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Tekst profesor Iwony Lorenc jest bardzo dobrym wprowadzeniem do dyskusji na 

temat estetyki i metafizyki, a dokładniej relacji sztuki i filozofii. 

Ju� w pierwszym akapicie autorka wprowadza nas w istot� problemu, 

przywołuj�c Platona, który naznaczył relacj� sztuka-filozofia pi�tnem rywalizacji, 

walki o prawd�. Według Platona i zapocz�tkowanej przeze� tradycji, filozofia 

miała podporz�dkowa� sobie sztuk�, okre�laj�c, czym powinna by� sztuka, w 

czym tkwi jej istota i jaki jest jej cel (sens). Ale przecie� dialogi Platona mo�na 

potraktowa� jako pewn� form� artystyczn�, a wi�c podporz�dkowanie sztuki 

filozofii nie jest wcale tak oczywiste i jednoznaczne, jak wynikałoby z tego, co 

Platon głosił. Na podobnej niekonsekwencji, nietzschea�skiej niekonsekwencji, 

Derrida przyłapuje Kanta – wzorem dla konstruowanego przez Kanta systemu 

filozoficznego miała by� architektura, a wi�c sztuka, któr� cały system 

(filozoficzny) miał obja�nia�. 

Dlaczego nazwałem t� niekonsekwencj� „nietzschea�sk�”? Dlatego, �e 

wielcy filozofowie zawsze byli twórcami, tworzyli mniej lub bardziej przekony-

wuj�ce, pobudzaj�ce i poruszaj�ce wyobra�ni� obrazy �wiata. Robili wi�c to samo, 

co wielcy arty�ci. Nie istniał zatem, przynajmniej w europejskiej nowo�ytno�ci, 

jaki� zasadniczy konflikt mi�dzy filozofami i artystami; jedni i drudzy budowali 

swoje obrazy �wiata i wzajemnie podziwiali swoj� odwag� w ich kreowaniu, byli 

pełni podziwu dla najwy�szych osi�gni�� filozofii i sztuki. Dilthey, Heidegger, 

Gadamer, to tylko kilka przykładów filozofów podziwiaj�cych wielkich artystów; 

Joseph Beuys czy Joseph Kosuth niech b�d� tutaj przykładem artystów 

zafascynowanych wielkimi filozofami. Oczywi�cie, zupełnie inaczej wygl�dał 

stosunek artystów do estetyków i estetyki, czyli tej gał�zi filozofii, która 

najbardziej dosłownie potraktowała zalecenie Platona, �e filozofia powinna 

wyja�nia� sztuk�, okre�la�, czym ona naprawd� jest, by zamkn�� w poj�ciach i 
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zracjonalizowa� to, co niepoj�ciowe, a wi�c wytłumaczy� i obja�ni� słowa 

wypowiadane w szale przez Histeryczk�. Tutaj aktualno�� zachowuje aforyzm 

Barnetta Newmana: estetyka jest tak potrzebna sztuce, jak ornitologia ptakom. 

Spór sztuki z filozofi�, czy te� filozofii ze sztuk�, tak jak go rozumiał Platon, 

dotyczył prawdy, a dokładniej tego, która z tych dwóch dziedzin bli�sza jest 

prawdzie, i dlatego zasługuje na to, by by� depozytariuszk� Prawdy meta-

fizycznej. Długie dzieje tego sporu i dwie filozoficzne strategie zniewalania sztuki, 

przedstawił Arthur Danto, w dost�pnym w j�zyku polskim tek�cie Filozoficzne 

zniewolenie sztuki (referat zaprezentowany na Kongresie estetycznym w Montrealu 

w 1984 roku, a opublikowany w wersji polskiej w „Studiach Estetycznych”, tom 

XXIII, 1986-1990). Nie ma wi�c potrzeby streszcza� tego sporu. 

Paradoks naszych czasów polega na tym, �e dzisiejsza filozofia, zwana 

postmodernistyczn�, rezygnuje z odgrywania roli depozytariuszki Prawdy 

metafizycznej. Zarówno Derrida, jak i Lyotard, Rorty i Welsch, projektuj� filozofi� 

jako co� innego – obszar dyskutowania ró�nych prawd. Wielo�� i ró�norodno�� 

gier Lyotarda, pochwała ró�nicy Derridy, rozum transwersalny Welscha czy 

indywidualny słownik Rorty’ego, temu maj� słu�y�. Z drugiej strony, roszcze� do 

Prawdy metafizycznej wyzbywa si� równie� sztuka postmodernistyczna. Mo�na 

zatem powiedzie�, �e zapocz�tkowany przez Platona spór wygasa, poniewa� 

znika przedmiot sporu – roszczenie do Prawdy metafizycznej wysuwane przez 

filozofi� i sztuk� (czy sztuka rzeczywi�cie takie roszczenia wysuwała, czy tylko 

zostały jej przypisane przez filozofi� – to inna sprawa). Znika tym samym 

problem prawdy w sztuce i prawdziwej sztuki. Sztuka, podobnie jak filozofia, 

staje si� obszarem wielu prawd, co znajduje wyraz w postmodernistycznej 

pochwale pluralizmu. 

Rodzi si� oczywi�cie pytanie, czy sztuka i filozofia mog� oderwa� si� od 

metafizyki i czy w wyniku tego oderwania nie zatrac� swojego charakteru? 

Pytanie powa�ne. Czy filozofia oderwana od metafizyki nie przekształci si� w 

„rodzaj pisarstwa” (a kind of writing), jak aprobatywnie okre�la twórczo�� Derridy 

Rorty, w rodzaj mniej lub bardziej pomysłowego, zabawnego, dowcipnego 

pisarstwa, w rodzaj rezonowania, jak okre�lał to kiedy� Hegel? A w co miałaby si� 
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przekształci� oderwana od metafizyki sztuka? Wiemy jak perspektywa niemeta-

fizycznej sztuki przera�ała Witkacego. Jedna z prac Bruce’a Neumana, spiralnie 

skr�cony neon, pobłyskuje tak� sentencj�: „Prawdziwy artysta pomaga �wiatu 

odrywaj�c mistyczne prawdy”. 

Filozofia postmodernistyczna nie ogłasza nadej�cia epoki postmetafizycznej 

czy niemetafizycznej. Rorty mówi jedynie o sprywatyzowaniu metafizyki, a 

Derrida o czym� podobnym, kiedy sprowadza filozofi� do literatury (sztuki). Tak, 

jak w XVIII stuleciu trudno było sobie wyobrazi� �ycie społeczne nie zakorzenione 

w religijnym �wiatopogl�dzie, tak dzisiaj wielu z nas nie potrafi wyobrazi� sobie 

�ycia społecznego nie ugruntowanego w jakich� podzielanych przez wszystkich 

przekonaniach metafizycznych. Ale najnowsza sztuka i filozofia (nazywana 

postmodernistyczn�) pokazuje tak� mo�liwo��, powiedziałby nawet wi�cej – 

wskazuje j� jako konieczno��. Konieczno�� globalnego �wiata, w którym ró�ne 

przekonania (prawdy) nie s� ju� przestrzennie rozdzielone, ale przenikaj� si� i 

współistniej� w jednej przestrzeni. 

Musimy si� nauczy� �y� po�ród wielu prawd, a tym samym wycofa� 

czyjekolwiek roszczenia do prawdy absolutnej. Musimy zast�pi� Prawd� 

metafizyczn� prawd� pragmatyczn�, która pozwoli nam lepiej �y� tu i teraz, 

zamiast umiera� za jak�� Prawd�. Nie oznacza to zaniku uczu� metafizycznych, 

czym tak si� martwił Witkacy, a tylko tyle, �e uczucia te nie b�d� miały 

zbiorowego charakteru, lecz indywidualny, a je�li przybior� charakter zbiorowy, 

to jedynie na chwil�, na jaki� moment, który pozwoli nam lepiej rozpozna� si� w 

�wiecie. 


