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  W artykule pt. Dwie hipotezy na te-
mat śmierci sztuki Umberto Eco wy-
powiada się głównie w kontekście 
poetyk, lecz – moim zdaniem – jego 
rozważania są tak bardzo uniwersal-
ne, że można je przenieść na grunt roz-
ważań sztuki w ogóle. Jest zdania, że 
większość współczesnych interpretacji 
dzieł sztuki i jej nurtów, mieści się 
raczej w obrębie granic wyjaśniania 
historycznego, niż na płaszczyźnie 
wartościowania estetycznego. Przy-
znaje, że sam starał się opisać pewne 
przejawy sztuki współczesnej z punktu 
widzenia intencji artysty.
  Pojęcie „dzieła otwartego” uważa 
za najbardziej wskazane w celu wy-
tłumaczenia owej sytuacji. Nie chce 
jednak wprowadzać elementów war-
tościowania estetycznego, ponieważ 
pragnie uczynić to z perspektywy his-
toryka kultury, a nie krytyka. Uzasad-
nia to następująca wypowiedzią: „Jeśli 
jednak chodzi o najbardziej prowoka-
cyjne zjawiska sztuki współczesnej, 
to czy możliwy jest sąd krytyczny, 
który nie przekształca się w analizę 
strukturalną do tego stopnia, że aksjo-
logiczne wartościowanie staję się zbęd-
ne?”42. Powyższe kwestie sprowadza-
ją się jego zdaniem do pytania o to czy 
dyskurs opisowy podlega swobodne-
mu wyborowi metodologicznemu, 
czy wynika z obecnej sytuacji sztuki 
współczesnej?
  W sztuce współczesnej można za-
uważyć zjawiska, które wymykają się 
tradycyjnej definicji pojęcia dzieła 
sztuki. Powodują one potrzebę znale-
zienia nowego sposobu pojmowania 
relacji odbiorców do dzieła sztuki oraz 
okoliczności i składników odbioru 
owego dzieła. Zjawiska te wymagają 
zmian w estetycznej wrażliwości.
  Zdaniem U. Eco zdarza się, że przy 
niektórych dziełach sztuki współczes-
nej – czy to dzięki wstępnym wypo-
wiedziom autora, przeczytanych wcze-
śniej krytyk, czy komentarzy do owych 
dzieł – odbiorca odkrywa sens przeka-
zu, nim w ogóle zapozna się z owym 
dziełem. W efekcie traci on ochotę 
na oglądanie go, a wręcz – zdaniem 
U. Eco – „odnosimy wrażenie, że lek-
tura, oglądanie lub słuchanie dzieła 
w gruncie rzeczy mogą przynieść roz-
czarowanie, oferując nam mniej, niż 
nam to obiecywała jego abstrakcyj-
na koncepcja, mniej nawet niż przy 
swych ograniczeniach owa koncepcja 
faktycznie nam dała”43.
  Eco stawia hipotezę, zgodnie z któ-
rą przyjemność estetyczna stopniowo 
zmieniła swą naturę oraz warunki wy-
stępowania. Z przyjemności o emo-
cjonalnym i intuicyjnym charakterze 
przemieniła się w przyjemność o cha-
rakterze intelektualnym. Zaznacza, że 
idea sztuki zmieniała się na przestrze-
ni wieków: „Koncepcja przyjemności 
estetycznej, według której błysk intui-
cji i wibracja uczucia wywołuje alo-
giczny obraz, w jakim mogą one sie-
bie rozpoznawać jako ekspresję, daje 
się dokładnie datować i historycznie 
usytuować, wiąże się także z szere-
giem określonych «modeli kultury» i 
jako taka właśnie musi być postrzega-
na, nawet jeśli przez przypadek funk-
cjonujemy w kulturowym uniwersum,
w którym niewątpliwie jest ona w dal-
szym ciągu atrakcyjna”44. Autor poda-
je przykład sytuacji, która ma miejsce 
gdy nieprzygotowany odbiorca stając 
przed abstrakcyjnym obrazem zadaje 
sobie pytanie: „co on w ogóle przed-
stawia?”. Nie rozumie dzieła, nie może 
czerpać przyjemności ze sztuki; lecz
kiedy zostanie mu to wyjaśnione, 

prawdopodobnie przyzna, iż dzieło mu 
się podoba. Zachodzi jednak pytanie, 
czy podoba mu się dzieło – czy raczej 
jego racjonalizacja? Zdaniem U. Eco 
sposób tworzenia stał się ważniejszy 
od rezultatu, a formę zaczęto postrze-
gać jako przykład sposobu kształtowa-
nia. Jeżeli przyjąć, że estetyka współ-
czesna wyraża się o sztuce za pomocą 
opisanej powyżej koncepcji, to sytua-
cja opisana powyżej zdaniem U. Eco 
jest przejawem aktualnej śmierci sztu-
ki45. 
  U. Eco cytuje Pierra Raffa, który 
w artykule pt. Antipacioni sulla „morte 
dell’arte” stwierdził: „Awangarda to 
pewnie wybieg historii służący dopro-
wadzeniu do «śmierci sztuki» tj. do 
odejścia sztuki od funkcji kulturowej, 
którą posiadała w przeszłości, na rzecz 
funkcji kulturowej o innym charakte-
rze. Posługuję się metaforą («wybieg 
historii»), by wyrazić tę właśnie kon-
cepcję.
  Skądinąd jednak wiadomo, że nie-
które awangardowe ideologie są wy-
raźnie świadome tego procesu i czy-
nią zeń oś swego programu. (...) owa 
zmiana przejawia się w świadomości 
artystycznej pod postacią powstania 
nadmiernej świadomości racjonalnej, 
która przeważa nad zdolnościami twór-
czym i prawdziwą przyjemnością este-
tyczną (...). Tworzenie artystyczne wy-
maga coraz bardziej rozwiniętej świa-
domości krytycznej, a to oznacza co-
raz znaczniejsze ideologizowanie wy-
twory, (...) stąd bierze się paradoksalne 
zachwianie proporcji między tym, co 
dzieła faktycznie mówią, i nadwyżką 
teorii, która je wyjaśnia”46. Jednak 
zdaniem U. Eco zamiast rozprawiać 
o dziełach i nadwyżce teorii, która je 
interpretuje, w kontekście dobrych 
dzieł można by twierdzić o przekazy-
waniu teorii i analogicznie o nadwyż-
ce samych dzieł. Nie zgadza się on 
także z P. Raffą, gdy ten twierdzi, że 
w przypadku wystąpienia podawanych 
przez niego zjawisk, sztuka nie ma nic 
wspólnego z poznaniem, w przekona-
niu U. Eco współczesna sztuka właśnie 
podkreśla swój poznawczy aspekt.
  Zgadza się natomiast z tym, by tę 
paralelność zjawisk opisać za pomo-
cą terminu „śmierć sztuki” – choć na-
leżałoby rozstrzygnąć, w jakim sen-
sie powinno się ją rozumieć: czy za 
G. W. Heglem, jako umieranie sztuki 
w filozofii, czy może w jakimś innym 
sensie.
  U. Eco zgadza się tu z Dinem For-
maggio, który w eseju La questione 
della „morte dell arte” e la genesi del-
la moderna idea di artisticà analizuje 
formowanie się pojęcia śmierci sztu-
ki. Sądzi on, że myślenie w tej sytua-
cji o „historycznym końcu sztuki” jest 
zbytnim uproszczeniem. Jest zwolen-
nikiem toku myślenia G. W. Hegla, 
czyli o końcu pewnej formy sztuki, 
o stawaniu się pewnego pojęcia sztu-
ki w obrębie historycznego rozwoju. 
Ów rozwój sprawia, że nadejście no-
wej idei sztuki przejawia się, jako ne-
gacja idei będącej zasadą w kulturze 
wcześniejszej. U. Eco podziela ideę 
artystyczności P. Fromaggia, u której 
podstaw znajduje się heglowska kon-
cepcja „dialektycznej śmierci pewnych
figur świadomości wewnątrz działa-
nia artystycznego i estetycznego, a za-
tem ich wieczną transformację i od-
radzanie się w postępującej samo-
świadomości”47. Twierdzi on, że ruch 
„śmiercionośnej świadomości” przeni-
ka przez całą sztukę współczesną, ruch 
ten nie jest już negatywny, ale pozy-
tywny – śmierć jest śmiercią śmierci, 

a negacja swoją negacją. U. Eco sądzi, 
iż gdyby owa hipoteza okazała się 
słuszną, powinniśmy zacząć badać 
nowe kategorie sądu służące do ana-
lizy dzieł, które powstaną w oparciu 
o nową ideę sztuki.
  U. Eco zastanawia się nad różnicą 
w sposobie istnienia sztuki w stosun-
ku do sposobów istnienia nauki i filo-
zofii, jeżeli zagadnienie dzieła sztuki 
prowadzi do zagadnienia podstaw po-
znania. Stawia też pytanie: jeżeli dzie-
ło sztuki przedstawia pewne pojęcie 
czasu i przestrzeni, to czym różni się 
zakres tego pojęcia od zakresu pojęć 
wypracowanych przez inne nauki? 
Jego zdaniem dzieło sztuki poprzez 
sposób, w jaki zostało stworzone, 
w sposób całościowy przedstawia 
pewne koncepcje świata i człowieka, 
bądź stosunek człowieka do świata. 
Natomiast nauka i filozofia opierają 
się wyłącznie na definicjach cząstko-
wych. Nie mogą zaprezentować cało-
ściowych syntez, ponieważ stałyby się 
w takiej sytuacje dziełami czystej wy-
obraźni, a w konsekwencji przeisto-
czyłyby się właśnie w sztukę. Sztuka, 
proponując poznanie, czyni to w spo-
sób organiczny, czyli przedstawia rze-
czy, ujmując je w formę. 
  Takie twierdzenie umożliwia, zda-
niem U. Eco, powrót do niezależnej 
sfery dyskursu artystycznego i umoż-
liwia zrozumienie, że z jednej strony 
„w sztuce współczesnej uformowany 
obiekt faktycznie zanika na rzecz mo-
delu formalnego, który chce się w nim
ukazać, a z drugiej – model ten w grun-
cie rzeczy bierze na siebie wszystkie 
prerogatywy, które kiedyś posiadał 
uformowany obiekt, i może być nie 
tylko «rozumiany», ale również może 
się «podobać» właśnie dzięki swym 
jakością organicznym, a zatem może 
być doceniony w sensie czysto este-
tycznym”48. Zatem model staje się dla 
nas ważniejszy od konkretnego dzieła.
  Według włoskiego filozofa dzieło 
nabiera wartości dopiero widziane 
z bliska – wtedy to odsłania swe bogac-
two, które jest nawet bardziej zmienne 
i trudniej dostępne; to właśnie według 
estetyka jest gwarancją naszego sądu 
o wartości dzieła. Według jego dru-
giej hipotezy, we współczesnym ho-
ryzoncie estetycznym ponownie poja-
wiła się możliwość wartościowania 
krytycznego: „Możliwy jest wybór 
między dziełami, które zdawały się 
skazane na to, by stanowić jedynie 
pretekst do tworzenia opisu kulturo-
wego, strukturalnej wykładni, histo-
rycznego wyjaśnienia”49. Druga hipo-
teza nie przeciwstawia się pierwszej, 
ale stara się ustalić metodologiczne 
warunki, dzięki którym – przewidując 
zmiany w pojęciu sztuki – możliwe 
stanie się prowadzenie dyskursu kryty-
cznego. Według niego nieprawdą jest, 
iż współczesna sztuka wymyka się 
ocenianiu, „Nawet w przypadku dzieł 
tak bardzo «eksperymentalnych», jak 
tylko się da, szachrajstwo nie wchodzi 
w grę. Pod warunkiem, że krytyk jest 
gotów do boju”50 – pisze. By wygrać tę 
walkę, krytyk powinien pojąć w jakim 
kierunku zmierza dzisiejsza sztuka.
  José Ortega y Gasset jest filozo-
fem uważanym przez niektórych za 
najwybitniejszą postać hiszpańskiego 
życia intelektualnego w XX wieku. 
Ciekawy jest sposób, w jaki filozof 
pojmuje historię i jej związek z życiem
jednostki. Uważa ją za jeden z waż-
niejszych wyróżników człowieczeń-
stwa. Stwierdza że „człowiek nie ma 
natury, ma... dzieje”51. W tekście za-
tytułowanym Po co wracamy do filo-

zofii? zastanawia się nad istotą histo-
rii. Jej głównym zadaniem nie jest 
prezentacją surowych faktów, lecz ich 
interpretacja. Człowiek nie może ist-
nieć w oderwaniu od rzeczywistości, 
jego Ja nieustannie stawia czoła świa-
tu. Przynależność do danego pokole-
nia jest, według filozofa, podstawową 
kategorię historyczną, istnienie w okre-
ślonym czasie i miejscu, nadaje jed-
nostce charakterystyczny sposób per-
cepcji świata. 
  Ortega pojmuje historię jako między-
pokoleniową wymianę doświadczeń. 
Uważa, że duch czasów jest subiek-
tywny i dowodzi tego poprzez swo-
ją koncepcja pokoleń. Każda epoka 
w inny sposób chroni jednostki przed 
samym życiem i przed zbyt szybką 
zmianą. W życiu człowieka wydziela 
pięć okresów: dzieciństwo, młodość, 
inicjacja, panowanie i starość. Twier-
dzi, że sposób postrzegania świat jest 
inny dla osoby dwudziestoletniej, któ-
ra świat ten tworzy, inny dla trzydzie-
stolatka wzmacniającego stworzony 
przez siebie świat, a jeszcze inny dla 
odczuwającego kres (swego) świata 
sześćdziesięciolatka, „Perspektywa 
jest jednym ze składników rzeczy-
wistości. (...) Rzeczywistość widziana 
z każdego punktu jako identyczna jest 
pojęciem absurdalnym. (...) Każde ży-
cie jest punktem widzenia świata. (...) 
Każda jednostka – osoba, naród, epo-
ka – jest niezastąpionym narzędziem 
osiągania prawdy. Tak oto prawda sa-
ma w sobie nie podlegająca przemia-
nom dziejowym nabiera wymiaru wi-
talnego”52.
  Również sztuka podlega głębokim 
przemianom, które są następstwem 
przeobrażeń we wrażliwości artystycz-
nej ówczesnych artystów i ich odbior-
ców. W swym eseju Dehumanizacja 
sztuki (1925 r.) J. Ortega y Gasset sta-
ra się przybliżyć nam ten fakt. Sztukę 
nowoczesną nazywa antypopularną53, 
mającą wielu przeciwników. Dzieło 
sztuki wywołuje różne oceny, jednym 
się podoba, innym nie. Według autora
Buntu mas różnice te nie są kwestią 
zasad, lecz „(...) przypadkowe gusty in-
dywidualne decydują o tym, na którą
stronę się przychylić”54. Jednak w wy-

padku nowej sztuki podział opinii jest
o wiele głębszy i nie jest już sprawą 
indywidualnych różnic w gustach.  
Przyczyną jest teraz brak zrozumienia
ze strony większości. Charakterystycz-
ną cechą nowej sztuki jest zdaniem fi-
lozofa to, że dzieli ona publiczność na 
dwie grupy: takich, którzy ją rozumieją 
– i takich, którzy jej nie rozumieją. 
Twierdzi on, że jedni posiadają pre-
dyspozycje, które pozwalają im tę 
sztukę pojąć, a inni nie. Sprawia to, 
że nowa sztuka nie jest zaadresowana 
do każdego. Ciekawe, że komentowa-
ny tu wcześnie U. Eco twierdził, że 
dzieło sztuki może zostać zrozumiane 
przez każdego odbiorcę, o ile zosta-
nie mu ono wytłumaczone. Ktoś, kto 
rozumie dane dzieło sztuki, a mimo to 
ocenia je krytycznie, czuje się od niego 
„wyższy” i nie oburza się. Natomiast 
ktoś, kto nie zrozumie dzieła sztuki 
i wyraża niechęć, czuje się zdaniem 
autora Dehumanizacji sztuki upoko-
rzony i poirytowany. Sytuację tę opi-
suje następująco: „Nowa sztuka już 
przez samo swoje istnienie zmusza 
przeciętnego obywatela do zdania so-
bie sprawy z tego, kim jest – prostym 
zjadaczem chleba, ślepym i głuchym 
na czyste piękno, niezdolnym do przy-
jęcia sakramentu nowej sztuki. Nie 
może to oczywiście ujść płazem po stu 
latach schlebiania masom i apoteozy 
«ludu». Masy przywykłe do domina-
cji we wszystkich dziedzinach życia, 
czują się zagrożone w swych «prawach 
człowieka» przez nową sztukę będącą 
domeną uprzywilejowanej arystokra-
cji ducha i dobrego smaku. Szczerzą 
zęby na młodą muzę, gdziekolwiek by 
się ona pojawiła”55. 
  Nowa sztuka daje mniejszości moż-
liwość rozpoznania się w tzw. szarej 
masie i uczy ją, jak przeciwstawić się 
większości. J. Ortega y Gasset prze-
widuje, że nastąpi uzdrawiający po-
podział na dwa porządki reprezento-
wane przez dwie grupy: ludzi wybit-
nych i pospolitych – będzie on lekar-
stwem na wszystkie klęski i nieszczę-
ścia Europy. Twierdzi także, że obec-
nie panuje głęboko zakorzenione, pro-
wokujące i bezpodstawne domniema-
nie, że ludzie są sobie równi56.
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