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Wojna i wojsko w minionych czasach miały w Polsce 
swoistą terminologię: wypad zbrojny poza mury twierdzy 
określano mianem wycieczki, a zwiad – rekonesansem, 
co można etymologicznie wywodzić od francuskiego re-
connaissance – rozpoznanie terenu zajętego przez kogoś, 
zwiad, wyprawa kontrolująca, sprawdzająca aktualny stan 
rzeczy. Ponieważ connaissance znaczy znajomość czegoś, 
wiedzę, ale też świadomość, przytomność, można ocenić, 
że chodzi tu o „upewnienie” się, przez powtórny kontakt 
z przedmiotem, czy jest on taki, jak myśleliśmy, czy zgadza 
się z posiadanym już przez nas obrazem. W sytuacji gdy, 
żyjąc w kulturze, powracamy do jakiejś książki, obrazu, 
filmu (a więc zachowujemy się jak „koneserzy”), jesteśmy 
w nieustającym marszu sprawdzania, przypominania so-
bie, upewniania się – a więc w czynnościach należących do 
baumanowskiej typologii mobilności i migracji: spacero-
wicz (flâneur), turysta, włóczęga, gracz.

Z dziełem Stanisława Ignacego Witkiewicza spotkałem 
się przed półwieczem, gdy to w X klasie Liceum Zamoyskie-
go w Lublinie, odwiedzając przyjaciela z klasy, późniejsze-
go profesora i dziekana Wydziału Politologii UMCS – Jacka 
Ziemowita Pietrasia, dostałem od niego „dla zabicia czasu” 
dwa tomy Nienasycenia. Wstyd powiedzieć, ale nigdy mu 
tej książki nie oddałem. Dzisiaj, gdy całość pisarstwa Wit-
kacego ukazuje się w tym samym wydawnictwie – PIW, 
co i pierwsza powojenna książka, w kilkunastu tomach, 
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można „zwiedzać” rzeczywiście rozległy krajobraz myśle-
nia Witkiewicza, składając sobie nowe wrażenia w nową 
całość. Modnym dziś słowem jest „mapowanie” – moż-
na powiedzieć, że rekonesanse te są takim mapowaniem 
osoby i dzieła. Już w XIX wieku Wilhelm Dilthey określił 
to słowem „rozumienie” i przeciwstawił „wyjaśnianiu” (ja-
kie uprawiają nauki przyrodnicze). Nie „jasność” (oczywi-
stość) a „koherentność” jest tu kryterium prawdy, szukamy 
w fabułach i fragmentach struktury, całości, integralności. 
Może w żywiołowej i rozwichrzonej twórczości Witkiewi-
cza symptomem, że ta integralność musi mieć miejsce jest 
fakt, iż jako malarz i literat stworzył on jednocześnie pisa-
ny swoistą terminologią i podobny do traktatów Spinozy 
czy Leibniza system filozoficzny, a nawet wygłosił wykład 
o nim na Zjeździe Filozofów Polskich w Krakowie tuż przed 
wojną? Choć trudno powiedzieć, żeby komuś do tej pory 
system ten udało się błyskotliwie zrekonstruować, wyra-
zić, połączyć i ocenić z fachowego punktu widzenia.

Zdecydowałem się zatem, przedkładając tom różnych 
studiów o Witkacym, dołączyć doń dokument, dzięki 
któremu czytelnicy już jakoś wciągnięci w Witkacego 
(Witkacjusza) mogą zapoznać się z fragmentem czytanej 
w młodości „pierwszej książki filozoficznej” referującej 
monadologię Leibniza, by spróbowali ocenić „początki” 
myślenia teoretycznego tego autora i wejść „w nurt tej 
samej rzeki”, w której powstawały zaczątki jego świato-
poglądu. Naprowadzają na ten tekst wspomnienia prof. 
Tadeusza Kotarbińskiego, który systemowi Witkacego, 
choć topornej robocie samouka, przypisywał błysk ge-
nialności. Dołączam też do swoich studiów tekst mojej 
doktorantki Ewy Zarzyckiej, która pod moim patronatem 
obroniła na UMCS pracę doktorską na temat filozofii mu-
zyki, poświęcony zagadnieniom synestezji. Witkacy wy-
rażał się o tej teorii ze złością i pogardą, ale czy między 
jego „koloryzmem” a światem muzyki nie ma jakichś głę-
bokich powiązań? W końcu jego matka udzielała w Zako-
panem lekcji muzyki, a on sam pozostawił również szkic 
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jakiejś kompozycji. Warto więc zapoznać się z taką suge-
stią i hipotezą.

Unikalny charakter dzieła Witkiewicza, spekulatywizm 
teoretyczny wprowadzający gmach pojęć i twierdzeń „im-
plikowanych pojęciem Istnienia”, a jednocześnie uprawia-
nie sztuk jak najbardziej „naocznych” i konkretnych w ma-
larstwie, które nie odrywało się od rzeczywistości w postać 
powstającego wówczas „abstrakcjonizmu”, to przedziwna 
konstrukcja psychiczna i duchowa, która może absorbować, 
intrygować i fascynować niejednego czytelnika dziś i – za-
pewne – w dość jeszcze odległej przyszłości. Rekonesansujmy 
więc jego świat czy światy. Są tego warte.




