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WITKACY O PRZE¯YCIACH METAFIZYCZNYCH
Prze¿ycia metafizyczne to prze¿ycia zwi¹zane z tajemnic¹ istnienia. Powstaj¹
np. przy zetkniêciu siê z nieskoñczonoci¹: z tym, co nieskoñczenie wielkie,
i z tym, co nieskoñczenie ma³e. Niezbadana otch³añ kryje siê w najdrobniejszych
cz¹stkach materii, ale równie¿ nieskoñczonoæ kosmiczna (tzw. przez Witkacego tajemnica astronomiczna) nie daje nam szansy na stworzenie jakiego rozs¹dnego modelu kosmologicznego. Mo¿na rozmaicie percypowaæ nieskoñczonoæ: entuzjastycznie  jak Giordano Bruno albo z niepokojem  jak Blaise
Pascal.
Pascal zapytuje, czym jest cz³owiek w nieskoñczonoci, cz³owiek zawieszony miêdzy nieskoñczonoci¹ a nicoci¹? I odpowiada: cz³owiek jest nicoci¹
wobec nieskoñczonoci, wszystkim wobec nicoci, porodkiem miêdzy niczym
a wszystkim1. Chcielibymy mieæ jak¹ pewn¹ wiedzê, jaki sta³y punkt oparcia, ale ca³y fundament trzaska i ziemia rozwiera siê otch³ani¹2. Pascala przera¿aj¹ nieskoñczone otch³anie czasu ju¿ nieby³ego i czasu jeszcze nie zaktualizowanego, czuje te¿ lêk przed nieskoñczonymi ogromami przestrzeni; nie wie,
dlaczego istnieje tu i teraz, a nie tam i wtedy. Wiekuista cisza tych
nieskoñczonych przestrzeni przera¿a mnie3.
Prze¿ycia metafizyczne stanowi¹ wspólne ród³o zarówno prze¿yæ artystycznych, jak i religijnych. Czy Witkacy by³ cz³owiekiem religijnym? Czy wierzy³
w Boga? Pamiêtajmy, ¿e wed³ug w. Tomasza Bóg jest to¿samy z bytem nieskoñczonym i dowiedzenie istnienia bytu nieskoñczonego jest dowiedzeniem istnienia Boga. Pewnie, ¿e Witkacemu jest ideowo bli¿ej do Bruna-monadologa ni¿
do Tomasza, ale przecie¿ zarówno dla w. Tomasza, jak i Giordano Bruna Bóg
jest nieskoñczonoci¹ (nieskoñczonoci¹ aktualn¹). Wed³ug Miko³aja z Kuzy, który oddzia³a³ na myl Bruna, Bóg jest Jednoci¹ Nieskoñczon¹4, natomiast
stworzony wszechwiat nie jest ani skoñczony, ani nieskoñczony. Wszechwiat
jest nieskoñczonoci¹ ci¹gniêt¹, która nie wyra¿a w pe³ni absolutnej nieskoñczonoci przys³uguj¹cej Bogu. Sk¹d ta niewspó³miernoæ miêdzy nieskoñczono1
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ci¹ stworzonego wiata a nieskoñczonoci¹ jego Stwórcy?  dla Giordano Bruna
jest to nie do przyjêcia. Przecie¿ taka ci¹gniêta nieskoñczonoæ wszechwiata
powinna byæ wytworem równie ci¹gniêtej nieskoñczonoci samego Boga, Bogu
jednak przys³uguje nieskoñczonoæ maksymalnie rozci¹gniêta (jeli mo¿na tak
powiedzieæ). Wed³ug Bruna w na po³y finitystycznej wizji kuzañczyka boska
nieskoñczonoæ zostaje wyhamowana, wyja³owiona ze swych nieskoñczonych
mocy stwórczych: wszak boska nieskoñczonoæ winna siê wyra¿aæ w nieskoñczonej liczbie stworzonych wiatów, moc skutku winna wyra¿aæ moc tworz¹cej
przyczyny. I w³anie Bóg Bruna wyra¿a siê poprzez nieci¹gniêt¹ nieskoñczonoæ kosmiczn¹, przez nieskoñczon¹ wieloæ wiatów uformowanych nieskoñczonymi mocami twórczymi. Jest to zarazem Bóg bêd¹cy jednoci¹ immanentn¹
wiatu, jednoci¹ dzia³aj¹c¹ nie z zewn¹trz, ale wewn¹trz nieskoñczonego wszechwiata. Bóg od wewn¹trz o¿ywia byty stworzone i organizuje je w ca³oci funkcjonalne.
I w takiego Boga Witkacy wierzy³: Boga bêd¹cego nieskoñczonoci¹ aktualn¹, wyra¿aj¹c¹ siê w aktualnej nieskoñczonoci wszechwiata (co nie znaczy,
¿e wierzy³ tylko w Boga Giordana Bruna). Nieskoñczonoæ  oto jedyne wielkie s³owo, »ród³o i ujcie« wszystkich tajemnic5. Przed nieskoñczonoci¹ nale¿y wywaliæ siê na brzuch ze czci¹ i poddaæ siê6. Witkacy myli tu o nieskoñczonoci aktualnej (jej to w³anie trzeba oddawaæ czeæ), a jeli chodzi o stosunek
nieskoñczonoci potencjalnej do aktualnej, to wyznawa³ tutaj pogl¹d podobny do
pogl¹du Georga Cantora. Dla Cantora ka¿da nieskoñczonoæ potencjalna, jeli
ma byæ cile matematycznie u¿ywana, zak³ada nieskoñczonoæ aktualn¹ 7, za
u Witkacego znajdujemy takie oto stwierdzenie: pojêcie nieograniczonoci implikuje pojêcie nieskoñczonoci8 (przy czym nieograniczonoæ w tym kontekcie oznacza nieskoñczonoæ potencjaln¹, za nieskoñczonoæ  nieskoñczonoæ aktualn¹). Zdaniem Witkacego w ka¿dym stworze ¿ywym, a wiêc tak¿e
w cz³owieku, dzia³a rozpêd do nieskoñczonoci. Czy¿ nie przypomina to nam
przekonania Giordana Bruna, ¿e cz³owiek osi¹ga swe najwy¿sze dobro w³anie
w kontemplowaniu nieskoñczonoci? Cz³owieka wed³ug Bruna nie zaspokoi ¿adne skoñczone dobro, ¿adna skoñczona prawda; jego metafizycznego niepokoju
nie nasyci ¿adna skoñczonoæ. Dlaczego by nie staæ siê nieograniczon¹ wszystkoci¹? Musi istnieæ co, co obiektywnie odpowiada temu rozpêdowi do nieskoñczonoci. Trzeba siê zjednaæ z nieskoñczonym bytem, po³¹czyæ z nieskoñczonym wiat³em, dokonaæ skoku od tego, co skoñczone i mierzalne do tego, co
nieograniczone i niemierzalne. Jestemy tym doskonalsi, im bardziej jestemy
zjednani z tym, co nieskoñczone.
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