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 Sztuka powinna „uczłowieczać”, być 
zaangażowaną moralnie. Chrystus jest 
tematem tylu dzieł sztuki z powodów 
egzystencjalnych, a nie tylko ideolo-
gicznych i społecznych. Sztuka awan-
gardy daje – zdaniem Kuspita – wia-
rę w to, że akt tworzenia dla samego 
tworzenia sprawia, że możliwym staje 
się stanie się ludzkim, w tym wyjątko-
wo nieludzkim współczesnym świe-
cie. Twierdzi on także, że awangarda 
nie była uniwersalną religią, przez jej 
radykalność niewiele osób mogło do-
świadczyć jej w mistyczny sposób. 
Natomiast postsztuka „mistyzuje od-
człowieczoną codzienność”97.
  Upadku religii sztuki nie dało się 
uniknąć. Lecz – twierdzi D. Kuspit 
– powodem nie tego nie jest tendencja
postsztuki do „odczarowania” sztuki, 
lecz anomia98 społeczeństwa współ-
czesnego. Owa anomia powoduje efe-
meryzację typową dla współczesnego
życia, a efemeryczność subtelnie kie-
ruje społeczeństwem mas. Zdaniem 
D. Kuspita efemeryczność zdążyła już 
zarazić sztukę współczesną, maskuje 
się ona jako spontaniczność, ale jak 
podkreśla D. Kuspit spontaniczność 
jest już efemeryczna.
  Jak pisze André Haynal w Depres-
sion and Creativity99,  Alvin Toffler 
posługiwał się pojęciem efemeryzacji 
w celu określenia zjawiska niestałości 
i ulotności i chwilowej natury wszel-
kich sytuacji w społeczeństwie postin-
dustrialnym. Jak podaje D. Kuspit, 
jedną z głównych cech społeczeńst-
wa współczesnego jest coraz większa 
alienacja jednostki, oraz brak norm 
typowych dla anomii, które określa 
mianem braku norm „superego”, „(...) 
którymi jednostka może się kierować 
i w których może znaleźć znaczenie i 
wartość, jak również zmierzyć swoją 
wartość i nadać sobie znaczenie”100. 
Filozof zauważa rozrost licznych efe-
merycznych norm i wartości, w tym
wartości sztuki. Efemeryzacja przeja-
wiająca się zarówno w życiu codzien-
nym jak i w sztuce, jest wynikiem 
wszechogarniającej niepewności pa-
nującej w anomicznym społeczeńst-
wie.
  Anomia powoduje, że sztuka nie 
pragnie już być wieczną. Potwierdza 
to fakt, że nowy ruch w sztuce współ-
czesnej szybko wypiera poprzedni, 
artystę wypiera artysta: „to, co było 
wartościowe, znaczące i «normalne» 
w jednym sezonie efemerycznym, sta-
je się bezwartościowe, bezsensowne 
i «nienormalne» w następnym”101. 
Owe sezony stają się coraz bardziej 

krótsze, zatem postsztuka musi wy-
woływać bardzo szybki efekt, ponie-
waż ma mniej czasu niż sztuka ją po-
przedzająca. Zdaniem D. Kuspita po-
woduje to wymóg szybkiego zrozu-
mienia jej przez społeczeństwo maso-
we. Sztuka ta zadomawia się w ma-
sowej kulturze, której zaspokaja artys-
tyczne potrzeby. Zdaniem filozofa sta-
je się ona w krótkim czasie „modnym 
emblematem izolowanej indywidual-
ności”102; jest to „(...) efemeryczny
znak indywidualności – tak efeme-
rycznej, że istnieje tylko w stopniu, 
w jakim utożsamia się z aktualnie 
modną pseudoindywidualną postsztu-
ką”103.
 Współczesne społeczeństwo jest nie-
stabilne. Niemożliwe do utrzymania 
stają się trwałe wartości, uniwersalne 
znaczenia, poczucie celu, gdyż współ-
czesny człowiek celebruje pluralizm 
wartości, wielokrotność znaczeń i róż-
norodność celów.
  D. Kuspit wskazuje, że obojętność 
M. Duchampa i A. Warhola jest ro-
dzajem samobójstwa. Kontynuują oni 
według niego tradycję artysty-dandy-
sa, M. Duchampa określa mianem 
dandysa intelektualnego, natomiast 
A. Warhola – populistycznego. Forma-
mi depresji są dla niego objawy zała-
mania i pluralizmu wartości i standar-
dów, utrata znaczeń i duchowa obojęt-
ność występująca w dzisiejszej sztuce. 
Obojętność owych twórców określa 
jako sposób „odesłania niewrażliwości 
świata z powrotem do niego”104. Sam 
M. Duchamp i A. Warhol zdaniem 
D. Kuspita zobojętnili się jeszcze bar-
dziej poprzez swoją sztukę, ponieważ 
ich niewrażliwość skaziła źródła sztu-
ki.
  D. Kuspit – za Richardem Huelsen-
beckiem i C. Greenbergiem – wnios-
kuje, że odpowiedzialna za śmierć 
sztuki jest dosłowność masowego 
umysłu. C. Greenberg był zdania, że 
masowy odbiorca nie potrafi ujrzeć 
w sztuce czegoś odmiennego od cząst-
ki codzienności, było to jego zdaniem 
przyczyną śmierci sztuki, ponieważ 
uczyniło ją to bezsensowną w swej 
zasadzie. Masowy odbiorca preferuje 
kicz, który jawi mu się jako zrozumiała 
i adekwatna cząstka ludzkiego życia. 
Dla Richarda Huelsenbecka przyczy-
ną śmierci sztuki jest mylenie jej przez 
społeczeństwo masowe z rozrywką. 
Sztuka sprawia przyjemność, jeżeli 
się ją banalizuje i pokaże, że nie jest 
niezbędna. Jak pisze R. Huelsenbeck, 
„(...) członek społeczeństwa masowe-
go udowadnia, że bez najmniejszej 

styczności z jakością można nie tylko 
żyć doskonałym życiem, ale też do-
żyć znacznie późniejszego wieku niż 
nasi przodkowie”105. Zadaniem artys-
tów jest – jego zdaniem – udowod-
nienie, że twórcza jakość jest nieod-
łącznym składnikiem ludzkiego życia.
Stwierdza on, że w kraju takim jak 
Stany Zjednoczone, w którym asymi-
lacja jest chwalona jako podstawowa 
potrzeba ludzi, sztuka abstrakcyjna za-
częła być terapią zajęciową dla zagro-
żonych emocjonalnie, elementem ogól- 
nego programu relaksacji106. Sztuka 
abstrakcyjna, której aspiracje sięgały
wysoko, została wchłonięta przez ma-
sowe społeczeństwo, które negowała. 
Stała się rozrywką, substytutem, re-
laksem.
  Zdaniem R. Huelsenbecka, zjawisko 
dada było ostrzegawczym krzykiem: 
„«sztuka kona» było jego treścią, a 
artysta czując swoją bezużyteczność, 
jest w stanie agonii”107. Współcześni 
artyści zdaniem D. Kuspita pragną 
ponownie wprowadzić sztukę tam, 
gdzie została zniszczona przez zmie-
niony świat, to jest świat mas i utraty 
indywidualności i celu istnienia. Autor 
Końca sztuki przypuszcza, że jedynym 
ratunkiem dla współczesnej sztuki jest 
dokończenie aktu samozniszczenia, 
który zapoczątkował wraz z antysztu-
ką dadaizm. Jednak to właśnie post-
sztuka ukończyła to, co zaczęła anty-
sztuka. Ironiczny dystans współczes-
nej sztuki do siebie samej i świata we-
dług D. Kuspita wskazuje na to, że mo-
gła ona być dadaistyczną farsą, „ko-
lejnymi odsłonami dramatu uniczes-
twienia, którym współczesny świat 
okazał się być”108.
  D. Kuspit upatruje cel sztuki w dia-
lektycznym wyniesieniu się ponad 
brzydotę, poprzez ujawnienie jej nie-
uchronności – za pomocą piękna. Jest
to dla niego najgłębszy sens sztuki, 
jednak utraciła go ona w momencie 
stania się postsztuką. Błędem było wy-
jście artystów z pracowni. Porzucenie 
prywatnej artystycznej przestrzeni na 
rzecz ulicy spowodowało utratę twór-
czej inwencji na rzecz przypadkowej 
twórczości ulicy. Następnie tłum zo-
staje usunięty, artysta wybiera spośród 
niego modelkę i powraca do pracowni. 
Staje się ona mitycznym miejscem,
sanktuarium poświęconym sztuce. 
Modelka jest w niej „tajemniczą obec-
nością – niezależnie od tego jak zwy-
czajnie wyglądała – przypominającą 
o tajemnicy inwencji twórczej. Staje 
się projekcją nieświadomości artysty, 
a konkretniej, inwencji, którą wyzwa-

la”109. Jednak – jak twierdzi D. Kuspit 
– artyści znów wyszli na ulicę; w tym
czasie pracownia staje się „pustą prze-
strzenia zaśmieconą odpadami”110, 
przestała być miejscem twórczej in-
wencji – zaczęła w niej panować en-
tropia, „pracownia stała się postartys-
tyczną uliczką zawaloną śmieciami 
– ostatecznym entropicznym happe-
ningiem”, konkluduje wnioskiem, że
pracownia stała się bezpłodna, zatem 
ani pracownia, ani artysta nie mają ra-
cji bytu w postmodernizmie.
  Jednak pracownia odradza się – fakt 
ten Donald Kuspit nazywa post-post-
modernizmem. Staje się ona ponow-
nie sanktuarium inwencji twórczej, z tą 
może różnicą, że sztuka w niej two-
rzona nie jest już ani tradycyjna ani 
awangardowa – lecz jest połączeniem 
obydwu. „Łączy duchowość i huma-
nizm Dawnych Mistrzów z innowa-
cją i krytycznością Mistrzów Współ-
czesnych. Jest to sztuka Nowych Daw-
nych Mistrzów. Technika i zręczność
znowu są w cenie, ale sztuka pozo-
staje konceptualna”111. Nie można za-
pominać według autora Końca sztuki,
że sztuka istnieje także materialnie. 
Twórczość Nowych Dawnych Mis-
trzów nazywa estetycznie silną i wi-
zjonerską. Widzi w niej ratunek, jest 
ona dla niego „próbą wskrzeszenia 
sztuki pięknej w akcie przekory wo-
bec postsztuki”112.
  Do Młodych Dawnych Mistrzów 
zalicza on Davida Bierka, Michaela 
Davida, Vincenta Desiderio, April Gor-
nik, Karen Gunderson, Julie Heffernan, 
Odda Nerduna, Josepha Raffaela, Pau-
lę Rego, Jenny Saville, Jamesa Vale-
rio, Paula Waldmana, Ruth Weisberg, 
Brendę Zlamany, Donna Eddy’ego, 
Erica Fischla. Wszyscy oni są dla nie-
go wizjonerskimi humanistami, wie-
rzą oni, że oryginalność jest możliwa 
wyłącznie dzięki znajomości historii 
sztuki, lecz nie naśladują oni ślepo 
przeszłości, jedynie szukają w niej na-
tchnienia. Zdaniem D. Kuspita sztuka
przeszłości daje im „nową siłę”, do-
starcza im tego, czego brak postsztuce
– piękno, ale „bez poświęcania współ-
czesnej brzydoty – tego tragicznego
poczucia brzydoty życia, które osiąg-
nęło swój punkt kulminacyjny w no-
woczesności”113.
  Sztuka według D. Kuspita „(...) ob-
dziera brzydotę ze społecznej i meta-
fizycznej powłoki, która maskuje i ła-
godzi jej nienormalność”114. Także –
uwypukla nieuniknioną nieracjonal-

ność, jest bardziej dziedziną pamięci, 
a nie nauk społecznych i filozofii spe-
kulatywnej. Estetyczna przyjemność, 
jaką daje obcowanie z pięknem, ma 
według niego smutny posmak, ponie-
waż piękna forma artystyczna dialek-
tycznie komunikuje także nieuchron-
ność i moc brzydoty. Zniszczenie i
śmierć nie dają się do końca zobiek-
tywizować, ponieważ są defektem su-
biektywności, sztuka uzmysławia nam,
że jej subiektywnej głębi nie można 
wyjaśnić. W najlepszym razie można 
ją chwilowo zamknąć w sugestywnej 
formie artystycznej. Sztuka „(...) zapi-
suje niuanse subiektywności o wiele 
bardziej subtelne, niż intelekt kiedykol-
wiek będzie w stanie to zrobić. Sztuka 
i subiektywność istnieją w tej samej 
przelotnej, niemożliwej do skonkrety-
zowania chwili i poprzez tę chwilę”115.
  Czysty intelekt w porównaniu ze  
sztuką nie uchroni nas przed trauma-
tyczną brzydotą życia. Według Kuspi-
ta jest tak dlatego, ponieważ w walce 
przeciw brzydocie potrzeba całej psy-
chiki, a nie tylko pewnej jej części: 
sztuka może przezwyciężyć brzydotę 
w życiu tylko jeśli sama jest prawdzi-
wie piękna. Estetyczne przekształcenie 
brzydoty wywołuje poczucie subtelnej 
władzy nad uczuciami spowodowa-
nymi przez zniszczenie i śmierć. Po-
świadcza to, że ludzie są częścią brzy-
doty świata. Brzydota zawsze uwodzi 
bardziej niż piękno, ponieważ jest jej 
więcej niż piękna w świecie, a przede 
wszystkim dlatego, że jest ona umiej-
scowiona w człowieku. Jednak sztuka 
stawia nas w sytuacji różnej od tych 
spotykanych w życiu codziennym, 
w „miejscu, które wydaje się znajdo-
wać poza życiem, choć jest do niego 
podobne”116 – jest to zdaniem filozofa 
wyzwolenie od codziennego życia.
 Nowi Dawni Mistrzowie mogą przy-
wrócić sztuce jej cel – wyniesienie się 
za pomocą piękna ponad brzydotę 
poprzez ukazanie jej nieuchronności. 
Poprzez poszukiwania piękna suro-
we i brutalne przejawy rzeczywistości 
mogą zacząć dawać przyjemność bez 
utraty owej surowości i brutalności. 
Ich sztuka jest dla D. Kuspita alterna-
tywą w „ciemnych czasach postsztu-
ki”; alternatywą wolną od biznesu, me-
diów i popularnej rozrywki. Daje ona
także poczucie nowego celu sztuki i 
wiarę, że możliwa jest harmonia este-
tyczna z dramatu istnienia bez zafał-
szowania go.
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