
Sztuka i poznanie, czyli jak filozofować przedmiotem. 
 
 
Filozofia, nauka i religia wyznaczają obszar, którego domeną jest poznanie. Ale obok nich 
jest jeszcze sztuka, która pozwala budować fikcję i grać ze złudnością zmysłów i umownością 
wyobraźni. Artysta nie rości sobie prawa do obiektywizacji swych dociekań. Przeciwnie, 
relatywizuje rzeczywistość przez to, że dodaje do niej swoją rzeczywistość równoległą. W 
istocie jest ona nierzeczywistością, ale zarazem alternatywą tego, co jest. Artysta zawsze 
będzie upierał się, że jest równie prawdziwa. 
Każdy akt sztuki jest eksperymentem na drodze poznania. Artysta nie czuje pokory wobec 
tego, co zastał. Świat niepokoi go i skłania do majstrowania przy nim. Czy jest to swobodna 
fantazja, czy naśladowanie rzeczywistości albo sztuki, czy też ich dekonstrukcja, w każdym 
przypadku jego działanie ma charakter penetrujący i badawczy, w konsekwencji też 
przekraczający rzeczywistość.  
Różnica między nauką i sztuką jest taka, że nauka bada rzeczywistość, a sztuka ją stwarza lub 
raczej stwarza alternatywne rzeczywistości. Domeną sztuki jest więc fikcja. Wierzę, że fikcja 
jest wymiarem, tak jak przestrzeń czy czas. 
Wyższość sztuki nad filozofią, gdyby zastosować między nimi takie porównanie, polega na 
tym, że sztuka może wypowiadać się w bardziej otwarty, niejednoznaczny i 
wielopłaszczyznowy sposób niż filozofia. 
Znamiennym momentem w sztuce XX wieku było pojawienie się na jej scenie rekwizytu. 
Prawdopodobnie pierwszym, który użył rekwizytu w sztuce był Marcel Duchamp. Jego 
rekwizyty, gotowe przedmioty, które nazywał readymades, miały prowokacyjnie zastępować 
dzieło sztuki, kompromitować je. Duchamp, który nazywał siebie „klownem sztuki” był 
początkowo karykaturzystą. Skłonność do sztuki, wyrosła w dużej mierze z atmosfery 
rodzinnej (jego starsi bracia i siostra byli artystami), skojarzyła się w nim w niezwykle 
szczęśliwy i swoisty sposób ze skłonnością do humoru i lekkiego traktowania życia, którą 
skrywał pod maską chłodu i deklarowanej obojętności. Duchamp dosyć szybko zrozumiał, że 
stał się malarzem trochę na siłę, potrafił jednak dowieść, że talent można zastąpić z 
powodzeniem przez intelekt, a dzieło sztuki przez rekwizyt odgrywający jego rolę. W ten 
sposób rozpoczął swoje symulowanie sztuki. 
Z początku jeszcze tylko kilku dadaistów idącym śladem Duchampa – głównie Man Ray – 
proponowali rekwizyty w geście ośmieszenia tradycyjnego pojęcia dzieła sztuki.  
Prawdziwa ekspansja rekwizytu rozpoczęła się w końcu lat pięćdziesiątych. Zalany gipsem 
but Jaspera Jonesa, drewniana butelka Coca Coli i imitacje produktów przemysłowych 
wykonywane na zlecenie Warhola były początkiem właściwej kariery rekwizytu.  
Przejście od przedmiotu użytkowego do obiektu sztuki dokonało się przez pozbawienie go 
funkcji praktycznej w zamian za przydanie mu funkcji wyłącznie znaczeniowej. O ile 
Duchamp i dadaiści (a również ci, zrzeszeni kilkadziesiąt lat później w ruchu Fluxus) chcieli 
sparodiować i ośmieszyć dzieło sztuki, o tyle pop art. i późniejsze kierunki zaczęły traktować 
przedmioty świata codziennego poważnie i usiłowały zaanektować je na teren sztuki, często 
przy odwołaniu się do wymiaru estetycznego. Pośrednim etapem tego przejścia były flagi, 
puszki malowane i odlewane z brązu przez Jaspera Jonesa, który w ten sposób – na serio, w 
odróżnieniu od Duchampa – przerzucił pomost między sztuką a życiem codziennym. [Picasso 
i głowa byka]. Był to akt świadomy, w przeciwieństwie do pierwotnego zespolenia sztuki z 
codziennością (naczynia, rysunki rytualne), kiedy nie istniało pojęcie sztuki. 
Rekwizyt jest elementem sztafażu w grze artysty z publicznością. Rekwizyt jest 
zapośredniczeniem, nie celem samym w sobie. Nie przemawia sam przez się, jest 
podporządkowany jakiejś organizującej zasadzie, do której odsyła. Jest wreszcie  tym, dzięki 
czemu możliwe jest symulowanie sztuki. 



Trudno współcześnie znaleźć liczącego się artystę, który by nie filozofował w ten czy inny 
sposób. Albo przybiera to formę krytycznego odniesienia się do rzeczywistości 
socjologicznej, socjalnej, etycznej itp., albo ma postać innego rodzaju refleksji nad światem 
(zazwyczaj ludzkim). Refleksyjny artysta rzadko zdaje sobie sprawę z własnego 
filozofowania; artysta rozumiany współcześnie to artysta myślący, nie dostrzega się więc 
specyfiki tej postawy, ponieważ jest ona wkodowana we współczesny światopogląd.  
Mam obawę, że traktowanie sztuki jako medium do komunikowania się ze światem jest 
zgubne. Jeśli sztuka komuś do tego służy, z czasem stopniowo będzie przystosowywać się do 
możliwości jak najszerszego grona odbiorców, wyzwalając tym samym swój regres.  
W historii sztuki uderza mnie w sposób szczególny jeden wątek: to, w jaki sposób na 
przestrzeni tysiącleci sztuka odzwierciedlała świadomość człowieka, jego rozumienie świata i 
samego siebie. W jakimś sensie przejawiało się to oczywiście we wszystkich innych formach 
kultury, jednak właśnie w sztuce jest to widoczne najbardziej, również dlatego, że zaistniała 
ona wcześniej niż cywilizacja, z której początkiem wiąże się wynalazek pisma. Pismo zresztą 
początkowo było obrazem, a więc wywodzi się w prostej linii ze sztuki wcześniejszej o 
przynajmniej kilkadziesiąt tysiącleci o czysto wizualnym charakterze. Ale mniejsza o pismo. 
Sztuka coraz mniej jest poezją. 


