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  Sztuka i pieniądze zdaniem Kuspita 
nawzajem się kompromitują, pozba-
wiają się znaczenia. Jako potwierdze-
nie przytacza on sformułowania Andy 
Warhola: „rzeczy zwanej sztuką” i 
„jakkolwiek to się nazywa”. Jego zda-
niem postawa taka prowadzi to do te-
go, że już nie jest ważne i jasne, czym 
jest sztuka, co oznacza to słowo i dla-
czego jest w ogóle ważna. Za to jasne 
jest, co dla artysty znaczą pieniądze. 
Sztuka sama w sobie może pozostać 
nieokreślona, to pieniądze określają, 
czym ona jest. Andy Warhol częściej 
mówi o potędze komercji, niż o po-
tędze sztuki. Nieprzypadkowo ten 
właśnie amerykański artysta wyniósł 
sztukę komercyjną (której celem są 
zyski) ponad sztukę piękną, która była 
celem samym w sobie. 
 Donald Kuspit określa związek sztu-
ki i pieniędzy mianem małżeństwa 
zawartego w piekle, bezbożnym przy-
mierzem, dla filozofa sztuka jest em-
patyczną reakcją na ludzką kondycję, 
a chęć zysku jest nie zależy od spo-
łecznych warunków. Perwersją jest 
dla niego związek immanentnej war-
tości sztuki, która właśnie czyni ją bez-
cenna, z kursem wymiany, czyli war-
tością pieniądza. Utożsamienie sztuki 
z pieniędzmi dewaluuje ją, ponieważ 
pieniądze nie posiadają wartości w sy-
tuacji niemożności ich wymiany. Sztu-
ka zyskując klasę społeczną i ekono-
miczną traci tym samym duchową. 
Jednak według mnie nie powinniśmy 
zapominać, że niektóre z wielkich dzieł 
sztuki (np. freski w Kaplicy Sykstyń-
skiej) zostały stworzone na zlecenie i 
poniekąd dla pieniędzy.
  D. Kuspit twierdzi, że kiedyś uwa-
żano artystę za obdarzonego iskrą bo-
skiej inwencji. Dziś – idąc za przykła-
dem Andy Warhola – artysta to biznes-
men, profanujący wszystko, co świę-
te i twórcze poprzez wyznaczanie na 
nie ceny. W świecie Andy Warhola 
wydawać by się mogło, że nie ma in-
nej tożsamości niż tożsamość towaru, 
i nie istnieje inna wartość niż ekono-
miczna. Sam Warhol wyobrażał sie-
bie jako maszynę – jego sztuka była 
powszechna i tak masowo produko-
wana, jak każdy niedrogi towar – za-
znacza D. Kuspit. Sztuka ta była kon-
sumpcyjna tak samo, jak konsumpcyj-
na i masowa była kultura, której żyła 
kosztem: przykładami mogą tu być 
obrazy zup w puszkach, Myszki Mi-
ckey, czy portrety znanych osobistości 
ze świata rozrywki. Według Donalda 
Kuspita sztuka owego artysty jest nie-
dostateczna, jak każdy popularny pro-
dukt, spełnia owszem jakąś potrzebę 
społeczeństwa, jednocześnie nie za-
spokaja egzystencjalnych potrzeb. 
Sztuce tej brak ludzkiej głębi.
  Autor Końca sztuki sądzi, że artysta 
łącząc sztukę z pieniędzmi, obdarł ją 
z duchowości i uczuciowości. Sztuka 
już nie jest prywatną religią obiecują-
cą zbawienie, lecz placówką handlo-
wą religii pieniądza84. Kuspit stwier-
dza, że strata emocjonalnej i egzysten-
cjalnej głębi, a także chęci odzyskania 
ich, jest powodem utraty wiary w sie-
bie przez sztukę. Obecną sztukę filo-
zof określa mianem postsztuki – sztu-
ki wolnej od ryzyka, sprowadzającej 
się do płytkiego doświadczania życia, 
jako źródła swojej wiarygodności.
  Kolejnym powodem utraty wiary 
w siebie przez sztukę według D. Ku-
spita jest fakt stania się przez nią czę-
ścią biznesu rozrywkowego – sztuka 
podporządkowała się w efekcie popu-
larnej kulturze komercyjnej. Płaci dziś 
wysoką cenę za ujawnienie swych 

prawdziwych celów. Jeżeli to, co wy-
stawione na sprzedaż, posiada war-
tość wyłącznie dlatego, że najbogatsi 
pragną to kupić, to w istocie cenę jej
wyznaczają pieniądze a nie jej własna 
wartość. Nasuwa się zatem pytanie: 
Czy sztuka może mieć jeszcze unikal-
ną wartość w społeczeństwie, w którym 
biznes i rozrywka uzmysławiają nam, 
że nie ma już żadnych unikalnych war-
tości?
 D. Kuspit zauważa, że popularną po-
stawą w dzisiejszym świecie biznesu 
sztuki stało się szaleństwo. Normą sta-
ła się postawa nienormalna, oryginal-
ność przestała już być oryginalna, dzi-
kość to konwencja, a ekscentryzm
kwalifikuje abstrakcję.
  Picasso powiedział: „Liczy się nie to, 
co robi artysta, ale to, kim jest”85  – lecz 
dziś zdaniem D. Kuspita liczy się ra-
czej to, co artysta robi dla swej karie-
ry, a nie przejawiająca się w dziełach 
jego osobowość. Zastanawia się, ilu 
współczesnych artystów uważa, że 
celem sztuki jest unieśmiertelnianie 
tego, co śmiertelne. W dzisiejszym 
świecie, gdzie wszystko tak błyska-
wicznie się zmienia, naiwnym byłoby 
sądzić, że ważniejszym dla artysty jest 
pokorne czekanie na osąd potomnych.
Wręcz przeciwnie, liczy się „tu i te-
raz”, ekonomiczny byt jest ważniej-
szy od bytu emocjonalnego. Donald 
Kuspit pyta: „Kto wierzy w kontem-
plację estetyki, gdy nie ma czasu na 
kontemplację w ogóle, a czas to pie-
niądz?”86. Zauważa, że w rzeczywi-
stości pełnej wartości względnych 
i technicznej konieczności nie ma już 
miejsca na kontemplację estetyczną, 
piękno, wieczność i wolność. Kontro-
wersja zastąpiła nieśmiertelność, gwa-
rantując pozycję artyście – jeżeli nie 
w długoterminowej pamięci sztuki, to 
chociaż w krótko terminowej pamięci 
społeczeństwa. Reasumując: kontro-
wersja zamieniła kontemplację.
  Donald Kuspit widzi melancholię 
w tworzeniu sztuki, a wraz z nią – jej 
śmierć. Czytamy: „Sztuka postmoder-
nizmu często wygląda jak zwłoki sztu-
ki – neoekspresjonizm wygląda jak
truchło ekspresjonizmu, neoabstrakcja 
wygląda jak truchło abstrakcji, neokon-
ceptualizm wygląda jak zwłoki kon-
ceptualizmu (wszystkie kosmetycznie 
zabalsamowane). Genialne, hiperakty-
wne zwłoki – jak roboty, powtarzające 
ruchy życia w tańcu śmierci. W sztu-
ce postmodernizmu panuje atmosfera 
apatii, najlepszym przykładem jest 
sztuka przywłaszczania. Postartystycz-
ne rozmywanie granicy między sztuką 
a życiem rzekomo jest remedium na 
nudę i bezsens obydwu, bowiem jeśli 
życie zaczyna udawać, że jest arty-
styczne, przestaje być nudne, nawet 
choćby nudnym się wydawało pozo-
wanie na artystę. Sztuka staje się pu-
sta, kiedy już nas nie uwodzi (jak mó-
wił Nietzsche) i nie zachęca do życia, 
sprawiając, że wydaje się barwne. I kie-
dy już nie daje nam nieśmiertelności 
sugerowanej w jej substancji estetycz-
nej”87.
  Zdaniem autora powyższych słów, 
sztuka nie jest drogą do zbawienia, 
wręcz przeciwnie doprowadza nas ra-
czej do śmierci. A. Warhola określa 
jako skrajnego postmodernistycznego 
postartystę, ponieważ nie wie on, czy
jego sztuka to bardziej sztuka czy biz-
nes. Prace owego artysta zdaniem filo-
zofa nie mają związku z nieśmiertel-
nością. Pustkę powstałą po braku wia-
ry wypełnił on pieniędzmi, w dodatku
istnienie sztuki uzależnił od nich właś-
nie. Jednak – jak podkreśla D. Kuspit

– prace A. Warhola pokazują, że jego 
twórczość może być zaliczana zarów-
no do sztuki, jak i nie sztuki. Jego zda-
niem to „postmodernistyczny sposób 
sprawia, by dzieło, nie będąc niczym 
w szczególności, równocześnie wy-
dawało się wszystkim. Jeśli pieniądze 
znaczą tylko tyle, ile ich moc nabyw-
cza, a kupują sztukę, do której nie przy-
kłada się znaczenia, wówczas i pienią-
dze tracą znaczenie. (...) Jeśli postmo-
dernistyczna sztuka biznesowa sygna-
lizuje także bankructwo i bezsensow-
ność dzisiejszej sztuki niebiznesowej, 
to jest całkowicie nihilistyczna”88.
  D. Kuspit zastanawia się, dlaczego 
sztuka przestała już być „bramą do 
dziedziny ducha”; stwierdza, że dzi-
siejsi artyści nie są już w stanie prze-
konać publiczność o swoim boskim 
posłannictwie. Absurdem jest dla nie-
go stwierdzenie o możliwości prze-
kazania uniwersalnej wizji artystycz-
nej w świecie, w którym miejsce uni-
wersalnych doświadczeń zajęły różno-
rodne doświadczenia zdeterminowane 
kulturowo. Obecnie sztuka może tylko 
wpływać na powierzchowną warstwę 
świata – nie jest już dla niego wyzwa-
niem, jak kiedyś – stwierdza.
  Awangarda, po ponad stu latach by-
cia religią sztuki, stała się zbyt dogma-
tyczna i emocjonalnie skostniała, prze-
konuje D. Kuspit. Natomiast w post-
sztuce nie zauważa on różnic pomię-
dzy przyczyną a skutkiem i dodaje: 
„ułożenie cząstek materialnych w sztu-
ce Warhola raczej nie wstrząsa nami
do głębi, w ten sam sposób, co u Cé-
zanne’a”89.
  Sztuka A. Warhola jest pozbawiona 
miłości, a nawet jej współczesnym za-
przeczeniem. Malowanym przez nie-
go postaciom brakuje „wyższych cech 
duszy i transcendentalnej emocjonal-
ności”90. D. Kuspit zarzuca także sztu-
ce ojca pop artu brak emocji i zro-
zumienia, nazywa ją nawet – sztuką 
śmierci. Uważa, że A. Warhol nie był
prawdziwym artystą, ponieważ sym-
bolizuje on prymat maszyny w nowo-
czesnym społeczeństwie, poświadcza-
jąc, że „drzewo nauki i techniki wy-
rosło wyżej niż drzewo sztuki”, sztuka 
zatrzymała się w rozwoju, istnieje teraz 
w cieniu nauki, a „najdojrzalsze owo-
ce sztuki wydają się kwaśnymi wino-
gronami w porównaniu z najdojrzal-
szymi owocami nauki i techniki”91.
  Sztuka awangardy nie jest dla Kus-
pita społecznie wyalienowana, ale pod 
postacią postsztuki właśnie taka się

staje, ponieważ duchowość nie ma dla 
niej już znaczenia. Postsztuka traktu-
je duchowość z ironią. Człowiek nie 
ma potrzeby, by wychodzić ponad 
codzienność, a nawet gdyby chciał, to
nie jest w stanie tego uczynić. Kuspit 
zarzuca postsztuce patologiczną izola-
cję i obojętność na innych ludzi. Za 
przykład podaje tutaj portrety malowa-
ne przez A. Warhola: postacie na nich 
są zdehumanizowane, są robotami, 
„tworami z codziennego życia”92, a 
co gorsza, portretowani akceptują owe 
wizerunki i definiują siebie przez nie. 
Filozof uważa, że ludzie dla A. War-
hola nie są osobami, lecz cząstkami 
w społeczeństwie; nie posiadają życia 
wewnętrznego – za to mają publicz-
ne. Poza ich rolą społeczną są czysty-
mi kartami, produktami publicznymi 
– sam A. Warhol też się tak nazywał. 
Jego sztuce zarzucał umniejszanie 
wartości i odrzucanie w ogóle życia 
wewnętrznego, dlatego też jego zda-
niem nie czujemy empatii dla portre-
towanych przez niego osób. W jego 
sztuce brak jest krytycznej świado-
mości.
 D. Kuspit oczekuje od sztuki wrażli-
wości i reagowania na stan duchowy i 
potrzeby ludzkości, a nie pogardliwości 
i obojętności, jaką przejawia komen-
towana przez niego postsztuka. Widzi 
on zainteresowanie i troskę o ludzi, 
wyrażaną na różne sposoby w ekspres-
jonizmie, fowizmie, kubizmie, kon-
struktywizmie, sztuce abstrakcyjnej, 
surrealizmie, a nawet w dadaizmie. 
Dadaizm jego zdaniem poświadczał 
duchowe bankructwo Europy po I
wojnie światowej. Sztuka według da-
daistów poniosła porażkę w swej cy-
wilizacyjnej misji – nastąpiło jej bank-
ructwo. Zdaniem D. Kuspita dadaiści 
byli rozczarowani ówczesną sztuką, 
głosili jej śmierć. Sztuka bez „efektu 
uczłowieczania”93 nie może być sobą.
 Jednak największą klęską jest według 
niego obojętność na ludzkie sprawy. 
Obojętność tę potwierdza C. Green-
berg, który uważał nową sztukę za 
początek sztuki czystej. Nie zdawał 
sobie jednak sprawy z tego, że owa 
obojętność właściwa sztuce sławio-
nych przez siebie artystów jest właści-
wa społeczeństwu masowemu, „po-
dobnie jak tamta, odzwierciedla sub-
telną obojętność na własne człowie-
czeństwo, jak również na człowie-
czeństwo innych”94. Chwali sztukę 
awangardy za pobudzanie do wznie-
sienia się poza codzienność, w praw-

dziwej awangardzie zauważa on „eg-
zystencjonalną tęsknotę za duchową 
transcendencją”95, tęsknota za takim 
stanem ukazuje się pod postacią alie-
nacji. Człowiek wyobcowany z co-
dziennego życia może oprzeć się jego 
licznym pokusom, odrzucając swoje 
społeczne „ja”, porzuca swoją rolę 
społeczną. Dzięki temu możliwym 
staje się całkowite wzniesienie się po-
nad społeczeństwo – a jak to określa 
autor Końca sztuki – całkowitym ode-
rwaniu się od tego, czego jest częścią
społeczna tożsamość. W momencie 
osłabnięcia mocy społecznej tożsa-
mości człowiek zdaje sobie sprawę 
z jej powierzchowności. 
  Zdaniem D. Kuspita postsztuka robi 
krok w tył: poprzez brak alienacji 
– „pławi się” ona w codzienności. 
Twierdzi, że „Zamiast codziennie sta-
wiać kolejny i ostatni awangardowy 
krok, kończący twórczą przemianę 
alienacji (negacji społeczeństwa) 
w transcendencję (afirmację indywi-
dualności), konieczną do emocjonal-
nego przetrwania, pseudoawangardo-
wa postsztuka sztuka cofa się w roz-
woju – do codziennego życia”96. Dla 
postsztuki życie codzienne i role spo-
łeczne są jedyną możliwą rzeczywis-
tości i tożsamością. Postaciom w niej
przedstawionych brakuje człowieczeń-
stwa, są one jedynie symulacjami, isto-
tami nieludzkimi.
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