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Pytanie o prawa człowieka w sztuce współczesnej wydaje się pytaniem waŜkim, co 

więcej – pytaniem nierozerwalnie sprzęgniętym z pytaniem o status samej sztuki i jej 

ukonstytuowania w świecie. Na przestrzeni dziejów mamy bowiem do czynienia z rozległym 

dyskursem estetycznym, który pokazuje, iŜ sztuka pojmowana była wielorako – niekiedy jako 

działalność czysto kontemplacyjna lub jako narzędzie w rękach ideologii i 

fundamentalizmów. JednakŜe bez względu na to, jaką jawi się jej natura, moŜna stwierdzić z 

duŜą dozą pewności, iŜ trudno byłoby wyobrazić sobie przestrzeń artystyczną bez pierwiastka 

ludzkiego, gdyŜ to właśnie człowiek powołał do Ŝycia sztukę, zarazem dyscyplinując ją i 

hierarchizując w pojęciach. Pozostaje jednak pytaniem, czy fenomen sztuki nie wyswobodził 

się juŜ na tyle w trakcie swego rozwoju, Ŝe to nie my, ale on kształtuje naszą świadomość 

estetyczną? Czy sztuka stała się swoistym perpetuum mobile – samodzielnym mechanizmem 

o sobie tylko znanej trajektorii rozwoju? A moŜe wręcz przeciwnie? MoŜe sztuka istnieje 

tylko o tyle, o ile nadamy jej swoje własne prawa, ukazując w ten sposób i uprzytamniając 

sobie jej humanistyczno-nomotetyczny charakter?  

 MoŜna zauwaŜyć, iŜ w historii tak europejskiej socjologii, jak i filozofii, tej 

uprawianej w świecie zachodnim od połowy XIX wieku, kładziono badawczy nacisk przede 

wszystkim na naukową recepcję klas fenomenów i tym samym róŜnorodnych sfer ludzkiego 

Ŝycia, co miało zaowocować ich rzetelną systematyzacją. Dzięki tym teoretycznym analizom 

próbowano określić metody, jakimi posługiwano się przy tworzeniu systemów społecznych 

oraz rodzaj wartości, które im towarzyszyły. Rzec moŜna, iŜ próbowano zdefiniować 

społeczeństwo i jego kulturę wraz ze sztuką poprzez odwołanie się do treści konstytutywnych, 

wewnętrznych, istotnych. Gdyby zatem, hołdując takiemu rozumowaniu, próbować podać 

ogólnie sformułowaną definicję tego, czym jest społeczeństwo, a konkretniej - współczesna 

przestrzeń publiczna, to moŜna zaryzykować określenie, iŜ stanowi ono pewne terytorium, 

będące wytworem działań jakiejś grupy ludzi, która nadała mu specyficzne, partykularne 

cechy. W owej przestrzeni mamy do czynienia z szerokim wachlarzem działań jednostek, 

posiadających charakter interaktywny oraz opartych na społecznych i emocjonalnych 

więziach między ludźmi ją zamieszkującymi. Kultura, w tym takŜe sztuki plastyczne czy 

literatura, to swoisty nośnik, medium, przez które członkowie przestrzeni publicznej 

oddziałują na siebie i wpływają, filtrując oraz przekształcając wszelkie akty komunikacyjne. 

Pozorna jednolitość struktury przestrzeni publicznej ulega jednak pewnemu osłabieniu, kiedy 

zaczynamy głębiej wnikać w charakter tejŜe struktury, chociaŜby pod względem 

róŜnorodności grup społecznych, panujących weń wzajemnych stosunków, czy 

obowiązujących modeli zachowań i stylów Ŝycia. 
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 Nie ulega wątpliwości, Ŝe Ŝyjemy w świecie, w którym wartości i prawa, takie, jak 

wolność wyboru czy wolność słowa, prawo świadomego uczestniczenia w Ŝyciu publicznym, 

wyboru swojej własnej ścieŜki duchowej i świadomego kształtowania swojego Ŝycia 

osobistego rzadko bywają kwestionowane, a ich nienaruszalność gwarantowana jest zarówno 

przez konstytucje, jak i codzienny usus. Czasem bywa jednak tak, Ŝe mnogość potencjalnych 

Ŝyciowych ścieŜek, która pojawia się na horyzoncie bycia, utrudnia bądź teŜ zupełnie 

paraliŜuje zdolność orientacji i jasnego wyraźnego osądu sytuacji, zjawisk, zdarzeń. Sztuka 

nie pozostaje tu bynajmniej wyjątkiem. Przyglądanie się bowiem temu, jak przejawiają się 

prawa człowieka w sztuce współczesnej, pozostaje zadaniem o tyle trudnym, o ile zdamy 

sobie sprawę, Ŝe samo pojecie sztuki nie jest pojęciem homogenicznym, co więcej – do owej 

jednorodności wcale nie dąŜy. Warto więc na początku rozwaŜań o kondycji sztuki 

współczesnej zapytać o samą relacją między dwoma światami – tego, co ludzkie i tego, co 

przynaleŜne sztuce oraz spróbować ukazać związki między nimi zachodzące i zarazem 

sprawiające, Ŝe się one wewnętrznie przenikają. Chcę spróbować ukazać granice sztuki, jeśli 

takowe istnieją, a następnie - spróbować z punktu widzenia estetycznej metateorii zapytać o 

to, czy dysponujemy w rzeczy samej tak ogólnymi prawami, które mogłyby kształtować racje 

sztuki? Czy sztuka jest dziedziną ludzkiej racjonalnej aktywności, czy teŜ jest niezaleŜną od 

człowieka sferą aktywności abstrakcyjnego ducha? Jaki wpływ posiada człowiek na to, co 

określamy mianem sztuki współczesnej? 

 „Stało się oczywiste, Ŝe wszystko, co dotyczy sztuki, przestało być oczywiste, 

zarówno w obrębie jej samej, jak i w jej stosunku do całości, nawet jej racja istnienia.”1 – 

obserwując poczynania artystów współczesnych, trudno z tą odwaŜną tezą polemizować. 

Niejednokrotnie sztukę otacza nimb polimorficznej wieloznaczności, tajemnicy lub zgoła 

wiedzy, która przypomina gnozę, dostępną tylko wtajemniczonym jej smakoszom. Bywa, Ŝe 

sztuka współczesna pozostaje w kręgu nieosiągalnej abstrakcji, gdy zamykana jest w 

modnych, acz ekskluzywnych galeriach i poddawana akademickim dysputom. Z drugiej 

jednak strony – pop art i wszechobecna sztuka audiowizualna stały się narzędziem w rękach 

globalnej estetycznej rewolucji. To, co jeszcze w XIX wieku otaczała aura szlachetnej powagi 

i dostojności, czyli integralność i wyjątkowość procesu twórczego, stało się pokarmem dla 

mas. Przykładem moŜe być osławiona puszka zupy Campbell, która - dzięki twórczości 

Andy’ego Warhola - stała się jedną z niekwestionowanych ikon sztuki popularnej. KaŜda z 

wcześniejszych epok posiadała swoisty organon, wedle którego moŜliwymi były określenie 

                                                 
1 T.W. Adorno, Teoria Estetyczna, s. 3 
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miary w sztuce oraz separacja tego, co rzeczywiście artystyczne, od tego, co tylko doń 

aspiruje. Wydaje się, Ŝe w przypadku sztuki współczesnej takie metanarzędzia nie 

funkcjonują, gdyŜ drastycznie zmalała ich adekwatność i funkcjonalność. W obliczu tak 

głębokiej syntezy sztuki i rzeczywistości, ich wzajemnej osmozy, trudno jest wygenerować 

taki komplet metod i reguł, który byłby na tyle elastyczny i ogólny, aby stać się systemem 

uniwersalnym. Nasuwają się jednak przy tym dalsze pytania, a mianowicie – czy ta właśnie 

trudność dociekań o prawa w sztuce miałaby spowodować zanik samego pytania? Czy 

piętrzące się przed badaczem współczesnej przestrzeni kulturowej przeszkody miałyby 

pociągnąć za sobą zaprzestanie jej estetyczno-naukowej penetracji? Czy refleksja nad sztuką 

jest jeszcze ku czemuś zdatna? 

 Wystarczy nieco wnikliwsze spojrzenie na repertuar obecnej sceny artystycznej w 

Polsce i na świecie, by odpowiedzieć przecząco na wyŜej nadmienione pytanie i zarazem 

przekreślić złowieszcze prognozy wysuwane od czasów niemieckiego idealizmu i szkoły 

heglowskiej o nadchodzącym zmierzchu sztuki. Aby jednak wnikliwiej zająć się kondycją 

sztuki, dobrze byłoby znaleźć i rozpoznać źródło, z którego wzięła ona początek i zbadać 

drogę jej rozwoju, jak równieŜ porównać pytania, które padały pod jej adresem niegdyś i 

które padają obecnie. A źródłem tym mieni się sokratyczna koncepcja idei piękna, z której to 

wyrosła cała późniejsza teoria estetyczna. Platońska doktryna o ideach to pierwszy w historii 

dziejów solidny fundament pod rozwój teorii sztuki – po raz pierwszy materia zostaje w 

sposób formalny sprzęgnięta ze światem transcendentaliów, a ich relacja zdefiniowana w 

sposób przyczynowo-skutkowy. Pytanie o charakter piękna zostaje naświetlone w opozycji 

tego, co zmysłowe i tego, co idealne. Przekonanie Greków o tym, iŜ wszystko, co piękne 

przejawia się w świecie realnym, słuŜyło tylko dobitniejszemu wykazaniu, iŜ jest ono 

zapośredniczone przez świat noetyczny. Platon w dialogu „Fajdros” kreśli los człowieka 

wpisany w wielki mit – opisuje strukturę kosmosu, gdzie świat idei oddzielony jest od świata 

fenomenalnego jedynie sklepieniem nieba, w którym znajduje się otwór.2 Platon, w formie 

malowniczej metafory, przedstawia alegoryczną wędrówkę ludzkiej duszy, powoŜącej po 

niebie rydwanem zaprzęŜonym w dwa rumaki: białego - posłusznego i czarnego -  

symbolizującego niespokojny pierwiastek poŜądliwości. PodąŜającej za bogami duszy dane 

jest podziwianie noesis przez otwór w sklepieniu świata, ale kontemplacja harmonii i 

wiecznych konfiguracji bytu nie trwa długo. Dusza ludzka, uwikłana w sidła ziemskich 

popędów i pokus, spada na powrót w swe zmysłowe ciało, a o idei piękna zachowuje jedynie 

                                                 
2 Platon, Fajdros 
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mgliste wspomnienie. Jednak poprzez anamnezę oraz doświadczenie dusza ludzka zyskuje 

szansę, aby odkryć prawdziwą, nieprzemijalną naturę świata, nietoŜsamą z tym, co 

fenomenalne. Wtedy bowiem objawia jej się istota hierarchicznej struktury świata idei, 

fundującej kształt rzeczywistości. Na jej szczycie stoi idea tego, co Platon zwie 

‘kalokagathia’, czyli ideą piękna-dobra (z greckiego kalós – piękno oraz agathós – dobro). 

Godnym podkreślenia wydaje się to, Ŝe w tradycji greckiej sztuka, która w dobitny sposób 

odróŜniona została od sztuk wytwórczych i rzemiosła jako takiego, zyskała rangę 

społecznego, a wręcz ontologicznego spoiwa. Ukazując ślady i przebłyski piękna w świecie 

hic et nunc, jednocześnie potwierdza tym fakt, Ŝe jest ono czymś immanentnym jego naturze. 

Piękno staje się nieusuwalną wartością, konstytuującą świadomość kulturową i etyczną, a 

jego moralny charakter odcisnął piętno na stylu epoki. Harmonia, właściwa miara i 

odpowiednia proporcja – oto cechy warunkujące dzieło sztuki.  

Normy te, powielane i hołubione przez staroŜytnych Greków, zostały przez Polikleta 

ujęte w formę kanonu – ów styl, zwany kanonem Polikleta, przetrwał kilkaset lat, stając się 

niekwestionowanym wyznacznikiem dobrego gustu i smaku w sztuce zachodniej. 

Upodobania staroŜytnych znalazły wyraz w swoistej triadzie pojęć – kalos, pulchrum oraz 

bellum. Kalos symbolizowało piękno odnoszone do świata noetycznego, pulchrum – głównie 

do świata zmysłowego, natomiast słowo bellum, to połączywszy się z terminem bonum, czyli 

dobro, utworzyło nowe syntetyczne pojęcie: bonellum.3 To połączenie zmysłowej 

przyjemności i moralnego aspektu sztuki zaowocowało w późniejszych wiekach zaciętym 

sporem, którego oś stanowiło pytanie – czy piękno jest immanentną cechą rzeczy, czy tylko 

ich przypadłością? W ujęciu teoriopoznawczym owo pytanie dodatkowo ujawniło się pod 

postacią dylematu: jak dochodzimy do poznania piękna – zmysłami czy intelektem? Czy 

nasze poznanie piękna jest natury sensualnej czy intelligibilnej? Czy doznanie piękna 

charakteryzuje się obiektywnością, czy raczej subiektywnością? Pitagorejczycy twierdzili, Ŝe 

piękno posiada naturę liczbową, a skoro tak jest, to pozostaje czymś niewzruszenie 

obiektywnym, czymś, co się odkrywa, a nie indywidualnie konstruuje. Jako niezbity argument 

na rzecz swej racji podawali teorię muzyki, która miała dobitnie ukazywać związek piękna i 

wewnętrznego ładu kosmosu. Sceptycy i sofiści natomiast postrzegani byli jako orędownicy 

subiektywizmu – wedle nich rzeczy piękne nie posiadają Ŝadnych stałych atrybutów 

definiujących, piękno jest osobistym konstruktem tego, który je postrzega. 

                                                 
3 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć 
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W średniowieczu, w okresie wzmoŜonej recepcji dzieł Platona i Arystotelesa, 

opozycja ta przybrała na sile, formując dwa przeciwstawne obozy – zwolenników realizmu i 

nominalizmu. Co jednak charakterystyczne, w średniowiecznym sposobie myślenia nie było 

juŜ wątpliwości co do stosunku poznania intelligibilnego i zmysłowego – to drugie stanowiło 

jedynie uzupełnienie pierwszego, a jego ranga zdecydowanie spadła. Miara, symetria, ład, 

porządek – oto stałość w rzeczach, odkrywana drogą oświeconego rozumu. Nie tolerowano 

prób wyjścia poza utarty kanon, sposobów jego naruszenia lub modyfikacji. Do tego stopnia 

przestrzegano zasad symetrii, iŜ na miniaturach średniowiecznych umieszczano wyłącznie 

postacie - na przykład dwugłowe syreny czy gryfy - spełniające owe kryteria nawet kosztem 

niezachowania realizmu. Co bowiem ciekawe, scholastyka dodała do staroŜytnych koncepcji 

swoisty duchowy mistycyzm, co często przejawiało się w specyficznym traktowaniu dzieł 

sztuki. Jedynym prawem, które przysługiwało artyście, było przydawanie czci Bogu, co 

wiązało się z piętnowaniem roszczeń do rozgłosu, a pochwałą anonimowości oraz 

skromności. Zgodnie z panującym przekonaniem o obiektywizmie estetycznym, ludzie nie 

mieli wpływu na to, czy coś jest piękne. Prawo do wygłaszania sądów o pięknie jest prawem 

boskiej iluminacji, nie zaś wewnętrznej decyzji człowieka. 

Krystalizacja pojęcia sztuki i wachlarza jej dyscyplin następowała powoli, ale to 

właśnie staroŜytność i wieki średnie umocniły fundamenty, na których mogła się ona oprzeć. 

Na bazie wykształconych przez te epoki kanonów powstała tak zwana Wielka Teoria 

Estetyczna, której wytycznych nie kwestionowano aŜ do początku XVIII wieku. Sam termin 

„estetyka” wprowadził w 1735 roku niemiecki filozof Alexander Gottlieb Baumgarten.4 Jako 

teoretyk wywodzący się ze szkoły analitycznej, pragnął uprawomocnić estetykę poprzez 

ukazanie właściwych jej praw apriorycznych, uniwersalnych. Wielu komentatorów 

Baumgartena zgadza się co do tego, aby określać jego teorię mianem „Geschmacksästhetik”, 

czyli krytyką smaku, gdyŜ inspirowana jest ona mimo wszystko jeszcze duchem epoki 

renesansowej, w której to Ŝywa była tradycja neoplatońska. Alexander Baumgarten pisał o 

cognitio sensitiva, czyli poznaniu zmysłowym, uświadamiającym nam, Ŝe indywidualność w 

partykularnym doświadczeniu zmysłowym jest czymś zapierającym dech w piersiach, nie 

zawsze zaś sama tylko ogólność, do której porównanie doświadczenia się narzuca. Przykładał 

takŜe estetykę do ars bene cogitandi, sztuki pięknego myślenia.5 Co podniesione zostało do 

rangi osobnej gałęzi wiedzy, nie mogło pozostać bez echa – recepcja tez Baumgartenowskich 

                                                 
4 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć 
5 H-G. Gadamer, Aktualność piękna 
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nastąpiła juŜ w systemie największego z klasyków filozofii niemieckiej, mianowicie 

Immanuela Kanta. 

Kant moŜe być uwaŜany za kontynuatora poczynań wcześniejszej tradycji estetycznej, 

o ile chodzi o samą dziedzinę dociekań, ale tok jego rozwaŜań idzie zupełnie innym torem, a 

ostrze krytyki trafia o wiele głębiej. Immanuel Kant podjął drogę wyznaczoną przez 

Baumgartena, ale postanowił w sposób racjonalny zapytać o same warunki poznania 

estetycznego, a zarazem prawa człowieka do jej stanowienia i weń ingerowania. Kantowska 

próba rozrachunku z dylematem estetycznego prawodawstwa w sposób niewątpliwy zawaŜyła 

tak na całym późniejszym dyskursie estetycznym, jak i na kierunku oraz tempie rozwoju 

sztuki jako takiej. Próby zmierzenia się z pytaniem o prawa człowieka w sztuce dziś nie da się 

przeprowadzić bez zmierzenia się ze stanowiskiem szkoły kantystów. 

Co właściwie daje nam podstawę ku temu, by coś definiować jako piękne, by określać 

coś mianem sztuki? Czy prawo decydowania o tym, co mieni się pięknem, przynaleŜy 

immanentnie naturze ludzi, czy jest niejako w nią wpisane? Jaka to moc pozwala widzieć 

róŜne fenomeny jako zbiór przedmiotów uniwersalnie urzekających? Czy siła ta tkwi w 

samych przedmiotach, czy - być moŜe - jej źródła naleŜy szukać gdzie indziej? Immanuel 

Kant dokonując swego słynnego odwrócenia porządku całego dotychczasowego dyskursu 

myślowego, wystąpił z zupełnie nowatorską ideą: o tyle człowiek ma prawo wygłaszać 

wiąŜące sądy o pięknie, o ile sądy te zostają odniesione nie do przedmiotu, ale do podmiotu 

właśnie. To w podmiocie tkwi owa powszechna subiektywność, czyli dyspozycja do 

wydawania uniwersalnego sądu o indywidualnym przedmiocie. Była to rewolucyjna myśl i 

ambitne przedsięwzięcie, gdyŜ po raz pierwszy pytanie o granice, sens i istotę sztuki zostało 

zadane z perspektywy podmiotu i przez pryzmat przysługujących mu praw w zakresie 

aktywnego konstytuowania świata sztuki.  Kant w swojej rozprawie estetycznej wyróŜnił 

cztery znamiona sądu, który nazwał sądem smaku – smak to według niego zdolność podmiotu 

do oceny przedmiotu na podstawie bezinteresownego podobania się lub niepodobania.6 Co do 

jakości zatem, sąd smaku jest sądem czysto kontemplatywnym oraz charakteryzuje się 

najwyŜszym stopniem epoché egzystencjalnego, jako Ŝe pozostaje on obojętny co do istnienia 

samego przedmiotu sądu i nie dąŜy do pojęć. Dla Kanta najbardziej palącą kwestią było 

ustalenie na tej podstawie, jak jest moŜliwe, aby sąd smaku o czymś tak w istocie 

subiektywnym, jakim jest piękno, moŜna było uczynić sądem uniwersalnym dla całego 

gatunku ludzkiego.  Czy zatem istnieje w człowieku jakaś immanentna dyspozycja, do której 

                                                 
6 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia 
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wyjątkową referencję posiada właśnie tenŜe sąd smaku? Co pozwala ludziom na śmiałe 

uogólnienia w kwestii tego, co się podoba? Tym bardziej, iŜ sąd smaku nie korzysta z pojęć, 

które to pojęcia są domeną władz poznawczych oraz nie jest w istocie ani sądem logicznym, 

ani epistemologicznym. Aby wydać sąd o pięknie, odnosimy wyobraŜenia za pomocą 

wyobraźni do podmiotu i jego uczucia rozkoszy lub przykrości, nie zaś drogą intelektu do 

przedmiotu celem zdobycia poznania.7 KaŜdy sąd smaku, aby był w ogóle sądem 

estetycznym, musi być odniesiony do uczucia rozkoszy lub przykrości podmiotu, nie zaś 

opierać się na świadectwie zmysłów wraz z doznaniem przyjemności. Sąd o przyjemności 

bowiem jest sądem natury osobistej, niedyskutowalnej, nie posiada roszczenia do 

powszechnej zgody. Natomiast estetyczny sąd smaku o pięknie jest sądem subiektywnym, ale 

co do modalności – koniecznym, na podstawie sensus communis8, czyli pewnej władzy 

opartej na swobodnym współgraniu ze sobą tak wyobraźni, jak i intelektu. 

Co jednak dla Kanta w dobie rozkwitu epoki oświeceniowej wydawało się projektem 

moŜliwym do bezapelacyjnego ugruntowania na polu wiedzy, to z perspektywy 

współczesności wydawać się moŜe doniosłą, aczkolwiek jednak tylko historyczną próbą, 

pewną cezurą w dziejach myśli estetycznej. Wielu krytyków Kantowskiej teorii estetycznej 

powołuje się na nieprzystawalność tejŜe teorii do realiów teraźniejszej epoki i ustanowionych 

przez nią ideałów piękna. Dla Kanta piękno było dwoistej proweniencji: dzielił je na 

pulchritudo vaga, czyli piękno wolne, które nie zakłada, jaki przedmiot ma być oraz 

pulchritudo adhaerens, piękno zaleŜne, oczekujące od przedmiotu wewnętrznej doskonałości, 

ujmowalnej na drodze pojęć. JednakŜe tylko w przypadku pulchritudo vaga moŜna mówić o 

czystym sądzie smaku, bowiem spełnia ono wymóg bezinteresownej celowości, tak zwanej 

przez Kanta celowości bez celu.9 Słynny „Doryforos” podoba się nie ze względu na jego 

cechy dystynktywne, ale dzięki celowości formy – dlatego teŜ wręcz nie moŜe się nie 

podobać. Uosabia on nie tyle bowiem ideał piękna, co normę piękna, jego kanon, w którym 

objawia się formalna celowość dzieła, a sąd smaku jest czysty – podobnie jak w przypadku 

fantazji w muzyce lub ozdobnych ornamentów). Ideał zaś piękna wzbudza nie tylko idee 

czystego rozumu, ale i moc wyobraźni, dlatego wyklucza jakiekolwiek obiektywne i 

pojęciowe prawidło smaku, którym moŜna by na przykład mierzyć ideał człowieka.  

Mimo to, nawet zdawałoby się perfekcyjnie dopracowany w kaŜdym calu, system 

Kantowski posiada pewne rysy. Kant, który w swej analizie dzieł sztuki opierał się na 

                                                 
7 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, s. 61 
8 I. Kant, tamŜe, s. 121 
9 I. Kant, tamŜe, s. 117 
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dorobku epoki klasycystycznej, nie miał moŜliwości przewidzenia kierunku jej rozwoju. 

Sztuka tamtego czasu wydaje się pod względem komparatystycznym zupełnie nie przystawać 

do chociaŜby sztuki pop-artu czy performance’u. Te zjawiska, choć dotyczą de facto 

podobnej materii, są tak od siebie dalekie, Ŝe nawet usytuowanie ich na dwóch 

przeciwstawnych biegunach estetyki wydaje się przedsięwzięciem dość ryzykownym. Po fali 

postmodernizmu i dekonstrukcji zwłaszcza wszelkie dąŜenie do spoistości czy generalizacji 

wydaje się podejściem przestarzałym i niemodnym nawet w środowiskach akademickich. 

Krytyka sztuki zyskała na swobodzie i polocie, ale z drugiej strony jej dziedzina wydaje się 

coraz bardziej ewoluować w stronę, która jeszcze kilkaset lat temu byłaby nie do pomyślenia. 

Etos sztuki jako dziedziny ponad tym, co materialne i przemijające zdaje się juŜ nie 

funkcjonować, a zainteresowanie sztuką jako fragmentem wyspecyfikowanym z przestrzeni 

publicznej wydaje się gwałtownie spadać. To, co dla Kanta stanowiło niejako punkt 

odniesienia dla transcendentyzującej teorii, czyli materialne wytwory ludzkiej kultury, dziś są 

cennym, aczkolwiek opatrzonym jedynie historyczną etykietą, zbiorem artefaktów. Historia 

kultury pokazuje, Ŝe wraz z ewolucją społeczeństw, przemianom podlega równieŜ sposób, w 

jaki ich członkowie dokonują ekspresji myśli i uczuć poprzez sztukę. Nikt nie umniejsza przy 

tym roli średniowiecznej ikonografii ani kunsztu renesansowego malarstwa niderlandzkiego, 

ale wydaje się, iŜ aby być w pełnym tego słowa znaczeniu smakoszem czy odbiorcą sztuki, 

naleŜy znać dzieła nie tylko wielkich mistrzów sztuki przeszłości, ale i śledzić bieŜące koleje 

jej losu. 

Theodor W. Adorno wypomina Kantowi, co wydaje się zarzutem nie do zignorowania, 

Ŝe estetyka u niego paradoksalnie przekształca się w „wykastrowany hedonizm, w rozkosz bez 

rozkoszy, równie nieadekwatną wobec doświadczenia estetycznego, w którym upodobanie gra 

uboczną rolę, w Ŝadnym razie nie stanowiąc o całości, jak wobec osobistego zainteresowania, 

tłumionych i niezaspokojonych potrzeb, które współwibrują w ich estetycznej negacji i czynią 

wytwory czymś więcej niŜ tylko pustymi wzorami.”10 Adorno w sposób krytyczny podchodzi 

do postulatów Kanta, gdyŜ obawia się, Ŝe zanadto sformalizują wolny dyskurs wyobraźni i 

intuicji, zamieniając prawdę dzieła sztuki w suchy, nieprzystępny teoremat. Owszem, to, co 

genialnie udało się Kantowi, czyli uprawomocnienie samej dyspozycji do wygłaszania sądów 

estetycznych z roszczeniem do uniwersalnej obowiązywalności, niestety - według Adorna - 

dokonało się kosztem ekstazy i delektacji, będących udziałem tych, którzy chcą w sztuce 

niejako „zatonąć”. Postulowane przez Kanta znamiona sądu smaku oraz „bezinteresowne 

                                                 
10 T. W. Adorno, Teoria estetyczna 
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upodobanie” wyrugowują z dziedziny doświadczenia estetycznego rolę sztuki jako raison 

d’être sublimacji zmysłowości i władzy poŜądania. Czy jednak w dzisiejszym świecie 

podtrzymanie Kantowskiej postawy estetycznej jest moŜliwe – w obliczu tempa, jakie 

przybrała rzeczywistość i środków jej wyrazu? Myślę, Ŝe warto zastanowić się nad tym 

problemem, rzucając więcej światła na to, jakimi prawami rządzi się sztuka dziś i jaka jest jej 

rola w porządku społecznym. 

Obecnie, nawet dla mało wytrawnego obserwatora, fenomen sztuki współczesnej 

pozostaje czymś na tyle bliskim, Ŝeby nie powiedzieć nachalnym, Ŝe nie sposób go 

zignorować, lapidarnie deklarując brak własnego osądu w tej dziedzinie. Sztuka wniknęła w 

przestrzeń społeczną i stopiła się z codziennym Ŝyciem. Postęp technologiczny wywołał 

rewolucję na skalę globalną – pierwiastek sztuki zlał się w jedno z migoczącymi na ekranie 

telewizora obrazem i dźwiękiem, z plastyką reklam, billboardów i przeróŜnej maści 

bannerów. Sztuką nazywamy i wizualizacje rzucane na zewnętrzną fasadę supermarketu, 

wykwitające na wagonach metra jaskrawe graffiti i trwające całą noc zmagania slamowych 

poetów. W gąszczu zalewających nas nowofalowych i trudnych do sklasyfikowania zjawisk 

artystycznych, nasuwa się wiele wątpliwości: czy sztuka ma jeszcze jakiekolwiek 

dyscyplinujące ją granice? Czy mamy prawo mianowania sztuką absolutnie wszystkiego, w 

czym przejawia się ludzka aktywność, niezaleŜnie od poziomu zawartego w niej elementu 

duchowości, piętna indywidualnej kreatywności autora? Czy masowość reprodukcji obrazów 

Warhola to tylko prowokacja, manifest ku obudzeniu sztuki z letargu, w który popadła? A 

moŜe jest to juŜ niejawne przekroczenie pewnej sfery, która nigdy przekroczona zostać nie 

powinna? I co na to wszystko krytyka estetyczna – czy jest w stanie poradzić sobie w tej 

zupełnie nowej i nadzwyczaj trudnej sytuacji dialogu?  

Wydaje się słusznym przekonanie o trwającym od jakiegoś czasu kryzysie dyskursu 

estetycznego. Jak pisze znany niemiecki krytyk Wolfgang Welsch, pogląd, jakoby między 

sztuką a filozofią zachodziła nieusuwalna, samoistna relacja, pojawił się dopiero pod koniec 

XVIII wieku, juŜ po ukonstytuowaniu się estetyki jako prawomocnej i osobnej dyscypliny 

naukowej.11 MoŜna zaryzykować twierdzenie, Ŝe rolę tego, co do XVIII wieku leŜało w gestii 

wewnętrznych niejawnych mechanizmów kontroli społecznej, przejęła estetyka jako moc 

rozgraniczania sztuki i kiczu, który tylko doń aspiruje. Michel Foucault wysuwa teorię, Ŝe 

naleŜy przypisać chrześcijaństwu ustanowienie takiego mechanizmu władzy, który 

kontrolowałby jednostki od wewnątrz, dokonując w kaŜdym obywatelu błyskawicznej 

                                                 
11 W. Welsch, Estetyka poza estetyką 
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autoadaptacji na rzecz kulturowej cenzury.12 Moc kontroli zasadzałaby się bowiem tutaj 

kaŜdorazowo na linii społeczeństwo - jednostka, po to właśnie, aby ustanowić kryterium 

ewentualnego wyłączenia jednostki - artysty poza społeczny nawias. MoŜna rzec, Ŝe owo 

powołanie mechanizmu władzy i kontroli, objawiających się nie w formie zewnętrznej 

obiektywnej negacji czy prohibicji, lecz „ujarzmienia jednostki przez nią samą”13, 

zaowocowały specyficznym kształtem kultury i sztuki nowoczesnej. Sztuka średniowieczna 

to sztuka o ściśle zarysowanych kryteriach, jej rola była jasno wyznaczona, zaś artysta 

tworzył sztukę, o ile podąŜał tropem powszechnych wtedy kanonów. Sztuka renesansowa to 

równieŜ sztuka, której proweniencji naleŜy dopatrywać się w basenie Morza Śródziemnego, a 

inspiracji w kanonach stworzonych przez Polikleta czy teŜ Lizypa. Co ciekawe, dopiero w 

okresie baroku zaobserwować moŜna pierwsze próby wyswobodzenia intencji twórcy spod 

jarzma społecznej wizji sztuki oraz zapowiedzi odchodzenia od koncepcji mimesis, tak 

opiewanej przez klasyczną Grecję. Sztuka, nazywana z perspektywy historycznej klasyczną, 

charakteryzowała się de facto wytwórczością dzieł sztuki. Ich produkcja zawsze odbywała się 

po trosze na tle jakiejś dziedziny Ŝycia, na przykład Ŝycia religijno-duchowego lub 

świeckiego. Zastanawiające, iŜ wytwory te, jak zauwaŜa Hans-Georg Gadamer, będące 

kulturowym spoiwem, spełniały jednocześnie rolę waŜkich pod względem społecznej 

integracji aktów: kultu, hołdu władcom etc.14 Jednak w momencie, gdy sztuka wypadła ze 

swej funkcji desygnującej i zapragnęła nie być niczym więcej, aniŜeli sztuką samą, czystym 

przeŜyciem, nieobarczonym treściami o charakterze pozaartystycznym, wtedy właśnie 

rozpoczęła się wielka estetyczna rewolucja. Rewolucja, która za oręŜ poczytała sobie 

wszystko, co moŜna było określić terminem „modern”, szybko nabrała takiego rozmachu, iŜ 

poprzez romantyczną krytykę oświeceniowego, nazbyt mechanistycznego realizmu, doszła do 

naturalizmu i symbolizmu, a po nich zalała na przełomie XX wieku świat falą  dekadentyzmu, 

futuryzmu, ekspresjonizmu etc. Ta rewolucja w awangardzie doszła do tego wręcz, Ŝe 

wyrugowała z dzieł sztuki treściowo-obrazowe konotacje, pozostawiając odbiorcę w 

nadzwyczaj trudnej eksploratywnie sytuacji. Sztuka, wyzbywszy się preferencji 

dydaktycznych, moralizatorskich, okazała się polem, na którym wszelkie zabiegi 

komunikacyjne stały się dopuszczalne, a określenia takie, jak powiedzmy  „właściwa recepcja 

dzieła” straciły swą aktualność. Sztuka współczesna zaistniała na nowo – jako wyzwanie dla 

widza, zaproszenie do dialogu, do gry i współtworzenia. 

                                                 
12 M. Foucault, Seksualność i władza, w: tegoŜ, Filozofia Historia Polityka. Wybór pism 
13 M. Foucault, tamŜe, s. 214 
14 H-G. Gadamer, tamŜe 
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Tak właśnie między innymi współczesny charakter sztuki postrzega Gadamer, 

aplikując doń swoje pojęcie „gry”.15 Oparł się on w swych dociekaniach na przypuszczeniu, 

iŜ tym, co od zawsze towarzyszy ludzkiej aktywności w zakresie tworzenia kultury, jest 

proces gry. Sama gra jako taka nie jest fenomenem typowo ludzkim, ale częścią samej 

rzeczywistości, czego obrazem moŜe być choćby gra morskich fal w przyrodzie. Gra jest 

czymś samoistnie Ŝywotnym, czymś autotelicznym, swoistą autoprezentacją Ŝywotności – jej 

ciągłość nie zaleŜy bynajmniej od podmiotu, gdyŜ podmiot nie musi wcale zaistnieć, aby 

odbywała się gra. Posiada ona zdecydowany prymat nad podmiotem, zmienia go i kształtuje 

w sposób całkowicie nieprzewidywalny. O tyle, o ile pragniemy wziąć udział w grze, musimy 

zawiesić swoja własną podmiotowość w egzystencjalnym epoché, zatracić się w niej do tego 

stopnia, jakby waŜyły się losy naszego Ŝycia. Gra kaŜdorazowo jest participatio, czyli 

współuczestnictwem. I właśnie owo participatio ma jak najściślejszy związek z koncepcją 

sztuki współczesnej. Tylko wtedy docieramy do hermeneutycznej prawdy toŜsamości dzieła 

sztuki, o ile poddajemy się jego działaniu, wpływie na nasze ego, inicjujemy grę. 

Eksperyment i szok nierzadko bywają udziałem odbiorców sztuki współczesnej, a właściwie 

jej konsumentów, gdyŜ sztuka „z wysoka” spadła do masowej niecki, moszcząc sobie - nolens 

volens -  miejsce między reklamą samochodu i hamburgera. Czy słusznie? 

 Do tej pory w moich rozwaŜaniach chciałam skupić się na zagadnieniu praw 

człowieka w aspekcie nadawania sensu samemu pojęciu sztuki, estetyki, piękna i ukazać 

historyczne uwarunkowania tychŜe decyzji. Moim celem był namysł nad istotą tego, co 

sprawia i umoŜliwia traktowanie czegoś, jako sztuki. WaŜnym wydaje mi się bowiem 

„zrozumienie samej niezrozumiałości” 16 tak, aby móc w następnej kolejności zapytać o sam 

proces twórczości w sztuce nowoczesnej - o to, jak daleko autor moŜe posunąć się w 

przypadku eksploracji i zdobywaniu nowych terenów dla sztuki. Czy posiada prawo do 

swobodnego dysponowania wyobraźnią, materiałem i symboliką w obrębie dzieła sztuki, czy 

są takie sfery i konstelacje, których artysta nie powinien stosować i adaptować do swych 

koncepcji? Czy posiadamy prawo do ekspresji absolutnej, nawet jeśli zakrawa ona o 

prowokację, wywołuje niesmak, szok lub zwyczajnie obraŜa? 

Wydaje się, Ŝe to właśnie pytanie stało się ostatnio wyjątkowo aktualne, a jego 

reperkusje daje się odczuć w dyskusjach odbywanych na forum publicznym. Poruszenie 

wywołane przez prace artystki Katarzyny Kozyry odbiło się szerokim echem w środowisku 

tak krytyków sztuki, jak i publiczności. Rzeźba zatytułowana „Piramida zwierząt”  (1993) 

                                                 
15 H-G. Gadamer, tamŜe 
16 T.W. Adorno, tamŜe, s. 633 
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wywołała gwałtowne protesty - przedstawia ona kompozycję, której elementami są wypchane 

sylwetki konia, psa, kota i koguta. „Piramid ę”  uzupełnia zapis wideo, na którym utrwalono 

proces zabijania zwierzęcia i pozbawiania skóry. Inne dzieła Kozyry to na przykład projekty 

pod tytułem „Ła źnia Ŝeńska” (1997) oraz „Ła źnia męska” (1999) lub „Wi ęzy krwi”  

(1999). W „Ła źniach”  artystka porusza się na krawędzi seksualnego tabu, wkraczając 

incognito do budapesztańskich łaźni i filmując ukrytą kamerą poczynania niczego nie 

podejrzewających ludzi – kobiet, a potem równieŜ i męŜczyzn. Kamera w rękach artystki staje 

się jakby judaszem, przez który ogląda ona nieskrępowany sposób traktowania swego ciała 

przez zaŜywających kąpieli, swobodę z jaką „noszą” swoją nagość w oczach 

współtowarzyszy ablucji. „Ła źnia męska” to instalacja, która składa się z czterech 

symultanicznie odtwarzanych fragmentów audiowizualnych, z czego kaŜdy z nich trwa 

dokładnie osiem minut. „Wi ęzy krwi”  zaś to cztery fotografie 200x200 centymetrów, 

wkomponowane w czworokąt, na których artystka umieściła figurę nagiej kobiety 

upozowanej na tle czerwonego krzyŜa oraz księŜyca. Fragment instalacji miał tworzyć część 

zewnętrznej wystawy warszawskiej Galerii Zachęta, jednak tuŜ po ekspozycji wystawionej na 

widok publiczny w przestrzeni miejskiej, został on ocenzurowany i wystawę zlikwidowano. 

W najnowszym projekcie o tytule „Cheerleader”  (2006) Kozyra wciela się w postać 

przejaskrawionej tancerki, która nachalnie krąŜy wśród przebierających się w szatni 

męŜczyzn. Autorka chce w ten sposób zmierzyć się z nowoczesnym fetyszem prymatu 

cielesności, jako atrybutu indywidualnej atrakcyjności i wyznacznika wysokiego poczucia 

własnej wartości. Ukazuje w przerysowany sposób rolę ciała jako maski w postępującym 

obecnie w coraz szybszym tempie procesie uprzedmiotowienia jednostki w społeczeństwie.  

Ekspresywną i emotywną funkcję sztuki w swoich pracach wykorzystuje teŜ wiele 

znanych artystek wywodzących się z kręgów feministycznym bądź queerowych. Dorota 

Nieznalska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, wystawiła w gdańskiej Galerii Wyspa 

projekt zatytułowany „Pasja” , w którym ukazała męczeński wymiar prymatu ciała nad 

duchem, dodatkowo wplatając weń wątek wzajemnej relacji płci. Artystka wykorzystała 

symbol krzyŜa, aby podkreślić alegoryczny wymiar męki i cierpienia, wmontowując weń 

serię fotografii, na których widnieją męskie genitalia. Proces sądowy, który był konsekwencją 

medialnej burzy, jaka rozpętała się po finisaŜu wystawy, zakończył się orzeczeniem winy 

artystki. Kolekcja została zbojkotowana, a sama autorka „Pasji”  napiętnowana przez część 

środowisk i partii politycznych.  

Wątpliwości, jakie nasuwają się po wnikliwej obserwacji tego typu zjawisk i reakcji w 

odbiorze nowoczesnej sztuki, są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, czy takie przedsięwzięcia 
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maja i powinny być traktowane jako sztuka? Po drugie, co chcą osiągnąć artyści uŜywając 

takich, a nie innych środków i czy właśnie takie, niekiedy drastyczne w formie, środki są 

faktycznie sztuce współczesnej niezbędne? Od początku dekady lat dziewięćdziesiątych 

sztuka przechodzi okres krytycznej transformacji, coraz częściej zapuszczając się w meandry 

problematyki społecznej, o których Ŝadna inna dziedzina nie miałaby czelności tak otwarcie 

się wypowiadać. Przywołać moŜna tu choćby instalacje wykonaną przez Zygmunta Liberę, 

artystę przez długi czas związanego z grupą Łódź Kaliska i ucznia Zofii Kulik, twórcę o 

niezwykle szerokim spectrum zainteresowań wywodzących się między innymi z 

postmodernizmu. Libera w swym cyklu zatytułowanym „Urz ądzenia Korekcyjne” (1996) 

wystawianym dla publiczności w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie umieścił 

instalację „Lego. Obóz koncentracyjny”. Artysta chciał w ten sposób zwrócić uwagę na 

ukryte mechanizmy konstruowania świadomości kulturowej w aspekcie między innymi 

historycznej manipulacji i charakteru procesów wychowawczych oraz edukacyjnych. 

Twórczość Libery to błyskotliwa krytyka i analiza kultury przemocy kreowanej przez media i 

kulturę konsumpcyjną, zmuszająca do refleksji nad stanem kultury popularnej. Jego prace 

wystawiane były na wielu międzynarodowych festiwalach, wernisaŜach i światowej sławy 

biennale (choćby BIENNALE SZTUKI w Wenecji czy UNIVERSALIS 23. BIENNALE DI SAO 

PAULO) , co dobitnie świadczy o randze Libery jako dojrzałego, świadomego swych celów 

artysty i powaŜanego w świecie twórcy. Jednak kontrowersyjne prace Libery nierzadko 

spotykały się z chłodnym przyjęciem wśród środowisk konserwatywnych, czasem wywołując 

wręcz eskalację ostrej krytyki jego pomysłów (zwłaszcza kontrowersyjnego i wzbudzającego 

wciąŜ Ŝywe emocje tematu II wojny światowej i obozów koncentracyjnych). 

Zastanawiam się, czy wypada wybaczać twórcom dobór stylistyki i niekiedy 

nieprzebieranie w środkach przy okazji wypełniania artystycznej wizji, a takŜe czy idea 

nieskrępowanego wyraŜania własnych opinii moŜe dokonywać się kosztem naruszania 

pewnych norm obyczajowych i etycznych? A moŜe sztuka nie ma prawa wnikać w przyjęte 

normy zwyczajowe, w obiektywny kodeks wartości moralnych, drąŜyć róŜnych zakamarków 

podświadomości i głębokich pokładów ludzkiej psychiki? Według mnie sztuka jest 

probierzem prawdy i wyrazem dyskryminującej i wykluczającej społecznie postawy wobec 

tego, co nietoŜsame. Wszystkie elementy spychane przez mechanizmy kontroli społecznej na 

margines świadomości, zostają przez sztukę przywrócone do rangi pierwiastka 

konstytuującego rzeczywistość. Sztuka bywała i wciąŜ bywa oręŜem w rękach ideologii, ale 

prawdziwe jej oblicze nigdy nie daje się przekupić przyjemnie lekką strawą. Tak dogłębne 

wnikanie sztuki w strukturę rzeczywistości konsumpcyjnej, bynajmniej nie znosi jej 
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roszczenia do krytycznej restytucji pierwiastka wiarygodności. Właśnie dzięki temu, iŜ tak 

mocno spaja się ona z praksis, ma moc jej de- i re-konstrukcji w słuŜbie własnych 

partykularnych idei. W regularnych odstępach czasu sztuka w całej swej historii dokonywała 

szturmowania własnych granic i ekspansji nowych, nieprzetworzonych jeszcze i 

niepoddanych refleksji terenów. Gdyby tak nie było, szybko wypadłaby ze swej krytycznej i 

pobudzającej do wysiłku myślenia roli, grzęznąc w ślepej uliczce pustego manieryzmu. Jej 

bunt wszakŜe zawsze skierowany był ostrzem przeciwko zewnętrznym formom nacisku, 

cenzury, zafałszowanemu obrazowi rzeczywistości. Nawet szokujący bunt Tristana Tzary 

rzucającego hasło „dada” i propaganda nihilizmu wartości zaczerpniętych z tradycyjnej sztuki 

był rebelią kasującą dotychczasową sztukę poprzez nie co innego, a sztukę właśnie – jedynym 

ratunkiem dla samej sztuki moŜe być irracjonalizm i anarchia, gdyŜ rozsądek i moralność 

zawiodły ludzi do horroru wojny. 

 Dlatego teŜ fala obrazoburczych dzieł minionej dekady nie powinna być poczytywana 

jedynie jako chęć zdobycia poklasku poprzez radykalne podejście do surowców, z których 

skonstruowane jest dzieło sztuki. Szeroka gama wzbudzających kontrowersję środków 

artystycznych, wykorzystywanych przez artystów takich, jak Katarzyna Kozyra, Zbigniew 

Libera, Zofia Kulik, Grzegorz Klaman, Paweł Althamer czy Anna Baumgart spełnia rolę 

raczej palącego ponaglenia do refleksji nad kondycją współczesnego świata, aniŜeli taniej 

prowokacji. Przyczynkiem do takiego odbioru dzieł wymienionych przeze mnie twórców są 

liczne dowody uznania w postaci nagród i zaproszeń, napływające do nich z galerii 

rozsianych po całym świecie, choćby wyróŜnienie dla Katarzyny Kozyry na 48. Biennale 

Sztuki w Wenecji. Wydaje się korzystnym uwolnienie sztuki z więzów ideologii i doktryn 

społecznych, pozwolenie jej na swobodny dryf w kierunku dosadnej, ale jednak iluzji. 

Brutalność sztuki współczesnej jawi się bowiem de facto jej własną obroną, wentylem 

bezpieczeństwa, który uruchamia się automatycznie w przeczuciu nadchodzącego widma 

metodologicznej i obyczajowej przemocy. Czy sztuka ma prawo kąsać i szokować, pozostanie 

na pewno kwestią sporną, gdyŜ jej apetyt rośnie, anektując coraz szersze połacie społecznego 

terytorium dyskursu, czy tego chcemy, czy teŜ nie. Sztuka wyprowadzona z salonów „na 

ulice” stała się stygmatem piętnującym niejawne i zafałszowane tendencje w sferze publicznej 

i obrazem jej błyskawicznych przemian...  

XXI wiek nadciągnął wraz z niesłychanym postępem nie tylko w dziedzinie 

technologii, ale i transformacji społecznej. Transformacja ta drastycznie zmieniła tak rodzaj 

wyznawanych - lub, co istotniejsze - preferowanych wartości, jak i całą gamę uczuć czy 

emocji ludzkich. Ów eklektyzm zróŜnicowanych postaw oraz powiązanych z nimi wartości 
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odzwierciedla przekrój społeczny i osobowościowy któregokolwiek zachodniego 

społeczeństwa. Urbanizacja i procesy globalizacyjne zmodyfikowały tak bardzo sferę 

międzyludzką, Ŝe stały się one czymś pozornie łatwo dostępnym i zarazem trudnym do 

umocnienia. Analogiczny los spotkał element współtworzący tę sferę, mianowicie sztukę. 

Sztuka, jak pisze krytyk Wolfgang Welsch, zamknięta w złotej klatce, stała się czymś 

wyizolowanym, pozbawionym zainteresowania ogółu. Współczesna estetyka miała zaś być 

próbą zmiany tej sytuacji, odwrócenia pogłębiającego się kryzysu sztuk. „Estetyka stała się 

kulturową agencją reklamową, propagującą produkt o nazwie ‘sztuka’”17, a jej wiodącą rolą 

jest promocja filozoficznej estetyki jako branŜy reklamowej. Jednak wspomniane procesy 

estetyzacji, tak dziś poŜądanej i istotnej, posiadają róŜne poziomy i wymiary, twierdzi 

Welsch. I nie naleŜy zapominać o tym, Ŝe tak jak mamy powszechnie do czynienia z 

estetyzacją głęboką , tak doświadczamy równieŜ estetyzacji płytkiej. Ta ostatnia jest łatwo 

widoczna i klasyfikowalna. Jednak to właśnie estetyzacji głębokiej zawdzięczamy umysłowy 

ferment i do niej przymierzamy działania i projekty artystyczne młodych twórców, które 

czasem trudne w odbiorze, są jednak próbą przełamania mentalnego i estetycznego tabu, 

nałoŜonego przez skostniałą tradycję i formalizm instytucji. Jestem zdania, Ŝe pochopnym 

byłoby ocenianie współczesnych artystów tylko ze względu na formę ekspresji, bez 

pochylenia się nad przekazywanymi przez nich treściami. KaŜde dzieło bowiem, o ile ma być 

prawdziwym dziełem sztuki, a nie tylko marną imitacją, musi stanowić swoisty nośnik 

niezbywalnych treści. Hermeneutyczna tradycja, dzięki choćby takim myślicielom jak Roland 

Barthes, Jacque Derrida czy Hans-Georg Gadamer, odkryła dla postmodernistycznej krytyki 

sztuki i estetyki, to przekonanie o bogactwie inklinacji i siatce sygnifikacji implikowanych 

kaŜdorazowo przez przedmiot, będący dziełem sztuki. To, Ŝe dzieło jest grą, ma nie tylko 

istotny skutek w tym, Ŝe prowokuje i wciąga odbiorcę do jego współtworzenia, ale przede 

wszystkim – ujawnia całą semantyczną i wizualno-treściową konstrukcję intersubiektywnej 

siatki znaczeń. KaŜdy obraz, fotografia, grafika czy tekst jest pozornie tylko niejawnym 

przekaźnikiem skorelowanych treści i symboli, ukrytych pod zewnętrzną fasadą, „maską” 

dzieła.  

Sądzę, Ŝe prawa człowieka w sztuce współczesnej sięgają daleko poza czysto 

powierzchowną, czysto zmysłową recepcję dzieł sztuki. KaŜdy bowiem wycinek 

rzeczywistości jest elementem większego układu i o tyle jest fragmentem, o ile posiada 

odniesienie do czegoś większego, do jakiejś całości. Przestrzeń sztuki to nie przestrzeń, w 

                                                 
17 W. Welsch, tamŜe, s. 3 
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której da się przeciągnąć w sposób horyzontalny jasną i logiczną linię dedukcyjnego wywodu. 

KaŜdy jej teoremat jest w pewien sposób nieuchwytny, ale właśnie i tylko dzięki niemu 

sztuka moŜe podtrzymywać swój autonomiczny charakter. O tyle aktywnie przeŜywamy 

dzieło i jesteśmy jej współtwórcami, o ile akceptujemy jej specyficzną nierozstrzygalną 

niezrozumiałość sztuki. KaŜda próba analitycznego jej rozkładu i jednoznacznego 

opieczętowania musi zakończyć się bądź brakiem atencji i lekcewaŜącym zaliczeniem 

estetyki w poczet przebrzmiałych i zbytecznych teorii, tak jak w przypadku zwolenników 

spuścizny Koła Wiedeńskiego i XX-wiecznych filozofów kręgu brytyjskiego, bądź teŜ nieco 

przesadnym i przejaskrawionym przesunięciem dziedziny jej aktywności w stronę praksis. 

Według mnie Ŝadne z ekstremalnych podejść nie jest wskazane, jako Ŝe jedynie oddala i 

rozmywa cel, ku któremu powinien zmierzać estetyczny dyskurs. Cel ten to recepcja dzieł 

sztuki zarazem pod kątem ich erudycji i teoretycznej nośności, jak równieŜ adekwatności 

formy, odniesionych przy tym jednak w tej samej mierze do całościowej perspektywy świata 

sztuki, jak i inspirującej roli pierwiastka indywidualnego. To, jaki status osiągnie w swej 

istocie sztuka, będzie - moim zdaniem - zaleŜało od naszej aktywnej roli w jej 

współkonstruowaniu i świadomym przepajaniu jej pełną powagi treścią.  

To, co daje się łatwo zaobserwować i doświadczyć w sferze materialnych dóbr 

kultury, nie jest teŜ obce rzeczywistości subiektywnej - intymnej przestrzeni kaŜdego 

człowieka. W sferze indywiduum proces estetyzacji osiąga wręcz swoją kulminację. Obraz tej 

tendencji posiada wyraz tak w teoretyczno-filozoficznym dyskursie, jak i w sferze 

materialnych artefaktów, traktowanych tu jako przejawy ekspresji artystycznej. Welsch w 

sposób niezwykle przenikliwy obnaŜa cielesno-fizyczną fascynację tym, co ma za cel „styling 

ciała, psychiki i ducha”18. Z bezwzględną szczerością charakteryzuje on współczesnego homo 

aestheticus – jest on „zmysłowy, hedonistyczny, wykształcony, przede wszystkim zaś ma 

wyborny smak. I wie: o gustach się nie dyskutuje.”19 Kontakt, który nawiązuje on z innymi 

uczestnikami sfery publicznej, jest równieŜ w coraz większej mierze zdeterminowany 

estetycznie. W rzeczywistości, w której coraz powszechniejszy i coraz modniejszy jest 

bezlitosny relatywizm wartości, głównym probierzem adekwatności norm etycznych jest 

„wybór odpowiedniego kieliszka i odpowiedniej osoby na daną okazję”. 20 W gąszczu 

informacji, w medialnym szumie obwieszczającym coraz to nowe trendy, które - nie 

zdąŜywszy się utrzymać dłuŜej niŜ jeden sezon - znikają niezauwaŜone jako juŜ passé, 

                                                 
18 W. Welsch, tamŜe, s. 38   
19 W. Welsch, tamŜe, s. 39 
20 W. Welsch, tamŜe, s. 39 
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faktycznie trudno o moralną predylekcję ku temu, co ponadczasowo słuszne i wartościowe. 

Welsch skłania się ku wnioskowi, iŜ nawet ostatecznie kryteria, którymi kieruje się homo 

aestheticus przy wyborze partykularnej moralności, są natury estetycznej. Zatem co określa 

człowieka współczesnego per definitione? Welsch wskazuje na piękno, ale bynajmniej nie w 

znaczeniu Platońskiej kalokagathii, a jedynie estetycznej perfekcjonizacji ciała. Ciało jako 

produkt autostylizacji estetycznej i tym samym miernik wartości – wizja taka brzmi niczym 

mroŜąca krew w Ŝyłach przepowiednia nastania rzeczywistości konstruowanej genetycznie, 

wypełnionej idealnie wystylizowanymi, odhumanizowanymi modelami.  

Wszystko, co ma swoją filozoficzną charakterystykę w teorii estetyki, ma teŜ odbicie 

w konkretnych przykładach twórczości artystów współczesnych. Problem toŜsamości 

jednostki, jej samookreślenia się poprzez wzorce cielesnej antycypacji w kulturze, występuje 

jako częsty motyw powielany w pracach zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. 

Tematy stanowiące dotychczas tabu dla sztuki, stały się osią społecznego zaangaŜowania. Co 

więcej, sztuka przestała być kwestią osobistego gustu i smaku, ale z rozwojem techniki 

wkroczyła w przestrzeń miast, zalała ulice i stała się czymś równie doświadczalnym i bliskim, 

jak reklama kosmetyku lub ulotka z supermarketu. Welsch przekonuje, Ŝe galopująca 

estetyzacja najbardziej dotyka aglomeracji miejskich, gdyŜ to w nich ostatnimi czasy „niemal 

wszystko przechodzi zabieg faceliftingu”.21 Centra handlowe zyskują atrakcyjny, kuszący i 

elegancki wygląd – przykładem słuŜy choćby Centrum Sztuki, Handlu i Biznesu w Poznaniu, 

czyli odrestaurowany Stary Browar. Ideą przyświecającą zaadaptowaniu tego miejsca było 

uczynienie zeń dogodnej przestrzeni dla przeplatania się tego, co wzmaga apetyt duszy jak i 

tego, co stanowi pokarm dla ciała. Tak zwany „estetyczny boom” nie oszczędził Ŝadnego 

skrawka przestrzeni publicznej, zawłaszczając i anektując wszystko, co napotkał na swojej 

drodze. Hiperestetyzm i ulepszanie scenerii miejskiej za wszelką cenę, wszelkimi metodami – 

oto, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Wszystko, co nas otacza, podlega estetycznej i 

wirtualnej obróbce, a takŜe zostaje zaaranŜowane pod kątem tak zwanego „aktywnego 

przeŜywania”. Ów estetyczny styling w zakresie sztuki sprawia, Ŝe coraz trudniej określić 

róŜnicę między okazem dojrzałej sztuki a produktem masowej kultury. Jak suponuje Welsch, 

oba są równie nietrwałe i ulotne, celowo zaprojektowane tak, by cieszyć oko, ale nie 

zaprzątać uwagi odbiorcy na więcej aniŜeli parę minut, które jest on w stanie poświęcić 

duchowemu uniesieniu w drodze do pracy lub szkoły. Odbiorca sztuki staje się „klientem” – 

klient zaś de facto nie nabywa samego tylko produktu, ale wraz z nim kupuje konkretny 

                                                 
21 W. Welsch, tamŜe, s.32 
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lifestyle. Czynnikiem zaś, który nakręca ten „estetyczny biznes”, jest wszechobecna reklama. 

Sprawia ona, Ŝe następuje „zamiana towaru i opakowania, bytu i pozoru, hardware’u i 

software’u”22, a estetyka, niegdyś środek lub teŜ nośnik – software, dziś przejmuje funkcję 

hardware’u – esencji.  

Wbrew pozorom jednak, współczesna estetyzacja przestrzeni miejskich nie dąŜy 

wyłącznie w hedonistycznym kierunku pospolitego upraszczania i udogadniania Ŝycia. 

Człowiek, oprócz tego, Ŝe bywa homo aestheticus, to wciąŜ bez wątpienia posiada 

substancjalną potrzebę konstruktywnej krytyki zastanej rzeczywistości. Najlepszym zaś 

wentylem krytycznego résumé jest ekspresja artystyczna, a zwłaszcza ta, której za „płótno” 

słuŜy eklektyczna przestrzeń miejska. Do tego samego wniosku zapewne doszedł teŜ 

najsłynniejszy angielski twórca społecznie zaangaŜowanego graffiti – Banksy. Jego 

prawdziwa toŜsamość i dane osobowe nie są znane, a on sam nie pojawia się nigdy 

publicznie, podtrzymując image człowieka, który nie figuruje w Ŝadnych kartotekach, a zatem 

– zwyczajnie nie istnieje. Jedynym świadectwem talentu Banksy’ego są wymierzone przeciw 

policji, władzy, korupcji, konsumpcjonizmowi i globalizmowi murale oraz wlepki. Jest 

autorem setek nielegalnych obrazów graffiti, pozostawionych w róŜnych częściach świata, 

między innymi w Palestynie, Meksyku, USA i oczywiście w Wielkiej Brytanii (w Londynie i 

Bristolu). Wydźwięk jego twórczości jest zazwyczaj antywojenny i antyglobalistyczny, 

Banksy nie stroni od prowokacji. „Publikując” swoje prace na murach słynnych budynków 

oraz waŜnych obiektów - na przykład plac Trafalgar Square w Londynie – wielokrotnie 

naraŜał swe dzieła na nieomal natychmiastową reakcję ze strony policji i władz miejskich 

celem usunięcia murali. Banksy jest fenomenem na tle współczesnej tendencji do opisywanej 

przez Welscha „powierzchownej estetyzacji” metropolii. Podczas, gdy wielkie kompanie i 

firmy inwestują niewyobraŜalne sumy w nadaniu miastom estetycznego komfortu, Banksy 

prowokuje i piętnuje procesy globalnej uniformizacji. Jego sztuka nie jest bynajmniej sztuką 

elitarną, zamkniętą w galeriach i domach aukcyjnych. Banksy pojawia się znikąd i tak samo 

tajemniczo znika, pozostawiając swe frapujące obrazy w najbardziej kontrowersyjnych 

miejscach świata – tak, jak choćby w przypadku portretu małej bezradnej dziewczynki 

ulatującej z balonikiem ponad mur, oddzielający Izrael od Palestyny.  

MoŜna nie popierać metod i nie lubować się w gatunku sztuki, jakiego uŜywa Banksy, 

by wyrazić swoje idee. MoŜna protestować przeciwko temu, aby sztuka „wdzierała się” 

przemocą w obręb naszej świadomości, epatując szokującymi obrazami ze ścian domów, 
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szyldów etc. Dozwolone jest protestowanie przeciwko uŜywaniu brutalnych środków wyrazu, 

wzmagających u widza poczucie lęku, obrzydzenia, niesmaku. Nie kaŜdy odbiorca wszak 

musi i chce dyskutować o roli i kondycji sztuki współczesnej, tym bardziej, jeśli bywa ona tak 

samo ambitna, jak niezrozumiała. Moim zdaniem niewątpliwie wielką i nieprzecenioną zaletą 

sztuki współczesnej jest właśnie to, Ŝe daje nam ona prawo decyzji. KaŜdy człowiek, zarówno 

twórca sztuki, jak i jej odbiorca, posiadają prawo współuczestnictwa, ale teŜ i jego odmowy w 

stosunku do sztuki współczesnej. 

Czym byłaby bowiem sztuka współczesna, jeśli zamiast praw do nadawania jej 

własnych sensów, oferowałaby tylko paletę zakazów i limitowała do siebie dostęp? „Sztuka 

prowadzi na zewnątrz i nie wyprowadza na zewnątrz” 23 – daje przedsmak i zapowiedź czegoś 

wyjątkowego, nie odsłaniając się jednak nigdy całkowicie. Wzajemne przenikanie się 

światów – oto, co stanowi podłoŜe relacji między człowiekiem a sztuką. Człowiek jedynie o 

tyle zgłębia istotę sztuki, o ile kwestionuje jej granice, ale nigdy nie dąŜy do ich całkowitego 

zniesienia. To właśnie w sztuce zachodzi wciąŜ odnawiający się proces negacji i afirmacji 

prawdy, który przebiega w sposób dynamiczny i skomplikowany dlatego, iŜ sztuka nie jest 

czymś homogenicznym. Sztuka w człowieku, a człowiek w sztuce – warstwy te bynajmniej 

nie przeplatają się według sztywnych i jasno sprecyzowanych reguł, gdyŜ ich granice nie są 

czymś jednoznacznie określonym. Dzieła sztuki o tyle Ŝyją w nas, o ile podlegają 

uaktualniającej i witalizującej mocy doświadczenia. O tyle ludzkie napieranie na granice 

sztuki posiada sens, o ile zrozumiemy, iŜ granice te nigdy nie powinny zostać ostatecznie 

przekroczone i zniesione. Poprzez świadomość własnych granic sztuka odkrywa samą siebie, 

uprzytamnia sobie własną nieprzewidywalność. Zanik granic równałby się totalnej anihilacji 

funkcji sztuki – bo czyŜ byłoby o co zapytywać, jeśli na wszystkie pytania udzielono by 

ostatecznych odpowiedzi? Szturmowanie granic sztuki przy jednoczesnym ich ochranianiu w 

procesie aktywnego zapamiętywania – oto, co jawi się wyzwaniem dla sztuki współczesnej. 

Wszak pytanie o prawa człowieka w sztuce współczesnej jest zarazem pytaniem o jej dalszy 

los – „w końcu przecieŜ sztuka, nawet najradykalniej odrzucająca społeczeństwo, jest natury 

społecznej i staje się niezrozumiała, kiedy rozumienie nie obejmuje tej jej istoty.”24 

Problemem współczesnej sztuki jest jej pozorna dostępność, która przy bliŜszym oglądzie 

okazuje się piekielną łamigłówką, prawdziwym zadaniem dla myślenia. Wydaje mi się, Ŝe z 

tego względu zasługuje na dłuŜszy namysł i cierpliwość odbiorcy, ratującego ją przed 

pochopnym odrzuceniem i krytyką.  

                                                 
23 T.W. Adorno, tamŜe, s. 640 
24 T.W Adorno, tamŜe, s. 637 
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Człowiek bowiem w tej samej mierze, w jakiej posiada prawo negacji sztuki, 

dysponuje mocą jej afirmacji. To zaś, jakie wytyczymy granice ludzkiemu ususowi w 

stosowaniu tychŜe praw, jest kwestią nadzwyczaj palącej i istotnej wagi. O tyle wszakŜe 

człowiek istnieje i odnajduje swoją istotę w sztuce, o ile nigdy ostatecznie nie próbuje sztuki 

okiełznać poprzez konstytuowanie jej ani wyłącznie na drodze pojęć, ani tylko w wyniku 

bezpojęciowego doświadczenia. Warto, aby refleksja nad prawami człowieka w sztuce 

współczesnej posiadała znamiona otwartości i tolerancji, tylko wtedy bowiem estetyka nie 

przekształci się – jak prowokuje Adorno – w dyscyplinę czysto kulinarną, a stanie się 

uchwytna w horyzoncie prawdy. A najbardziej fascynujące jawi to, iŜ namysł nad kondycją 

ludzkiego „ja” w sztuce współczesnej w takim samym stopniu pozostaje humanistyczną 

odpowiedzialnością, co nieskrępowaną i inspirującą intelektualną przygodą... 
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