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 Chciałabym zastanowić się nad tym, jak postulat „zaniechania 
syntezy” oraz problem nieprzedstawialności Shoah odniesiony zosta-
je u Lyotarda do sposobu rozumienia negacji oraz, co ściśle się z tym 
wiąże, do sposobu rozumienia pojęcia wzniosłości, które wywodzi 
się bezpośrednio z tradycji żydowskiej, ale pojawia się również jako 
najważniejsza (zaraz po pięknie) kategoria w systemie estetyki Hegla 
i Kanta, do których bezpośrednio odwołuje się Lyotard.
 Dyskusja nad problemem nieprzedstawialności Auschwitz, zderzo-
na z jednoczesnym postulatem pamięci, powraca kolejny raz, przy oka-
zji wydania książki G. Didi-Hubermana Obrazy mimo wszystko. Didi-
Huberman przeciwstawia się przyjętemu podczas wieloletniej refleksji 
związanej z Auschwitz sposobowi dyskursu budowanemu od czasów 
Minima moralia Adorna po Le Différend Lyotarda. Odnosi się on do kwe-
stii pominięcia świadectw (a konkretnie: fotografii wykonanych przez 
świadków), a tym samym porusza kwestię interpretacji przestrzeni 
ikonosfery, samej możliwości czy niemożliwości przyjęcia obrazu.
 Didi-Huberman zarzuca Lyotardowi i innym zaangażowanym 
w dyskusję filozofom, że zatrzymują się na poziomie dyskursu, który 
jest sposobem ponownego wykluczenia pamięci o Zagładzie: mówi 
m.in. o tym, że historycy, jak i estetycy, tworzą właśnie takie mity niewi-
dzialnego / niewyobrażalnego Auschwitz, które pozwalają kulturze zapo-
mnieć i odwrócić oczy3. W przypadku obrazów, które pełnią rolę świa-
dectwa, sam obraz okazuje się zagadnieniem nie tyle estetycznym, co 
uwikłanym zarówno w etykę, jak i w polityczną ideologię.
 Niewyrażalne i nieprzedstawiane było przecież częścią polityki 
nazistowskiej, zmierzającej do zatarcia pamięci o ofiarach, skazują-
cej opowieść ofiar na wykluczenie z powszechnej historii i czynią-
cej ją tym samym niemożliwą do zrozumienia. Wzniosła ideologia 
III Rzeszy oparta na imperatywach, zasłonięta przez wzniosłą este-
tykę klasycznych budowli, stała się idealną przestrzenią dla „tajnej” 
działalności nazistów, która już w założeniu funkcjonowała jako „wy-
party symptom”. I paradoksalnie, symptom wyparcia odnalazł swo-
je potwierdzenie, gdy stał się „ponowoczesnym, nieprzedstawialnym 
sacrum naznaczonym tabu”: to, co zostało zanegowane, poprzez wy-
mazanie ze zbiorowej świadomości, zostało następnie uwznioślone 
w taki sposób, że ofiara stała się obiektem kultu. Nasuwa się zatem 
pytanie dotyczące interpretacji tego gestu: czy owa forma dialektyki 
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dziejów oznacza odzyskanie dla świadomości, dla pamięci, czy raczej 
powrót ten należy rozumieć jako kolejną formę wyparcia realnego 
dramatu ofiar?  
 Jak stwierdza Didi-Huberman: Mówić o Auschwitz w kategoriach 
niewypowiedzianego nie oznacza wcale zbliżyć się do Auschwitz – wręcz 
przeciwnie, oznacza to oddalić się od Auschwitz do sfery, którą Georgio 
Agamben doskonale określił jako mistyczną adorację lub wręcz nieświado-
mą powtórkę nazistowskiego arcanum4.
 Zwykliśmy przyjmować, że opresyjna interpretacja jest nośnikiem 
wymuszonego czy też narzuconego siłą sensu, że obraz trzeba uważać 
za obecność zamkniętą, doskonałą w swym porządku, nie otwartą na nic 
lub przez nic innego, zamurowaną w „niedorzeczności idola”5. Ale co stało 
się w Auschwitz z reprezentacją? Dlaczego to „dopełnienie historii”, 
które jest wypartą resztką; resztką, która stała się nagle samym obli-
czem „Zachodu” samo nie może być reprezentowane? Kryzys porządku 
reprezentacji jest wynikiem zderzenia człowieka z totalną wizją, która 
zaczęła wypełniać się w swoistym procesie syntezy, tworząc Obraz, 
który pokazuje świat wraz z sobą i bez reszty6. Świat, w którym zadaniem 
SS-mana było zniszczenie tego, co może zaskoczyć lub zakłócić porządek 
nadreprezentacji, czyli tego, co w jej oczach jest nie-reprezentacją , tego, co 
z zasady jest objęte zakazem reprezentacji. Shoah to przypadek prześla-
dowania i likwidacji z przyczyn reprezentacji ataku na autentyczną obec-
ność: zgładzam cię, ponieważ zarażasz ciało i oblicze ludzkości, ponieważ 
prezentujesz ją jako opróżnioną i ogołoconą z jej obecności7.
 Ktoś poddany eksterminacji reprezentuje reprezentację zakazaną 
ale, co ważniejsze, reprezentacją odpowiadającą reprezentacji eks-
terminatora, reprezentacją, która zostaje narzucona-jako-zakazana. 
W konsekwencji tego gestu ofiara pozbawiona jest jakiejkolwiek moż-
liwości reprezentowania, a co za tym idzie, pozbawiona jest możliwo-
ści wyrażania jakiegokolwiek sensu. A to oznacza, że jako określone 
„nic”, pozostaje mimo wszystko pewnym miejscem, staje się jakąś inną 
obecnością zamkniętą w sobie8 skontrastowaną z obecnością tego, któ-
ry go zgładza. Pytanie więc, w jaki sposób reprezentować reprezentację 
spłaszczoną, zatkaną, zgładzoną?9.
 Oczywistością jest, że same zdjęcia wykonane przez świadków za-
głady nie dostarczą argumentu ani na rzecz tego, czy obozy istniały, 
ani na rzecz tego, że stanowią odzwierciedlenie (czy też zamknięcie) 
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„prawdy o Auschwitz”. Ciekawsze jest natomiast, że „mimo wszyst-
ko” wywołały takie poruszenie. Dlaczego zostały potraktowane przez 
Didi-Hubermana jako opozycja wobec „estetyki negatywnej” zapropo-
nowanej m.in. przez Lyotarda, a wywodzącej się z pojęcia wzniosło-
ści? Dlaczego po przeciwnej stronie sporu wyobrażalność jest (mimo 
wszystko) traktowana przez Lyotarda jako „obecne”, a obecność z kolei 
rozumiana dyskursywnie? Dlaczego tyle wysiłku trzeba włożyć w pro-
ces wyłuskiwania wśród pism Lyotarda dowodów na to, że argumen-
tacja Didi-Hubermana, (wedle którego Lyotardowska estetyka wznio-
słości jako estetyka nieprzedstawialnego i niewyrażalnego zamyka 
problem Auschwitz w pustej abstrakcji) jest krzywdzącym uprosz-
czeniem koncepcji Lyotarda? Czy idea niewypowiedzianego Auschwitz 
z pewnością nie jest ideą Lyotarda?
 W nieuchronny sposób, przynajmniej we „wstępnym oglądzie”, do-
gmat nieprzedstawialnego dotyczy Lyotarda i powoduje, że mamy prze-
konanie, iż Lyotard czyni z każdego obrazu przedmiot, którego należy za-
kazać. Nieprzedstawialność przybiera u Lyotarda formę, którą możemy 
rozumieć niemal jak własność przedmiotu (w momentach, gdy Lyotard 
odwołuje się do Kanta lub gdy tworzy charakterystyki „nowoczesnego 
malarstwa”, do czego jeszcze nawiążę w dalszej części tekstu).
 Jeżeli nawet przyjąć, że dyskusja o tym co niemożliwe do poddania 
w dyskusję jest dla Lyotarda sposobem, by szukać „innego języka”, 
który nie byłby już wyznaczony przez „dyskurs spekulatywny”; jeżeli 
jest pytaniem o to, jaki inny dyskurs podda Auschwitz pytaniu, to 
i tak kwestią zostaje przynajmniej sam „styl” czy proporcja, jakość 
odpowiedzi czy raczej jakość budowania podłoża pod to pytanie.
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Chciałabym zwrócić uwagę na rozłożenie akcentów, ciężar wartości 
na linii słowo – obraz: teksty Lyotarda dotyczą głównie problemu 
wypracowania „niedialektycznego”, dyskursu o sztuce – w którym 
niemożliwy jest powrót ducha, polegający na odnajdywaniu adekwat-
nego języka, będącego narzędziem transponowania wartości wizual-
nych na dyskursywne.
 W tym układzie sztuka, a raczej sama materia (czyli sama jakość, 
kolor, dźwięk a także słowo w znaczeniu materii tekstu) ukazuje 
się pod postacią czegoś, co wymyka się pojmowaniu – jako negacja, 
jako to, co negatywne wobec jednoczącej pracy dyskursu. Oto dia-
gnoza Lyotarda dotycząca dyskursu o sztuce: Maszyna do tworzenia 
komentarzy nie działa? Psuje ją to właśnie dzieło? To dobry znak, znak, 
że dzieło nie daje się całkowicie przemienić w znaczenie, że jego prze-
znaczenie pozostaje niejasne, a jego związki z pewnymi właściwościami 
systemowymi – nierozstrzygalne10 . Obraz zostaje oddzielony od poję-
cia, natomiast pojęcie zostaje oddzielone od znaczenia, jako tego, co 
wyjaśniające, i obrazujące właśnie. Lyotard: […] minął już czas w któ-
rym moglibyśmy, wraz z Diderotem, wzdychać nad obrazem Verneta: 
„Jakież to piękne, wielkie, rozmaite, szlachetne, mądre, harmonijne, jak-
że staranie dobrane kolory!”11. Lyotard stara się wskazać, że określe-
nia dotyczące sztuki, przyporządkowane jej przez teorię estetyczną, 
były przyjmowane jako wystarczające, by wykazać korespondencję 
między słowem komentarza i obrazem. Wg niego teoria estetycz-
na zaczęła w pewnym momencie dominować nad sztuką i sterowała 
jej odbiorem, a także jej odniesieniem do wartości (głównie piękna 
i adekwatności przedstawień). Weźmy pod uwagę następujący przy-
kład z jednego z tekstów, w którym Lyotard pyta: […] co się dzieje, 
kiedy chce się przedstawić na obrazie anioła? Maluje się pięknego mło-

Dialek t yk a negat y wna
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dzieńca ze skrzydłami: czy jednak malarstwo kiedykolwiek dostarczy coś 
równie wielkiego jak dodane słowa: Anioł Pana?12 
 Słowa jawią się tutaj jako nośnik sensu przekazywanego w „czyst-
szej” postaci, i mają ten przywilej, że wywołują określone stany du-
szy, bez potrzeby odniesienia do tego, co widzialne, tworząc niemoż-
liwe do osiągnięcia w inny sposób związki sensu. Słowo było dla 
filozofów najbardziej „wzniosłą” materią sztuki, ponieważ dostar-
czało bezpośredniej korespondencji ze światem pojęć. Porównajmy 
fragment Wykładów o estetyce Hegla: Bóg jest stwórcą wszechświata. 
Jest to najczystszy wyraz samej wzniosłości. […] „Bóg rzekł: niech się sta-
nie światłość! I stała się światłość” przytacza już Longin jako niewątpli-
wy przykład wzniosłości. Pan – jedyna substancja – zmierza wprawdzie 
ku uzewnętrznieniu się , ale forma tej twórczości jest najczystszym, bez-
cielesnym, eterycznym uzewnętrznieniem się: słowo – uzewnętrznienie 
myśli jako potęgi idealnej, której rozkaz istnienia powołuje to, co ma 
istnieć, w niemym posłuszeństwie bezpośrednio do istnienia13 . Słowo 
występuje tu jako stwórcze, jako czysta postać myśli działającej, 
powołującej do istnienia. Bez zapośredniczeń, z siebie, nakazujące 
istnieć temu, co nazywa. Słowo działa, ma moc stwarzania poprzez 
nazywanie, stwarzając to, do czego się zwraca. Po drugiej stronie 
relacji natomiast odnajdujemy „nieme posłuszeństwo” materii, któ-
ra przyjmuje w siebie formę i staje się odbiciem, znakiem, obrazem 
tego co inteligibilne.
 Co jednak dzieje się ze słowem pozbawionym owej mocy nadawa-
nia form? Skoro nie działają już środki wyrazu z gatunku tych: „Jakże 
piękne, wielkie itd”? Określenia te same w sobie wskazywały, że to, 
co przez nie określane, nie da się tak naprawdę wypowiedzieć, ale po-
siadały jeszcze skuteczność w warunkach, w których teoria estetycz-
na wyznaczała im ruch denotacji. Dziś natomiast (dziś, w znaczeniu 
określonym przez Lyotarda, tzn. chodzi raczej o czas, w którym po-
wstawała i rozwijała się sztuka nowoczesna, a konkretnie, faworyzo-
wana przez Lyotarda abstrakcja i minimal art14) powinniśmy wiedzieć, 
że wołacz lub wykrzyknik nie są już w modzie, że tolerujące je gatunki (oda, 
dytyramb, modlitwa, inwokacja) dawno już straciły swą aktualność15.
 Moje pytanie brzmi: Czy na pewno Lyotard porzucił figurę ody? 
I, co ściśle się z tym wiąże – czy porzucił dialektykę, przekształca-
jąc ją, jak sam to nazywa, w „dialektykę negatywną”? czy odwrócenie  
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biegunów, czyli poprzestanie na negacji, wystarcza, by wydobyć 
sprzeciw? W tle natomiast pojawia się kolejne: czy przepracowane 
przez Lyotarda pojęcie wzniosłości, które ma wytrącić dyskursywne 
narzędzia estetyce, zostawia jeszcze miejsce na sztukę? Cięcia których 
dokonuje Lyotard, a raczej tylko przenosi z porządku Kantowskiego 
– chodzi tu o adaptowany do nowych dekoracji podział na formę i ma-
terię oraz to co inteligibilne i zmysłowe – powodują, że obraz sztuki 
wydobyty przez niego jest wyzuty z tego, co podtrzymuje jej istnienie, 
ponieważ Lyotard zatrzymuje się w miejscu, które można by nazwać 
„stanem zawieszenia”. Stan ten nigdy nie staje się nowym otwarciem, 
czego być może pragnąłby w niewyrażonej ostateczności Lyotard, ale 
raczej pułapką, w której tylko niemożliwe jest możliwe, do której nie 
dociera żadna treść, ponieważ jest ona przechwytywana przez filtr 
obrony przed zawłaszczeniem w sens. Jest to przestrzeń, w której, jak 
się okazuje, tak naprawdę nie ma nic do uwznioślenia, jego Obraz-Idea 
jest pustką, zostaje w jej miejscu tylko wzniosły obiekt, który jest wła-
dzą-apostrofą: „słuchaj!”
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Dla Kanta to co wzniosłe […] jest to przedmiot (przyrody), którego wy-
obrażenie skłania umysł ku temu, by nieosiągalność przyrody ujmował 
umysłowo jako unaoczniające przedstawienie idei16, zatem jest to obiekt 
wyniesiony do poziomu (niemożliwie-rzeczywistej) rzeczy. Definicja ta 
zawiera następujący paradoks: żaden obiekt empiryczny, żadne jego 
przedstawienie nie może adekwatnie przedstawić Rzeczy (idei nadzmysło-
wej), ale to, co wzniosłe jest obiektem, w którym możemy doświadczyć tej 
niemożliwości tej permanentnej porażki przedstawienia […]. W ten sposób, 
w wyniku porażki przedstawienia, możemy mieć przeczucie rzeczywistego 
wymiaru Rzeczy […]. Dostarcza nam równocześnie przyjemności i nieprzy-
jemności, […] to co wzniosłe jest zatem paradoksem obiektu, który w samym 
polu przedstawienia dostarcza na drodze negatywnej, oglądu wymiaru 
tego, czego nie sposób przedstawić17.

Porażka przedstawienia oznacza zniesienie sfery wyobrażeń czy 
przedstawień jako takich i wyniesienie czystego pojęcia, które dzia-
ła i przejmuje rolę doświadczenia. Podobną konstrukcję wydobywa-
jącą na pierwszy plan ową „czystą myśl” znajdujemy w Wykładach 
o estetyce Hegla, w których Hegel zestawia ze sobą pojęcia absolutu 
i wzniosłości: Pierwszego głęboko sięgającego oczyszczenia i wyraźnego 
oddzielenia bytu samego w sobie i dla siebie od zmysłowej obecności, tj. 
od empirycznej jednostkowości czynnika zewnętrznego, należy szukać we 
wzniosłości, która wynosi absolut ponad wszelką bezpośrednią egzysten-
cję i doprowadza do abstrakcyjnego tymczasem wyzwolenia, stanowiącego 
przynajmniej podłoże czynnika duchowego18.
 To oddzielenie świata zjawisk i ducha to moment, gdy ustanawiana 
jest pierwsza negacja – następnie w procesie kształtowania się ducha 
jest znoszona poprzez powrót ducha do siebie, gdy znaczenie, będą-
ce czymś odrębnym od świata zjawiskowego, staje się przedmiotem 

log ik a w z nios łości
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świadomości. Dopiero wtedy, kiedy duch rozpozna w przedmiocie sa-
mego siebie, zniesie więc jego obcość i zniesie samą przedmiotowość, 
pozbywa się ograniczeń, tym samym różnorodność bytu przestaje być 
przypadkowa. Dlatego też Wzniosłość […] nie jest zawarta w żadnym 
przedmiocie przyrody, lecz tylko w naszym umyśle […]. W tym sensie […], że 
właściwa wzniosłość nie może być zawarta w żadnej formie zmysłowej i do-
tyczy tylko idei rozumu, które, aczkolwiek adekwatne ich przedstawienie 
unaoczniające nie jest możliwe, zostają właśnie przez tę dającą się zmysło-
wo przedstawić nieadekwatność pobudzone i przywołane do umysłu19.
 Wzniosłość dla Hegla jest usiłowaniem wyrażenia pojęcia (ujęte-
go jako niewidzialne, bezpostaciowe znaczenie), pomimo niemożności 
znalezienia w świecie zjawisk takiego przedmiotu, który okazałby się 
odpowiedni dla wyrażenia np. tego, co nieskończone. Wzniosłe jest dla 
niego czystą myślą, ponieważ nic co skończone i materialne nie może 
jej zastąpić. Podobnie dzieje się w sztuce: piękno stoi niżej w hierar-
chii wartości sztuki niż wzniosłość, jako że uwikłane jest w to, co ze-
wnętrzne wobec myśli. A dokładniej: myśl i materia w obrębie sztuki 
piękna przenikają się jako równorzędne, natomiast w przypadku sztuki 
wzniosłości istnienie zewnętrzne, w którym substancja staje się przedmio-
tem oglądu, pozostaje do tejże substancji czymś niższym, gdyż degradacja 
właśnie i służebna rola stanowią jedyną formę, w jakiej sztuka ta Boga je-
dynego (bezpostaciowego, nie dającego się w swej pozytywnej istocie wyra-
zić niczym co ziemskie i skończone) może uczynić przedmiotem oglądu20.
 Jeśli traktuje się dzieło sztuki, przedstawienie, jako symbol, czyli 
obraz, który skrywa jeszcze „coś” (za zasłoną przedstawienia), to nale-
ży przyjąć wniosek, że to co materialne stanowi zastępczą, podrzędną 
powłokę dla tego co w głębi. Dlatego też sztuka mająca związek z ma-
terią jest mniej doskonała, niż ta, która nie potrzebuje lub potrzebuje 
tylko w minimalnym stopniu zasłony fantazmatu – sztuka wzniosłoś-
ci. Nie bez przyczyny pojawia się u Hegla następujące stwierdzenie: 
tego rodzaju wzniosłość w tej pierwszej, pierwotnej postaci znaleźć moż-
na przede wszystkim w poglądach żydowskich i religijnej poezji Żydów. 
Sztuka plastyczna bowiem nie może powstać tam, gdzie stworzenie jakiejś 
zadowalającej podobizny Boga jest niemożliwe. Pozostała tylko poezja wy-
obrażeń, wypowiadająca się za pośrednictwem słowa21.
 Słowo jest synonimem treści niemożliwej do przedstawienia, dlate-
go jest rozumiane jako rodzaj materii bez materii, zarówno przez Kanta 
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jak i Hegla, i – na swój sposób, również przez Lyotarda: Bóg jest przy-
kładem bytu, który w swojej istocie jest bezpostaciowy i w tej abstrak-
cyjnej postaci (!) nie może stać się przedmiotem oglądu. Jego działanie 
to najczystszy wyraz samej wzniosłości: „Bóg rzekł: niech się stanie świa-
tłość! I stała się światłość” […] Pan – jedyna substancja – zmierza wprawdzie 
ku uzewnętrznieniu się, ale forma tej twórczości jest najczystszym, bezciele-
snym, eterycznym uzewnętrznieniem się: słowo – uzewnętrznienie myśli jako 
potęgi idealnej, której rozkaz istnienia powołuje to, co ma istnieć, w niemym 
posłuszeństwie bezpośrednio do istnienia22. Cały świat czy materia jako 
taka jawi się tu jedynie jako dodatek do chwały Boga.
 Podobny podział rzeczywistości i władz zachowuje Lyotard, dla 
którego wzniosłe staje się synonimem sztuki modernistycznej. Tak 
jak u Kanta, jest uczuciem, które niesie ze sobą jednocześnie przy-
jemność i ból; przyjemność wynika z bólu – sprzeczność ta rozwija się 
jako konflikt pomiędzy władzami podmiotu: władzą pojmowania cze-
goś i władzą „przedstawiania”. Jak sam wyjaśnia: Modernistyczną będę 
nazywał taką sztukę, która poświęca swe procedury […] przedstawianiu 
faktu, że istnieje coś nieprzedstawianego. Uwidocznić, że istnieje coś, co 
można pojąć, a czego nie można ani zobaczyć, ani uwidocznić: oto stawka 
modernistycznego malarstwa. Jak jednak uwidocznić to, że istnieje coś, 
czego nie można zobaczyć? Sam Kant podsuwa tu rozwiązanie, określa-
jąc bezforemność, nieobecność formy, jako możliwy składnik nieprzedsta-
wianego. Powiada też o pustej abstrakcji, której doświadcza wyobraźnia 
poszukująca przedstawienia nieskończoności, że jest ona, jako przedsta-
wienie nieskończoności, swym negatywnym przedstawieniem. Cytuje też 
przykazanie „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu” [Wj 
20, 4] jako najbardziej wzniosły ustęp biblijny w tym znaczeniu, że za-
kazuje on wszelkiego przedstawiania Absolutu. Niewiele można dodać 
do tych uwag, szkicując estetykę malarstwa wzniosłego: jako malarstwo, 
będzie ono oczywiście coś „przedstawiać”, aczkolwiek tylko negatywnie. 
Uniknie więc figuralizacji lub reprezentacji i pozostanie „białe” jak jeden 
z kwadratów Malewicza; będzie uwidaczniać, uniemożliwiając widzenie; 
będzie sprawiać przyjemność wywołując ból23.
 Dla Lyotarda wzniosłe przedstawienie ma ochronić dyskurs przed 
„Heglowskim złudzeniem transcendentalnym”, które karze wierzyć 
w scalenie pojęcia i przedstawienia w rzeczywistą jedność, i która ob-
jawiałaby się przejrzystym i komunikowalnym doświadczeniem. 
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Lyotard, (pomijając fakt, że wyraża swoje stanowisko przy użyciu 
przebrzmiałych, przyjętych a priori pojęć, formy i treści), na swój spo-
sób zmierza do tego, by uwolnić treść (sztukę czy dyskurs pojmowany 
jako sferę materii) od form przedstawień, rozumianych jako coś, co 
pojęciowe: materia (rozumiana także jako słowa, które można uwa-
żać za odpowiednik materii w ramach samego myślenia, są tym co 
w myśli „bezwolne” i „bezznaczące”, jej masą24), jest ujmowana jako to, 
co nie poddaje się jakiejkolwiek finalizacji, celowości i rozmyślnemu prze-
znaczeniu czemuś, co znajduje się poza nią. Nie traktuje się jej już jako 
materiału, którego funkcja sprowadza się do wypełnienia formy, a tym 
samym jej urzeczywistnienia. Chcę przez to powiedzieć, że materia byłaby 
w tym ujęciu czymś, do czego nie sposób się zwrócić i co samo nie zwraca 
się do intelektu. […] Paradoksalnie implikacje sztuki epoki „po wzniosłości” 
sprowadzają się do faktu, że sztuka ta odnosi się do czegoś, co nie odnosi 
się do intelektu – do przedmiotu, który nieustannie mu się wymyka i unika 
jakiejkolwiek finalizacji. Właśnie materia jest tym przedmiotem, czymś 
[…] co w żaden sposób nie przyzywa intelektu. […] Jest obecnością tego, co 
nieprzedstawiane dla intelektu. Tym, co go całkowicie unika i co odmawia 
udziału w jakimkolwiek dialogu lub dialektycznej grze25.
 Pojęcie przedstawienia (formy) oddzielone jest tu zatem od obrazu 
(treści). Wyobraźnia jest władzą przedstawiania. Władza ta uwolnio-
na od zobowiązań myślenia pojęciowego (rozumienia), uwolniona jest 
tym samym od formy, która z kolei rozumiana jest jako to, co postrze-
galne i wyobrażalne. Jak wskazuje Lyotard za Kantem: każde przed-
stawienie polega na mise en forme, na umieszczaniu treści w formach. 
Dla Lyotarda zatem upadek wyobraźni musi być traktowany, jak wyka-
zał Kant, jako znak, że w odczuciu wzniosłości forma staje się nieistot-
na26. Jest to sytuacja, w której rozum zderza się z niemocą wyobraźni 
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 – a raczej z sytuacją, w której to pozbawiona mocy wyobraźnia kon-
trastuje z mającym się dość dobrze rozumem.
 Wyobraźnia zostaje tu przedstawiona jako zależna od form przed-
stawień; co jednak, jeśli nie ma już form, dzieje się z treścią? I z obec-
nością tego co przedstawiane? W tym momencie wszystkie powyższe 
pojęcia, a raczej ich stosunek do siebie, stają się zupełnie niejasne. 
Wyobraźnia uwolniona od form myślenia pojęciowego okazuje się 
być upadkiem samej wyobraźni. Weźmy fragment tekstu Lyotarda: 
Rozwiązanie tego paradoksu, tzn. paradoksu estetyki bez postrzeganych 
czy wyobrażalnych form zawiera się w myśli Kanta, która wiedzie do za-
łożenia, że istnieje związek między Ideą rozumu i niemocą wyobraźni. 
W „sytuacji” wzniosłości, to, co można określić jako Absolut, absolutną 
wielkość czy absolutną przyczynę (lub siłę), staje się quasi-postrzegalne za 
sprawą fiaska zdolności przedstawiania. Absolut, o którym mowa, to nic 
innego jak przedmiot Idei rozumu.
 Zostaje Idea, jako puste X, puste pojęcie, słowo pozbawione od-
niesienia do czegokolwiek poza pojęciem słowa jako apostrofy, czyli 
formy, która pozwala wytworzyć iluzję zwracania się do kogoś: np.: 
„słuchajcie!”. W pustej formie pojęcia pozbawionego odniesienia do 
wyraźnie odbieranych treści, adresowanych do wyobraźni, intelekt 
może doświadczać jedynie siebie samego: Wzniosłość to Geistesgefühl 
odczucie samego intelektu27.
 Można zasadnie zapytać, czy to przejście od wyobraźni do czyste-
go rozumu zostawia jeszcze miejsce nie tyle na estetykę, co na obronę 
przed pustką, która na polu sztuki jest być może tylko interesującym 
ćwiczeniem elastyczności umysłu, a na polu etyki eliminacją możli-
wości wyrażania obrony. 
 W odpowiedzi na pytanie jak formułować zdania po Auschwitz, 
Lyotard w Zatargu zwraca szczególną uwagę na „frazę zobowiązania” 
(czyli na tryb rozkazujący, jak w wyrażeniu: „Słuchajcie!”), w której 
podkreślona jest obecność adresata, podczas gdy nadawca nie jest gra-
matycznie określony28. Nadawca „ukrywający się” pod postacią „Ja”, 
Kantowskiego podmiotu transcendentalnego, przenoszony jest na 
podmiot wypowiadający nakaz i przejmuje siłę imperatywu w posta-
ci władzy; jest „nieprzedstawialnym” nośnikiem imperatywu kate-
gorycznego, który narzuca normę etyczną i podporządkowuje się sfor-
mułowaniu: „należy czynić”29. W zasadzie dochodzi tu do sytuacji, gdy 
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używający słów nakazu sam zostaje poddany temu głosowi, stając się 
zaledwie narzędziem, a nie podmiotem wypowiedzi.
 Fraza zobowiązania to zatem apostrofa manifestująca się pod po-
stacią talmudycznego nakazu „Usłysz Izraelu!”. Żydzi to społeczeń-
stwo, które podtrzymuje moc prawa, które nakazuje posłuszeństwo 
wobec głosu Boga, mimo że nie wiadomo, czego oczekuje nadawca 
tego komunikatu. Lyotard jest zafascynowany żydowskim impera-
tywem pozbawionym jakiejkolwiek treści, widząc w nim alternaty-
wę dla zamkniętego konstruktu narracyjnego charakterystycznego 
w narracji chrześcijańskiej czy zachodniej narracji metafizycznej. 
Zobowiązuje on słuchającego do sformułowania odpowiedzi, która 
w istocie jest „zakazana” i „niemożliwa”.
 Nieprzypadkowo więc Lyotard, w odpowiedzi na pytanie jakie przy-
jąć stanowisko w stosunku do próby wypowiedzenia niewyrażalnej 
krzywdy jakiej doznali Żydzi, przywraca im możliwość wyrażania bez 
wyrażania w postaci kolejnego nakazu: „Pamiętaj!” (Zakhor!), będą-
cego parafrazą nakazu Boga30. Lyotard odpowiada nakazem na zakaz 
(reprezentacji) podtrzymując ten zakaz, poprzez stłumienie elementu 
estetycznego i wydobycie – niepodlegającej dyskusji – ciszy pamię-
ci czy odczucia, które przeradza się w dominującą władzę dyskursu 
etycznego. Zaanektowanie frazy „Pamiętaj!” zaciera więc nader istotną 
różnicę zawartą w analogii pomiędzy zagładą ludzkiego życia a zagładą 
wyobraźni, która nie jest w stanie dostarczyć adekwatnego obrazu31. Nie 
bardzo wiadomo jednak, w jaki sposób możliwa jest pamięć, jeśli po-
zbawi się ją możliwości wytwarzania różnicy, która jest niezbędnym 
warunkiem przenoszenia świadectwa. Różnicy, która możliwa jest 
tylko w obrębie przedstawienia. Eliminując fantazmat, reprezentację, 
usuwa się samą pamięć, co samo w sobie było celem Zagłady, jako 
uniemożliwienie wyrażenia jakiegoś sensu, właśnie po to, by uzupeł-
nić ten brak sensem „właściwszym”.
 Stłumienie frazy estetycznej poprzez przejęcie pojęcia wzniosłości 
oraz podporządkowanie jej kwestiom natury etycznej umożliwia domi-
nację dyskursu etycznego, a tym samym przemycenie pewnej narracji: 
jedyny absolut akceptowalny w obrębie naszego horyzontu jest absolutem 
negatywnym: absolutnym złem, którego paradygmatyczną postacią jest 
dziś holokaust. Przywołanie holokaustu służy jako przestroga przed tym, 
co jest ostatecznym rezultatem tego, iż poddajemy Życie jakiemuś wyższemu  
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celowi32. Powoduje nami lęk, który jest lękiem Żydów „czekających 
na”, którzy są ciągle w stanie gotowości, w stanie pobudzenia, bo nie 
wiedzą co ich czeka, ale uginają się pod ciężarem Słowa. W taki spo-
sób władza zapewnia sobie panowanie, ponieważ nakaz zwraca się do 
intelektu, a jednocześnie jako pusty postulat kieruje do przedmiotu, 
który nieustannie mu się wymyka i unika jakiejkolwiek finalizacji. 
Jest obecnością tego, co nieprzedstawiane dla intelektu. Tym, co go 
całkowicie unika i co odmawia udziału w jakimkolwiek dialogu.
 Być może zatem wołacz lub wykrzyknik (oda, dytyramb, modlitwa, 
inwokacja) choć nie są już w modzie, to nie stracą swojej siły tylko 
dlatego, że stają się pustym znakiem.

W tym znaczeniu postulat niewyrażalności Shoah ociera się o este-
tykę opartą na szczególnej formie finalności, na metafizycznej arogan-
cji, która prowadzi do jakiejś postaci powrotu ducha, w tym znaczeniu, 
że fraza zobowiązania jest frazą, która zatacza koło ekspresji samej 
siebie w dyskursie – niczym ruch ducha absolutnego, który tworzy 
obieg kołowy i jest on na końcu tym, czym był na początku, z tym, że 
nie zawiera żadnej materii, treści. Powoduje ona „wywłaszczenie” pod-
miotu, który odbiera predeskryptywne nakazy. Nakaz istnieje i posiada 
władzę o tyle, o ile pozostaje zamknięty w obrębie słowa, który posiada 
odniesienie do człowieka o tyle, o ile pozostaje głosem pytania. W tej 
sytuacji człowiek pozostaje niejako zderzony z pytaniem, które jest 
niemożliwą do spełnienia prośbą zepchniętej na bok wyobraźni.
 W religii żydowskiej dominująca figura stojąca za zakazem nie 
pozwala na zniesienie negacji, wyrażonej w zakazie wizerunków jak 
i w wezwaniu, przekazie, który nie zawiera jednak żadnych pozytyw-
nych instrukcji; nie zawiera obrazu-komentarza, który jest nośnikiem 
nostalgii za pełnią, wzrokowością, czymkolwiek pozytywnym, roz-
strzygającym. Figura-forma, o której mówił Lyotard, ma w istocie 
charakter dyskursywny. Zarówno to co widzialne posiada figurę w po-
staci odniesienia do sensu, jak i to co dyskursywne zawiera ją jako po-
zytywny akt nazywania. Widzialne jest zatem tym, co tworzy określo-
ną formę, jest przedstawieniem: figurą, która podlega wykluczeniu, 
za sprawą groźby-zakazu. Słowo nakazu występuje tu jako fantazmat, 
który zastępuje obraz, ale samo nie może być przedstawieniowe ani 
wyobrażeniowe. W tym właśnie sensie może być wzniosłe.
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Niewyrażalne jest rozumiane przez Lyotarda jako „czyste wydarze-
nie”, natomiast pojęcie wydarzenia łączy się z hipotezą bezforemności, 
którą odziedziczyliśmy po kantowskiej analizie wzniosłości33. Czyste wy-
darzenie jest dla niego pozbawione znaczeń, jest rodzajem dialektyki 
negatywnej. A sprowadza się właściwie do pytania „czy zdarza się?” 
Trwoga wynikająca z pytania „czy się zdarzy?” ma wartość negatyw-
ną. Uczucie, że może się nic nie zdarzyć, jest uczuciem oczekiwania 
w zapytaniu. Pytanie odsyła, przedstawia, ale tylko negatywnie, że być 
może jest – tam… gdzieś… jakaś treść, jakaś ulga, stwierdzenie. Ale nie-
wyrażalne nie istnieje w jakimś „tam”, w innym świecie, w innym czasie34. 
 Lyotard rozumie wzniosłość, „przedmiot doświadczenia wzniosłe-
go” jako to, „co jest tutaj i teraz”. Odsyła ono do czegoś, co nie może 
zostać pokazane, albo, jak mówi Kant, przedstawione. […] Proste now, po-
zostaje świadomości nieznane i nie jest dla niej konstytuujące. Jest raczej 
tym, co zbija z tropu, odwodzi od niej samej, jest tym, czego nie umie ona 
pomyśleć, a nawet tym, o czym zapomina, aby siebie ukonstytuować35.
 Czy zdarza się? Czy retoryczne pytania, działające jak imperatyw 
czy oda, ale dopuszczające tylko milczenie, są sposobem na to, by pa-
miętać? Milczenie jest sposobem na to, by nie dopuścić do odpowie-
dzi, by podtrzymywać to pytanie i odwlekać moment rozstrzygnięcia 
– w nieskończoność. Może Hiob nie milczał dlatego, że został porażony 
przygniatającą obecnością Boga, ani dlatego, że chciał w ten sposób za-
manifestować swój trwały opór, to znaczy opór wobec faktu, iż Bóg nie 
odpowiedział na jego pytanie36. Jego milczenie być może jest rodzajem 
gestu solidarności z Bogiem, który okazał się nie tylko zupełnie nie-
wzniosły, ale zaczął jawić się raczej jako resztka po człowieku, i nawet 
jego boska niemoc przybrała zupełnie ludzką twarz, jako, że funkcją 
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obscenicznego, związanego z superego suplementu (boskiego) Prawa jest 
maskowanie tej niemocy wielkiego Innego37.
 Zdaniem S. Žižka, chrześcijaństwo jako religia wywodząca się 
z porządku reprezentacji nabiera nowego znaczenia, ponieważ wła-
śnie w tym sensie jest religią objawioną, że objawia tę niemoc, którą 
skrywa Hiob. Jest religią powierzchni, gdzie znak nie jest znakiem 
tego co ukryte, nie ma żadnej wewnętrznej warstwy, która wymaga 
wydobycia, nie ma „zasłony” pod postacią tekstu jawnego, a sam znak 
jest pustym znakiem i jako taki się prezentuje, jest tylko to, co sami 
tam umieszczamy. Paradoksem judaizmu jest to, iż dochowuje wierności 
wobec fundującego, dokonanego przemocą Wydarzenia, właśnie nie wy-
znając go, nie symbolizując: ten wyparty status Wydarzenia jest właśnie 
tym, co daje judaizmowi niesłychaną żywotność. Historia Żydów jest 
„widmową”, fantazmatyczną, sekretną historią, której nie można przyjąć 
do wiadomości, a która faktycznie podtrzymuje jawną tradycję symbolicz-
ną, lecz musi pozostać wykluczona, by była skuteczna38.
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absence and negative attitudes. subtracting according to j.f. lyotard

when speaking about the Holocaust  in a lecture entitled Discussions or 

forming subjects after Auschwitz (cerissy la salle, 1980), lyotard said, 

that we should give up speculative synthesis in the tradition of Hegel 

and  we should not try to obtain positive results in form of ideas and/

or pictures. 

Didi-Huberman accused lyotard and other thinkers, who engaged in 

philosophical disputes on the subject, that they stopped at the level of 

discussion, which was the way to once again exclude the memories of the 

Holocaust. while eliminating phantasm and representation, they, in fact, 

remove memory itself. as to images, which play the role of documents, 

images include not only  aesthetic elements connected with events, but 

also ethical elements and political ideology. 
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