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MARIA ZIÓŁKOWSKA

Czy sztuka umiera?
I. Sztuka nowoczesna i jej komentatorzy (2)

 Bardzo ciekawe spojrzenie na zagad-
nienie znaczenia i śmierci sztuki pre-
zentuje wietnamski estetyk Ngo Tieng 
Hien. Według niego dzieło sztuki wraz 
z wyłonieniem się muzeów wyobraź-
ni i środków masowego przekazu sta-
ło się przedmiotem konsumpcji, tracąc 
przy tym świętość estetyczną i moc ob-
jawienia. Twórczość artysty została za-
kwestionowana jako tworzenie przed-
miotów estetycznych. Zniesienie sztuk 
pięknych, które od czasu dadaistów 
stało się programem następujących 
po sobie kierunków sztuki, pragnie 
– zdaniem estetyka – być traktowane 
jako destrukcja ideologii, która dotych-
czas przypisywała dziełu wartości mo-
ralne, estetyczne i rynkowe. W eseju 
zatytułowanym O znaczeniu śmierci 
sztuki wyraża następująca opinię: 
„Sztuka pojmowana jako ekspresyw-
na forma wytwórczości ludzkiej, jako 
ustanowienie in actu pewnego sposo-
bu wyrażania i sui generis komunika-
cji, usiłuje zwalczyć fetyszyzm przed-
miotu artystycznego i ogłasza, że dzie-
ło jest mistyfikacją służącą masko-
waniu negatywności, która od czasów 
Hegla jawi się jako centrum i funda-
ment tego, co stare przyzwyczajenie 
pojęciowe każe nam nazywać naszym 
bytem”78.
 Przypomina nam o postaci Pierre’a 
Bourdieu, który uważał, że nawet ar-
tyści, którzy najbardziej zaciekle nego-
wali tradycyjną funkcję sztuki, nie byli 
w stanie wykroczyć poza obszar spo-
łecznej definicji sztuki jaką uprawiali 
„ich [artystów – przyp. mój] najrady-
kalniejsze wysiłki, aby unicestwić ar-
tytyczny urok, pozostają zawsze ma-
gicznym odwróceniem starego rytuału 
na cześć sztuki i artysty”79.
  Dziś podejmowane są próby usta-
nowienia nowego rodzaju stosunków 
pomiędzy artystą a jego odbiorcami, 
oraz określenia nowego typu funkcjo-
nowania percepcji estetycznej. Wy-
tworami sztuki stają się tworzenie i 
funkcjonowanie dzieła. Rezultatem te-
go jest refleksja sztuki nad sobą samą, 
„Sztuka stała się jakby zgłębieniem 
samego aktu, który jest jej formą i sen-
sem”80.  N. Schöffer w tekście Struk-
tura i nieokreśloność. Formy otwarte. 
Bezkształtność optyczna i czasowa 
(1962) prezentuje podobne stanowi-
sko jak U. Eco, mianowicie twierdzi, 
że artysta nie tworzy już dzieł, lecz 
„tworzenie”. Niegdyś dążył do stwo-
rzenia i wykończenia dzieła, teraz je-
go aktywność koncentruje się na sa-
mym akcie twórczym, tworzy on i 
przekształca w nieskończoność swe 
dzieła.
   Ngo Tieng Hien przytacza pytanie 
R. Kleina o to, co pozostanie ze sztuki, 
jeśli przestanie być ona odbierana jako 
pewnego rodzaju działanie, lub choć-
by jego zdolność. Tworzenie nie jest 
obecnie wytwarzaniem dzieła, lecz 
dokonywanie aktu znaczącego, w któ-
rym odzyskujemy pełną odpowie-
odpowiedzialność za swoje stosunki 
ze światem. Według R. Kleina śmier-
cią sztuki jest przywrócenie wszyst-
kim twórczej mocy – „Sztuka jest 
śmiercią trzeba wyzwolić nasze co-
dzienne życie”81. Natomiast według 
A. Jouffroya jedyną sztuką, którą war-
to jeszcze uprawiać, jest sztuka robie-
nia rewolucji – czyli sztuka pewnego 

rodzaju happeningu. Ruch rewolucyj-
ny jego zdaniem jest jedynym dzie-
łem i wydarzeniem, które liczy się 
w historii człowieka. Ekspresja jest 
komunikacją i językiem; sztuka, która 
funkcjonowała bez komunikowania 
czegokolwiek, musiałaby zrezygno-
wać z bycia ekspresją i komunikacją. 
Dzieło negujące komunikację, komu-
nikuje właśnie ów fakt. Niemożliwym 
jest także wyobrażenie sobie dzieła, 
które nie byłoby ucieleśnieniem war-
tości czy śladem doświadczenia, ujaw-
nienie fetyszyzmu dzieła jest jego zda-
niem wysiłkiem daremnym.
  Ngo Tien Hien wnioskuje zatem, że 
śmierć sztuki jako kulturowy horyzont 
ma postać śmierci Boga, końca meta-
fizyki oraz kryzysu filozofii. Według 
niego śmierć sztuki jest pewną meta-
forą epistemologiczną, która odsyła 
nas do końca metafizyki, posługuje się 
nową epistemologią wyobraźni, oraz 
przypisuje doświadczeniu wyobraźni 
transcendentalną rangę.
  W dzisiejszym świecie, w którym 
sztuka stała się ogromnym biznesem, 
bezsensownym wydaje się zostać mę-
czennikiem dla sztuki. Donald Kuspit
stwierdza, że „Kapitalizm przemienił 
prima materia czasu na ultima mate-
ria pieniędzy”82. Kapitalizm – prze-
mieniając sztukę w pieniądze – spra-
wił, że przestała być ona przedstawi-
cielem wieczności. W sztuce zawsze 
był pewien pierwiastek ponadczaso-
wości, niezależnie od tego, ile przed-
stawiała ze swoich czasów. Wielu kry-
tyków sztuki (między innymi także 
D. Kuspit) uważa jednak, że dziś sztu-
ka zrosła się ze swoimi czasami – za 
przykład podają pop art. Zdaniem D. 
Kuspita sztuka utraciła swój idealizm, 
a wraz z nim empatyczne własności.
  Filozof negatywnie ocenia obecną 
kondycję kultury. Twierdzi, że pienią-
dze, media i popularna rozrywka za-
częły w znacznym stopniu ją two-
rzyć, a nawet kształtować jej wartości. 
Współczesna kultura musi zadowalać 
masy. Znaczy to, że nie może ona być 
zbyt skomplikowana, a jej sens musi 
być przejrzysty. Masowy gust, media, 
pieniądze i rozrywka mają entropicz-
ny wpływ na kulturę. Dziś pieniądze 
i popularność, przynależność do spo-
łeczeństwa i sukces wydają się pod-
stawowymi wartościami. D. Kuspit 
nie zaprzecza, że już nie tworzy się 
arcydzieł; jednak wciąż istnieją artyś-
ci, którzy wierzą w twórczą inwencję 
o chcą tworzyć sztukę, która wzniesie 
się ponad codzienność. Tworzą oni we-
dług D. Kuspita tzw. bastiony obrony 
przed postsztuką: posługują się awan-
gardowymi nośnikami i sprawiają, że 
wydają się one nieaktualne z punktu 
widzenia postsztuki. Za przykład po-
daje niemiecki neoekspresjonizm czy 
arcydzieła malarstwa abstrakcyjnego

nego i realistycznego – prace Seana 
Scully’ego i Richarda Estesa. Pełnią 
one według Kuspita także funkcję dy-
daktyczną – są bliższe człowiekowi, 
ponieważ wydają się bardziej mate-
rialne.
  Sztuka zdolna jest stworzyć złudze-
nie ludzkiej nieśmiertelności. Według 
autora Końca sztuki to miłość spra-
wia, że uwiecznia się to, co się kocha. 
Za datę przemienienia sztuki w biznes 
przyjmuje rok 1975, chwilę, gdy Andy 
Warhol sarkastycznie ogłosił: „Sztuka 
biznesowa jest krokiem, który przy-
chodzi po Sztuce. Zaczynałem jako 
artysta komercyjny i chcę skończyć 
jako artysta biznesowy. Po robieniu 
rzeczy zwanej sztuką, czy jakkolwiek 
to się nazywa, poszedłem w sztukę 
biznesową. Chciałem być biznesme-
nem sztuki, czy artystą biznesowym. 
Bycie dobrym w biznesie jest najbar-
dziej fascynującym rodzajem sztuki. 
W erze hippisów ludzie potępiali ideę 
biznesu. Mówili: Pieniądze są złe i 
Praca jest zła, ale robienie pieniędzy 
jest sztuką i praca jest sztuką, a dobry 
biznes jest sztuką najlepszą”83. Sztuka 
i pieniądze należą według krytyka do 
całkowicie innych domen, lecz ich po-
wiązanie i zamienność sugerują, że jest
w nich coś zepsutego. Między sztuką 
a pieniędzmi – twierdzi – nie ma żad-
nego związku; nie mają one wspól-
nych obszarów egzystencjalnych, a 
ten, kto twierdzi że taki związek istnie-
je, jest nihilistą. Zarzuca Andy War-
holowi stworzenie pseudodialektyki, 
w której powierzchowne zjednoczenie 
sztuki i pieniędzy nie oświeca, lecz 
pozbawia złudzeń. Zespolenie to nie 
jest powstałą w wyniku ewolucji nie-
uniknioną syntezą, lecz nieistotnym 
społecznym skojarzeniem. Wszakże 
występuje ono w konsumpcyjnym spo- 
łeczeństwie amerykańskim, ale nie ma 
znaczenia w kulturach plemiennych 
wytwarzających sztukę prymitywną. 
  Można odnieść wrażenie, że D. Ku-
spit jest w swych poglądach zbyt ra-
dykalny, czymś niewłaściwym jest 
na przykład porównywanie współcze-
snego społeczeństwa amerykańskiego 
z kulturami plemiennymi. To, że two-
rzenie sztuki w dzisiejszych czasach 
jest w pewnym stopniu powiązane 
z ekonomią, jest moim zdaniem zja-
wiskiem nieuniknionym i nie powin-
no się poddawać tego faktu tak ostrej 
krytyce.
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    Hugon Lasecki, Wiem o czym milczę,
Wydawnictwo Tadeusz Serocki,

Pelpin – Gdańsk, 2014

W styczniowy poranek
ludzie szli na mszę.
Pewna kobieta nuciła
Franciszka Schuberta.
U chłopa w stodole
pleśniał bas.
Zupa kartoflanka
pachniała dzień
w dzień.

Gdy na tronie złota 
mysz, cisza w miejscu
ubogich.
Gdzieś tam czeka dzwon,
aż go czas ujawni.
W dolinach dachy
bez dachu nad głową.
Osioł taki sam
przez dwa tysiące lat.
A drewno Ukrzyżowanego
klinem chodzi na deski – 
do podziału.

Jeszcze płyną okręty
na mszę.
W kinie – święcenie
kamieni,
i drzewa rżnięte
za karę.
I małpy.
Po wodzie chodzą
teraz i wtedy.
Dziś prorok i mysz
bez zajęcia.

Przed siebie, donikąd,
w urojone piaskownice,
gdzie kolorowy kubeczek
i łopatka, i uśmiech
przerażonej gazeli.
Gdzie życie, które nie pamięta
kim jesteś – 
idziesz człowiecze.

Za oknem skrzydlate
siada na białe.
I noc,
i ciało stare.

Biadoli Celina
że wiatr przynosi kurzawę
i łzy, i żeby szedł do diabła.
Żeby Ciepcion nie podglądał
przez szparę,
że mleko wyschło
w piersiach,
że Lenin pod szkłem
jak pomidory – 
i nic z tego nie wyrośnie.

Moje niezamożne wiewiórki
już tylko w obrębie barwy.
Dawno los pożarł kamień
do mielenia ziarna.
I wiele na raz – 
w lesie las zapomniany,
w niebie część dalsza...
Tylko żaglowiec na skale
coś trzyma oburącz
w kaftanie dla obłąkanych
Mohikanów.

Msza idzie 
po swojemu.

Trwonisz część swoją,
kradnąc literę z kontekstu – 
niczym smakołyki,
tym zza drzwi bez klamek.

Leci pocisk z posłaniem
coraz dalej – 
gdzie nikt nie jest
winny.
Ktoś bawi się dziećmi,
myśląc głównie o Bogu.

Różnymi wysłane
bywają drogi:
tymi, którzy piją mleko,
tymi, którzy jedzą kozy,
tymi u źródeł.

Dojrzewają osty,
grzeszą żony ptasie,
jakaś się posila,
inna robi swoje – 
ściga winną,
by wszystko zjeść.

Wiedza gwiazd,
gdyby mogła,
to by nie zbijało marne
tego, co dobre.

Chmura przeprasza za wszystko,
co uczyni dzień.
Jest miejsce, gdzie trawa biała,
gdzie „do widzenia” mówią duchy
chwastów,
gdzie ptaki pozbawione piór,
i cisza, która dzwoni.

Dziś niebo w błękitach,
fortepian nastawiony.
Nie starcza słów wdzięczności,
że plecy nie bolą,
że gdzieś daleka – 
Hiroszima.

Gdy słońce ogrzewa dom
cielęcinie na łące,
gorzej być nie może,
gdy daleko nikogo nie ma.
Rybki w akwarium.
Zanim utoną – 
coś im opowiem.
Jedna chodziła – 
miała to w genach.

W różowej restauracji
pierwszej randki
przy deserze z malinami – 
czeka pierścień
w cieniu.
Drogą idzie koń,
mama, tata
i zapasowe cukierki.
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