładunkiem historycznym czy też 

emocjonalnym. Lub inaczej rzecz ujmując, na materialny otaczający nas świat nałożona jest 

kolejna niewidzialna metafizyczna warstwa. W jej wymiarze istnieją bowiem nasze grupy 

skojarzeń, emocje i wspomnienia. Łączy ona w perfekcyjny sposób każdą nieścisłość 

wynikającą z ograniczeń matematyki. Tutaj bowiem to treść duchowa staje się główną 

wartością łączącą i wypełniającą przestrzeń. „Przestrzenność jestestwa jest przestrzenią 

                                                           
11

 Ibidem, s. 250 – 251. 
12

 Buczyńska-Garewicz Hanna, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006, 
s. 21; Husserl Edmund, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. Sławomira 
Walczewska, Toruń 1998, s. 32 – 33. 
13

 Heller Michał, Filozofia przypadku, Kraków 2016, s. 139. 
14

 Ibidem, s. 204. 
15

 Ibidem, s. 209. 
16

 Ibidem, s. 24. 
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doświadczoną, a nie absolutną pustką, w której znajdują się rzeczy i ludzie. Jest to przestrzeń 

życia i działania, przestrzeń przeżywana i poznawana. […] przestrzenność jest relacją 

konstytuowaną przez pewien szczególny sposób bycia, a nie absolutnym atrybutem świata 

stworzonego jako byt w przestrzeni. […] ponieważ sposobem bycia człowieka jest bycie 

rozumiejące, to relacja przestrzenności uzyskuje nowy wymiar obok jej tradycyjnego sensu 

fizykalnego. Bycie w miejscu nie redukuje się jak poprzednio do materialnego w nim 

przebywania, lecz jest istotnościowo stosunkiem rozumienia. Okolica jestestwa nie jest więc 

wyłącznie fizycznym otoczeniem, lecz zawsze wypełniona jest historycznie ukształtowanymi 

znaczeniami. A niemierzalna jakość, treść duchowa, staje się główną własnością otoczenia.”
17

 

Którą to treść odczytujemy bezproblemowo, opierając się na własnych skojarzeniach, które z 

kolei pokrywają się z pewnymi cechami obiektu czy szerszej przestrzeni. Nie jesteśmy w 

stanie przewidzieć ani poznać rzecz jasna całej złożoności tej metafizycznej warstwy świata, 

lecz jedynie wejść z nią w pewien dialog, wymianę emocjonalno-skojarzeniową. Nie jesteśmy 

też w stanie odczytać przeszłych zdarzeń czy faktów, lecz nie o fakty tu chodzi, lecz o swoistą 

subiektywną i subtelną grę wspomnień, emocji i przeczuć.
18

 

To bogactwo znaczeń i kontekstów jest zawartością potencjału przestrzeni – 

diaphanum, które wypełnia się ową treścią za pomocą najważniejszego i nadrzędnego 

narzędzia jakim jest światło. Co więcej, światło jako prymarna siła wszechświata, chciałoby 

się zaryzykować tezę – piąty żywioł,
19

 po pierwsze stwarza przestrzeń – diaphanum, po 

drugie wypełnia owo diaphanum samym sobą, oraz po trzecie, wypełnia je całym bogactwem 

znaczeń, ładunkiem metafizycznym, czyli opisaną powyżej paletą naszych subiektywnych 

treści uwikłanych w siatkę grup skojarzeniowych oraz w ich nieustanne fluktuacje. 

Uniwersalnych znaczeń odczytywanych na poziomie cech archetypowych światła, które 

zostały nazwane już wcześniej. Jesteśmy więc częścią dualistycznego świata, fizykalnego 

oraz metafizycznego. Oba światy natomiast determinowane są przez jeden i ten sam czynnik, 

czyli światło.  

Z pełnym poszanowaniem dla nauk ścisłych, poruszamy się bezustannie w świecie do 

końca nienazywalnym czy trudno opisywalnym. Jesteśmy jednak w pewien sposób 

usprawiedliwieni czy też mamy przyzwolenie do nazywania nienazywalnego idąc za 

                                                           
17

 Buczyńska-Garewicz Hanna, op. cit., s. 17. 
18

 Tuan Yi – Fu, op. cit., s. 181. 
19

 Starożytni, odwołując się do geometrii, przypisali czterem żywiołom cztery podstawowe wielościany 
foremne. Piąty czyli dwunastościan przypisali mitycznemu piątemu elementowi czyli eterowi, który miał być 
niewidzialnym wypełnieniem przestrzeni kosmicznej; Heller Michał, Bóg i geometria, wyd. 2, Kraków 2016, s. 
33.  
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Walterem Benjaminem, otóż „faktem jest, że z istnienia języka rzeczy, języka ludzi oraz 

języka Boga wynika problem ich przekładalności.[…] Mowa jest tłumaczeniem z języka 

aniołów na ludzki, to znaczy – tłumaczeniem myśli na słowa, rzeczy na nazwy, obrazów na 

znaki.[…] Każdy przekład jest ‘kontinuum przeobrażeń’, w którym decydującą rolę odgrywa 

słowo Boga. Języki są przekładane, ponieważ kryją w sobie nazwą boską, a tym samym język 

czysty. Akt tłumaczenia nie oznacza prostej transformacji z jednego języka na drugi, lecz 

wiąże się z poznaniem nazwy boskiej – tłumaczenie jest nazywaniem rzeczy przez człowieka 

zgodnie z ‘promieniującym słowem Boga’. Ten, kto tłumaczy, jest jednocześnie dawcą nazw 

rzeczy i odbiorcą języka czystego.” Natomiast „gwarantem obiektywności takiego przekładu 

jest Bóg, ponieważ zarówno ludzki język nazw, jak też niemy język rzeczy, rodzą się w 

boskim akcie stworzenia.”
20

 Nie jest oczywiście możliwe dążenie do idealnego podobieństwa 

przekładu. Każdy przekaz jest pochodną i interpretacją oryginału. Możemy jedynie starać się 

odtworzyć się związek pomiędzy językami. Każdy przekład stara się bowiem na swój sposób 

dotrzeć do czystego języka.
21

 Benjamin zwracał uwagę na „wprzęgnięcie” języka „ w służbę 

świecką” czyli likwidację magii języka, który sam w sobie nosi znamiona „ezoterycznego, 

mistyczno-teologicznego opisu”.
22

 Benjaminowski język wyraża coś „czego nie wypowiada 

w sensie czysto semantycznym, co nie jest tożsame z przekazem werbalnym treści 

językowych. W języku wyraża się bezpośrednio i w sposób nieinstrumentalny duchowa 

istota.”
23

 

W takim samym znaczeniu językiem jest nasz tekst, ale i sztuka, która na swój sposób 

próbuje zobrazować aurę konkretnych idei. I to sztuka jako mimesis może być ratunkiem dla 

„upadku ducha języka”
24

. Pierwotne i naturalne dla człowieka naśladownictwo wciąż ma w 

sobie potencjał łącznika ze światem magicznym czy, wracając do naszej terminologii, z 

ładunkiem metafizycznym dryfującym w diaphanum. Idąc zatem dalej, to sztuka jest 

materialnym przejawem istnienia tego równoległego świata, który odbieramy poprzez 

benjaminowskie doświadczenie tu i teraz. Przejawem aury rozumianej przez Benjamina jako 

znaną nam „osobliwą pajęczynę z przestrzeni i czasu”.
25

 Aury, której upadek, poprzez upadek 

doświadczenia, wieścił Benjamin. Upadek, na który poprzez technologiczny postęp i 

reprodukcję dzieła sztuki, a co za tym idzie dewaluację „kultowej wartości dzieła”, jesteśmy 

                                                           
20

 Krzyżanowski Ryszard, Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli, Wrocław 1997, s. 60. 
21

 Ibidem, s. 62. 
22

 Ibidem, s. 67. 
23

 Ibidem, s. 72. 
24

 Ibidem, s. 67. 
25

 Ibidem, s. 219. 
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być może skazani.
26

 Doświadczenie jest w tym wypadku niczym innym jak naszą obecnością 

w przestrzeni diaphanum tu i teraz, gdzie światło jako budulec tworzy jego struktury, a dzieło 

sztuki odwołuje się do nich, by także stać się ich częścią.  

 

  

Ponad kryzys dualizmu: nowa płaszczyzna porozumienia. 

 

W roku 1441 w klasztorze Świętego Marka we Florencji Fra Angelico stworzył 

renesansowy fresk – „Zwiastowanie”  czyli zapowiedź narodzin Chrystusa niesiona przez 

anioła dla Maryi. W kontekście opisywanych zagadnień obraz ten okazuje nam się niezwykle 

pomocny. Spoglądając na fresk, zauważamy całą znaną nam z innych odsłon zwiastowań 

symbolikę. Uskrzydlonego anioła, pokorną i rozmodloną Maryję z książeczką modlitewną, 

klęcznik. Lecz poza znanymi motywami uderza nas w owym fresku pustka pomiędzy 

bohaterami obrazu. Nie znajduje się bowiem na planie obrazu nic, co mogłoby 

kompozycyjnie ustanowić przestrzeń pomiędzy zwiastującym a przyszłą matką Jezusa. Jest w 

tym miejscu widoczna jedynie biała ściana. Georges Didi-Huberman nadaje owej pustce, 

brakowi szczególne znaczenie. Opisane ‘nic’ nazywa „świadectwem […] boskiego głosu”. 

Wybrany zatem środek, czy bardziej jego brak, jakim jest pustka staje się perfekcyjnym 

symbolem do przestawienia, wręcz przeciwnego w znaczeniu, absolutu. Sama pustka jest 

jednak widzialna dzięki stojącej za nią ścianie klasztoru, czy też przewrotnie mówiąc, pustka 

musiała wpierw nie zostać namalowana by mogła być dostrzeżona. Jak pisze Didi-Huberman, 

dostrzeżona przez oślepiająco padające na fresk światło, które powoli ujawnia brak, czyli 

obecność diaphanum między aniołem a Maryją.
27

  

Georges Didi-Huberman również odwołuje się do omówionego przez nas wcześniej 

witrażu jako miejsca materializacji światła, wcielenia, połączenia światła z ciałem. Miejsca 

stworzonego ze światła, które przez swą tajemnicę łączy nas z metafizyczną przestrzenią 

diaphanum czy też, jak pisze Didi-Huberman, z virtus czyli „suwerenną mocą tego czego nie 

można ujrzeć na własne oczy”. Specyfika pojęcia virtus, z którego narodziło się dzisiejsze 

‘wirtualny’, jest bardzo zbliżona do diaphanum. Jest siecią zdarzeń, której mnogości nie 

można pojąć, a ta jest jej sensem. Jest materialną pustką, niczym, ale też wszystkim. Nie 

                                                           
26

 Ibidem, s. 223. 
27

 Didi-Huberman Georges, Historia sztuki w granicach swojej praktyki, w: Idem, Przed obrazem. Pytanie o cele 
historii sztuki, tłum. Barbara Brzezicka, Gdańsk 2011. 
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wyznacza nam widzialnego celu lecz siatkę abstrakcyjnych pojęć. Fakt zejścia, lub może też 

wejścia, współczesnego świata w przestrzeń wirtualną, przestrzeń równoległych światów 

chmur internetowych, może zatem nie być zgubnym, lecz jedynie wstępnie oszałamiającym 

krokiem. Szansą na uzmysłowienie istnienia takich przestrzeni jak diaphanum czy virtus.  

 

 

 

1.1.Fra Angelico, Zwiastowanie, 1441 

 

 

Można w tym momencie przywołać jeszcze jedno wiekowe pojęcie mieszczące w 

sobie wiele, lecz oznaczające samą przestrzeń. Jest nim starożytny ‘eter’. Odpowiadający 

pojęciu grecki bóg, syn Erebu i Nocy, był uosobieniem światła oraz czystego powietrza w 

górnych sferach nieba. Od niego swoją nazwę przyjął filozoficzny eter, czyli piąty żywioł, 

symbol przestrzeni nieba tudzież boskiego ognia tworzącego wszelkie życie. Mimo upadku 

teorii, według której wszystko stworzone był z czterech pozostałych żywiołów, ów piąty 

najbardziej tajemniczy wciąż pozostaje niewyjaśnioną zagadką lub może bardziej, pojęciem 
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niedającym się ni, to wyjaśnić ni to całkowicie unicestwić. W fizyce czasów bardziej nam 

współczesnych eter używany był do wyjaśnienia zjawiska powszechnego ciążenia czy też 

uważany za ośrodek w którym rozchodzi się światło, lecz obie teorie zostały obalone.
28

 Eter 

nie zniknął jednak z wyobraźni naukowców. Odkryta już w XXI wieku teoria ciemnej materii 

i ciemnej grawitacji, z których składa się znaczną część ( 95%!) naszego kosmosu, a której 

zobaczyć ani zbadać nie możemy, na nowo budzi w nas konotacje ze starożytnym piątym 

żywiołem. 
29

  

Teorie i nazwy z zakresu mitologii, mistyki, fizyki czy astronomii przeplatają się 

nieustannie. W dobie postępu nauki jaki nastąpił w XX wieku, coraz silniej odczuwalny był 

konflikt pomiędzy myślą romantyczną a pozytywistyczną. Pomiędzy subiektywizmem a 

obiektywizmem. Fizyką a metafizyką. Edmund Husserl w swym dziele „Kryzys nauk 

europejskich i fenomenologia transcendentalna” zwrócił uwagę na zgubny kierunek 

nieustającej obiektywizacji rzeczywistości, czyli zagłady Benjaminowego doświadczenia. 

Transcendentalna subiektywność zawsze rozsadzała obiektywizujący i logiczny umysł 

odkrywcy. Przerażającym dla jakiegokolwiek naukowca ceniącego sobie takie pojęcia jak 

logika, racjonalność czy metodologia była wiadomość, iż wszystko jest subiektywne, co 

więcej niemierzalne i w wąskim naukowym szkiełku nielogicznie po sobie następujące. 

Idąc za Didi-Hubermanem, by dostrzec szczegół, potrzebna nam jest połać – tło. By 

dostrzec fizykę, potrzebna nam jest metafizyka, natomiast by olśniło nas światło, potrzebna 

jest ciemność.
30

  

Ciemność nigdy nie była tak głęboko badana jak światło. Lecz to dzięki niej zyskuje 

ono niezbędną dynamikę i patos. Aktywna ciemność, czyli w pewien sposób poznana i 

uświadomiona, w pojęciu obszaru, zbioru czy chaosu pozwala zaistnieć szczegółowi takiemu 

jak punktowe światło świecy. I choć z czasem powstawały nurty filozoficzne odwołujące się 

do czerni czy ciemności jako zjawiska pozytywnego, nawet w samym chrześcijaństwie, to 

‘punktowe światło’ zawsze wiodło prym i najbardziej przyciągało oko widza, jak i twórcy.
31

 

Poznanie ciemności, czy to tej metaforycznej czy chociażby ciemnej materii 

wszechświata, jest niemożliwe. Pojęcie nieskończoności musi bowiem pozostać sobą w 

                                                           
28

 Eter, w: Encyklopedia powszechna,  Wydawnictwo Gutenberga, Kraków, s. 300-301; Hawking Stephen, Czas i 
przestrzeń, w Idem, Krótka historia czasu, tłum. Piotr Amsterdamski, Warszawa 1990,  s. 28. 
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 Tyson Neil deGrasse, Full Interview: Neil deGrasse Tyson on The Anthony Cumia Show,[online], [dostęp 
25.05.2017], dostępny w  internecie: https://www.youtube.com/watch?v=8RkyZvrHgOw. 
30

 Didi-Huberman Georges, op. cit., s. 157. 
31

 Rzepińska Maria, Zjawisko tenebryzmu w  mal. XII w. i jego podłoże ideowe, w: Eadem, W kręgu malarstwa, 
Wrocław 1988, s. 115-137. 
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swojej perfekcji. A przestrzeń, którą wypełnia nicość, widzimy dopiero przez rzucone weń 

światło lub przez światło przez nią zakryte. 

 Analogicznie do napięcia cień – światło odwołać się możemy do świadomości tychże 

pojęć zależnej od miejsca na osi czasu. Gdzie to w wiekach ciemnych, zaczynających powoli 

flirt z naukami ścisłymi, niosącym owe światło był zapewne biskup Lincolnu, żyjący w XIII 

wieku Robert Grosseteste. Obiektem jego fascynacji było rzeczone światło ale też i cały 

wszechświat. Z racji na znikome czy też chwiejne dowody stricte naukowe, nauki Roberta 

określane są raczej jako metafizyczne aniżeli fizyczne. Problem dedukcji czy różnica w 

podejściu nie tkwi jednakowoż w wyborze logiki czy mistyki, lecz w wyborze pojęć i tez, z 

których pomocą Grosseteste mógł zbadać problem ponad podziałem fizyka – metafizyka. 

Wszechstronność i zróżnicowanie sprawiają, że jego naukę o świetle można z przekonaniem 

nazwać „metafizyką jedności”.
32

  

Jako biskup Robert Grosseteste nie stronił od przymiotników nawiązujących do 

boskości, a sam początek wszechstworzenia również przypisywał był rzecz jasna bogu. Jego 

badania i teorie są jednak gruntowne i metodologicznie pozbawione ułudy czy wręcz granic 

poznawczych stawianych przez religię. 

Grosseteste uważał, że cały świat bez wyjątku stworzony został pierwotnie ze światła. 

Dzielił je natomiast na duchowe i cielesne. Wyróżniał też spoza całej gamy pojęć tak zwane 

lux prima czyli pierwotne boskie światło nadające innym elementom splendor czyli światło 

wtórne, które budowało wizualną znaną nam część świata. Oba natomiast tkwią w, jego 

zdaniem, tej samej niepodzielnej naturze. Samo światło lux jest też pierwszą formą cielesną. 

Forma tworzy treść, a innymi słowo rozciągłość i nieskończone pomnażanie się światła 

ujawnia czy też wpływa na rozciągłość i nieskończoność materii w pojęciu wszechświata.
33

 

Znając obecny stan badań fizyki kwantowej wiemy jednak, że w ściśle fizycznym 

pojęciu, do którego dążył Robert Grosseteste, to nie sama fala świetlna powoduje 

materializację w kosmosie, lecz bozon Higgsa, czyli tak zwana boska cząstka. Mówiąc 

skrótowo, bozon Higgsa to wirtualny element, który jak inne elementy fizyki kwantowej 

jedynie w teorii występuje w postaci cząstkowej, tak naprawdę będąc polem.  

Wszystkie podstawowe cząstki we wszechświecie pierwotnie nie posiadają masy. 

Dopiero kiedy ich pole, mówiąc zgodnie z teorią kwantową, wejdzie w reakcję z polem 

Higgsa, z tego pierwszego, poprzez miejscową wibrację, wyrywa się cząstka o określonej 

masie. Natomiast fotony światła nie wchodzą w reakcję z bozonem Higgsa. Dlatego też mogą 
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poruszać się z prędkością światła. Niemniej jednak nie tworzą bezpośrednio materialności 

świata. Zatem to nie światło według najnowszych teorii nadaje cząstkom masę, czyli wyrywa 

je z przestrzeni kwantowej do przestrzeni materialnej.
34

 

Mariaż metafizyki z wczesną fizyką u Roberta Grossteteste nie traci jednak na sile. 

Biskup Lincolnu podkreślał, że do poznania prawdy o wszechświecie potrzebna jest absolutna 

aktywność umysłu, by znów w swych analizach przejść do teorii z pogranicza duchowości: 

„A zatem percepcja nie dokonuje się wyłącznie poprzez przyjmowanie formy zmysłowej 

odrywanej od materii, a raczej dochodzi do skutku na styku formy wypromieniowanej przez 

rzeczy i promienia wychodzącego z oka, które emanuje swą dyspozycją wizualną, będącą 

jakby światłem w nim wcielonym. W aktywności wizualnej światła leży tedy przyczyna 

wysyłania promieni z oka ku przedmiotom poznania.”
35

 W tym działaniu Robert Grosseteste 

rozpoznaje także działanie nazwane ‘intencją’ podobną do Banjaminowskiego ‘postrzeżenia’, 

‘doświadczenia’, także ‘doświadczenia aury’. „Dusza bezpośrednio aktywizuje te poruszenia 

ze strony ciała we wszystkich działaniach, które wykonuje przy okazji poznawania 

zmysłowego.”
36

 Intencjonalna dusza przez światło oka powołuje do życia widzialne. Światło 

jak najbardziej tworzy świat materialny w tym sensie: materialny czyli widzialny. A zatem, 

odwracając nadmienioną teorię, światło odbite czyli splendor, powraca do oka, by 

zagnieździć się w duszy patrzącego i tam stworzyć cały fizyczny i metafizyczny świat – 

wytworzyć w patrzącym siatkę diaphanum. W równoległym do fizykalnego, świecie 

metafizycznym bozonem Higgsa, czyli boską cząstką tworzącą świat metafizyczny, okazuje 

się być foton, czyli światło.  

Teorie brzmiące bardzo podobnie odnaleźć możemy w Kabale żydowskiej. Mistycznej 

nauce, rozpatrującej cały wszechświat pod kątem światła jako synonimu największej boskiej 

emanacji, Ejn Sof. Kabała została wyparta z powszechnego obiegu, jak zresztą ogromna część 

nauk mistycznych, przez chrześcijaństwo późnego średniowiecza. Ta najważniejsza, 

żydowska interpretacja biblii została uznana za teorię spiskową i paktowanie z diabłem. 

Słowo kabała oznacza bowiem zarówno ‘tradycję’, jak i zwrot ‘ knuć intrygę’.
37

 W dobie 

napięć chrześcijańsko żydowskich mających miejsce od wieków, nietrudno zgadnąć, które 

znaczenie Watykan wybrał do walki z innowiercami.  

                                                           
34

 The Higgs Boson Explained. Wykład na uniwersytecie fizyki w California Institute Bereley, [online], [dostępny 
25.05.2017], dostępny w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=jchDY6xuiZ0. 
35

 Boczar Mieczysław, op. cit., s. 79. 
36

 Krzyżanowski Ryszard, op. cit., s. 219. 
37

 Mopsik Charles, Kabała, tłum. Adam Szymanowski, Warszawa 2001, s. 7. 



18 
 

Kabała jednak, nim została uznana za bezpośrednie zaprzedanie się diabłu, jak zresztą 

cały okultyzm i praktyki mistyczne, była jedną z obszarów wiedzy równolegle zgłębianych 

wraz z alchemią, astronomią, malarstwem czy filozofią. Także przez duchownych 

chrześcijańskich. Do dziś wielu teoretyków i praktyków sięga do owej mistycznej wiedzy 

kabały, a wszelakie mistyczno- kosmologiczne doktryny pozostają pod jej dużym wpływem.
38

 

Przywoływany wcześniej Walter Benjamin rozprawiał i odwoływał się do nauk 

kabalistycznych wielokrotnie, a jak mówił Gershom Sholem, badacz żydowskiego 

mistycyzmu, z którym Benjamin wymieniał poglądy: „teologiczne myślenie Benjamina, 

bardzo wyraźnie w młodych latach […] odwoływało się – powiedziałbym niemal 

instynktownie – do pojęć żydowskich. Koncepcje chrześcijańskie go nie pociągały, a do 

neokatolicyzmu […] odnosił się z nieukrywaną antypatią.”
39

 Związki teorii Benjamina z 

kabałą widać bezsprzecznie, z racji chociażby o dbałość doświadczenia, równie ważnego w 

naukach kabały, przekazywanej jedynie z ust do ust. 

Sztandarowym celem kabały jest „znalezienie klucza do pełnej wiedzy o świecie”.
40

 

Jakkolwiek szalenie by to nie brzmiało, warty uwagi jest jednak fakt interdyscyplinarnego  

charakteru mistyki żydowskiej, sięgającej od filozofii starożytnych czy dalekowschodnich po 

nauki numerologiczne (gematria), ściśle matematyczne czy astrologię, a nawet astronomię. 

Kabała wspólny język znajduje szczególnie z naukami traktującymi o pochodzeniu 

wszechświata, akceptując tak naprawdę każdy aspekt fizykalnych odkryć. Co najważniejsze 

nie jest nauką skończoną. Także z racji na przekaz ustny jest żywym organizmem, którego 

zgłębienie wydaje się niemożliwe, a przez otwartość organizmem też ciągle rosnącym. 

Głównym jej rusztowaniem jest mistyka światła, które, często odczytywane może być 

zamienne z najwyższą boskością, energią lub Ejn Sof, które zdaje się, jest czymś jeszcze 

większym od wysłuchującego modlitwy boga.
41

 Fizyczna teoria światła pokrywa się z 

wyobrażeniem Ejn Sof w sposób bardzo dokładny, zważywszy na rozbieżność powstania 

teorii kabały czy w ogóle metafizyki światła oraz współczesnych odkryć naukowych. To 

nieskończona, niemierzalna energia, o charakterze falowym, ale też korpuskularnym, o 

nieskończonej prędkości, rozświetlająca mrok oraz dająca życie wszelkiemu stworzeniu. A w 

obliczu najnowszych odkryć, nie mająca masy, a zatem nieistniejąca, eteryczna. Nie tylko 

taką analogię można odczytać zgłębiając tajemnicę Ejn Sof. Jest to swoisty zbiór wszelkich 

pojęć, w tym także samego boga. Ejn Sof można uznać za niemierzalne tło, boską ciemność, 
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które w wyniku styku z naszą widzialnością, intencją, wyrywa na światło dzienne 

poszczególne pojęcia. 

Światło nieskończoności, którego mamy szukać każdego dnia w każdym przejawie 

życia wokół nas, jest w kabale najczęściej pojawiającym się pojęciem. Jest to nauka 

skierowana ku światłu, o świetle i podobnie jak u biskupa Lincolnu łączy ono wszech 

stworzenie w jedną absolutną całość. Zwarzyć trzeba, że obydwie postawy, kabalistów i 

mistyków chrześcijańskich, takich jak Grosseteste, pomimo swoich zapędów do ścisłych nauk 

są przede wszystkim naukami o metafizyce. Nie umniejsza to jednak ich roli. 

Interdyscyplinarne podejście opisanych postaw urozmaica świat fizyczny, jak i metafizyczny. 

Co więcej, uświadamiamy sobie ich koegzystencję, wspólną przestrzeń dla obu tych światów. 

Jedna przestrzeń może zawierać się w drugiej i na odwrót, a zatem mogą przenikać się, 

tworząc jedną nierozerwalną pojęciową całość. Światło jako kręgosłup poszukiwań i odkryć z 

nim związanych, z jakiejkolwiek dziedziny by nie były, urozmaica poprzez swój 

(meta)fizyczny i interdyscyplinarny charakter obie przestrzenie. Rozszerzając tym samym 

pojęciowo równolegle obszar diaphanum, który wirtualnie obejmuje przestrzeń fizyczną, by z 

kolei na nią można było równolegle w sensie wymiarowym nałożyć nieskończoność. 

„Jak dotąd uzyskaliśmy na razie ogólną ideę, a mówiąc dokładniej ogólną hipotezę, że 

światem naocznym rządzi powszechna indukcyjność zaznaczająca się w owych codziennych 

doświadczeniach, lecz skrywająca się w ich nieskończoności.”
42

 Która to widzialna 

codzienność skrywa czy też emanuje całym wachlarzem potencjalnych kontekstualizacji. 

„Mimo to nie uważamy, że istnieje wiele światów. W sposób konieczny wierzymy w jeden 

świat wraz z zawsze tymi samymi rzeczami, które nam się jedynie rozmaicie przejawiają.”
43

 

Podsumowywał swoje dedukcje Edmund Husserl, zachowując tym samym dystans do 

niemierzalnej otchłani pojęć oraz negując zarazem czystą racjonalność. Jakakolwiek bowiem 

ilość metafizycznych warstw diaphanum, by wokół nas równolegle nie istniała, wciąż żyjemy 

w świecie realnych, namacalnych przedmiotów. Nacechowanej romantycznie, ale jednak 

codzienności.  

Posuwając się zgodnie ze strzałką czasu i kierunkiem światła uciekającego od 

ciemności, czy też konfrontującego się z nią, napotykamy na wielkiego afirmatora prostego 

życia i codzienności, a przede wszystkim światła – Caravaggia. Artystę, który 

zrewolucjonizował malarstwo oraz sposób postrzegania światła i cienia. 
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Tematyka, jaką poruszał w swych obrazach, budziła spore kontrowersje. Sceny 

rodzajowe kupców, wróżek, prostych rybaków, ludzi z nizin społecznych nie pojawiały się na 

obrazach artystów tamtego okresu. Przynajmniej nie we Włoszech. Realizm Caravaggia w 

połączeniu z często obieraną tematyką biblijną szokował.  

 

 

 

1.2. Caravaggio, Męczeństwo św. Mateusza, 1600 

 

 

„Męczeństwo św. Mateusza”, „Powołanie św. Mateusza” lub też „Nawrócenie św. 

Pawła” przedstawiały postacie zupełnie nie przystające do opatrzonego obrazu świętych. Łysi 

starcy, rybacy w starych brudnych szatach, zmęczeni pracą fizyczną, przesiadujący w 

podrzędnych szynkach, zatopieni w mroku, gdy wtem wraz ze światłem wyłania się z cienia 

Chrystus wskazując palcem na wybrańca. Tak budowane są obrazy Caravaggia. Zatopione w 

ciemności postaci często ujawniają nam się jedynie niewielkim fragmentem swojego ciała. 

Mrok swym rozmiarem zwycięża światło. Hubermanowski szczegół ustępuje połaci.
44

  

Mimo mrocznych często scen malowanych przez Caravaggia symbolika i światło jego 

obrazów budują fascynującą grę świata ciemności i chrześcijańskiej nadziei zbawienia. 
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Wprowadzają nas w mnogość kontekstów, metafizycznych idei niesionych przez postacie i 

przedmioty. Kunszt, z jakim ten malarz operuje światłocieniem, z jakim buduje anatomię i 

dramaturgię, a także samo potraktowanie zagadnienia ciemności i światła, każe nam wysuwać 

daleko idące interpretacje. 

Caravaggio jako ojciec tenebrystów z całą pewnością rozbudził wyobraźnię co do 

odczytywania znaczeń światła i cienia. Ciemność przedstawiona przez Caravaggia wręcz 

przytłacza, tak postacie na obrazach, jak i odbiorców. Mimo stanowczego potępienia jego 

twórczości przez ówczesnych krytyków, malarstwo od czasów Caravaggia ciemnieje. W 

pewnym stopniu jest to kwestia używanej przez artystów chemii, jak i nieubłaganego czasu, 

niemniej jednak napięcie pomiędzy mrokiem a jasnością przybiera w XVII wieku na sile.
45

 

Światło w największym jednak stopniu pełniło funkcję wyłaniania konkretnej realnej 

formy. Przedstawieniowość, codzienność Caravaggia nierozerwalnie związana była z partiami 

światła, natomiast tajemnicza, nieznana, choć niekoniecznie wroga przestrzeń z ciemnością. 

Poprzez niekoniecznie wrogą lub jak pisze Rzepińska, „aktywną ciemność”, swoiste 

kabalistyczne Ejn Sof, sposobów odczytywania światła i cienia przybyło.
46

 Wyzbycie się 

prostego zantagonizowania tych dwóch prymarnych w sztuce zjawisk rozwinęło nowy 

wachlarz możliwości tworzenia, a przede wszystkim odczytywania. Wspomniane już 

pozytywne konotacje czerni przybierały na sile. Pseudo-Dionizy Areopagita czy św. Jan od 

Krzyża, rozwinęli sposoby odczytywania ciemności, nadając im nowe nawiązania, jak choćby 

duszy ludzkiej łaknącej boskiego światła. Dzięki temu dla przykładu nokturny, nie były li 

tylko bezpośrednim odzwierciedleniem mroków duszy. Mogły wreszcie przez swoje 

delikatne, miękkie przejścia ciemnych tonów ukazywać piękno gwiaździstej nocy. Natomiast 

światło nie było już bezpośrednią, białą, bezpardonową latarnią boskości, lux promieniejącym 

od boga, przywołując raz jeszcze Roberta Grosseteste. Czerń potraktowana jako 

Hubermanowska, bogata w znaczenia połać, nie tyle jest powtórzeniem manierystycznej 

zasady światła odzwierciedlającego realizm, co pozwala nadać obu zjawiskom 

nieograniczone, diaphanalne właściwości. 

Samo zainteresowanie czernią czy napięciem pomiędzy nią a światłem spotęgowane 

było równolegle rozwijającymi się w owych czasach naukami, takimi jak astronomia Keplera, 

podstawy fizyki Newtona czy później nauki o barwach Goethego, a także wiedzą tajemną z 

pogranicza Kabały, alchemii i mistyki. Jak wiemy, podział i zantagonizowanie tych dwóch 

grup rozwinęły się później. W dobie renesansu, baroku czy jeszcze romantyzmu nauki te były 
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traktowane na równi, przez co fizyka, jak i metafizyka, bardzo mocno wpłynęły na twórców 

tamtych czasów.
47

 Paradoksalnie, ciemniejące malarstwo Caravaggionistów, na zasadzie 

komplementarności, spowodowało ożywienie używanych barw – świadomego, aktywnego 

światła wraz z jego nowym nieznanym dotąd blaskiem. 

Rosnąca wieloznaczeniowość przedstawianej w sztuce rzeczywistości, a także coraz 

bardziej świadome używanie światła i cienia, wraz z rozwijającą się wszelaką nauką, choć 

trzeba przyznać, że wciąż leżącą u swoich podstaw, coraz to bardziej nasycały dzieła 

ładunkiem metafizycznym. Romantyzm stał się okresem absolutnej poetyzacji dzieł 

malarskich. Nie był już prostą imitacją natury, lecz moodscapes, czyli wynikiem 

skomplikowanej gry wizualnego świata oraz mentalnej i emocjonalnej refleksji ducha artysty.  

„One’s Imagination is allowed great scope! This says very little; set up a blank canvas, 

and one’s imagination is allowed even greater scope.”
48

 Mimo iż malarstwo romantyzmu 

wciąż osadzone jest w realistycznym pojmowaniu świata, można doskonale wyczuć w 

podejściu artystów tego okresu mocne odwołanie do abstrakcyjnego świata metafizyki. 

Caspar David Friedrich uważał, że artysta, który nie widzi nic we własnym wnętrzu a jedynie 

odmalowuje zastaną przestrzeń powinien porzucić malarstwo. Widzimy, mawiał, jedynie 

chwile zewnętrznego świata, by całą resztę artysta znalazł w swej wyobraźni.
49

  

Dal i tęsknota, delikatne popołudniowe światło, melancholijne wschody i zachody 

słońca, perspektywa powietrzna, mgły i niepowtarzalny moment zawieszenia w 

romantycznym uniesieniu, to wszystko było elementem tak zwanego obrazu mentalnego.
50

 

Podkreślmy, realistycznego, lecz w pełni odwołującego się to sfery diaphanum. Sfery 

istniejącej pomiędzy odbiorcą a obrazem. Całym szeregiem tęsknot i przemyśleń, które 

artysta nasuwa patrzącemu. Takie środki jak ogromna otwarta przestrzeń kompozycji 

malarskich, otwarte okna, zapatrzone w dal postacie i przede wszystkim magiczne światło 

malarstwa romantyków sprawiały, iż umysły odbiorców nie kierowały się ku detalom 

obrazów jak to działo się u Caravaggia. Tu nie dynamika mięśnia przedramienia stanowiła o 

dramaturgii obrazu, ale ogół zastanej sytuacji. Mimo znakomitego podejścia do warsztatu, 

którego zalety i wagę podkreślał Friedrich
51

, to swoista ‘atmosferyka’ obrazu budowała 
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odczucia tęsknoty i absolutu, przy czym malarstwo Friedrich bardzo często określał jako 

modlitwę: „istotność ogląda się bowiem okiem duchowym.”
52

  

 

 

 

1.3.Caspar David Friedrich, Mnich nad morzem, 1810 

 

 

Przyrównując sposób malowania Friedricha do pojęcia metafizycznego tła – połaci 

Hubermanowskiej, bardzo wyraźnie zarysowuje się tendencja odejścia od szczegółu do ogółu. 

Pojawiają się ogromne obszary nieba, czasami wręcz jednokolorowe, obszary pokryte 

śniegiem, czy lasy budujące często jednolitą ciemną masę wypełniające znaczną część obrazu. 

Świadoma, aktywna czerń oraz zróżnicowane w kolorystyce światło wspomagają oraz 

nadbudowują prawdopodobieństwo odczytań dzieł Friedricha czy w ogóle romantyków. Jak 

pisał Gottfried Boehm: „Stan rozproszenia substratu może stopniowo zyskiwać określoność, 

gęstość, która wszak nie przypadkiem uchodzi za istotny aspekt obrazowości. Odwołujemy 

się do przykładu z natury: równomiernie rozproszona mgła uniemożliwia orientację. Co 

przecież znaczy też, że wszystkie możliwości stoją otworem.”
53

 Zwiększenie 

prawdopodobieństwa odczytań skutkuje mocniejszym oddziaływaniem przestrzeni 

diaphanum, a co za tym idzie, zwiększeniem napięcia pomiędzy odczytaniem szczegółu a 
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ogółu. Napięcia, rzecz jasna, nie wynikającego z buntu artysty do malarstwa realistycznego, 

ale ze zrozumienia pojęć światła i ciemności – szczegółu i połaci. 

Odnosząc się do wyprowadzonego kilka akapitów wcześniej pojęcia aktywnej czerni, 

analogiczne aktywne światło, czyli coraz bardziej świadome posługiwanie się kolorem, 

poprzez zrozumienie samej ciemni, ale też definicji stojących za obydwoma tymi zjawiskami, 

zaczęło współgrać w sposobie wymowy z pozostałymi omówionymi już elementami obrazów 

romantycznych. 

Zrozumienie światła nastąpiło w owych czasach zapewne dzięki dziełom Goethego. 

Podważywszy wcześniejsze dokonania Newtona, które na świat sztuki nie miały tak 

wielkiego wpływu jakiego można by się spodziewać, zrewolucjonizował on radykalnie 

pojmowanie barwy. Natomiast samo zanegowanie teorii newtonowskiej optyki z punktu 

widzenia dzisiejszej wiedzy naukowej śmiało można nazwać szaleństwem. Goethe uznał, że 

optyka Newtona jest nie tylko niewystarczająca, ale i błędna. Dzieło Farbenlehre nie 

przekonało jednak naukowców do prezentowanych w nim tez. Dzisiaj natomiast jest nam 

wiadome, iż cała polemika tak naprawdę dla świata sztuki i nauki pozostaje nieistotna. 

Lecz nie sama polemika jest tu istotna, ale podejście ojca romantyzmu do zagadnienia 

barwy. „Dla Goethego punktem wyjścia nie były pomiary matematyczne, ale człowiek i jego 

wrażenia. To, co zaobserwował i sformułował, jeśli chodzi o kolor jako zjawisko 

fizjologiczno-psychologiczne, posiada zasięg, pogłębienie i celność do dziś nie 

przewyższone.”
54

  

Podstawą dla niego był obraz kosmosu, który miał być idealnie symetryczny. De 

facto, dopiero z odkryciem bozonu Higgsa dowiedzieliśmy się, że wszechświat owszem jest 

symetryczny, jednak przez nowo odkrytą boską cząstkę rzucony w chaos ciągłych przemian. 

Symetrię przeciwieństw Goethe ujmował w mistycznie znany już sposób. Pary duch – 

materia, rozum – wyobraźnia, ciało – dusza, my – przedmioty, światło – ciemność itd., 

stanowiły o równowadze wszechświata. Kolor natomiast powstawać miał ze zmiennej gry 

proporcji światła i cienia.
55

  

Następnie Farbenlehre tłumaczyło i hierarchizowało kolory. Żółty, jako że jest 

najbliżej światła, jest najjaśniejszym kolorem, najciemniejszym jest zaś niebieski. W idealnej 

harmonii, a także odpowiadającej miejscu do jasności, leży pomiędzy nimi kolor zielony. 

Podobnie opisywany był kolor czerwony, by dojść do wszystkich sześciu podstawowych 

barw, z których, przez intensyfikację bielą lub czernią, powstawać miał cały widzialny świat. 
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Analizowane były sposoby traktowania koloru poprzez sąsiadujące z nim pozostałe. W 

efekcie dedukcji Goethego możliwym było zastosowanie takich kontrastów barwnych w 

malarstwie, gdzie niepotrzebna była w ogóle czerń do uzyskania „uroku obrazów dawnych 

mistrzów.” 
56

 W dziele Farbenlehre pojawiają się teorie powidoków, psychofizjologiczne 

teorie widzenia, a wszystko przeplecione jest poetyckimi przykładami opisywanej barwnej 

rzeczywistości. Nie jest więc dziwnym fakt, że przeciwstawione fizykalnej nauce Newtona 

humanistyczne, bliskie romantyzmowi podejście do barw i optyki, zostało przez malarzy 

przyjęte z aprobatą, by stać się jednym z ważniejszych dokonań tamtej epoki.  

Nabrzmiałe od duchowości malarstwo romantyzmu wraz ze wzrostem świadomości 

barwnej musiało w końcu rozsadzić formę realistyczną, co też miało miejsce wraz z  

pojawieniem się niemalże rówieśnika Goethego i Friedricha – Williama Turnera. Z jego 

jednym (swoim własnym) portretem na koncie artystycznym Turner był artystą owładniętym 

pejzażem, kolorem i światłem. Od dziecka studiował refleksy na wodzie, mgły i sposób 

działania światła w przestrzeni. Początkowo malarstwo Turnera wpisywało się w 

romantyczno-realistyczne malarstwo XIX wieku. Z czasem przybrało jednak zupełnie nowy 

charakter. To co nieśmiało i ze spokojem melancholii pojawiało się u Friedricha, Turner 

spotęgował. Głównym bohaterem nie był już bowiem człowiek czy targające nim tęsknoty, 

ale czyste żywioły przedstawione kolorem i światłem. Wybuch wulkanu, sztorm czy pędząca 

w świetle i mgle lokomotywa były tematami obieranymi przez artystę. Oczywistym staje się 

fakt, że był on nieprzychylnie postrzegany przez ówczesną krytykę, co nie przeszkodziło, by 

później uczyli się od niego impresjoniści.  

Równocześnie wraz z rozwojem malarstwa Turnera i jaśniejącą paletą używanych 

barw zanika w jego obrazach wszelki linearyzm czy dbałość o szczegóły. Obrazy stają się 

jedną masą koloru, żywiołu i światła. Zjawiska atmosferyczne, których nikt wcześniej nie 

przedstawiał zyskują życie wraz z adekwatnymi rozwiązaniami formalnymi, które wcześniej 

nie miały, ale też nie mogły mieć miejsca. Obrazy, zgodnie zresztą z Farbenlehre, budowane 

są głównie z jasnych barw. Nie ma w nich nic, co mogłoby przypominać światłocieniowe 

bryły Caravaggia. Dominuje malarstwo z wyobraźni, w pracowni, na podstawie szkicu. 

Uciekając od warsztatowości swoich poprzedników, Turner zdołał zachować cały ładunek 

romantyzmu, jego poetyckość, dal i melancholię. Potraktowanie światła i barwy w tak 

nowatorski, wręcz abstrakcyjny sposób, otworzyło furtkę nie tylko ideom 
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impresjonistycznym, ale całej grupie działań malarskiej ekspresji, na które miejsca nie było 

do tej pory.
57

 

Poruszając się wraz ze światłem po coraz lepiej pojmowanej ciemności, nieustannie 

jednak trzymamy się metafizycznej, eterycznej strony twórczości ludzkiej. Jak pisał 

Worringer: „Obiektywna nauka o sztuce i estetyka okazują się być tak obecnie, jak i na 

przyszłość niemożliwymi do pogodzenia dyscyplinami. Historyk sztuki, postawiony przed 

wyborem czy odrzucić większą część materiału zadowalając się przyciętą ad usum aeshetici 

nauką czy też od razu zrezygnować z wszelkich estetycznych wzlotów, zdecyduje się rzecz 

jasna na to drugie.”
58

 Pozostajemy niewolnikami naszych ograniczeń poznawczych. 

Następuje pęknięcie związku fizyka – metafizyka, skutkiem czego w XX wieku wieszczony 

jest Husserlowski kryzys i upadek Benjaminowskiego doświadczenia. Analizowana przez nas 

romantyczna strona malarstwa, w pewnym stopniu inspirująca się dokonaniami nauki, 

pokazuje jednocześnie, jak wygląda negatyw zaistniałej sytuacji. Duchowość, mistyka 

spychane są przez naukę do sfery niewyjaśnialnego, podświadomości świata fizycznego. 

Znajdują się tam, gdzie kończą się narzędzia matematyczne, a mechanizm ten ma swoją 

kontynuację aż po dziś dzień.
59

 

Bóg u Newtona pojawił się tam, gdzie nie sięgnęły jego obliczenia. Nie posunął się 

dalej, nie zobaczył zgubnego działania tej granicy. Einstein, formułując największe jak dotąd 

teorie o kosmosie, zatrzymując się w momencie osiągnięcia wyniku, powiedział, że Bóg nie 

gra w kości. Uznając jedno ze swoich największych odkryć (zaczątki teorii ciemnej materii i 

ciemnej grawitacji) jako błąd.
60

 W tym wypadku geniusz Einsteina przewyższył nawet jego 

samego, gdyż właśnie to okazało się jego jedynym błędem. 

Nie znajdujemy takiej postawy u Roberta Grosseteste, który w sposób płynny 

przechodził od fizyki do metafizyki i z powrotem, by wyjaśnić trapiące go problemy. Rozrost 

wiedzy w obszarze pozytywistycznym i romantycznym stał się poznawczym przekleństwem. 

Prawdopodobnie jedynie artyści, poprzez wewnętrzny imperatyw do interdyscyplinarnego 
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podejścia, są jedynymi mediatorami pomiędzy tymi dwoma wręcz zantagonizowanymi 

postawami.
61

 

 

 

 

1.4. William Turner, Deszcz, Para, Szybkość, 1844 

 

 

„Wikłamy się nieustannie w zbrodnicze niemalże zabiegi, by wieloznaczność zjawisk 

zredukować do jednego, niepozostawiającego wątpliwości pojęcia.”
62

 Nieskończoności świata 

duchowego nie da się określić, co mimo iż jest celnie wymierzonym w treści tej pracy 

policzkiem, to wiemy, że sztuka nie zrezygnowałą z podejmowania kolejnych prób. 

Jednakowoż „nasza estetyka to nic innego jak psychologia klasycznego odczuwania sztuki”, 

jak pisał Worringer w swym eseju „O transcendencji i immanencji w sztuce”.
63

 Tylko wobec 

sztuki klasycznej możemy pozostać subiektywni i obiektywni zarazem. Przy jakimkolwiek 

odejściu, odchyleniu, na które jesteśmy skazani, musimy zdradzić obiektywizm na rzecz 

subiektywizmu, będącego zgodnie z naszymi wcześniejszymi analizami motorem, składową i 

zasadą działania sfery diaphanum. Dopiero zrozumienie tej nieprzewidywalnej złożoności, 

której w pełni pojąć się nie da, nadanie jej jakiegoś mądrze brzmiącego hasła, które jedynie 
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delikatnie ociera się o sedno sprawy, powoduje, że otwiera się przed nami nie tyle złożoność 

metafizycznej przestrzeni, co sens następowania po sobie faktów historycznych. Sztuka w 

tym wypadku staje się jedynie „kolejną formą tych psychicznych mocy warunkujących 

zakorzenienie w tym procesie fenomena zmieniających się światopoglądów i religii.”
64

 

Zmaganie się człowieka ze światem jest niczym kolejna para w Farbenlehre Goethego – 

rozum – instynkt. Chociaż obydwa bieguny stabilizują się nawzajem, to umiejscawiają nas 

drgających i dryfujących dokładnie w centrum układu. „Transcendentalne odczuwanie świata 

nie mogłoby więc nigdy zaakceptować tej żądzy artystycznego zawładnięcia rzeczami 

zewnętrznego świata, tego wyrazu klasycznej woli, która sądzi, że posiądzie rzeczy na 

własność.”
65

 I odwrotnie. Pęknięcie poznawcze, czyli tendencja jednego czy też drugiego z 

biegunów, działa w ten sam sposób po stronie racjonalnej. Opowiedzenie się po którejkolwiek 

ze stron może dać nam zatem poczucie bezpieczeństwa i spełnienia.
66

 Zupełny jednak zwrot 

ku jednemu z biegunów powoduje zignorowanie drugiego. 

Obiektywność będąca usiłowaniem utrzymania się w centrum układu nie jest możliwa. 

Fluktuacje przestrzeni diaphanalnej nam na to nie pozwolą. Natomiast prawdziwa 

obiektywizacja, jeśli takowa istnieje, następuje dopiero przy całkowitym wyeliminowaniu czy 

też zrozumieniu niemożliwości bycia w centrum układu. Innymi słowy, totalna 

subiektywizacja czy też zaakceptowanie jedynie subiektywnej bytności świata doprowadzić 

nas może do wniosków absolutnych, tj. prawdziwie obiektywnych.
67

 

Zgodnie z sinusoidą pojawiania się kolejnych szczytów fali będących jednocześnie 

punktami wyjścia w nowe terytoria, Turner zdobył jeden z ważniejszych szczytów w 

odniesieniu do formy, koloru i światła. Jego uabstrakcyjnienie doprowadziło, z rezygnacji ze 

szczegółu kosztem połaci. Paradoksalnie to podejście do szczegółu kojarzy nam się 

poszukiwaniem, z badaniem i pojmowaniem, z chęcią zbliżenia się do zagadnienia. W 

metafizycznym pojęciu kwestia ta ma się jednak zupełnie odwrotnie. Otóż szczegół, którego 

ramy przez wiek trzymały w ryzach ekspresję twórczą, ale i umysłową, przez swoje 

stopniowe zanikanie pozwolił na poszerzenie spektrum tego czym sam był, ale i tego co 

znajdowało się wokół niego. Dopiero podnosząc głowę znad mikroskopu można dostrzec 

skalę obserwowanego zjawiska.
68
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W ten sposób dotarcie do absolutu malarskiego osiągniętego w XX wieku było 

nieuniknione. Światło, będące przez cały czas motorem i rusztowaniem owych poszukiwań, 

jako samodefiniujący się sens wszechświata w jednym fotonie, okazało się, po pierwsze, 

pokrywać ze słusznością swego pierwotnego wyboru na ekwiwalent najwyższej boskości, po 

drugie, udowodniło istnienie swej witalnej mocy, jak i bycia łącznikiem pomiędzy światem 

fizycznym a metafizycznym. Poprzez swoje interdyscyplinarne zdolności docierania oraz 

odczytu światło okazało się tym, za co od zarania dziejów było uważane.  

Doprowadzenie w XX wieku do pewnego przedsmaku absolutu przedstawionego 

wizualnie, ale też matematycznie, przywiodło artystów i naukowców do jednych z 

największych odkryć w dziejach ludzkości. Zaistniało rozmycie granic poszczególnych 

rodzajów sztuki, coraz mocniejsze mieszanie się teorii naukowych z teoriami artystycznymi 

oraz radykalna rezygnacja ze świata realnego w sztuce. Najogólniej mówiąc, wkroczenie w 

transcendencję poprzez uabstrakcyjnienie formy wypowiedzi i przenikanie się teorii 

naukowych z artystycznymi było efektem przemian, których podłożem było totalne otwarcie 

się sztuki na świat metafizyczny.
69

  

Wraz z rozszerzającym się wszechświatem oraz nowymi fluktuacjami pojęć wewnątrz 

niego rozrastała się także coraz świadomiej odbierana równoległa przestrzeń diaphanum. 

Odkrycia teorii względności Einsteina oraz teorii nieoznaczoności fizyki kwantowej 

Heisenberga były przyczynkiem do przełamania jednych z ostatnich granic stojących na 

przeszkodzie świadomego dojścia do transcendentalnego.  

Pierwsza teoria z 1905 roku głosiła, iż po pierwsze, grawitacja nie jest typową siłą, 

lecz zagięciem czasoprzestrzennym, czyli, po drugie, czas jest pojęciem względnym, co 

oznacza, że płynie w innym tempie dla każdego obserwatora fali świetlnej. Dla każdego 

obserwatora, niezależnie od drogi przebytej przez światło, prędkość fali świetlnej musi 

pozostać taka sama. Droga podzielona przez czas daje nam prędkość. Skoro prędkość światła, 

według teorii względności nie może być różna, a droga zwiększa się lub zmniejsza, to 

również czas musi podlegać tej samej prawidłowości. 
70

 

Teoria Heisenberga z 1926 roku spotęgowała relatywistyczny szok początku XX 

wieku. Jego teoria nieoznaczoności, która zgłębiała fizykę kwantową, wyjaśniała, że dokładne 

zbadanie przestrzeni kwantowej jest niewykonalne. Do zbadania cząstki trzeba ją oświetlić. 

W tak małych odległościach jak kwanty trzeba użyć najmniejszej porcji światła, czyli jednego 
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fotonu, do oświetlenia równie niewielkiego materiału badawczego. Energia jednego kwantu 

światła zmienia położenie badanej cząsteczki nie do przewidzenia. Im większa dokładność 

badania, tym więcej energii potrzeba do zachowania precyzji. Im więcej energii 

wykorzystanej do badania, tym większe zaburzenia przez to wynikają. Sam pomiar zatem 

zaburza badany układ. Jedynym osiągalnym wynikiem badanej przestrzeni kwantowej, jest 

jedynie pewien zbiór prawdopodobieństw przyszłych zdarzeń.
71

 

Dokładnie po 1930 roku, wraz podjęciem podobnej tematyki subiektywizmu w 

filozofii, nauka dowiodła przewidywanych, czy może bardziej odczuwalnych, praw 

relatywizmu, przypadkowości i nieoznaczoności.
72

 Które to idee w języku sztuki i świecie 

metafizycznym dojrzewały od wieków, by w połączeniu z omówionymi odkryciami 

spotęgować odczucie połączenia z absolutem.  

Z każdym wiekiem, a nawet dekadą, przybywa odkryć zwiększających jedynie nasze 

poczucie przypadkowości we wszechświecie. Samo uczucie przytłaczającego 

niewyjaśnialnego ogółu okazuje się bardzo często zbawienne, ponieważ „im bardziej jakaś 

nauka zbliża się do rzeczy jednostkowych, jak dzieje się to w takich naukach praktycznych 

jak medycyna, alchemia lub etyka, tym mniej może ona dawać pewności z powodu wielkiej 

liczby rzeczy jednostkowych, które muszą być wzięte pod uwagę.”
73

 Nieskończoność zdarzeń 

staje się zatem wybawieniem od skończoności o niemożliwej do poznania liczbie elementów. 

Przypadkowość przywoływana już wielokrotnie jest po części mechanizmem 

omawianych zagadnień. Jak pisał Didi-Huberman odwołując się do statusu dzieła sztuki: 

„Transcendentalna subiektywność musi prowadzić do takich irracjonalności. To ona prowadzi 

całą grę, […] tylko ona może sformułować ustanowienie podstaw i całkowite określenie 

istoty.”
74

 Przypadkowość nie niszczy porządku przyrody czy wszechświata, ale współdziała z 

nimi. Jest obiektywną cechą przyrody, że „obok nieuniknionych błędów pomiarowych istnieją 

rozmaite fluktuacje atakujące z zewnątrz badany układ, które – nawet w zasadzie – 

uniemożliwiają znajomość warunków początkowych z dowolną precyzją.”
75

  

Analogię do istoty złożonej z nieustających fluktuacji Didi-Huberman odnajduje we 

Freudowskiej analizie snu. Praca snu rozrywa racjonalność na strzępy, a logiczne następstwa 

zazwyczaj nie mają w nich miejsca. Każda próba logicznego połączenia dwóch przedstawień 

sennych rozsadzana jest przez kolejną następującą po nich nieracjonalność. Zagęszczenie 
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deformuje znany ze świadomego świata sposób postrzegania. „Nie ma już zatem 

‘elementów’, istnieją tylko powiązane relacje i krystalizujące się przejścia.”
76

 Doprowadza 

nas to do pytania, które również zadał sobie Didi-Huberman, mianowicie, o „kształtowanie 

się zniekształcenia”
77

, a konwertując to stwierdzenie na potrzeby naszych rozważań, pytanie o 

płaszczyznę łączącą elementy układanki diaphanum. 

Według Freuda marzenie senne posługuje się „figuratywnym przedstawieniem” tylko 

po to, by móc z niego zrezygnować celem rozbicia ‘podobieństwa’ i wręcz sparaliżować 

racjonalne poznanie treści snu. Wyrwy i przesunięcia mają być spowodowane swoistym 

brakiem, podobnym do eterycznego, metafizycznego braku w sztukach plastycznych. 

Ponieważ jedynym materiałem, w którym rzeźbić może sen jest obrazowość naszej 

podświadomości, co w efekcie napędza konflikt – brak i rozdarcie versus obraz. Każda 

‘figura’ skazana jest zatem na zmiany, co wywołane jest przez alogiczność snu, ze swym 

podłożem w transcendentalnym braku. Odwołując się wraz z Hubermanem do odbieranej 

sztuki, dochodzimy do owego wyczekiwanego momentu przejścia. Mechanizm pracy naszego 

mózgu w zetknięciu z intensywnie, diaphanalnie nacechowanym z natury rzeczy dziełem 

sztuki, nie różni się znacznie od jego pracy podczas irracjonalnego marzenia sennego. 

„Obrazy, rzecz jasna, nie są snami. Widzimy je otwartymi oczami, ale być może właśnie z 

tego powodu coś nam umyka.”
78

 Moment rozerwania, czy też porwania nas przez diaphanum 

dzieła sztuki w przestrzeń metafizyczną, podobnie jak w przejściu pomiędzy jednym sennym 

obrazem a drugim, Huberman przypisuje Freudowskiemu ‘symptomowi.
79

  

Czym jednak jest symptom skoro, cofając się w naszej dedukcji o kilka zdań, okazuje 

się czystym transcendentalnym brakiem? Jesteśmy skazani przez niego na irracjonalność, 

przemieszanie pojęć, ale też na losowe wepchnięcie nas w metafizyczną otchłań dzieła sztuki, 

będącego wizualnym mediatorem z przestrzenią diaphanum. Freudowski symptom jest 

rozdarciem w naszym ciągu poznawczym. Kończy jedną figurę, by rozpocząć drugą. W tym 

pojęciu staje się podstawową jednostką twórczą.
80

 Wynikające z niepojętego Ejn Sof i lux 

prima rozdarcie, wciągające nas w już uświadomione przyczyny wciągnięcia, zdaje się być 

pojęciowym archetypem suprematycznym. Malewiczowskim czystym odczuciem i 

Benjaminowskim doświadczeniem.  
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Czyste suprematyczne uczucie, doznanie, przeżycie w dziełach Malewicza, w swej 

prostej geometrycznej formie sięga do absolutnego i ostatecznego uabstrakcyjnienia i 

uogólnienia formy w celu wywołania symptomu łączącego nas z przestrzenią metafizyczną. 

„Z suprematycznego punktu widzenia zjawiska świata przedmiotowego są same w sobie bez 

znaczenia; istotne są doznania jako takie – całkiem niezależne od tego, co je wywołało.”
81

 

Element suprematyczny jest więc najkrótszą możliwą drogą czy też najsprawniejszym 

katalizatorem przywołującym freudowski symptom. Jego najbardziej znane dzieło było 

właśnie tym wszystkim: „kwadrat = wrażenie, białe tło = nicość, poza tym wrażeniem”
82

  

Konsekwencja Malewicza w wyzbyciu się przedstawieniowości była nieubłagana, 

doprowadzając go do białego kwadratu na białym tle. Nicość na nicości jako nowy, 

niepojmowalny wręcz, wymiar suprematyzmu. Czyste przeżycie, bezpośredni portal odarty 

niemal do zera z figury. „System konstruuje się w czasie i przestrzeni – pisał Malewicz – nie 

będąc zależnym od jakiegokolwiek estetycznego piękna, przeżyć czy nastrojów i stanowi 

raczej, jako poznanie, filozoficzno-kolorystyczny system realizacji nowych ruchów moich 

wyobrażeń. [...] Płyńcie! Biała, wolna otchłań, nieskończoność przed wami!”
83

 

Malewicz do swych teorii doszedł przez wprowadzenie pojęcia tak zwanego ’elementu 

dodatkowego’, powoli mutującego zastane nurty malarskie w kolejne subiektywne 

następstwa. Swoje analizy prowadził bardzo logicznie i ściśle naukowo, powołując specjalną 

próbną grupę studentów oraz notując przebieg każdego spośród przeprowadzanych 

eksperymentów. Zastrzegając przy tym jednak niemożność pełnego poznania 

nieprzewidywalnej rzeczywistości.
84

 Element dodatkowy pojawia się zgodnie z tą teorią przy 

każdym grzbiecie fali przełomu okresów w historii sztuki. Tak i u Malewicza pojawiły się 

podstawowe elementy suprematyczne, by w swoim czasie i poszukiwaniach równolegle 

uzupełniły się z pozostałymi dziedzinami nauki i filozofii. 

Malewicz swą konsekwencję rezygnacji z przedstawieniowości doprowadził, jak było 

powiedziane, niemal do zera, ale jedynie niemal, gdyż wciąż pozostał on w materialności  w 

swojego dzieła. Skazany bowiem na płótno naciągnięte na drewnianą ramę, nie mógł w pełni 

wyzwolić się od materialności przedstawienia. Rozpatrując problem w granicach obszaru 

płótna, rolę symptomu w momencie osiągnięcia granicy przedstawienia przejmuje zatem 

forma malarska. Media według Gottfrieda Boehma łączą się z formą i treścią. Dopiero 

zebrane czynniki tworzą obraz. By zrozumieć dzieło sztuki należy więc wdać się w analizę 
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jego podzespołów treściowych, jak i formalnych.
85

 Obraz posiada więc przede wszystkim 

treści metafizyczne, magiczne, kultowe itd., jest symptomem, otwarciem na proces wejścia w 

ową treść oraz jej przeżywanie. Jednak jego forma, fizyczność, stanowi o odbiorze 

zakodowanej treści.
86

 

 

 

 

 

1.5. Kazimierz Malewicz, Białe na białym,1918 

 

 

Jaki jest główny czynnik fizykalny konstytuujący czytelność obrazu? Za Heglem 

przywołać należy w tym miejscu światło odnoszące się samo przez się do ciemności, a 

traktując oba zjawiska jako podstawowy warunek do zobrazowania materialności dzieła, 

rozumianego jako formę fizyczną oraz malarską, dochodzimy kolejny raz do 

Hubermanowskiej pary ‘połać – szczegół’. Przypisując pojęciu połaci zjawisko światła, jak i 

ciemności, niosących ze sobą bogactwo diaphanalnej nieskończoności. Na dalszy plan 
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naszych zainteresowań stricte formalnych odsuwamy szczegół.
87

 Formą wpisującą się 

eteryczną formę symptomu, otwierającą przestrzeń pomiędzy, a zarazem logicznym 

następstwem wydarzeń historycznych z pogranicza sztuki i nauki są obrazy Marka Rothko. 

Wychowany w tradycyjnej, ortodoksyjnej, żydowskiej rodzinie Marcus Rothkovich 

zdobył gruntowną wiedzę religijną, przez co, jak sam mówi, nie miał za dużo z dzieciństwa. 

Inspirując się grecką mitologią, filozofią i dramatem, naukami Nietzschego, a także 

malarstwem figuratywnym, od którego sam rozpoczynał swą drogę artystyczną, stworzył z 

czasem jeden z najważniejszych nurtów artystycznych XX wieku, czyli color field painting. 

Po emigracji do Stanów Zjednoczonych oraz zmianie nazwiska, już jako Marko 

Rothko, związał się z nowojorską sceną artystyczną. Mimo napięć polityczno-

światopoglądowych w latach okołowojennych, nie był, jak to opisują jego znajomi, typowym 

buntownikiem społecznym. Artyści sceny nowojorskiej czuli, rzecz jasna, kryzys moralny 

świata prowadzonego na stracenie destrukcją wrzącej wojny. Niemożliwym było, jak mówił 

Barnett Newman, malować tak jak kiedyś.
88

 Rothko jednak wydawał się być bardziej 

romantyczny w swym podejściu aniżeli chociażby radykalni syjoniści.
89

  

Emigracja do Nowego Jorku bardzo mocno wpłynęła na artystę. Jego sposób 

malowania osadził się w świadomości figuratywnej, której z czasem zaczął się wyzbywać. 

Przedstawienia miasta, metra czy akty i portrety coraz bardziej odbiegały od realistyczno-

warsztatowego podejścia. Od samego początku czytelny był jednak metafizyczny ładunek 

jednolitych w kolorze płaszczyzn oraz nieokreślonych do końca form przedstawień. Rothko 

podkreślał różnicę pomiędzy umiejętnością samą w sobie a umiejętnością związaną z duchem 

i odczuciem, podkreślając samym, zgodnie z myślą romantyczną, nieskażoną spontaniczność i 

bezpośredniość dziecka. Swoboda malowania ale też samotność i melancholia, którą od 

samego początku chciał oddać Rothko, wieściła postępujące odejście od realizmu do jego 

czystej znanej nam dzisiaj abstrakcji.
90

  

Ta streszczona historia malarstwa w biografii Marka Rothko doprowadza nas do 

ostatecznej formy malarskiej, która stała się jedną najbardziej rozpoznawalnych w czasach 

powojennych. Uogólniające się obrazy dotarły do kompozycji składających się czasem 

jedynie z dwóch monumentalnych prostokątów. Często dwumetrowe powierzchnie 

zamalowane wieloma warstwami transparentnej farby nakładanej bardzo delikatnie, wręcz 

„wdmuchiwanej” na płótno przez wielokrotne pociągnięcia pędzlem, budowały eteryczny, 
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powietrzny charakter. Uzyskany przez to ciężar masy koloru, ale też lekka i transparentna 

nieoznaczoność przestrzeni o nieokreślonym konturze, sprawiają wrażenie ruchu, wręcz 

oddechu całego dzieła. Obrazy Rothko pełnią rolę „membrany powiązanej z fizjologicznymi 

rytmami ciała obserwatora i skurczowo-rozkurczowym pulsem widzenia.”
91

 Widz pogrąża się 

w dali przestrzeni koloru, by zostać wyrwanym przez kolejną stojącą obok nieco mniejszą czy 

też większą nieokreśloną przestrzeń sąsiadującej barwy. Obserwacja obrazu jest ciągłą walką 

i próbą odnalezienia się pomiędzy poszczególnymi polami obrazu zespolonych otaczającym 

je, można powiedzieć, kolorem porządkującym, który z czasem sam staje się elementem owej 

rozgrywki wizualnej pól. Natężenie przestrzeni wraz z ich eterycznością wprawia nas w 

zaciekawienie owocujące zupełnym zatopieniem się głębie całości kompozycji.
92

 

Huśtawka percepcyjna obrazów Rothko przywołuje Freudowski system działania 

marzeń sennych napędzanych symptomem. Jak tłumaczył Freud: „Tym, co uniemożliwia […] 

dedukcję […] jest stan permanentnego konfliktu, nigdy nie rozwiązanego ani uspokojonego, 

[…], że znajduje się on na stanowisku granicznym dwóch przeciwstawnych sił – oraz że 

próba walki z symptomem doprowadzi tylko do utwierdzenia jego trwałości.”
93

 

Forma w obrazach artysty ściśle związana jest z ich treścią. Rothko pragnął, by obrazy 

oglądane były z bliskiej odległości, na wysokości wzroku widza, tak by ich monumentalność i 

umiejętność wsysania obserwatora sprawiły wrażenie zupełnego zatonięcia w przestrzeni 

taktylnej. Taktylnej z uwagi na charakter przenikających się segmentów obrazu, stworzonych 

jakoby z gęstego powietrza czy też żelu, zawiesiny, w którą zatapiamy się bez pamięci i 

chcemy niemal poczuć.
94

  

 Otoczeni taktylną mgłą niczym Friedrichowski mnich nad brzegiem morza, 

odczuwamy romantyczną, niekończącą się diaphanalną przestrzeń, której nawet sam Rothko 

nie ośmielił się skonkretyzować werbalnie. Sam nigdy też nie uważał się za abstrakcjonistę: 

„I’m not interested in the relationship of colour to form or anything else,. I’m interested only 

in expressing basic human emotions – tragedy, ecstasy, doom, and so on”
95

.  

Konsekwencja utrzymywania obrazów w tajemnicy przed zupełnym ich zrozumieniem 

wraz z opanowaniem koloru, światła i ciemności każe patrzącemu zatrzymać się przy nich na 

dłużej. Przenosi jego umysł, próbujący racjonalizować odbierany obraz, w przestrzeń 
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nienazywalną, czyście diaphanalną. Symptomatyczność, tak mechanizmów na, jak i całego 

obrazu jako obiektu, wprowadza nas bezpośrednio w teorię Malewiczowskiego białego 

kwadratu na białym tle, by od razu wyjść poza nią. Pomimo swej prostokątnej formalizacji, 

Rothko wymyka się interpretacji idącej w kierunku czystej geometryzacji, dryfując w 

nieskończoności czystego symptomu. Bliski kontakt widza z dziełem pozwala, zgodnie z 

prawem symptomu, wkroczyć w dryfujący stan gry świateł, cieni, kształtów i przestrzeni.  

 

 

 

1.6. Mark Rothko, Untitled, 1969 

 

 

Apogeum metafizyki Malewicza i Rothko zespolone w czasie z największymi teoriami 

naukowymi pozwala nam w najmroczniejszym dla XX wieku czasie odnaleźć 

najklarowniejszą ideę, niepodlegającą jednocześnie żadnym jej zapisom. Obrazy Rothko, 
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będące połacią ze szczegółem kształtu wymykającego się samemu sobie w ową nadrzędną 

połać, uniemożliwiają jakiekolwiek skonkretyzowane ich odczytanie. Subiektywna 

duchowość, intymność i tajemnica – zobrazowanie przestrzeni taktylnej otaczającej widza, 

symptomatycznie wprowadza go w niemożliwą do skonkretyzowania przestrzeń 

diaphanum.
96

 

Czy jednak mimo nieoznaczoności potencjału diaphanum można odczytać czy 

próbować również nazwać taktylną ową nieskończoność? Możemy z pewnością zbliżyć się do 

niej, wejść z nią w pewną relację. Wkroczyć weń symptomatycznie przez dzieło sztuki. 

Odwołując się do korzeni Marka Rothko powróćmy zarazem raz jeszcze do teorii 

kabalistycznych. Odnaleźć tam możemy pewną analogię co do niemożliwości odczytu dzieł 

Rothko. Żydzi wierzą bowiem w jedność boga z pismem. Gematria alfabetu żydowskiego, 

czyli mistyczna numerologia, przypisuje każdej literze odpowiednik liczbowy. Poprzez 

odpowiednie procesy możemy odczytać utajone treści każdego wyrazu, a także jego 

połączenia z innymi słowami. Każde słowo ma znaczenie literalne i zarazem magiczne. Tora 

traktowana jest na równi z żyjącym człowiekiem, a same litery alfabetu w księdze Zohar 

przedstawione były jako żywe, mówiące i kajające się przed bogiem istoty. Stworzyciel jest 

dla Żydów pismem.
97

 

Bóg ma według tradycji żydowskiej dziesięć imion. Znamy niektóre z nich, takie jak 

na przykład Adonaj, a także pochodne ( Jahwe, Jehowa) pierwszego najważniejszego imienia 

– tetragramu JHWH. Jest to imię niewysłowione, którego wymawianie jest zabronione, a 

także niemożliwe. Cztery spółgłoski bez samogłosek tworzą zapis manifestujący się 

milczeniem. Znak graficzny, co więcej – słowo, powinno być narzędziem do wypowiadania 

owego zapisu. Ten schemat jest tu przełamany. JHWH ucieka w tajemnicę milczenia, 

symbolizując zarazem wszystko, ale umykając jednocześnie w nicość nieczytelności. Jego 

sensem jest paradoks zapisu bez możliwości odczytania.
98

 

Mark Rothko, odnajdując zapis do sformalizowania swojej przestrzeni taktylnej, a 

zarazem świadomie uciekając od interpretacji niewypowiadalnego, wpisuje się ten 

kabalistyczny mechanizm. Przestrzeń diaphanum wydaje się przez swoją podobną do 

potencjału pola kwantowego strukturę również pozostawać właśnie owym potencjałem 

niemożliwym do odczytania. W dodatku ciągle rosnąca niczym nieskończony, a jednocześnie 

rozszerzający się wszechświat, wydaje się być abstraktem do granic możliwości.  
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Czy zatem nauka może w zracjonalizowany sposób poznać każdy element 

wszechświata? Nieprzewidywalność podstawowych mechanizmów rządzących 

wszechświatem przemawia raczej przeciw takiej możliwości. Na dodatek, z uwagi na równie 

nieskończony potencjał pola naukowego, wchodzący w relację z potencjałem pola 

diaphanum, wydaję się to jedynie nadbudowywać niewiadome. Czysty pojęciowy przypadek 

nie istnieje, będąc jedynie brakiem dostatecznej uwagi obserwacji, a mnogość 

nieprzewidywalnych zdarzeń jest nie do opanowania. Znając jednie 5% energii, która 

oddziałuje w naszym wszechświecie, jesteśmy skazani twierdzić, że cała reszta to Ejn Sof, 

niewypowiedziane JHWH, ciemna materia, która prawdopodobnie podlega zupełnie innym 

prawom fizyki aniżeli tym, które znamy. Wpisujemy się rzecz jasna w tym momencie w 

schemat, któremu poddali się wszyscy wielcy tego świata, dotykając granic możliwości 

umatematycznienia niewiadomych. Pozostaje nam czekać aż granica znów zostanie 

przesunięta. 

Potencjał diaphanum – podobnie jak pole Higgsa – istnieje od zawsze i wszędzie, w 

tym momencie ogarniając wszelkie zaistniałe, przyszłe i przeszłe pojęcia. Do wyrwania 

każdego pojęcia, do wywołania drgań pola potrzebny jest odpowiedni symptom – 

doświadczenie. Diaphanum jest więc połacią, którą otwiera szczegół symptomu. W skali 

naszych zmysłów takim szczegółem, wejściem do może być na przykład połać przestrzeni 

taktylnej obrazu Rothko. Dzieło sztuki bowiem przez swój pokaźny potencjał kontekstualny 

może wywołać największe drgania pola.  

Jakiekolwiek uporządkowanie chaosu jest jednak niemożliwe, gdyż przeczyłoby to 

jego pojęciu. Tak jak wyjście z symptomatycznej plątaniny snów Freuda prowadzi jedynie 

przez sam symptom czyli synonim rzucenia w nieznane. Następstwa symptomów są 

momentalne i poruszają się po wszechświecie z prędkością światła. Są niemożliwe do 

kontrolowania. Widzimy tylko to na co padło światło, innymi słowy to, w co zostaliśmy 

wepchnięci przez symptom. Jedynie akceptacja zasady nieoznaczoności otworzy nam drzwi 

przestrzeni diaphanum. 

Posługiwanie się jednocześnie językiem fizyków i metafizyków stało się niezbędne do 

zbliżenia się do teorii będącej łącznikiem obu sposobów postrzegania. Toniemy wręcz 

rozkosznie w diaphanum, gdyż do wyjaśnienia potencjału metafizycznego potrzebujemy 

niewypowiadalnego totalnie subiektywnego w odbiorze obrazu Rothko, jak i teorii 

Heisenberga. Co w tym wszystkim niezwykle istotne, jeśli te oraz podobne teorie mają być 

narzędziami poznawczymi, jednostkowa obiektywizacja jest zbędna, bezpodstawna, a co 

najistotniejsze, niemożliwa. 
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Wyjście z mroków kryzysu Husserla, które staje się faktem, nastąpić może jedynie 

przez mediację postaw. Z uwagi na formę oraz odwieczny imperatyw odnajdywania i próby 

pojmowania światła, najodpowiedniejszym mediatorem jawi nam się subiektywne dzieło 

sztuki. Prawa, teorie i tezy przedstawione w tej rozprawie negują i unieważniają myślenie 

obiektywne. Natomiast zsubiektywizowane do granic możliwości diaphanum okazuje się w 

swej nieskończoności jedyną prawdziwie obiektywną przystanią. Tylko prawdziwa 

subiektywizacja może zatem stać się wartością mediującą, narodzinami nowego języka 

pomiędzy myślą fizyczną a metafizyczną. „Metoda nauk obiektywnych spoczywa na głęboko 

ukrytym podłożu subiektywnym, o które nigdy nie pytano, którego filozoficzne oświetlenie 

wyznaczałoby dopiero prawdziwy sens osiągnięć nauk pozytywnych i, odpowiednio, 

prawdziwy sens istnienia obiektywnego świata – właśnie jako sens transcendentalno-

subiektywny.”
99

  

 

 

Nowy język 

 

 

Światło, przewijające się jako główny wątek pomiędzy osnową omawianych przez nas 

poszukiwań w historii malarstwa, stało się więc nie tylko kręgosłupem, ale i samym 

mediatorem pomiędzy od wieków zantagonizowanymi pojęciami świata. Wyjście z fizyczno-

metafizycznego kryzysu XX wieku staje się więc możliwe dopiero wtedy, gdy jasnym stanie 

się, iż odkrywanie sensu wszechświata ma swój równorzędny udział po obu stronach 

spektrum poznawczego. Co więcej, równouprawnione traktowanie języka nauki tak jak i 

sztuki doprowadzi do zatarcia, a w efekcie całkowitego unicestwienia granic pomiędzy 

podejściem myśli i czynu. Efektem tych dwóch jest bowiem czyste doświadczenie, w pełni 

świadomy język szukający prawdziwego sensu, nie jedynie teorii.
100

 

Połączenie świata ścisłych nauk fizycznych oraz metafizycznego ducha rodzi zupełnie 

nową jakość oraz sposób odbierania i podejścia do rzeczywistości. Pozostając przy tym w 

mechanizmie rozwoju sztuki, kolejnym krokiem staje się więc wyjście z płaszczyzny obrazu. 

Osiągnięcie na dwuwymiarowym obrazie wizualnego połączenia z absolutem uświadamia 

nam równocześnie ograniczenia materialności samego obrazu. Jakkolwiek obraz perfekcyjnie 
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nie oddawałby swej treści, jest li tylko jej symbolem otwierającym drogę odbiorcy – 

materialnym symptomem. Logicznym więc, po zrozumieniu lub bezpieczniej mówiąc, po 

zbliżeniu się do tajemnicy światła w formie malarskiej, jest sięgnięcie po samo światło jako 

materiał twórczy. A co za tym idzie, wyjście poza formę obrazu, czyli w przestrzeń 

trójwymiarową.  

Miało to już swój początek u Marka Rothko malującego boki swych obrazów mające 

sugerować kolejny wymiar i niwelować granicę płaskiej przestrzeni. Były to jednak zabiegi 

wciąż w granicach naciągniętego na krosno płótna. Environment stworzony przez kolejnych 

twórców wykracza po za te ograniczenia, chcąc jak najbardziej zbliżyć się do wytęsknionego 

czwartego – metafizycznego – wymiaru, który zdaje się wymykać naszemu postrzeganiu z 

każdym rzekomym zbliżeniem się do niego.  

 

 

 

2.1. James Turrell, Dhatu, 2009 

 

 

Na potrzeby prac Jamesa Turrella wprowadzane jest pojęcie Ganzfeld, czyli obszaru 

całości, obejmowanej przez jego dzieła. Zagarnia ono cały potencjał w obrębie pewnego 

obszaru, uwalniając przy tym swój potencjał naukowy, jak i duchowy. Anektując określoną 
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przestrzeń wraz z widzem Ganzfeld nadaje im poprzez konotacje malarskie, rysunkowe i 

architektoniczne całą gamę powiązań sieci diaphanum. Ma w sobie cały potencjał i fluktuacje 

metafizyczne wraz z ich nośnikami, czyli innymi słowy, oznacza absolutne dzieło 

równouprawnionej działalności ducha i umysłu.
101

  

James Turrell, wychodząc poza medium malarskie, pozostając wciąż w duchu color 

field painting Marka Rothko, staje się przykładem ukazującym efekt odnalezienia owego 

nowego języka. Konotacje z color field painting są przy takim stopniu uogólnienia 

formalnego owego nurtu oczywiste i niemożliwe przez współczesną sztukę do ominięcia. 

Jednak różnica w potraktowaniu światła nie jako rozcieńczonego pigmentu, jak robił to 

Rothko, lecz jako żywego, autentycznego materiału zamkniętego w architektonicznym 

wnętrzu, nakłania nas do odczytania wielopłaszczyznowej treści Ganzfeld artysty z zupełnie 

innym nastawieniem i energią. Użycie światła jako materiału tworzącego przestrzeń, a zatem 

konsekwentne zastosowanie jego właściwości tworzących jak i treści w nim zakodowanych, 

wielokrotnie potęguje dramaturgię, którą osiągnął Mark Rothko. Ganzfeld Turrella nie jest już 

symptomem wywołującym, mniej lub bardziej, pewną zależność ku przestrzeni 

symbolizowanej, ale staje się tą przestrzenią. Jego dzieło jest światłem. Jest przestrzenią 

wypełnioną kolorem prawdziwym, nie odbitym od przeszkody. Jest całym bogactwem 

kontekstów niesionych przez światło, a zatem jest swego rodzaju syntetycznym 

diaphanum.
102

 

Techniczny zabieg stworzenia dwóch nieco różniących się od siebie wizualnie 

nieskończonych przestrzeni, które niepewnie próbujemy spenetrować, potęguje zatopienie w 

nieokreślonym bycie myśli, wspomnień, odczuć. Niezbędne do odczytania prac Turrela 

doświadczenie, uświadamia nam też istotę obcowania z dziełem sztuki. Poczucia zderzenia 

się z symptomem rzucającym nas od obrazu do obrazu wytraca nasz percepcyjny grunt pod 

nogami, oferując jedynie przestrzeń. Stajemy, będąc wewnątrz Ganzfeld, w symulacji 

Freudowskiego snu który, będąc nieoznaczonym, rządzi się własną fizyką, emanuje swoim 

własnym wewnętrznym światłem. Obserwujemy w pewnym sensie własne obserwowanie 

zamknięte w diaphanum Turrella, a zatem zapętlamy się gubiąc punkt odniesienia.
103

 Niczym 

w romantycznej mgle nasz mózg musi zredefiniować postrzeganie, zdając się na inne zmysły 
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aniżeli jedynie wzrok, co wymaga wytworzenia nowych mechanizmów poznawczych, a także 

nowego języka.
104

 

Mocno spersonalizowane doświadczenie buduje nam nasz własny ogląd sytuacji. 

Rzeczywistość Turrella, tak jak i rzeczywistość snu, staje się konwencją, konsensusem, na 

który musimy się zgodzić żeby nie przepaść w symptomatycznych odmętach.
105

 Będąc w 

dziele sztuki stajemy się częścią równoległej rzeczywistości, którą po części sami budujemy. 

Rzeczywistości bez horyzontu, góry ani dołu, bez dnia ani nocy, w której to czyste 

doświadczenie konstytuuje nową relację fizyka-metafizyka, otwiera nas na oba te elementy 

bez potrzeby ich rozróżniania.  

Swoiste zagubienie w świetle konstruowanym przez Turrella nie przyćmiewa jednak 

ściśle naukowego podejścia potrzebnego do wykonania tychże prac. Odpowiednie natężenie i 

dobór lamp, materiałów przepuszczających światło oraz sama specyfikacja działania światła, 

wyjątkowo mocno wpływa na odbiorcę. Wszystko to miesza się z natłokiem wrażeń i emocji 

doświadczanych wewnątrz Ganzfeld artysty, by ostatecznie zsubiektywizować każdy 

wkraczający weń umysł.
106

 

Turrell, budując przestrzeń, w której możemy doświadczać, pokazuje nam tak 

naprawdę, że to my jesteśmy jej twórcami będąc w kontakcie z przestrzenią diaphanum 

poprzez zaproponowaną przez artystę wizualność. To podkreśla fakt subiektywności efektu 

odbioru dzieła sztuki, zarówno prac Turrella, jak i innych przestrzeni będących całościowymi 

miejscami doświadczenia. 

Fakt miejsca – environment, w którym odbiera się sztukę, ale też samo w sobie jest 

dziełem sztuki, a zatem nie działa jak obraz, intymnie w sytuacjach jeden na jeden, lecz 

otwiera nas przez swoje otoczenie na szersze spektrum odbioru, powoduje pojawienie się 

nowej wartości ewokującej poczucie nadrzędnej metafizycznej przestrzeni przez zupełnie 

nowy filtr poznawczy. Filtr, który idzie w parze z Husserlowską subiektywizacją dążącą do 

nadrzędnej obiektywizacji.  

Dzieła Olafura Eliassona, a w szczególności The Weather Project, dobrze ilustrują 

pojawienie tego nowego elementu, jakim jest kolektywne doświadczenie. Zamontowane pod 

lustrzanym sufitem półkole wraz ze swym odbiciem oraz kolorem dwustu świecących na 
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żółto lamp przywołuje bardzo wyraziście jasne, letnie zachodzące słońce. Klasyczny 

romantyczny obraz pojawiający się w naszej głowie wraz z naturalnym zachwytem, spokojem 

oraz pewnym melancholijnym zawieszeniem, każą nam zatrzymać się w pochłoniętej przez 

żółto-pomarańczową barwę hali. Lustra odbijające całą widzianą przestrzeń pogłębiają 

poczucie znalezienia się miejscu tętniącym kontekstami metafizycznymi. W odbiciu 

dostrzegamy, że wraz z nami są w hali też inny zwiedzający. Będąc w każdym muzeum czy 

miejscu publicznym fakt ten jest oczywisty, lecz dzięki specyficznej atmosferze przestrzeni 

The weather project oraz odbiciu fakt ten dociera do nas wielokrotnie spotęgowany. Sztuczne 

słońce oraz rozpostarte przez nie światło jako dzieło sztuki są niejako jedynie tłem czy 

katalizatorem do wywołania kolektywnej reakcji świadomego, zbiorowego doświadczenia.
107

  

 

 

 

2.2. Olafur Eliasson, The weather project, 2003 

 

 

Umowna sytuacja, będąca jedynie nawiązaniem do słonecznego dnia, wywołuje w nas 

rozmaite skojarzenia i reakcje. Od fikcyjnego poczucia ciepła po wręcz zmianę nastroju 

wewnątrz nas. Konsensus zawarty pomiędzy artystą a odbiorcami w zbiorowej formie 

odbioru wywołuje złożoność odczytań. Budujemy własną rzeczywistość, podobnie jak w 
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pracach Turrella, odbieraną na podstawie bodźca jakim jest światło, a kierującą się w stronę 

symptomatycznego domina. Aspekt kolektywny pogłębia tę reakcję. Co więcej uświadamia 

nam różnorodność sposobów odbioru. Niczym w teorii nieoznaczoności mamy do czynienia z 

potencjałem prawdopodobieństw. Ma to oczywiście miejsce przy każdym innym dziele 

sztuki, lecz dopiero w architektonicznej przestrzeni o charakterze kompleksowym fakt 

multisubiektywnego odbioru dociera do nas bez przeszkód. Odnajdujemy się więc w 

diaphanalnej siatce skojarzeń już nie sami, lecz wraz z innymi wędrującymi. Na styku czynu 

– wspólnego wkroczenia oraz myśli – wzajemnego zrozumienia, pojawia się kolektywne 

doświadczenie rodzące nadrzędną możliwe, że już obiektywną prawdę, zbiorowej 

odpowiedzialności.
108

  

Witalno- mistyczne konotacje jakie niesie ze sobą światło wraz z jego zbiorowym – 

społecznym odbiorem budzi w nas poczucie przynależności i jedności poprzez nawet skrajnie 

zróżnicowanie jednostkowych doświadczeń. Punkt widzenia odbioru dzieła sztuki 

przemieszcza się z ikonicznego, zamkniętego połączenia dzieło – odbiorca na dzieło – 

odbiorca – inni odbiorcy, zmuszając nas do zatrzymania i zmiany perspektywy. Do 

poczynienia rewolucji mającej charakter kopernikańskiej teorii heliocentrycznej, dzięki której 

wyzwolenie się z egocentrycznego poczucia bycia w centrum otworzyło horyzont poznawczy 

ludzkości bardziej niż kiedykolwiek. Zatrzymanie się i spojrzenie z boku czy też w 

zwierciadło Eliassona uświadamia nam bycie częścią większego, złożonego, 

współodczuwającego zbioru. Pojęcie tego typu obiektywnych prawd za pomocą nowego 

języka, którym posłużyła się sztuka, pogłębia nasze czucie i zrozumienie, co skutkuje 

przeżyciem prawdziwego doświadczenia oraz możliwości kreowania własnej rzeczywistości 

pozbawionej antagonizmu fizyka – metafizyka.
109

  

 Błogostan przebywania w syntetycznej przestrzeni diaphanum uzasadnia się przez 

kontakt z owym diaphanalnym absolutem lub – jak pisał Heller – Wielką Matrycą, czy 

jakkolwiek by owego potencjału nie nazywano, przemawiając on do nas przez dzieło artysty. 

„W tym metafizycznym zdziwieniu jest też coś z przeżycia estetycznego. Wielka Matryca – w 

tej części, którą już znamy – nie tylko jest Piękna, ale wydaje się być Pierwowzorem, Matrycą 

właśnie dla tego wszystkiego, co uważamy za Piękne.”
110

 

                                                           
108

 Eliasson Olafur, Playing with space and light,[online], [dostęp 25.05.2017], dostępny w  internecie: 
https://www.youtube.com/watch?v=WCGuG0uT6ks 
109

 Idem, Light is life, [online], [dostęp 25.05.2017], dostępny w  internecine: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlMYFybnWfs 
110

 Heller Michał, Filozofia przypadku, s. 315.  



45 
 

Absolut, piękno, perfekcja to słowa nieuchwytne, a zarazem ścigane przez ludzkość od 

wieków. Błogi stan zbliżania się do nich poprzez wchodzenie w dialog z diaphanum czy to w 

pracach Turrella czy Eliassona okupiony jest zgodą na poddanie się przypadkowi symptomu. 

Nieoznaczoność i nieprzewidywalność z logicznego punktu widzenia wydawać się mogą 

zupełnie bezproduktywne. Stawiają nas w roli rybaków chcących nie tylko złowić w sieci 

same ryby, ale też morze. „Kiedy przyciągamy sieć do siebie (do swojego pragnienia wiedzy), 

musimy stwierdzić, że morze się oddaliło. Morze zawsze odpływa i ucieka, […] w chwili, w 

której wyciągamy swoją sieć, to co najistotniejsze, zniknęło. Ryby (figury, detale, fantazje) 

znajdują się w środku, ale morze, które umożliwiło ich istnienie, zachowało swoją 

zagadkowość.”
111

 Brak systematyki jest sensem mechanizmu diaphanum, a co za tym idzie 

nowego języka. Poczucie zagubienia niczym w pracy Jamesa Turrella, braku punktu 

odniesienia i orientacji jest warunkiem do odnalezienia nowej, nadrzędnej i obiektywnej 

wartości kształtującej się poprzez współodczuwane benjaminowskiego doświadczenia. 

Doświadczenie, które u swych podstaw ma odwieczną fascynację metafizyczno-fizycznym 

światłem. Wyjście z kryzysu doświadczenia następuje zatem przez nowe doświadczenie 

wywołane interdyscyplinarną, mediującą sztuką znającą prawidła nowego języka. 

 

 

Postradanie zmysłów – zamiast podsumowania 

 

 

 „Niekiedy mówimy, że poznanie prawdy ma moc oczyszczającą, ale dla Greków 

powiedzenie takie miało inne znaczenie. Dla nich wszechświat był harmonią, kosmosem i 

poznawcze wniknięcie w tę harmonię, a więc świadome w niej uczestniczenie, stanowiło 

środek do uporządkowania samego siebie, czyli do osiągnięcia szczęścia. Taki był ostatecznie 

cel uprawiania filozofii […] – włączenie się w harmonię kosmosu.”
112

 A zatem sam proces 

doświadczenia staje się sensem. Cel, czymkolwiek by nie był, okazuje się rzeczą drugo- lub 

trzeciorzędną. Uczestniczenie w zjawisku diaphanum i świadome poddanie się symptomowi 

prowadzą nas ku poznaniu jego tajemnicy, której brak zamkniętej definicji. Lecz czy 

świadomość jest w ogóle możliwa przy wkroczeniu w przestrzeń charakteryzującą się 

zupełnym brakiem oznaczoności? Dialog z absolutem, diaphanum, Ejn Sof czy 

wszechświatem zdawać by się mogło prowadzi bezpośrednio do szaleństwa. Niemożność w 
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odnalezieniu jakiegokolwiek punktu odniesienia, przy mechanizmie którego podstawą jest 

chaos, budzi w nas strach i niepokój.  

Mimo to pragniemy owego kontaktu niczym życiodajnego światła. Niepokojąca 

tajemnica nieskończoności buduje w nas tak strach, jak i fascynację. W tym momencie to 

sztuka staje się bezpiecznym pośrednikiem pomiędzy naszą zachowawczą naturą a 

bezmiarem potencjału metafizycznego. Wprowadza nas ona w stan flirtu z diaphanum, w 

bezpieczną symulację postradania zmysłów. Intymność przestrzeni taktylnej, jak i kolektywna 

przestrzeń metafizyczna Ganzfeld są dla nas propozycją wejścia w świat nieoznaczony. Świat, 

w którym przez pewien moment doznać możemy, czym byłoby rozkoszne rozpłynięcie się w 

równoległej, symptomatycznej rzeczywistości.  

 Komfort i wyzbycie się niepokoju związanego z wkraczaniem w ów bezmiar możliwe 

są poprzez świadomość naszej obecności wewnątrz niego oraz samej świadomości jego 

istnienia. Konfrontacja oswaja w nas obecność absolutu. Ta znów uczy nas koegzystować z 

nim częściej aniżeli jedynie w muzeum. Zachowanie świadomości i klarowności percepcji 

możliwe jest przy jednoczesnej akceptacji postradania zmysłów. Wówczas bez hamulców 

napięcia czyn – myśl komunikujemy się z diaphanum zgodnie z prawidłami nowego języka 

poprzez jeden przekaz i jedną formę komunikacji. Świadome wejście poprzez nowy język w 

dialog z absolutem paradoksalnie neguje tym samym pojęcie postradania zmysłów. Staje się 

wyjściem ponad kryzys doświadczenia z obu stron spektrum poznawczego Zarówno od strony 

braku kontaktu z metafizyką, jak i jej nadmiaru. 

 Zanegowane, świadome postradanie zmysłów staje się odpowiedzialnym 

doświadczeniem kontaktu z potencjałem metafizycznym. Wytraca swą niepokojącą groźbę 

szaleństwa, pozwalając spokojnie i klarownie spojrzeć w nieskończoność, dzięki czemu 

możemy finalnie odnaleźć kolektywne i odpowiedzialne doświadczenie, które możliwe dzięki 

sztuce, staje się obecnym także i poza dziełem artysty. A wszechogarniająca romantyczna 

mgła, budząca niepewność przy każdym stawianym kroku, okazuje się być prawdziwie 

obiektywną przestrzenią najczystszej myśli, ściśle związaną z metafizycznym potencjałem 

diaphanum. 
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……………………………………… 

 ( imię i nazwisko ) 

 

 

 

 

     O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 Niniejszym oświadczam, że przedłożoną magisterską pracę dyplomową  

napisałem(am) samodzielnie tzn: 

 

 

- nie zleciłem(am) opracowania pracy lub jej części innym osobom 

- nie przepisałem (am) pracy lub jej części z innych opracowań i prac związanych 

tematycznie z moją pracą  

- korzystałem(am) jedynie z niezbędnych konsultacji. 

 

 Mam świadomość, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia skutkowac będzie 

cofnięciem decyzji o wydaniu mi dyplomu. 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

        ( czytelny podpis  

  

        Poznań, dnia ……………… 

 



52 
 

 

…………………………………. 

 ( imię i nazwisko ) 

 

 

 

 

 

     O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

 

 

 Wyrażam zgodę  ( nie wyrażam zgody )* na udostępnienie mojej magisterskiej pracy 

dyplomowej. 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

        ( czytelny podpis ) 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia………………………. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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