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MIT POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO PIĘKNA

Złudzenie możliwości osiągnięcia doskonałej harmonii tworzenia wartości 
związanych z konkretnymi „dobrami” (towarami) rodzi iluzję, jakoby możliwe 
było stworzenie nowego rodzaju ładu społeczno-gospodarczo-politycznego. 
Oba te nastawienia oparte są na micie powszechnej zgody międzyludzkiej, któ-
ry głosi, że dzięki racjonalnemu „uporządkowaniu” społeczeństwa (i kultury) 
możemy zarządzać wspólnym dobrem (dobrami) i zmierzać ku ogólnoludzkiej 
harmonii: ku rajowi na ziemi.

René Girard kreśli jednak alternatywę wobec tego złudzenia, a mianowicie 
perspektywę mimetyzmu jako najpowszechniejszego mechanizmu współżycia 
między ludźmi. W jego przekonaniu człowiek musi się określić wobec „inne-
go”, a najłatwiejszy mechanizm takiego samookreślania zapewnia przemoc, 
służąca podporządkowaniu bądź zniszczeniu owego „innego”. Ów charakte-
rystyczny dla człowieka, zracjonalizowany mechanizm naśladownictwa po-
woduje wojny i jest źródłem kłamstwa. Jako ludzie, porównujemy się przede 
wszystkim z jednostkami sobie podobnymi i albo chcemy stawać się tacy, jak 
inni, albo pragniemy innym coś zabrać oraz ich zniszczyć pod pozorem nisz-
czenia złej „inności”. Bez względu na naszą wiarę w racjonalność ludzkiego 
poznania ostatecznie poznajemy siebie tylko poprzez innych. Girard podkreśla 
wyjątkowość ostatniego przykazania Dekalogu, które zabrania nie jakiegoś 
konkretnego aktu, na przykład zabijania czy kradzieży, ale samego pożądania. 
Wzór naszych pożądań stanowi bliźni. Sama struktura zakazu budzi jednak 
mimetyczną skłonność do jego przekraczania i wyzwala przemoc wobec inne-
go. Mimetyzm tak zwanego „modela-przeszkody”, polaryzującego wszystkie 
antagonizmy w jednostce, którą należy wyeliminować, stanowi podstawę ry-
tuału kozła ofi arnego28. Ofi ary są napiętnowane i naznaczane, chociaż są nimi 
najczęściej geniusze, którzy po prostu „nie pasują” do społeczności.

Problem opozycji między byciem sobą a zatraceniem się w innym podlegał 
różnym stylizacjom. Dopiero romantyzm posuwa się do sugestii, że możliwa 
jest jedność przeciwieństw jako wolność zyskana w drugiej osobie29. Mit ro-
mantycznej miłości ma spajać na nowo ideę komunikacji i czynić to zwłaszcza 
poprzez sztukę. 

Ideę piękna zakorzeniono dziś ponadto w kategorii szczęścia. Politycy 
mamią dostępem do dóbr, nakłaniają do udziału w abstrakcyjnym szczęściu 
i głoszą prawo do szczęścia. Stan szczęścia jest abstrakcyjny, mityczny i – 
w sensie temporalnym – wciąż się odsuwa. Żyjemy w „zagęszczonych” cza-

28  Zob. R.  G i r a r d, Kozioł ofi arny, tłum. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987.
29  Por. N. L u h m a n n, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, tłum. J. Łoziński, Scholar, 
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sach. Każde doświadczenie musi być zarejestrowane, zapośredniczone przez 
media, aby więc doświadczenie mogło przerodzić się w jakiś rodzaj wiedzy 
(czy też pamięci) i wykroczyć poza fakt jego zarejestrowania, musi pojawić 
się możliwość doświadczenia jakiejś luki pozwalającej na zmianę w naszym 
funkcjonowaniu i na zadziałanie aksjologicznego „coś za coś”, czyli na zbudo-
wanie hierarchii wartości. Brakuje dziś miejsca na ten rodzaj przemiany, który 
znamionowało niegdyś doświadczenie katharsis. Mimo mnożenia się rodzajów 
sztuki i poszczególnych jej konkretyzacji doświadczenie jednoczesności prze-
życia i wiedzy (katharsis i szczęścia) staje się coraz rzadsze. 

„Roman Ingarden, pytany o przyszłość sztuki w aspekcie możliwości mno-
żenia się jej rodzajów, miał odpowiedzieć, że nie jest prorokiem – kto wie, 
jak to kie dyś będzie? Ale nie wykluczał, że powstaną nowe, a możliwości 
wyjaśnienia tej dynamiki widział w poszerzaniu pojęcia sztuki. Pojęcie sztuki, 
ukształtowane jeszcze w starożytności w kręgu myśli Platona i Arystotelesa, 
na przełomie XVI i XVII wieku uległo istotnym zmianom, aż wreszcie w po-
łowie XX wieku jej funk cje zostały poszerzone, co przejawiło się w ekspresji 
happeningu, instalacji – sztuką stało się pewne zachowanie, prowokowanie, 
zwrócenie na coś uwagi”30. Poczucie fi kcjonalności wynikające z fundamen-
talnej nieadekwatności rzeczywistości i języka – jak pisze Barthes – nie wy-
starcza już, aby zasypać tę przepaść31. Pragnienie doświadczenia, które niegdyś 
umożliwiała sztuka, nie tylko pozostaje niezaspokojone (bo niezaspokojenie 
leży w samej naturze pragnienia), lecz staje się powodem frustracji.

Według Kanta cechą dystynktywną upodobań estetycznych jest ich bezin-
teresowność – pozostają one niezależne od realnego istnienia podobającego się 
przedmiotu. Podoba się już samo jego wyobrażenie i bezpojęciowość – napa-
wamy się bezpośrednim wrażeniem piękna rzeczy, a nie pojęciem, jakie o niej 
mamy. Przedmiotem upodobania estetycznego nie jest  zatem cała rzecz, lecz 
tylko jej forma. W formie tedy leży piękno rzeczy – konkluduje Kant32. Jest on 
zdania, że przedmioty estetyczne, dzięki oparciu na fi kcji łączą w sobie zmy-
słową formę i duchową treść (idee)33. Tadeusz Sławek nazywa fi kcjonalność 
napięciem między stanem świata a stanem języka34. Fikcjonalność to zatem 
zarazem stopień wyczulenia świadomości językowej. Tekst, w którym język 
mocno nasuwa się na obraz świata, okazuje się silniej fi kcjonalny niż tekst, 
w którym język jest „przezroczysty”, neutralny: odtwórczy, nie zaś twórczy. 

30  Z. C h l e w i ń s k i, Art brut po polsku, w: Art brut. Różnorodnie, s. 56.
31  Por. R.  B a r t h e s, Wykład, tłum. T. Komendant, „Teksty. Teoria Literatury. Krytyka. In-

terpretacja” 1979, nr 5(47), s. 16-19.
32  Por. K a n t, dz. cyt., s. 260.
33  Por. tamże, s. 115.
34  Por. T.  S ł a w e k, Fikcja i troska, w: Znak, tekst, fi kcja. Z zagadnień semiotyki tekstu lite-

rackiego, red. T. Sławek, W. Kalaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987, s. 106.

Piękno w upolitycznionym świecie



164

Im bardziej jesteśmy świadomi świata języka, tym głębsza jest dla nas fi k-
cjonalność tekstu. W dzisiejszych zmediatyzowanych czasach świadomość 
ta ulega zatraceniu. Fikcję pojmujemy dziś bardzo trywialnie – jako zmyśle-
nie, oderwanie od uznanych znaczeń czy prowokację. Nawet sztuka surowa 
i szczera podlega szybkiej „sprzedaży”, wraz z sensacją dotyczącą życia jej 
autora, zmagającego się z chorobą lub z innym cierpieniem.

Forma dzieła sztuki jako pewna całość powoduje upodobanie całego naszego 
umysłu, inaczej niż ma to miejsce w przypadku upodobania zmysłowego. Podoba 
się estetycznie to, co umie pobudzić działanie wszystkich władz umysłu, twierdzi 
Kant. Sądy estetyczne cechuje więc, według Kanta, powszechność, chociaż jest 
to powszechność szczególnego rodzaju: powszechność bez reguły. Piękne jest 
bowiem to, co podoba się z subiektywną koniecznością, w sposób powszechny, 
bezpośredni i zupełnie  bezinteresowny.  Krytyka prak tycznego rozumu Kanta po-
kazała, że istnieją praktyczne zasady okre ślające a priori cel rozumu. Moralność, 
stanowiąca czystą, praktyczną teleologię, dąży do urzeczywistnienia swych celów 
w świecie, a zależą one od naszej woli, mimo że siły prowadzące do ich urzeczy-
wistnienia rozpoznajemy tylko i wyłącznie w naszym intelekcie. Do poruszeń 
woli skłaniają nas rzeczy stworzone całkowicie ze względu na cel sam w sobie, 
a zatem dzieła sztuki.  W ten sposób w myśli Kanta  etyka spotyka się z estetyką. 
Radykalizm sztuki to tylko i aż „siła obecności” przedstawienia wstrząsającego 
codziennym doświadczeniem, to siła kojarzona (zwłaszcza przez Rancière’a) 
z Kantowskim pojęciem wzniosłości (jako „heterogenicznej i nieredukowalnej 
obecności w samym sercu zmysłowości pewnej siły, która ją przekracza”).

ZŁA KONCEPCJA SZTUKI

Sztukę zastąpiliśmy dziś dekoracją i modą. Najbardziej znany tekst o ki-
czu, o sztuce złej, autorstwa Hermanna Brocha, opiera się na sformułowaniu 
postulatu sztuki dobrej, nie zaś pięknej. Sztuka osiąga bowiem piękno nie 
w sposób bezpośredni. Jeśli artysta dąży do piękna, jest twórcą kiczu, nie zaś 
arcydzieła czy chociażby dzieła. Hasłem przewodnim artysty powinno być: 
Pracuj dobrze, dobrze wykonuj swoją robotę, a piękno „spadnie w dłonie”, 
gdy szczęśliwie ukończysz dzieło38. 

35  Por. K a n t, dz. cyt., s. 124.
36  Por. I. K a n t, O użytku zasad teleologicznych w fi lozofi i, tłum. D. Pakalski, w: tenże, Pisma 

teleologiczne, tłum. J. Nowotniak, D. Pakalski, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2000, s. 37n.
37  J.  R a n c i è r e, Los obrazów, w: tenże, Estetyka jako polityka, tłum. P. Mościcki, J. Kutyła, 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007, s. 134.
38  Por. H. B r o c h, Kilka uwag o kiczu, w: tenże, „Kilka uwag o kiczu” i inne eseje, tłum. D. Bor-

kowska, J. Garewicz, R. Turczyn, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 113.
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