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  Wyodrębnienie zasad nowej sztuki 
pozwoli, zdaniem hiszpańskiego filo-
zofa, zrozumieć sens, w jakim można 
mówić o niepopularności nowoczes-
nej sztuki. Jej elitarność oznacza, że 
kierujące nią bodźce nie mają ogólno-
ludzkiego wymiaru.  J. Ortega y Gas-
set jest zdania, że dla przeciętnych lu-
dzi przyjemność estetyczna jest sta-
nem umysłu nieróżniącym wiele się 
od ich zwykłego zachowania – może 
za wyjątkiem mniej praktycznego, jed-
nak bardziej intensywnego charakteru. 
„Przedmiot, na którym skupiona jest 
całą uwaga, a co za tym idzie, także 
cała aktywność umysłowa, jest ten 
sam, co w życiu codziennym: ludzie i 
namiętności. Sztuką jest dla nich cała 
gama środków zapewniająca im kon-
takt z interesującymi, ludzkimi spra-
wami. Właściwe formy artystyczne, 
takie jak fikcja czy fantazja, tolerowa-
ne są tylko o tyle, o ile nie przeszkadza-
ją w śledzeniu ludzkich postaci i ich 
losów”57. Jego zdaniem uczucia smut-
ku i radości z powodu ludzkich losów, 
które opisuje sztuka, nie mają nic 
wspólnego z prawdziwą przyjemnoś-
cią estetyczną, zainteresowanie ludzką 
treścią dzieła nie jest właściwym zado-
woleniem estetycznym58. 
   By oglądać sztukę, wymagane jest 
przystosowanie swojego aparatu wzro-
kowego w odpowiedni sposób. Nie
powinna nas interesować namalowa-
na rzecz w realnym świecie, ale po-
winniśmy starać się uchwycić ją abs-
trakcyjnie (w oderwaniu od jej rzeczy-
wistego kontekstu). Sztuka to swego 
rodzaju przezroczystość.  J. Ortega 
y Gasset podaje tu przykład z ogląda-
niem ogrodu przez szybę: gdy chcemy 
skupić się na ogrodzie patrząc przez 
szybę nie zauważamy jej, jednak, gdy 
skupimy się na szybie ogród „znika”. 
Zatem oglądanie ogrodu i oglądanie 
szyby to nawzajem wykluczające się 
czynności, które domagają się innego 
dostosowania optycznego. Postrzega-
nie rzeczywistości doświadczonej i po- 
strzeganie formy artystycznej wyklu-
czają się wzajemnie. Niemniej jednak, 
zdaniem filozofa, większość ludzi nie 
jest w stanie dostroić swego aparatu 
odbiorczego do szyby, a zatem nie 
potrafi postrzegać przezroczystości, ja-
ką jest dzieło sztuki. Ludzie przenika-
ją przez dzieło, czerpiąc przyjemność 
z ludzkich spraw, do których odnosi się 
owo dzieło sztuki.
  W sztuce XIX wieku, zdaniem José 
Ortegi y Gasseta, elementy estetycz-
ne były zredukowane do minimum; 
artyści skupiali się na jak najwierniej-
szym odwzorowaniu ludzkiej rzeczy-
wistości. W tym znaczeniu można 
nazwać sztukę tego okresu jako reali-
styczną: „Pamiętajmy, że w epokach,
w których istniały dwa różne rodzaje 
sztuki, jedna przeznaczona dla mniej-
szości, a druga dla większości, ta ostat-
nia była zawsze realistyczna”. Obecna 
w sztuce tendencja do oczyszczenia 
jej z elementów ludzkich sprawia, że 
może być ona zrozumiana tylko przez 
ludzi posiadających szczególny dar 
wrażliwości artystycznej. Nową sztu-
kę określa mianem sztuki dla artys-
tów, jednak podkreśla, że ma na myśli 
także tych, którzy potrafią dostrzec jej 
czysto artystyczne wartości.
  Idea, będąca do tej pory narzędziem 
myślenia, teraz stała się jego przed-
miotem i celem – tak J. Ortega y Gas-
set akcentuje pojawienie się nowej 
wrażliwości artystycznej. Jest ona 
właściwa zarówno artystom, jak i od-
biorcom sztuki. Filozof dokonuje po-
równania obrazu z XIX wieku z obra-

zem współczesnym. XIX wieczny ma-
larz starał się nadać przedstawionym 
przez niego przedmiotom możliwie 
najbardziej podobny kształt, jaki mają 
one w rzeczywistości, jego zamia-
rem było zachowanie podobieństwa. 
Obecnie wielu artystów stroni od tego, 
ich zainteresowanie podąża w innym
kierunku. Nie interesuje ich już „ludz-
ka rzeczywistość”, wręcz zwracają się 
przeciwko niej. Wybierają deforma-
cję rzeczywistości, pozbawienie jej 
ludzkich aspektów – czyli jej dehuma-
nizację. 
  Sztuka ta jest ahumanistyczna, po-
nieważ stara się nie zawierać ludzkich 
pierwiastków; a także dlatego, że sama 
w sobie jest aktem dehumanizacji. Za-
mierzeniem artysty nie jest namalo-
wanie tworu całkowicie innego niż
człowiek, lecz takie ukazanie postaci 
ludzkiej, która byłaby jak najmniej 
podobna do człowieka właśnie. Nie-
zbędnym jest by dokonała się meta-
morfoza; „(...) dla współczesnego ar-
tysty triumf nad materia ludzką jest 
źródłem przyjemności estetycznej. By 
wzmocnić poczucie zwycięstwa, za 
każdym razem musi być zaprezento-
wana pokonana ofiara”59. Taką uciecz-
kę od rzeczywistości uważa za nie-
łatwą, ponieważ nie o to chodzi, by 
namalować coś, co nie posiadałoby 
żadnego sensu. Celem jest namalo-
wanie czegoś, co nie jest odwzoro-
waniem natury, ale mimo to posiada 
pewną treść – może tego dokonać tyl-
ko prawdziwy artysta.
  Treścią XIX-wiecznej sztuki była 
realna rzeczywistość, „(...) będąca jak-
by estetyczną substancją cielesną”60. 
Oddziaływanie artystyczne polegało 
na nadaniu przedstawionemu ludzkie-
mu światu większej świetności i uro-
ku. Ortega zauważa, że dla większości 
ludzi jest to najbardziej naturalna i je-
dyna akceptowana struktura dzieła 
sztuki, „(...) sztuka jest odbiciem życia, 
natury widzianej poprzez temperament 
jednostki, przedstawieniem ludzkich
losów itd.”61. Jednak, zdaniem filozo-
fa, pozostawanie upartym w obrębie 
tych samych norm i zasad, nie po-
szerzanie horyzontów – jest oznaką 
słabości i zaniku życiowej energii, a 
„(...) horyzont jest linią biologiczną, 
jest żyjącą częścią naszego organizmu. 
Kiedy jesteśmy w pełni sił życiowych, 
jest on miękki i elastyczny, oddala się 
od nas bądź przybliża, zespalając się 
z nami niemal tak harmonijnie jak od-
dech. I odwrotnie, jeśli horyzont nasz 
traci elastyczność, to znaczy, że poglą-
dy nasze kostnieją, a my się starzeje-
my”62.
   Zdaniem J. Ortegi y Gasseta, we 
wszystkich wielkich epokach historii 
sztuki starano się by ludzkie pierwia-
stki nie były kluczowym punktem 
odniesienia. „Imperatyw wyłącznego 
realizmu, który dominował w arty-
stycznej wrażliwości ostatniego stule-
cia, jest bezprzykładnym wybrykiem 
w ewolucji estetyki”63. Zatem nowa 
tendencja, to powrót na królewską 
drogę sztuki. Drogę tę nazywa wolą 
stylizacji, a stylizację – deformacją, 
odrealnieniem rzeczywistości. Styliza-
cja implikuje dehumanizację, jedno-
cześnie nie ma innych metod stylizacji 
poza dehumanizacją. Realizm poprzez 
narzucenie artyście zasady odwzoro-
wania rzeczywistości zmusza go do 
zarzucenia stylu.
  Zdaniem współczesnych twórców 
rozkosz estetyczna nie powinna pole-
gać na „zarażeniu” się emocjami ar-
tysty. Taka „infekcja” nie jest ducho-
wym zjawiskiem, ale jest prostym, 

bezwarunkowym odruchem: „nie po-
winniśmy mylić przyjemności z łas-
kotkami”64 pisał. Sztuka nie może 
polegać na takiej psychicznej zaraźli-
wości, ponieważ powinna być ona 
zwieńczeniem pracy intelektu. Z per-
spektywy estetyki wzruszenie i śmiech
są oszustwem: „Piękny gest, nigdy nie 
wychodzi poza uśmiech czy malan-
cholię. A jeszcze lepiej, jeśli w ogóle 
potrafi się bez nich obejść”65. Przyjem-
ność estetyczna musi być świadoma 
– to co duchowe, a nie mechaniczne, 
ma świadomy charakter zrozumienia 
i motywacji. Zdaniem filozofa roman-
tyczna przyjemność, jaką odczuwa-
my podczas oglądania dzieła sztuki 
XIX wieku, niewiele ma wspólnego 
z jej treścią. Zamiast delektować się 
dziełem sztuki, ludzie znajdowali przy-
jemność w sobie; dzieło było tylko 
pobudzającym ich wesołość bodź-
cem. Ma to miejsce, gdy „założeniem 
sztuki jest przedstawienie «przeżytej» 
rzeczywistości. Nieuchronnie chwyta 
nas ona za serce zmuszając do udziału 
w niej, uniemożliwiając tym samym 
obiektywne jej obserwowanie”66.
 W przekonaniu autora Dehumaniza-
cji sztuki w metaforze znajdują się naj-
większe możliwości człowieka. Tylko 
ona daje nam możliwość ucieczki, „(...) 
pozwalając rafom urojenia wynurzać 
się z morza rzeczywistości”67. Meta-
fora, uwalniając się od przedmiotów 
rzeczywistych, zaciera je i czyni z nich 
coś zupełnie innego. Ma to zdaniem 
filozofa sens, ponieważ jest to przeja-
wem odruchowego unikania konkret-
nych realiów. Jednym ze źródeł meta-
fory jest pojęcie tabu. Dla człowieka 
pierwotnego słowo jest jednoznaczne 
z przedmiotem, który określa. Dlatego 
jest dla niego złym omenem nazy-
wanie po imieniu rzeczy strasznych. 
Mówiąc o takiej rzeczy ludzie pier-
wotni używali słów, które oznaczały 
coś innego68. Tym samym istnienie 
owej rzeczy stawało się potajemne i 
dokonywało się pod inną postacią. 
Metafora – choć jest najbardziej bez-
względnym narzędziem dehumaniza-
cji – nie jest jedynym. Istnieją inne, a 
każde z nich ma różny zasięg.
    Kolejną cechą jest inwersja, czyli 
zmiana perspektywy. Zdaniem filo-
zofa „wystarczy odwrócić hierarchię 
wartości i stworzyć dzieło sztuki, 
w którym drobne wydarzenia z życia 
ukazane zostaną na pierwszym planie 
i w monumentalnych wymiarach”69. 
W takiej sytuacji J. Ortega y Gasset 
znajduje nić łączącą dwie rzekomo 
różniące się metody stosowane w no-
wej sztuce: nadrealizm metafory i
podrealizm. Obie jego zdaniem za-
spokajają ideę ucieczki; celem jest 
tutaj nadanie zwykłym rzeczom, czy 
sprawom marginalnym głównej roli 
w życiowym dramacie.
  Dotychczas metafora była tylko de-
koracją rzeczywistości, dziś próbuje 
się oczyścić sztukę z pozapoetyckich 
elementów. Ta inwersja procesu este-
tycznego dotyczy nie tylko technik u-
żywania metafory, lecz znajduje swo-
je utwierdzenie we wszystkich meto-
dach i dziedzinach sztuki współczes-
nej zdaniem J. Ortegi y Gasseta. Filo-
zof we współczesnych mu sztukach 
plastycznych zauważa pogardę dla 
form i istnień tworzonych przez życie. 
Formy organiczne zostały zastąpione 
przez formy geometryczne. Twierdzi, 
że w sztuce współczesnej istnieje po-
trzeba obrazoburstwa. Zaznacza tak-
że, że działalność sztuki i nauki jest 
bardzo swobodna i najmniej uzależ-
niona od warunków społecznych, dla-

tego też symptomy zmian zachodzą-
cych w zbiorowej wrażliwości w nich 
ukazują się najszybciej, „(...) zasadni-
cza zmiana postawy człowieka w sto-
sunku do życia początkowo znajduje 
swoje odbicie w twórczości artystycz-
nej i teorii naukowej”70.
  Podobnie jak D. Kuspit (i wielu in-
nych teoretyków), J. Ortega y Gasset 
uważa, że przeszłość sztuki zawsze 
wpływa na jej przyszłość: „w umyśle 
artysty ściera się w trakcie swego ro-
dzaju reakcji chemicznej, jego indy-
widualna wrażliwość z zastaną, już 
istniejącą sztuką. Nie staje sam wo-
bec świata, tradycja artystyczna po-
średniczy w jego stosunkach ze świa-
tem”71. Albo artysta czuje więź z prze-
szłością i chce ją rozpowszechnić i 
usprawnić, albo czuje do niej odrazę 
i swój cel widzi w przeciwstawianiu 
się jej – „nowy styl nierzadko wyrasta 
w stosunku do stylu tradycyjnego – to 
wymaga niejakiego wysiłku”72. De-
humanizacja i niechęć do form orga-
nicznych jest, zdaniem filozofa, spo-
wodowane uprzedzeniem w stosunku 
do zastanej interpretacji rzeczywisto-
ści. Nowa sztuka ma dla niego dwu-
znaczny charakter: następstwem od-
wrotu sztuki od samej siebie jest od-
rzucenie patosu. Nowa sztuka szuka 
natchnienia w ironii, często ośmiesza 
samą siebie, „czyniąc ten samobójczy 
gest dalej jednak istnieje, a samo za-
przeczenie w cudowny sposób przy-
nosi jej ocalenie i triumf”73.
    Jednak za najważniejszą cechę 
współczesnej sztuki hiszpański filozof
uważa, wspomnianą przeze mnie, no-
wą wrażliwość estetyczną. Pisze: „(...) 
nie chodzi o to, że pierwszemu lep-
szemu współczesnemu człowiekowi 
sztuka wydaje się mniej ważna, niż 
wydawała się poprzednim pokole-
niom, lecz o to, że w oczach samego 
artysty uprawianie sztuki jest dzia-
łalnością atranscendentną”74. Artysta 
traktuje swą sztukę jako posiadającą 
małe znaczenie. Zdaniem J. Ortegi 
y Gasseta, sztuka może zbawić czło-
wieka jedynie poprzez uwolnienie go 
od powagi życia i zaskakujące go cof-
nięcie w wiek chłopięcy. Ludzie zro-
zumieją i docenią współczesną sztu-
kę dopiero wtedy, gdy uznają ją za 
próbę przywrócenie młodości staremu 
światu. Filozof twierdzi, że Europa 
wchodzi w erę chłopięctwa – dzieci 
próbują wydłużyć swoje dzieciństwo, 
głośno manifestując swoją młodość. 
Historia rozwija się zgodnie ze swoim 
biologicznym rytmem, którego głów-
ne etapy kształtują „zasadnicze siły 
kosmicznej natury”75. Dlatego też ce-
chy właściwe organizmom żywym 

(płeć, wiek itd.) wywierają wpływ na 
formowanie się charakteru dziejów. 
Historia oscyluje pomiędzy tymi bie-
gunami – w pewnych epokach domi-
nuje element męski, w innych żeński, 
a czasem – co następuje obecnie – po-
stawa młodzieńcza. Dzieje się tak we
wszystkich dziedzinach życia, proces 
ten jest nieunikniony: „Kobiety i ludzie 
starsi muszą na jakiś czas oddać ster 
życia w ręce chłopców – nic też dziw-
nego, że świat staje się coraz bardziej 
bezceremonialny”76.
  Zatem wszystkie cechy nowej sztu-
ki autor Dehumanizacji sztuki spro-
wadza do jej atranscendentności, co 
według niego oznacza, zmianę miej-
sca sztuki w hierarchii zainteresowań 
i działań ludzkich. Sztuka stała się 
czymś odległym i mniej ważnym niż 
dotychczas, natomiast dążenie do czy-
stej sztuki jest przejawem jej skrom-
ności. „Sztuka pozbawiona ludzkiego 
patosu traci jakąkolwiek transcenden-
tność – staje się po prostu sztuką, bez 
żadnych innych wyższych aspiracji” 77.
  J. Ortega y Gasset staje w obronie 
nowej sztuki; twierdzi, że bez wzglę-
du na błędy i pomyłki nowej sztuki 
– nie ma już dla niej odwrotu. Pyta-
nia o inspiracje współczesnych artys-
tów mogą zostać wyjaśnione, ale nie 
mogą być powodem dla ich potępie-
nia. Wątpliwościom powinna towa-
rzyszyć oryginalna propozycja innego 
od dehumanizacji kierunku rozwoju 
współczesnej sztuki.                      cdn.
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