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UWAGI O CELU SZTUKI ROMANTYCZNEJ 1
„Bowiem Ĩrenica otwarta i szczera
Coraz siĊ w szczytnym Ğwietle prawdy piĊkszy
I coraz gáĊbiej w jej otcháanie wziera.
Od owej chwili mój wid staá siĊ wiĊkszy [...]”
(Dante 2001: 403)

Czasy dominacji sztuki opartej na kategorii mimesis naleĪą do przeszáoĞci. NiezaleĪnie od tego, czy jej upadek speánia zaáoĪenia Heglowskiej teorii dziejów i czy byá on „koĔcem sztuki”, przy zaáoĪeniu, Īe sztuka
mimetyczna miaáa swoją historiĊ, moĪemy zapytaü o punkt, w którym ta historia siĊ skoĔczyáa. W artykule
rozwaĪam pojĊcie „koĔca sztuki” jako uwieĔczenie procesu, którego celem byáo doskonaáe przedstawienie
zmysáowoĞci, bĊdące Ĩródáem specyﬁcznego doĞwiadczenia estetycznego.
Sáowa kluczowe: „koniec sztuki”, Hegel, historia, sztuka mimetyczna, „Ğwiatáo oczu”

Nie ulega wątpliwoĞci, Īe czasy dominacji sztuki opartej na kategorii mimesis mamy
juĪ dawno za sobą. NiezaleĪnie od tego, czy jej upadek speánia zaáoĪenia Heglowskiej
teorii dziejów i czy byá on „koĔcem sztuki”, przy zaáoĪeniu, Īe sztuka miaáa swoją historiĊ, moĪemy zapytaü o to, w którym miejscu ta historia siĊ skoĔczyáa. Proces dziejowy
jest dáugotrwaáy, zaobserwowanie konkretnego momentu przewrotu historycznego nie jest
czĊsto moĪliwe, chociaĪ tu wyjątek stanowią rewolucje, które áączą siĊ z dziaáalnoĞcią jednostki dziejowopowszechnej. Obszarem, na którym szczególnie trudno rozpoznaü zmiany
doniosáe i dáugotrwaáe, jest kultura. Dopiero nowa epoka potraﬁ spojrzeü caáoĞciowo na
poprzedni okres i odpowiedzieü na pytanie, co znaczyáy ówczesne przewroty i zmiany.
Mówiąc o „koĔcu sztuki”, omijamy czĊsto problem samego „koĔca”. PojĊcie „koĔca
sztuki” naleĪeü powinno do zakresu pojĊü sztuki mimetycznej, a nie nowoczesnej. Wspóáczesna ﬁlozoﬁa sztuki powinna skupiü siĊ raczej na pojĊciu „początku sztuki”. Mam tu na
myĞli początek sztuki „po koĔcu sztuki” (Liessmann 2006: 57–72) lub po prostu początek
sztuki nowoczesnej. NiezaleĪnie od tego, który z przedmiotów sztuki nowej uznamy za
punkt zwrotny w rozumieniu sztuki XX w. – czy bĊdzie to Fontanna Duchampa, czy Brillo Box Warhola (Sosnowski 2007: 138 i n.) – nie jest on koĔcem niczego, a początkiem
czegoĞ nowego.
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RelacjĊ miĊdzy ﬁlozoﬁą a sztuką, która deﬁniuje pojĊcie „koĔca sztuki” moĪna rozumieü róĪnorako. Leszek Sosnowski – przywoáując Arthura Danto – wyróĪnia dwa podstawowe modele zniewolenia sztuki przez ﬁlozoﬁĊ: „platoĔski – oznaczający marginalizacjĊ (»efemeryzacjĊ«) sztuki, i heglowski – oznaczający podporządkowanie (»przejĊcie«)
sztuki”, dodaje jednak, Īe „takich przypadków [modeli] jest znacznie wiĊcej w historii
ﬁlozoﬁi, gdyĪ bez zbytniej przesady moĪna uznaü, Īe kaĪdy caáoĞciowy system ﬁlozoﬁczny wyznaczaá w swoim obszarze pewne miejsce dla sztuki, zawsze jednak podlegáe, wiĊc
niesamodzielne” (Sosnowski 2007: 128).
Z dwóch podstawowych modeli bliĪszy jest mi model heglowski. Wskazuje on na koniecznoĞü ﬁlozoﬁcznego uzasadnienia istnienia wybranego przedmiotu jako dzieáa sztuki
(tego problemu nie miaáa sztuka mimetyczna) oraz nie jest sprzeczny z ostatecznym wyzwoleniem sztuki w okresie posthistorycznym.
Wróümy jednak do problemu wyjĞciowego, by ponowiü pytanie domagające siĊ odpowiedzi, a mianowicie: gdzie sztuka mimetyczna znalazáa swoje zakoĔczenie. Zbyt czĊsto
badacze zajmujący siĊ tym problemem zapominają, jak sądzĊ, Īe posáugując siĊ pojĊciem
„koĔca sztuki”, powinni równieĪ zastanowiü siĊ nad umiejscowieniem tego koĔca. Stąd
rodzące siĊ pytanie o to, co w sensie artystycznym byáo celem sztuki dawnej.
U Hegla sprawa ta wydaje siĊ áatwa do ujĊcia, co pokazuje sylogistyczne wnioskowanie: sztuka ma swoją historiĊ; historia ta ulegáa zakoĔczeniu; sztuka dotaráa wiĊc do
swojego kresu. Innymi sáowy, sztuka musiaáa siĊ skoĔczyü, bo skoĔczyáa siĊ jej historia,
ale historia ta miaáa swój cel, który zrealizowaá siĊ w zmysáowoĞci. Pozostając w zgodzie
z historycyzmem Hegla, który pisze, Īe „sztuka piĊkna jest tylko stopniem na drodze do
wyzwolenia, a nie najwyĪszym wyzwoleniem samym” (Hegel 1990: 564) i zakáadając,
Īe Īyjemy dziĞ w okresie posthistorycznym musimy przyjąü, Īe cel sztuki zostaá zrealizowany; treĞü, która miaáa byü wyraĪona, zostaáa faktycznie wyraĪona. NierozstrzygniĊte
pozostaje pytanie, kiedy i jak to siĊ staáo.
KaĪda z wielkich epok historycznych wytworzyáa wáasny sposób wyrazu artystycznego, dlatego dzisiaj mówiü moĪemy – za Heglem – o sztuce symbolicznej, klasycznej
i romantycznej (Hegel 1964, I: 128–137). Zgodnie z teorią dialektyczną podziaá na trzy
okresy funkcjonuje równieĪ wewnątrz kaĪdej epoki, która przeĪywa okres swojego rozwoju, peánego rozkwitu i upadku. Mówiąc o „koĔcu sztuki”, moglibyĞmy skupiü siĊ na
okresie schyákowym sztuki romantycznej. Niepotrzebnie i báĊdnie, jak sądzĊ. Wyniki
naszych poszukiwaĔ byáyby prawdopodobnie niezadowalające, jeĞli w ogóle pokazaáyby
coĞ pewnego, wszystko, co waĪne i Īywe w sztuce, realizuje siĊ bowiem w czasie jej
peánego rozkwitu, czyli w okresie Ğrodkowym, póĨniej juĪ tylko wyrodnieje i doĞwiadcza upadku.
Najbarwniej, jak sądzĊ, pisze Hegel na ten temat w Wykáadach z ﬁlozoﬁi dziejów; tak
na przykáad Ğwiat grecki dzieli na trzy fazy: okres dojrzewania realnej indywidualnoĞci,
okres jej samoistnoĞci i szczĊĞliwych zwyciĊstw na zewnątrz w starciu z narodem, który
byá dotąd narodem dziejów powszechnych oraz okres chylenia siĊ ku upadkowi i upadku
w zetkniĊciu z tymi, którzy mieli staü siĊ dalszym z kolei narzĊdziem dziejów (Hegel
1958: 10–11). Ideaáy sztuki klasycznej powstają w okresie drugim, który byá jednoczeĞnie
okresem peánego rozwoju kultury duchowej i intelektualnej greckich polis.
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Podobnie jest teĪ z epoką dominacji Ğwiata germaĔskiego rozpoczynającej siĊ wraz
z wystąpieniem w cesarstwie rzymskich ludów germaĔskich, które jako chrzeĞcijaĔskie
zawáadnĊáy Ğwiatem zachodnim. Okres drugi charakteryzowaá siĊ rozbratem miĊdzy KoĞcioáem reprezentującym teokracjĊ a paĔstwem bĊdącym wtedy monarchią feudalną (Hegel
1958: 196–197). O ostatnim, trzecim okresie dominacji Ğwiata germaĔskiego Hegel pisze
coĞ, co ma duĪe znaczenie dla sztuki, mianowicie: „ĝwiat Ğwiecki dochodzi do ĞwiadomoĞci, Īe i on ma coĞ do powiedzenia w dziedzinie etyki, prawa, uczciwoĞci i uczynków
czáowieka. [...] Ten trzeci okres ciągnie siĊ od Reformacji do naszych czasów. Zasada
wolnego ducha staje siĊ teraz sztandarowym hasáem Ğwiata i z tej to zasady rozwijają siĊ
ogólne zasady rozumu” (Hegel 1958: 198). Reformacja byáa przeáomem na páaszczyĨnie
religijno-spoáecznej, ale istniaá teĪ przeáom w dziedzinie wyrazu artystycznego. Obydwie
te zmiany miaáy takie samo podáoĪe i skutek: rodzącą siĊ ĞwiadomoĞü Īycia wewnĊtrznego
i rozwijającą siĊ ﬁlozoﬁĊ chrzeĞcijaĔską.
W artykule niniejszym pragnĊ przedstawiü Heglowskie zaáoĪenia i cele sztuki romantycznej. Pozwoli to wskazaü Ğrodek wyrazu artystycznego, którym posáuĪyli siĊ artyĞci,
aby jak najlepiej wypeániü stojące przed nimi zadanie i obowiązek: „Zasada sztuki okazuje
siĊ – wedle Hegla [...] – nieszczĊĞciem dla Īycia, które wymaga jasno okreĞlonego celu
i twardego, »mĊskiego« charakteru” (Zeidler-Janiszewska 1996: 110). Sposób prezentacji
treĞci artystycznych wspóátworzyá charakter epoki romantycznej aĪ do momentu jej zakoĔczenia, który jest równoznaczny, zdaniem Hegla, z „koĔcem sztuki”. Te pojĊcia nie są
synonimiczne, ale zbiegáy siĊ ze sobą w dziejach, okreĞlając jeden historyczny punkt na
dwa sposoby. Tak wiĊc w artykule tym próbujĊ odpowiedzieü na pytanie, co byáo szczytowym dokonaniem sztuki romantycznej, a celem historii sztuki w ogóle.
JuĪ w pierwszych sáowach poĞwiĊconych sztuce romantycznej pisze Hegel, Īe spoĞród
poprzednich okresów wyróĪnia ją „nowa treĞü” (Hegel 1958: 189). Czym jest owa treĞü
i co wnosi w dziedzinĊ sztuki piĊknej? Na te pytania naleĪy udzieliü odpowiedzi w pierwszej kolejnoĞci. Wszelkie zmiany dotyczące treĞci dzieá sztuki przekáadają siĊ na charakter
twórczoĞci artystycznej. Dlatego moĪemy mieü nadziejĊ, Īe okreĞlenie obszaru zainteresowaĔ sztuki romantycznej wskaĪe nam teĪ konkretny element wyrazu artystycznego, który
powstaá specjalnie, po to, aby nową treĞü „wypowiedzieü”.
W opozycji do sztuki klasycznej moĪemy w romantyzmie doĞwiadczyü niewspóámiernoĞci treĞci i formy. Czytamy: „Zespolenie to bowiem [mianowicie treĞci i formy – P.T.],
które dokonywa siĊ w elemencie zewnĊtrznoĞci i czyni przez to realnoĞü zmysáową istnieniem adekwatnym duchowi, jest zarazem sprzeczne z prawdziwym pojĊciem ducha”
(Hegel 1964: 148). Owa niewspóámiernoĞü odczuwana jest tak przez artystów, jak i przez
odbiorców. I odbiorca, i twórca doĞwiadczają konﬂiktu miĊdzy gáĊboką duchowoĞcią, której oczekują w kontakcie ze sztuką a niewystarczalnoĞcią form zmysáowych do wydobycia
i ukazania tej sfery duchowej. Czytamy na stronach Estetyki, Īe: „Forma sztuki romantycznej czerpie swe okreĞlania [...] z wewnĊtrznego pojĊcia treĞci, której przedstawienie jest zadaniem sztuki; dlatego teĪ usiáowania nasze muszą iĞü przede wszystkim w tym kierunku,
by jasno uĞwiadomiü sobie, na czym polega swoista zasada nowej treĞci, która pojawia siĊ
teraz w ĞwiadomoĞci jako absolutna treĞü prawdy i jako podstawa nowego Ğwiatopoglądu
i nowego sposobu twórczoĞci artystycznej” (Hegel 1964, II: 147).
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Stąd teĪ wzrastające znaczenie ﬁlozoﬁi w sztuce. To, co nie zostaáo pokazane wprost na
„páótnie”, zastąpione zostaáo znakiem (na przykáad chrzeĞcijaĔskim krzyĪem) lub wymaga
interpretacji ﬁlozoﬁcznej. Nie ma przeszkód, jak sądzĊ, by poprowadziü tĊ reﬂeksjĊ dalej
i wyciągnąü niemal oczywisty wniosek: „koniec sztuki” to wzrastające znaczenie ﬁlozoﬁi,
a wreszcie jej dominacja nad elementami estetycznymi i artystycznymi dzieáa sztuki.
Romantyzm pozwala, by widz i artysta wykorzystali swoje emocje i uczucia, aby poznaü i przybliĪyü siĊ do najwyĪszych wartoĞci duchowych (Hegel 1964: 149). To nieco poetyckie sformuáowanie sugeruje nam oczywiĞcie jakąĞ postawĊ wobec dzieáa sztuki i mówi
coĞ o naturze przeĪycia estetycznego. Niestety, problemowi temu nie poĞwiĊca Hegel wiele
uwagi; wiemy, Īe doĞwiadczenie sztuki bĊdzie opieraáo siĊ na wartoĞciach, które odbiorca
posiada juĪ w sobie i konfrontuje z dzieáem sztuki (Tatarkiewicz 2006: 381).
Uwagi powyĪsze wciąĪ nic nie mówią na temat samego dzieáa sztuki i zmian, jakie
w nim zaszáy pod wzglĊdem artystycznym. Niemniej jeĞli ﬁlozoﬁa w dobie romantyzmu
zyskuje na wartoĞci wobec kategorii estetycznych dzieáa, to nie stoi nic na przeszkodzie, by
za pomocą sztuki duch uĞwiadomiá sobie swoją wolnoĞü i nieskoĔczonoĞü. Pisząc o wolnoĞci, którą musi zdobyü duch, a którą moĪna zyskaü przez sztukĊ, mam na myĞli te
jej dzieáa, w których dominacjĊ nad treĞciami artystycznymi przejmuje juĪ interpretacja,
dlatego nie naleĪy myliü tego z szeroko rozumianą estetyzacją Īycia: „[Hegel] uczula na
niebezpieczeĔstwo jego [Īycia] – powiedzielibyĞmy dzisiaj – estetyzacji” (Zeidler-Janiszewska 1996, MiĊdzy melancholią a Īaáobą: 22).
Czytamy u Hegla: „wzniesienie siĊ ducha stanowi podstawową zasadĊ sztuki romantycznej” (Hegel 1964: 194). Owo wzniesienie polega na tym, Īe duch nie uznaje najdoskonalszej nawet formy zmysáowoĞci za adekwatną dla wyraĪenia swojej treĞci, ale wywyĪsza
siĊ ponad nią, pozostając jedynie w sferze myĞli. Stąd sztuka romantyczna posiada w sobie
moment samouĞwiadomienia, niesie wyĪszą wartoĞü poznawczą niĪ sztuka klasyczna, nie
mówiąc juĪ o symbolicznej. Przedmiotem swoim uczyniáa ona prawdĊ i przez nią áączy siĊ
w dąĪeniu z ﬁlozoﬁą. Samo piĊkno dostosowuje siĊ do tego, by prawdĊ ująü. Sztuka romantyczna odchodzi od harmonii sztuki klasycznej i zwraca siĊ w stronĊ piĊkna wewnĊtrznego,
duchowego, chociaĪ nie jest ono dla niej, jako dziedziny istnienia zmysáowego, adekwatne.
Zasada konﬂiktu stoi u podstawy nie tylko sztuki romantycznej, ale i rzeczywistoĞci
czáowieka, którą kreuje ﬁlozoﬁa Hegla. Czytamy, Īe „juĪ z pierwszych ﬁlozoﬁcznych dzieá
poĞwiĊconych sztuce wyáania siĊ obraz konﬂiktu (»wojny«) miĊdzy ﬁlozoﬁą a sztuką.
ZwyciĊsko wyszáa z niego ﬁlozoﬁa, doprowadzając ostatecznie do swoistego zniewolenia
i podporządkowania sztuki” (Sosnowski 2007: 127). Nie znajdziemy tak postawionych tez
w Wykáadach z ﬁlozoﬁi dziejów, nieco inaczej sformuáowane są w Fenomenologii ducha,
ale wáaĞnie w Estetyce Hegel wskazuje na konﬂikt miĊdzy celami duchowymi a zmysáowoĞcią pod postacią nieprzystawalnoĞci kategorii piĊkna duchowego do piĊkna cielesnego.
Stąd Hegel konkluduje: „Prawdziwą treĞcią romantyki jest absolutna wewnĊtrznoĞü, odpowiednią zaĞ formą duchowa podmiotowoĞü” (Hegel 1964, II: 151). Jak sztuka poradziáa
sobie z przedstawieniem tak ujĊtej treĞci?
Rozwiązaniem jest tu samo pojĊcie „duchowej podmiotowoĞci”, gdyĪ kieruje nas
w dziedzinĊ artystycznych przedstawieĔ czáowieka. OtóĪ sztuka romantyczna posiada
prawo wyraĪania treĞci boskich za pomocą ludzkiej postaci (Hegel 1964, II: 152). Odbyáo
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siĊ to na zasadzie analogii miĊdzy Chrystusem a kaĪdym czáowiekiem, który uwaĪa siĊ za
jego ucznia. Stąd przedstawienia Chrystusa są reprezentatywne dla sztuki romantycznej:
Chrystus, przez swoje Īycie, áączy w sobie te elementy, których poszukuje romantyzm,
mianowicie pokazuje wyĪszoĞü wartoĞci duchowych nad zmysáowymi, ujawnia boską naturĊ czáowieka i przede wszystkim uĞwiadamia odbiorcy prawdziwy cel ludzkiego Īycia,
a przez to rodzi konﬂikt, którego nie zauwaĪaáa sztuka klasyczna.
PowyĪsze tezy przybliĪają nas do odpowiedzi na pytanie o cel sztuki mimetycznej
i o najwaĪniejsze artystyczne dokonanie sztuki romantycznej. W tym kontekĞcie waĪna
okazuje siĊ informacja, Īe cel ten wypeánia siĊ przez wizerunek czáowieka, co pociąga za
sobą okreĞlone konsekwencje. Odrzucone zostają pejzaĪe, martwe natury, przedstawienia
przyrody, które oczywiĞcie funkcjonowaáy w sztuce romantycznej i funkcjonują nadal; są
one ujmujące, áadne, urzekające (jakiejkolwiek podobnej kategorii estetycznej byĞmy nie
uĪyli), ale nie są juĪ piĊkne. Nie są piĊkne „tym” piĊknem, którym musi posáugiwaü siĊ romantyzm, poniewaĪ „zostaáa tu [w sztuce romantycznej – P.T.] odbóstwiona przyroda; morza, góry i doliny, rzeki i strumienie, czas i noc oraz ogólne procesy przyrody straciáy swoją
wartoĞü jako formy artystycznego przedstawienia i treĞci absolutu. [...] odebrana im zostaáa
wáaĞciwoĞü pozwalająca ich formom i czynnoĞciom uchodziü za cechy boskoĞci” (Hegel
1964, II: 160). Tu piĊkny moĪe byü tylko czáowiek lub jego artystyczne przedstawienie.
PoniewaĪ romantyzm ukazaü ma „rzeczywisty, jednostkowy podmiot w swym wewnĊtrznym Īyciu” (Hegel 1964, II: 153), musi oddzieliü wszystko to, co jest w czáowieku
przypadkowe i odnaleĨü element zmysáowoĞci, który dla kaĪdego czáowieka bĊdzie charakterystyczny i niepowtarzalny. NaleĪy odnaleĨü coĞ, co nie ulega w czasie dramatycznym
zmianom, a ukazuje raczej, jak tylko siĊ da, coĞ niezmiennego i wáaĞciwego dla kaĪdego
czáowieka. Odrzuciü musimy wiĊc szeroko pojĊtą sylwetkĊ, dáonie, nawet twarz, poniewaĪ
„kiedy zapytamy [...], w którym z tych poszczególnych organów objawia siĊ caáa dusza
jako dusza, to od razu wymienimy oko ludzkie; albowiem w oku ogniskuje siĊ dusza, która
nie tylko przez oko wyziera, ale takĪe daje siĊ w nim widzieü” (Hegel 1964: I: 253). Tak
wiĊc wszystko to, co naleĪy do cielesnoĞci rozwija siĊ, zmienia, na koniec jakby zanika,
dając znak koĔczącemu siĊ Īyciu. Najmniej zmieniają siĊ oczy, to na nie wskazuje Hegel
jako na klucz wáaĞciwego odczytania romantycznego przekazu artystycznego. Istnieją ku
temu waĪne powody, które naleĪy teraz rozpatrzyü.
Za najwaĪniejsze pojĊcie z zakresu malarstwa romantycznego uznajĊ „Ğwiatáo oczu”
(Hegel 1964, II: 153), które jest pojĊciem i artystycznym, i ﬁlozoﬁcznym. To fundamentalna zmiana wobec sztuki klasycznej, która nie posiadaáa podobnej kategorii. Hegel pisze, Īe
„najdoskonalsze posągi piĊknej rzeĨby nie patrzą” (Hegel 1964, II: 153): nie mają Ĩrenicy
oka, która mogáaby sugerowaü ludzkie Īycie wewnĊtrzne, nie mają teĪ nic, co mogáoby
zastąpiü ten brak. Twierdząc tak, pozostajemy tu w zgodzie z ﬁlozoﬁcznymi „faktami”
Hegla, odchodząc jednak od faktów historycznych. Hegel mógá nie wiedzieü o tym, Īe
Grecy stosowali polichromiĊ na rzeĨbach (Gage 2008: 11). Dusza koncentruje siĊ w oku,
oko wypromieniowuje ją do Ğwiata zewnĊtrznego. Ten brak sztuki klasycznej to nic innego jak niemoĪnoĞü spojrzenia tym wszystkim postaciom „duszą w duszĊ, okiem w oko”
(Hegel 1964, II: 154), poniewaĪ Ğwiatáem duszy jest tu obdarzony jedynie widz, który
przyglądając siĊ greckiemu posągowi, nie doczeka siĊ od niego odpowiedzi. Tym róĪni siĊ
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sztuka romantyczna od klasycznej, Īe przedstawienie czáowieka, w które wpatrujemy siĊ
jako widzowie, jest wizerunkiem „patrzącym” (Hegel 1964, II: 154).
Zwróümy uwagĊ, Īe áączenie Ğwiatáa z elementem duchowym lub absolutem rozwijaáo
siĊ równolegle na obszarze ﬁlozoﬁi i sztuki. Platon áączyá Ğwiatáo z bytem najwyĪszym,
pisząc w Uczcie, Īe „na szczycie Ğwiata myĞli Ğwieci idea Dobra” (Platon 2001: 224). Notabene mówiąc o przejawianiu siĊ duszy w ciele ludzkim, Hegel sam siĊga po poetyckie sáowa
Platona na temat oczu (Hegel 1964, I: 253). Chciaáabym zwróciü w tym miejscu uwagĊ na
fragment VI ksiĊgi PaĔstwa, w której ﬁlozof przedstawia związek miĊdzy okiem, barwą
i Ğwiatáem (Platon 2001: 213–215), a z nich oko nazywa najbardziej do sáoĔca podobnym ze
wszystkich zmysáów. Oko jest narządem boskim, poniewaĪ ma związek z Heliosem: tylko te
przedmioty, na które pada Ğwiatáo widzi oko ludzkie. Ale to nie wszystko, czytamy bowiem:
„[...] tak samo i to, co siĊ z duszą dzieje, chciej zrozumieü. W ten sposób, kiedy siĊ dusza
mocno chwyta tych rzeczy, na które pada blask prawdy i bytu, wtedy myĞli rozumnie i poznaje i widaü, Īe ma rozum” (Platon 2001: 215). Filozoﬁa Platona daáa początek nurtowi neoplatoĔskiemu, który do dzisiaj oddziaáuje na myĞlicieli, ﬁlozofów sztuki oraz samych artystów.
NastĊpnym ﬁlozofem, który utrwaliá związek Ğwiatáa z absolutem byá Plotyn. Pisaá on,
Īe wszystko, co Īyje, jest piĊknem opromieniane, rozĞwietlone blaskiem piĊkna pierwszego, czyli piĊkna umysáu (DembiĔska-Siury 1995: 50–51). W enneadzie piątej Plotyn broni
wartoĞci sztuki piĊknej, pisze, Īe jeĞli ktoĞ odmawia sztukom uznania, poniewaĪ tworzą,
naĞladując jedynie naturĊ, to trzeba stwierdziü, Īe sztuki nie naĞladują po prostu widzialnego Ğwiata, lecz siĊgają teĪ do wątków, z których wyáoniáa siĊ caáa natura (DembiĔska-Siury
1995: 129). Pseudo-Dionizy Ğwiatáo nazywa wizerunkiem dobroci: „dobroü oĞwieca, stwarza i oĪywia [...] wszystkie rzeczy, które są zdolne ją przyjąü” (Pseudo-Dionizy Areopagita
1997: 80). Scholastyka zaadaptowaáa chrzeĞcijaĔskie pojĊcie Ğwiatáa dziĊki ﬁlozoﬁi Roberta Grosseteste’a, który pisaá, Īe Ğwiatáo jest pierwotną zasadą ontyczną, a Ğwiatáo samo
w sobie jest piĊknem (Boczar 1994: 3). Przykáady moĪna by mnoĪyü; siĊgając do Boskiej
Komedii Dantego, napotkamy bardzo duĪy wybór wypowiedzi, które ukazują symboliczny
związek Ğwiatáa z Bogiem i najwyĪszą mądroĞcią.
TwórczoĞü Dantego przenosi nas z ﬁlozoﬁi w dziedzinĊ sztuki piĊknej, której przykáady
naleĪy teraz omówiü. Przez rozwój mozaiki, póĨniej witraĪy, nastĊpnie malarstwa na szkle
(czyli technik, w których podstawową rolĊ ekspozycyjną odgrywa Ğwiatáo) sztuka staraáa siĊ
wydobyü ze zmysáowoĞci obecnoĞü Boską (Gage 2008: 69–78). Katedry St-Denis i Chartres
to przykáady budowli sakralnych, w których za pomocą báĊkitnych witraĪy realizowano idee
„Ğwietlistej ciemnoĞci” (Gage 2008: 73) Domu BoĪego; o katedrze Chartres mawiaáo siĊ, Īe
„mrok [jej – P.T.] wnĊtrza staje siĊ niemal namacalny” (Gage 2008: 69). W drugiej poáowie
XIII wieku zastĊpowano juĪ witraĪe báĊkitne szkáem biaáym w celu rozjaĞnienia pomieszczeĔ
(czternastowieczne traktaty nauczaáy, Īe witraĪe powinny byü zbudowane w jednej trzeciej
ze szkáa biaáego). Do koĔca pierwszej poáowy XIII wieku krytykowano zbytnie rozĞwietlenie koĞcioáa. Morus w swej Utopii pisaá, Īe jasnoĞü przeszkadza w naboĪeĔstwie, rozprasza,
ciemnoĞü zaĞ budzi nastrój religijny i uáatwia skupienie (Gage 2008: 69). Wielkim zwolennikiem biaáego szkáa, jako najszlachetniejszego, byá Izydor z Sewilli (Gage 2008: 70).
Zdobiąc wnĊtrze St-Denis, Suger zdecydowaá siĊ na niebieskie táo byü moĪe dlatego,
Īe kolor szaﬁrowy kojarzyá siĊ mu z rodzajem kamienia szlachetnego; naleĪy tu pamiĊtaü,
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Īe opat odczuwaá wielką dumĊ z wyników swojej pracy i duĪą rolĊ przywiązywaá do ich
wartoĞci materialnej (Panofsky 1971: 66–94). Warto wspomnieü, Īe w XIII wieku twórcy
witraĪy i biĪuterii mieli w zasadzie wspólny cech (Gage 2008: 72), a szkáo báĊkitne, uĪyte
w St-Denis, byáo najdroĪsze w produkcji, chociaĪ istniaáo kilka innych sposobów barwienia
szkáa na kolor niebieski (Gage 2008: 70–73). Suger inspirowaá siĊ traktatem Pseudo-Dionizego O hierarchii niebiaĔskiej, ale teĪ nauczaniem Eriugeny, który próbowaá wcieliü
metaﬁzyczne rozwaĪania Pseudo-Dionizego w sferĊ zmysáową – pisaá o Ğwietle realnym
i naturalnym. Przykáadem niech tu bĊdą bogate w symbolikĊ witraĪe kaplicy Ğw. Peregrinusa w St-Denis wykonane na zamówienie opata Sugera. AĪ do XIV wieku metaﬁzyka
chrzeĞcijaĔska rozumiaáa Ğwiatáo jako podstawową twórczą siáĊ Boga (Gage 2008: 70).
Przytoczone fakty zwracają naszą uwagĊ na wielowiekową tradycjĊ, która stoi za áączeniem Ğwiatáa z Bogiem: Ğwiatáo jest znakiem mądroĞci, oĞwiecenia duchowego, BoĪej
obecnoĞci. Czáowiek wchodzący do katedry to czáowiek dostĊpujący áaski BoĪej i jego
opieki. Tradycja, która zostaáa tu przypomniana, usprawiedliwia áączenie Ğwiatáa z treĞciami duchowymi; ich wspóáwystĊpowanie w malarstwie romantycznym odbywa siĊ niejako
„naturalnie”. OczywiĞcie relacja siĊ zmieniáa, zapewne znacznie skomplikowaáa. Pojawienie siĊ w romantyzmie motywu oczu i ich Ğwiatáa, jako zogniskowania duszy, byáo wynikiem poáoĪenia silnego akcentu na indywidualnoĞü czáowieka, odrĊbnoĞü jego doĞwiadczeĔ
religijnych i intymnoĞü wiary. Aby pokazaü to, co duchowe w czáowieku, sztuka romantyzmu musiaáa siĊgnąü po narzĊdzia ﬁlozoﬁi, bez których na przedstawieniach malarskich
nie sposób byáoby pokazaü wewnĊtrznego bogactwa podmiotowoĞci – Hegel nazywa to
„historią duszy” (Hegel 1964, II: 161). Przykáadami są tu liczne sceny ukrzyĪowania czy
mĊczeĔstwa, od przedstawieĔ subtelnego piĊkna jak Chrystus przed biczowaniem Alonso
Cano czy Chrystus biczowany u sáupa Rembrandta do tych najbardziej brutalnych, jak
Holbeina Ciaáo Chrystusa w grobie.
Element boski, który staá siĊ nową treĞcią sztuki, nie stoi w sprzecznoĞci z doczesnoĞcią ludzkiej egzystencji zmysáowej i jej uáomnoĞcią, dlatego artyĞci romantyzmu przyjĊli
naturĊ czáowieka, zaakceptowali ją i uznali za obojĊtną dla treĞci duchowych w sztuce. Ci
sami artyĞci, jak pokazują to przykáady przedstawieĔ Chrystusa, czĊĞciej áączyli piĊkno
wewnĊtrzne ze szpetotą zmysáowoĞci niĪ z piĊknem cielesnym (Hegel 1964, II: 163).
Wizerunki Chrystusa są najbardziej reprezentatywne dla sztuki romantycznej, ale piĊkno wewnĊtrzne posiada kaĪdy czáowiek. Zwróümy uwagĊ na autorstwa José De Ribery
przedstawienie apostoáa Andrzeja, w którym „malarz skoncentrowaá siĊ [...] na charakterystyce psychologicznej, przekonująco ukazując wnĊtrze duchowe starego czáowieka”
(Gálleno i Ricart 1994, VII: 203). Nawet w przedstawieniach odznaczających siĊ subtelnoĞcią piĊkna zmysáowego, cielesnoĞü zdaje siĊ czĊsto elementem obojĊtnym, „do którego
duch nie ma ostatecznego zaufania i w którym nie chce pozostaü” (Hegel 1964, II: 163).
Na wspomnianych obrazach Rembrandta i Cano oczy Chrystusa nie są widzowi dostĊpne.
ZamkniĊcie oczu sugeruje piĊkno, które wycofaáo siĊ z cielesnoĞci, pozostaje dla nas niedostĊpne. Jest tu ukazana duchowoĞü jednająca siĊ ze sobą, jakby na chwilĊ przed wydarzeniami, których juĪ nie bĊdzie moĪna zatrzymaü. Przedstawienia te są skierowanym do
wszystkich „wezwaniem do pogrąĪenia siĊ w wewnĊtrzną stronĊ ducha i w jego absolutną
treĞü i do przyswojenia sobie tej wewnĊtrznej treĞci” (Hegel 1964, II: 172).
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Zastosowanie ﬁlozoﬁi w romantyzmie pozwoliáo zastosowaü kategoriĊ oka do obszarów
do tej pory niezdobytych, poniewaĪ obraz wzbogacono o metaforĊ oczu. Tak wiĊc oczy,
a wiĊc i ich Ğwiatáo, ma nie tylko portret, nie tylko widz i artysta, ale i – metaforycznie –
obraz jako przedmiot ﬁzyczny. „Oczy” byáyby wáaĞnie tym, co odróĪnia przedmiot sztuki
piĊknej od rzeczy codziennych i co pozwala wejĞü z nimi w relacjĊ „podmiotową”. Hegel
uĪywa tu dosáownie pojĊcia „jedni podmiotowej” (Hegel 1964, I: 259), która polega na tym,
Īe wraĪenie realnej podmiotowoĞci uzyskuje obraz w wyniku kontaktu z czáowiekiem, który
jest wobec dzieá aktywny i za pomocą rezonansu psychicznego utoĪsamia siĊ z nim.
Obraz jest dla Hegla niczym mityczny Argus (Hegel 1964, I: 253): kaĪdy obraz posiada
wieloĞü páaszczyzn, barw, swą wáasną kompozycjĊ. DziĊki tym elementom obraz wywoáuje
w aktywnym widzu wraĪenie, Īe wszedá on w relacjĊ z innym realnym podmiotem, który
odpowiada na jego obecnoĞü. Sztuka romantyczna powinna swoim dzieáom „w kaĪdym
punkcie nadaü wáaĞciwoĞci oka, w którym daje siĊ poznaü wolna dusza w swej wewnĊtrznej nieskoĔczonoĞci” (Hegel 1964, I: 253).
Zrealizowany cel sztuki romantycznej, którym jest doskonaáe przedstawienie ludzkich
oczu, to nie tylko szczytowe osiągniĊcie sztuki mimetycznej, ale równieĪ ﬁlozoﬁi, która
temu dąĪeniu nadaáa sens wyĪszy. UwaĪam, Īe wáaĞnie przez „Ğwiatáo oczu” ﬁlozoﬁa mogáa
zyskaü przewagĊ nad elementami artystycznymi i estetycznymi w obszarze sztuki piĊknej.
Filozoﬁa peáni wiĊc rolĊ waĪną, bowiem sprawia, Īe obraz przerasta wáasną treĞcią to, co
przedstawia w znaczeniu dosáownym. JeĪeli ktoĞ nie dostrzega róĪnicy miĊdzy treĞcią a przedstawieniem dosáownym, to oznacza, Īe nie doszáo do stworzenia z dzieáem „jedni podmiotowej”, a widz nie zastosowaá ﬁlozoﬁi w celu wzbogacenia dzieáa o treĞü, którą ma mu nadaü.
ChociaĪ w ocenie romantycznego dzieáa sztuki najwaĪniejszą rolĊ odgrywa mimetyzm, to jednak podchodziü powinniĞmy do niego z dystansem. Hegel mówi o oku w sensie ﬁzjologicznym, ale nie chodzi mu o doskonaáe przedstawienie oka, tylko o uchwycenie
spojrzenia, które w oku tkwi. Spojrzenie moĪe byü wyraĪone przez oko zasáoniĊte cieniem
bądĨ duĪym reﬂeksem Ğwietlnym, co czĊsto obciąĪone jest dodatkowo symboliką. Sztuka
romantyczna nie znieksztaáca jednak obrazu Ğwiata realnego. Zgodnie z zasadą obojĊtnoĞci elementu zmysáowego dla strony wewnĊtrznej dzieáa sztuki „sposób rzeczywistego
artystycznego ksztaátowania zewnĊtrznej strony zjawiska nie wychodzi w sztuce romantycznej w jakimĞ istotnym stopniu poza granice wáaĞciwej, zwyczajnej rzeczywistoĞci”
(Hegel 1964, I: 163).
Sztuka romantyczna, w rozumieniu Hegla, to obszar zbyt duĪy, by precyzyjnie okreĞliü czas ksztaátowania siĊ ideaáów w sztuce, jakimi byáy doskonaáe przedstawienia oczu.
Romantyzm zaczyna siĊ wraz z chrzeĞcijaĔstwem, a swój upadek przeĪywa wraz z koĔcem mimetyzmu, czyli „koĔcem sztuki”. Poszukujemy momentu przeáomowego miĊdzy
okresem peánego rozwoju sztuki mimetycznej a jej upadkiem. Peány rozwój sztuki mimetycznej, która nie boryka siĊ jeszcze z dominacją ﬁlozoﬁi trwa aĪ do reformacji. U Hegla
reformacja peáni funkcjĊ przeáomową, okreĞla bowiem i naprawia wypaczone przez lata
relacje miĊdzy czáowiekiem a Bogiem. Z drugiej zaĞ strony czas, na który przypada Īycie Hegla, jest juĪ czasem upadku sztuki romantycznej. Z duĪym prawdopodobieĔstwem
moĪemy wiĊc przypuszczaü, Īe ideaáy sztuki romantycznej, których dotyczy juĪ przewaga
treĞci ﬁlozoﬁcznych nad estetycznymi, ksztaátowaáy siĊ w okresie od 1500 do 1700 roku.
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Nie jest moim zamiarem wskazywaü, które z dzieá sztuki mimetycznej speániają zaáoĪenia romantycznego ideaáu w sztuce. MyĞlĊ jednak, Īe chodzi o Rafaela Santi (Hegel
1964, I: 257 oraz II: 186), który wspominany jest przez Hegla w Estetyce – jego Matki
Boskie zachwycaáy ﬁlozofa. PojĊcie „Ğwiatáa oczu” dotyczy zapewne portretów Tycjana,
na przykáad jego wizerunku Chrystusa z 1560. Z caáą pewnoĞcią dotyczy teĪ prac Albrechta
Dürera: autoportretu z 1550 roku, w którym widoczne są cechy przedstawieĔ chrystologicznych (Sztuka Ğwiata 1991, VII: 296). Warto tu przywoáaü równieĪ portret Michaáa
Wolgemuta z 1516 roku. Z caáą pewnoĞcią te dwa obrazy niemieckiego malarza są ideaáami sztuki romantycznej. Przykáadów moĪna podaü wiĊcej: portret Richarda Southwella
pĊdzla Hansa Holbeina, autoportret Berniniego z wyeksponowanym jasnym i wyrazistym
Ğwiatáem oczu. TĊ skrótową listĊ moĪna zamknąü autoportretami Rembrandta, które są
doskonaáym przykáadem mimetyzmu spojrzenia (który odróĪniam od mimetyzmu Ĩrenicy),
czy Vermeera portretem dziewczyny z peráą.
Doskonaáe przedstawienie oka to ideaá sztuki mimetycznej, który zostaá zrealizowany.
Wielu z wymienionych twórców stworzyáo ideaá sztuki romantycznej. Ideaá jest bowiem
realizowany wielokrotnie, jest – jako powtarzany – stale obecny w ĞwiadomoĞci zbiorowej
i w ten sposób sam dowodzi swego doniosáego znaczenia w historii.
Przez doskonaáe pokazanie oczu i ich Ğwiatáa speánia siĊ rola sztuki romantycznej
i koĔczy jej historia. PiĊkno samego spojrzenia byáo celem sztuki mimetycznej. Sztuka zadaáa teĪ pytanie o to, co znaczą te oczy i ich spojrzenie, co mówi ich Ğwiatáo i co z boskoĞci
jest w kaĪdym z nas. Zadaáa wiĊc pytanie ﬁlozoﬁczne, swoją zasadą uczyniáa rozwijającą
siĊ ogólnoĞü (Hegel 1964, II: 165). Przywoáaáa to, co jest od niej silniejsze – od czucia
silniejszy jest rozum, ale rozum jest teĪ wolny. Filozoﬁa podpowiedziaáa sztuce, czym są
ludzkie oczy i czym jest piĊkno. PiĊkno jest przecieĪ prawdą. A wiĊc i sztuka jest ﬁlozoﬁą – sztuka jest wolna.
Mimetyzm skoĔczyá siĊ, gdyĪ ﬁlozof powiedziaá artyĞcie, Īe teraz juĪ nie ma znaczenia, jak pokaĪe on ludzkie oczy – ﬁlozoﬁa wytáumaczy wszystko. Sztuka zostaáa wcháoniĊta przez ﬁlozoﬁĊ. Byü moĪe byáo tak, Īe poza doskonaáoĞcią przedstawienia ludzkiego
spojrzenia nie ma dla sztuki mimetycznej doskonaáoĞci wyĪszej. Czy sztuka mimetyczna
mogáa dokonaü czegoĞ wiĊcej? Sprawiáa przecieĪ, Īe widz uwierzyá, Īe wchodzi w relacjĊ
z realnym podmiotem: widzi „Ğwiatáo oczu” ludzkich, wyczuwa obecnoĞü duszy i obce
emocje. Sztuka miaáa swój koniec, a dla rozumu ludzkiego – o czym przecieĪ pisaá Hegel – nie ma granic.
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REMARKS ON ROMANTIC ART
Art based on the category of mimesis is over nowadays. One can ask about the time when its history has been
ﬁnished. However, as far as one agrees that the mimetic art belongs to the past it is neither a matter of whether
its decline refers Hegel’s theory of history nor whether it was the real end of art. The main purpose of this
article is to consider the idea of the end of the mimetic art as a perfect presentation of the sensual world. This
type of art was seen as a source of speciﬁc aesthetic experience.
Key words: “the end of the art”, Hegel, history, mimetic art, “the light of the eyes”
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