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«Czy cały świat składa się z utajonych dzieł sztuki?»  
Ready-made jako model doświadczania rzeczywistości pozaartystycznej

Abstract

The aim of the article is to transfer the concept of the ready‑made from the history 
and theory of art to reflection on the aesthetic experience of non-artistic reality. In the 
proposed sense, “ready-made art” will mean a model of perception of the non-artistic 
world, which is entangled with the experience of art. The author evokes this model as 
an illustration for a specific “circle of cognition”, a cognitive mechanism that makes 
something that was previously extracted from the non-artistic reality – and then trans-
posed into a work of art – return in the form of a cognitive scheme that (again) affects 
the experience of reality from outside the world of art. It makes the cognitive schemes 
proposed by the arts return when we experience special kinds of non-artistic events 
and views, and this is why the world beyond art appears like art – as art-like. Building 
on Berleant’s definition of ready‑made, the author presents several important features 
that link the traditional (historical-classificational) meaning of this concept with the one 
presented in the text: namely, the given character, lack of an author, and experience 
through “framing”. The described way of experiencing non-artistic reality may lead to 
the creation of a work of art (which is illustrated with examples from reportage pho-
tography and painting), but it may also remain at the level of the imaginary (presented 
as the figure of the “museum of the imagined”).

Keywords: ready-made, art and reality, everyday aesthetics

„Wieczór czarownie piękny. 
Na ciemnoróżowym niebie czarna, 
iście japońska akwarela drzew, 
po prostu g o t o w e  d z i e ł o  s z t u k i . ”1

Sztuka ready‑made to w dosłownym tłumaczeniu sztuka „już-zrobiona”, inaczej 
mówiąc „zastana”, z określenia francuskiego (objet trouvé) – „znaleziona”. Gdzie 
„zastajemy” lub „znajdujemy” tego rodzaju „gotowe” dzieło? Jak wskazuje 

1 M. Dąbrowska, Dzienniki 1914‑1932 (tom I); wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski, Czytelnik, 
Warszawa 1988, s. 107.
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spuścizna artystyczna awangardy (także w jej odmianach „neo” czy „post”) do 
rzeczonego „znaleziska” dochodzi w otaczającym nas świecie, a więc w rzeczy-
wistości pozaartystycznej. W jaki sposób może dokonywać się to odkrycie, biorąc 
pod uwagę nieskończoność możliwości, które oferuje świat poza sztuką? Czy 
Duchampowski model odnajdywania w świecie „sztuki gotowej” jest jedynym 
możliwym? Co fenomen ready‑mades może mówić nam – właśnie – o świecie? 
Omawiana w poniższym tekście koncepcja opiera się na zapożyczeniu terminu 
ready‑made z historii sztuki i przeniesieniu go na grunt refleksji poświęconej 
sposobom postrzegania rzeczywistości pozaartystycznej. Ukazując możliwość 
zastosowania tego określenia względem zdarzeń oraz widoków związanych ze 
światem poza sztuką, postaram się wykazać, iż pojęcie to może pełnić użyteczną 
funkcję w opisie szczególnego rodzaju sposobu doświadczania codzienności. 
Pomijając aspekt, który czyni ready‑made pojęciem historyczno-klasyfikacyjnym 
(związanym z metodą działania artystycznego lub dziedziną sztuki) zapropo-
nuję ujęcie, które wiąże określenie „sztuki gotowej” ze specyficznym modelem 
postrzegania rzeczywistości pozaartystycznej. Ready‑made rozumiane w ten 
sposób posłuży jako użyteczny konstrukt pojęciowy, za pomocą którego mo-
żemy opisywać otaczający nas świat, a w dalszej kolejności, także specyficzną 
materię sztuki bazującą na sztuko-podobnym potencjale świata zastanego2. 
Traktując ujęcie historyczne jedynie jako punkt wyjścia, wskażę na taki sposób 
użycia tej formuły, który – w przeciwieństwie do tradycji Duchampowskiej – 
pozostaje również w związku z kategorią przeżycia estetycznego3. Ukazując ten, 
szczególnego rodzaju, związek sztuki z doświadczaniem codzienności, mam 
nadzieję wykazać aktualność twierdzenia, iż „piękno świata jest czymś, czego 
nie można oddzielić od rzeczywistości świata”4.

I. Założenia 

Istnieje nieskończenie wiele różnych sposobów odczytywania otaczającej nas 
rzeczywistości. Intersubiektywny charakter poznania oznacza, że jako podmioty 
uposażone w wiedzę i doświadczenie współkształtujemy schematy poznawcze, 
które – jednocześnie – pozostają w związku z tym, co zastane. Ponadto, jako 
że ludzkie doświadczenie znamionuje jednostkowość i zaangażowanie – każdy 

2 Termin „sztuko-podobny” [art‑like] przejmuję z tekstu Ossi Naukkarinena (zob. tegoż, „Variations 
in Artification”, Contemporary Aesthetics, Special Issue 4/2012).

3 Na tym poziomie, proponowane ujęcie znajduje również pewien związek z ustaleniami tzw. estetyki 
codzienności (Everyday Aesthetics), choć badacze z tego kręgu unikają analogii związanych ze sztuką. 
Dotyczące nurtu K. Mandoki już samo wyróżnienie kategorii piękna w opisie estetycznego wymiaru 
codzienności określa pejoratywnie mianem „efektu Panglossa” (zob. K. Mandoki, Everyday Aesthetics; 
Prosaics, the Play of Culture and Social Identities, Ashgate 2007, s. 37). Proponowane ujęcie pozostaje 
również w związku z koncepcją tzw. artyfikacji (artification) sformułowaną przez O. Naukkarinena. Jak 
pisze Naukkarinen: „artyfikacja odnosi się do sytuacji i procesów, w których coś, co nie jest traktowane 
jako sztuka w tradycyjnym sensie tego słowa, zmienia się w coś sztuko-podobnego [art‑like] lub też 
w coś, co czerpie wpływy z artystycznych sposobów myślenia i działania. Odnosi się to do procesów, 
gdzie sztuka zostaje wymieszana z czymś innym, co przyswaja sobie pewne właściwości sztuki” (wszystkie 
cytaty podaję w tłumaczeniu własnym). Zob. O. Naukkarinen, „Variations in Artification”.

4 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, oprac. J. Nowak, 
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 95.
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z nas doświadcza świat na własny, wyjątkowy sposób. Obserwacja ta staje się 
bazą dla ustaleń estetyki postkantowskiej reprezentowanej, między innymi, przez 
Arnolda Berleanta, którego założenia stanowić będą podstawę teoretyczną tego 
tekstu. Główne postulaty „prze-myślanej” estetyki Berleanta to przede wszyst-
kim: zerwanie z odseparowaniem wartości estetycznej od innych dziedzin życia, 
takich jak wiedza czy moralność; podkreślenie uniwersalności i wszechobecności 
wartości estetycznej; zanegowanie Kantowskiej bezinteresowności, a tym samym 
przywrócenie zaangażowanego uczestnictwa w doświadczeniu estetycznym 
i podkreślenie roli podmiotu; „integracja percepcyjna w polu estetycznym”, a więc 
zerwanie z rozdzieleniem treści pojęciowych i percepcyjnych5. Wypracowane 
przez Berleanta kategorie pozwalają nie tylko poszerzyć zakres stosowalności 
pojęcia, jakim jest estetyczność, lecz także podkreślić rolę, jaką w codziennym 
doświadczeniu odgrywa uposażenie podmiotu: wiedza, wola, pamięć, wraż-
liwość. Proponowane w powyższym tekście ujęcie związane jest z podejściem 
hermeneutycznym – a jako takie, zakłada istnienie podmiotu interpretującego, 
odczytującego codzienność w szczególny sposób. Ów sposób również pozostaje 
w ścisłym związku z indywidualnym uposażeniem interpretującego – jego wiedzą, 
zakresem doświadczeń związanych ze sztuką czy poziomem (estetycznej) wraż-
liwości. „Doświadczenie (…) nigdy nie jest czyste (…) obciążone kulturowymi 
założeniami i oczekiwaniami, uwarunkowane edukacją i cała resztą procesu 
socjalizacji, kierowane przyzwyczajeniami (…) – zostaje przefiltrowane przez 
nasze struktury kognitywne, by wyłonić się w mniej lub bardziej ukształtowanej 
formie” – podkreśla Berleant6. Zakładając, że nasze przeszłe doświadczenia 
wpływają na teraźniejsze – tak jak wiedza, nastawienie czy przyzwyczajenia 
istotnie współkształtują przedmiot doświadczenia – możemy zgodzić się, że 
widok przypadkowo rozmieszczonych plam na obrusie inaczej prezentuje się 
odbiorcy ukształtowanemu przez tradycję malarstwa taszystowskiego, a inaczej 
osobie, która pozbawiona jest tego typu doświadczeń. Przeżycia związane ze 
sztuką, a przede wszystkim sugestywne schematy poznawcze, które proponują 
różnorodne dzieła sztuki powracają w naszym codziennym obcowaniu z tym, 
co pozaartystyczne, potoczne. Jak bowiem zwraca uwagę Berleant percepcja 
estetyczna bywa nie tylko mało intensywna lub niezwiązana ze sztuką, lecz 
także często codzienna, a nawet banalna.

Wyznaczanie pewnych punktów odniesienia czy motywów, na podstawie 
których wytwarzane są poznawcze analogie, stanowi jedną z możliwych dróg, 
która pozwala zrozumieć świat, czyniąc go czytelnym i otwartym na interpretację. 
Przedstawiona w poniższym tekście koncepcja związana jest z propozycją, która 
odnosi się do jednego z takich sposobów odczytywania codzienności, co czyni 
tę koncepcję swego rodzaju „hermeneutyką codzienności”. Punkt wyjścia dla 
tego ujęcia stanowi akt przeniesienia znaczeń związanych z pojęciem „sztuki 
gotowej („sztuki znalezionej”) z historii sztuki na grunt refleksji poświęconej 
doświadczeniu rzeczywistości pozaartystycznej. W związku z tym, proponuję 
w ramach eksperymentu myślowego potraktować ready‑made jako podstawę 

5 A. Berleant, Prze‑myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, przeł. M. Korusiewicz, 
T. Markiewka, Universitas, Kraków 2007, XI-XII (przedmowa) oraz s. 21-23.

6 Tamże, IX (przedmowa).
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schematu poznawczego, który determinuje sposób, w jaki wchodzimy w kontakt 
ze światem pozaartystycznym. Założenie to opiera się na przekonaniu, że siatka 
pojęć związana ze sztuką może – istotnie – znaleźć swe zastosowanie względem 
szczególnego rodzaju zjawisk związanych ze światem poza sztuką. Obserwacja 
ta stanowi z kolei podstawę dla – jak się wydaje wciąż aktualnej – koncepcji tzw. 
estetyki rzeczywistości Marii Gołaszewskiej, która to koncepcja – obok ustaleń 
Berleanta – służyć będzie jako stały punkt odniesienia w poniższym tekście. 
Z perspektywy strukturalistycznie zorientowanej Estetyki rzeczywistości dzieło 
sztuki (wraz z zawartym w nim immanentnie schematem poznawczym) dostar-
cza gotowych wzorców postrzegania rzeczywistości pozaartystycznej, a zatem, 
odgrywa również znaczącą rolę w sposobie, w jaki doświadczamy codzienność. 
Gołaszewska przywołuje w swej książce jeden szczególnie interesujący przypadek: 
„(…) gdy struktury artystyczne (kreowane w twórczości artystycznej) przeno-
szone są na rzeczywistość realną i okazują się stosowalne do tej rzeczywistości. 
Mówimy wtedy o strukturach paraartystycznych, ponieważ nie jest wówczas 
wytwarzany żaden przedmiot artystyczny, dzieło sztuki, lecz przedmioty zastane 
traktowane są na podobieństwo wytworów sztuki. (…) Struktury paraartystyczne 
wspólne są sztuce i rzeczywistości – odnajdujemy je w tym co zastane – przede 
wszystkim dzięki sztuce”7. Okazuje się więc, że kierunki zależności między sztuką 
a rzeczywistością pozaartystyczną są dwustronne, relacja zaś, która łączy te 
dwa pola jest relacją współzależności. Schematy poznawcze, które proponuje 
sztuka, wracają, gdy doświadczamy szczególnego rodzaju zdarzeń i widoków 
pozaartystycznych, co sprawia, iż świat poza sztuką jawi się na podobieństwo 
sztuki – jako sztuko-podobny (art‑like). Dla ilustracji przywołać można w tym 
miejscu fragment z literatury pięknej, która to literatura będzie obrazować pro-
blem na przestrzeni całego tekstu: „Wówczas jeszcze ta rzeka płynęła piękna, 
czysta, pełna ryb. Był czerwiec, a poniżej kwitła najpiękniejsza chyba łąka, jaką 
znam. Pan profesor, który widział Londyn, Paryż, Amsterdam, najsłynniejsze 
galerie świata (…) przykucnął i podskakiwał tak, jak małe dziecko, obserwo-
wał koniki polne i żuczki, kwiatki i wołał: Ach! (…) Jakie to wszystko piękne! 
Ta natura wygląda jak najautentyczniejszy kicz!”8. Wskazany fragment z prozy 
Oty Pavla ukazuje praktyczny wymiar myśli Gołaszewskiej, której rozważania 
posłużyć mogą jako narzędzie opisu specyficznych zjawisk pozaartystycznych, 
które wywołują wrażenie „sztuki gotowej”, tym samym pociągając za sobą 
taki sposób opisu, który uwikłany jest w język sztuki. Podążając jednak tropem 
tych ustaleń, należy mieć ciągle w pamięci, iż pola świata sztuki i nie-sztuki 
nie zostają tutaj utożsamione ze sobą, jak zwraca uwagę Berleant: „musimy 
bowiem przez cały czas pamiętać, aby nie pomylić estetyczności ze sztuką (…) 
sama siła percepcji, choć estetyczna, sztuki nie czyni”9. Jest to więc szczególny 
przypadek, gdy potencjał estetyczny ujawnia się na styku dwóch płaszczyzn – 
sztuki i nie-sztuki – które to płaszczyzny przenikają się nawzajem, sprawiając, iż 

7 M. Gołaszewska, Estetyka rzeczywistości, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, s. 82.
8 O. Pavel, Śmierć pięknych saren, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, „Świat Literacki”, Izabelin 2004, 

s. 33: W służbie Szwecji .
9 A. Berleant, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana człowieka, przeł. S. Stankiewicz, Universitas, 

Kraków 2011, s. 196.
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jedną postrzegamy poprzez pryzmat drugiej, i odwrotnie. Rozróżnienie na dwie, 
odrębne kategorie związane z tym, co artystyczne i nie-artystyczne pozostają 
jednak aktualne – w centrum uwagi pozostaje tu wpływ, jaki uposażenie pod-
miotu wywiera na to, co percypowane, a w szczególności to, czym „naznacza” 
nas doświadczenie sztuki.

Proponowane przeze mnie ujęcie – inspirowane założeniami Gołaszewskiej 
– zilustrowane zostanie w dalszej części tekstu poprzez nawiązanie do definicji 
ready‑made A. Berleanta. We wskazanym fragmencie filozof podkreśla bowiem 
te aspekty „sztuki gotowej”, które przeniesione na interesujący mnie grunt po-
zostają aktualne, co ukazuje zarazem użyteczność proponowanej przeze mnie 
analogii. W związku z powyższym, głównym przedmiotem zainteresowania 
uczynione zostaną zdarzenia i widoki pozaartystyczne, które określić można 
mianem swoistej „sztuki znalezionej w świecie”, jako że w procesie poznania 
narzucają one kwalifikacje artystyczne, przywołują analogie z doświadczeniem 
sztuki, są przejawem „codzienności fenomenów artystycznych”10. Jak postaram 
się ukazać, przeformułowane w ten sposób pojęcie posłużyć może również jako 
narzędzie do opisu specyficznej klasy wytworów artystycznych, które w większym 
(lub całkowitym) stopniu opierają się na odkryciu (noesis), a w mniejszym (lub 
żadnym) na kreacji, a więc powołaniu do bytu czegoś, co nie istniało (poiesis). 
To fenomen, na którym bazuje sztuka reportażu, fotografia w duchu le moment 
décisif czy malarskie „kadrowanie świata” Józefa Czapskiego, które to przykła-
dy zostaną przywołane w dalszej części tekstu jako ilustracja dla omawianego 
problemu11. Co istotne, „sztuka znaleziona” (w tym specjalnym sensie) jako 
produkt specyficznie zorientowanej postawy wobec świata może prowadzić do 
powstania wytworu artystycznego, lecz nie musi – w ten sposób ready‑made 
pozostać może wyłącznie potencjalnym dziełem sztuki, realizującym się na 
poziomie jednostkowej wyobraźni. 

II. Ready-made

Jak wskazuje A. Berleant, dzieło sztuki typu ready‑made zostaje ukonstytuowane 
w momencie, gdy przypadkowy przedmiot „wydobyty zostanie z kontekstu co-
dzienności, odseparowany i umieszczony w ramach” – „twierdzi się, że coś jest 
sztuką tam, gdzie nikt jej nie planował”, a „tym, co sztuka znaleziona czyni, jest 
skoncentrowanie naszej uwagi na przedmiocie lub zdarzeniu w sposób, który 
przypomina intensywne skupienie, jakim obdarzamy rzecz wskazaną jako sztuka 
przez artystę (…)”12. Zwróćmy uwagę na kilka, wskazanych przez Berleanta, 
specyficznych właściwości sztuki typu ready‑made – staną się one punktem 

10 „Everydayness of the artistic phenomenon” G. Dorfles, cyt. za: K. Mandoki, Everyday…, s. 85.
11 W tym kontekście znamienna jest również naczelna zasada konkursu fotografii reportażowej World 

Press Photo, która surowo zabrania, po pierwsze, sztucznej aranżacji sytuacji będących przedmiotem 
fotografii, a po drugie, jakiejkolwiek manipulacji przy zawartości gotowego ujęcia. Można powiedzieć, iż 
fotograf ma za zadanie „znaleźć” „gotową sztukę” w świecie i utrwalić ją na kliszy, bez żadnej twórczej 
ingerencji. W kontekst ten wpisuje się również koncepcja „decydującego momentu” (le moment décisif) 
fotografa-reportażysty H.-C. Bressona.

12 A. Berleant, Wrażliwość i zmysły…, s. 195.
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wyjścia dla proponowanego przeze mnie ujęcia. To, co szczególnie zwraca 
uwagę w wypowiedzi filozofa to twierdzenie, iż zasięg oddziaływania sztuki 
ready‑made obejmuje szeroko pojętą codzienność, a więc nie tylko pojedyncze 
przedmioty, lecz także całe zdarzenia. Jest to istotna uwaga, która wskazuje na 
znacznie szerszy zakres stosowalności tego pojęcia, niż ten, związany z ujęciem 
historyczno-klasyfikacyjnym. Amerykański filozof, po pierwsze, wskazuje na to, 
iż sztuka ready‑made nosi w sobie potencjał przemiany sposobów postrzega-
nia, a po drugie, że przemiany te dotyczą nie tylko konkretnych przedmiotów, 
lecz także zdarzeń, a więc świata pozaartystycznego w ogólności. Włączenie 
w obręb zainteresowań estetycznych fenomenów życia codziennego wiązać 
należy z propagowaną przez Berleanta koncepcją estetyki poszerzonej, w skład 
której umieszczony zostaje również dyskurs o charakterze negatywnym (tzw. 
estetyka negatywna). Kategorie wypracowane przez filozofa na tym gruncie 
pozwalają objąć zasięgiem analizy zdarzenia ze świata pozaartystycznego, co 
w książce Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana człowieka ilustrowane 
jest przykładem ataków terrorystycznych. Jak wskazuje Berleant, tego typu 
zdarzenia na mocy swego quasi-artystycznego ukształtowania przywołują, na 
zasadzie analogii, doświadczenie spektaklu i tym samym – tak jak w wypadku 
sztuki – prowadzić mogą do przeżycia estetycznego (w wypadku terroryzmu 
realizującego się w postaci negatywnej). Proponowany przez autora sposób 
interpretacji zdarzeń realnych (pozaartystycznych) uświadamia, jak ogromną 
moc oddziaływania na doświadczenie codzienności mają wspomnienia związane 
z doświadczeniem sztuki. To jednak, co czyni koncepcję Berleanta bliską ujęciu 
artyfikacji Naukkarinena – a więc zakładana quasi-artystyczna intencjonalność 
sprawców (służącą zwiększeniu mocy oddziaływania zdarzenia) – sprawia 
jednocześnie, że tego typu przypadki wykluczone zostają z obszaru mojego 
zainteresowania. Jak zostanie to ukazane w drugiej części tekstu, istotny jest 
tu bowiem element przypadku, a więc zastany charakter interesującego mnie 
zjawiska. Warto jednak mieć wciąż w pamięci uchwycony przez obu autorów 
element poznawczy, który określić można jako produkt przemieszania sposobów 
doświadczania życia codziennego i sztuki13.

III. Element zastany

Wychodząc od prymarnych dla ustaleń Berleanta założeń, dzięki którym – po 
pierwsze – w obręb estetyki włączone zostają zdarzenia spoza świata sztuki, 
a po drugie, możliwa staje się analiza doświadczeń pozaartystycznych w opar-
ciu o analogię z doświadczeniem sztuki przejdziemy teraz do wspomnianego 
elementu zastanego. Umowne przejęcie określenia „sztuka gotowa” („sztuka 
znaleziona”) z teorii i historii sztuki na grunt refleksji poświęconej doświadczeniu 
świata poza-sztuką posłużyć ma bowiem ilustracji zjawiska „sztuki bez twórcy”. 

13 Zob. tamże, rozdział pt. „Negatywna estetyka codzienności” oraz „Sztuka, terroryzm i wzniosłość 
negatywna”. O moralnym aspekcie doświadczania tragicznych zdarzeń z życia codziennego w analogii 
z doświadczeniem sztuki zob. również: K. Mandoki, Everyday…, s. 40 oraz A. C. Danto, Świat sztuki. Pisma 
z filozofii sztuki, przeł. L. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 64.
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Odwołując się do schematu tzw. sytuacjonizmu estetycznego Gołaszewskiej, ten 
typ doświadczenia zakwalifikować możemy do kategorii „sytuacji estetycznej 
niepełnej”: gdy istnieje twór, podczas gdy nie jesteśmy w stanie wskazać twórcy. 
Jest to istotny aspekt, który pozwala potraktować ready‑made nie jako dziedzinę 
czy metodę twórczą, lecz jako specyficzny model postrzegania i doświadczania 
rzeczywistości pozaartystycznej. Propozycja ta oparta jest na przekonaniu, 
że świat zastany może być traktowany jako zbiór, w którego skład wchodzą, 
m i ę d z y  i n n y m i , takie elementy jak „utajone dzieła sztuki” (według okre-
ślenia A. C. Danto analizującego twórczość awangardy), a więc zjawiska, które 
– jako zastane – noszą w sobie pewien potencjał artystyczny (lub przynajmniej 
prowokują swą strukturą takie odczytanie). To minimalistyczne ujęcie, które 
podkreśla incydentalny charakter opisywanego zjawiska i w związku z tym, nie 
musi prowadzić z konieczności do panestetyzmu czy panartyzmu (traktowania 
rzeczywistości na wzór totalnego dzieła sztuki) ani też do aktów związanych 
z celową estetyzacją rzeczywistości14. Traktując pojęcie „sztuki gotowej” wypra-
cowane na gruncie artystyczno-klasyfikacyjnym jedynie jako inspirację, możemy 
odtąd traktować ready‑made jako praktyczne narzędzie intelektualne służące 
do opisu zdarzeń, które łączą w sobie dwie, pozornie sprzeczne cechy: to, co 
artystyczne oraz to, co zastane. Narzędzie to okazuje się przydatne tam, gdzie 
aspekt twórczy i bytowy danego zjawiska pokrywa się (za Berleantem „sztuka, 
której nikt nie planował”), a więc gdy przychodzi nam opisać fakty, które służą 
jako surowy materiał dla sztuki (są zastane), a jednocześnie, stanowią coś co, 
samoistnie, jest już w znacznym stopniu artystycznie ukształtowane. Przed-
miotem zainteresowania czynimy tu bowiem moment przejściowy, gdy nie 
mamy już do czynienia z nic nieznaczącą, chaotyczną potocznością, a jeszcze 
nie z dziełem sztuki. W tym sensie ready‑mades stanowią wszelkie materiały, na 
których bazują twórcy wykorzystujący zwartą (artystycznie) kompozycję zdarzeń 
oraz widoków pozaartystycznych i, jednocześnie, tychże zastany charakter. Te 
swoiste dzieła sztuki in potentia – doświadczane tak, jak gdyby były sztuką 
– zatrzymane na poziomie jednostkowego doświadczenia (a więc przed utrwa-
leniem i przetransponowaniem w dzieło sztuki) stanowią również specyficzny 
zbiór, który określić można mianem indywidualnego „muzeum wyobraźni”.

IV. Ramowanie

Trzy elementy: kino „Moskwa”, opancerzony pojazd wojskowy, banner reklamu-
jący film Czas Apokalipsy oraz – interpretujący wzrok fotografa15. „Widziałem 

14 Warto tu podkreślić prymarne dla proponowanego ujęcia ścisłe rozróżnienie na sztukę oraz nie‑
-sztukę. Jako że sztuka stanowi jedynie punkt odniesienia dla pewnych poznawczych analogii, konieczne 
jest zachowanie odrębnej kategorii związanej z tym, co pozaartystyczne. Innymi słowy, interesujące mnie 
zjawiska na mocy swego quasi-artystycznego uformowania nie stają się dziełami sztuki, a jedynie czymś, 
co doświadczamy tak, j a k  g d y b y  było dziełem sztuki. Jak pisze Gołaszewska: „przy ujmowaniu 
rzeczywistości w struktury artystyczne (scil. paraartystyczne) przedmiot nie przestaje być tym, czym jest: 
przedmiotem świata realnego; nie staje się w szczególności dziełem sztuki. Zmienia się jedynie perspek‑
tywa, w jakiej zostaje on ujęty, a także szczególna odmiana przynależności do świata ludzkiego” [w:] 
M. Gołaszewska, Estetyka…, s. 90.

15 Zob. Ch. Niedenthal, Czas Apokalipsy, Warszawa, 14 grudnia 1981 (fotografia).
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Kino Moskwa i afisz «Czas Apokalipsy» pod nazwą kina. (…) Dopiero, jak skrę-
ciłem w ulicę Puławską, zobaczyłem, że tam stoi pojazd opancerzony. I tych 
żołnierzy kłębiących się przy nim. Byłem z polskim operatorem i amerykańskim 
fotografem. Nie jestem jedynym, który zrobił to zdjęcie. Ale siedząc z przodu 
samochodu, byłem tym, który j e  pierwszy z o b a c z y ł  [podkreślenie P. M.]”16. 
Co oznacza stwierdzenie, iż Niedenthal pierwszy zobaczył zdjęcie? Próbując 
znaleźć odpowiedz na to pytanie, powróćmy do fragmentu wypowiedzi Berleanta 
dotyczącej konstytutywnych cech ready‑made. Jak stwierdza filozof, „sztuką 
gotową” przedmiot [zdarzenie] staje się w momencie, gdy zostanie „wydobyty 
z kontekstu codzienności, odseparowany i umieszczony w ramach” – warto 
więc przywołać w tym miejscu pojęcie tzw. „ramowania”, które ugruntowane 
jest w tradycji estetycznej poświęconej refleksji nad sposobami estetycznego 
doświadczania natury. W myśl tych rozważań „ramowanie” (wymiennie okre-
ślane również jako formalizowanie doświadczenia) polega na intelektualnym 
izolowaniu części postrzeżenia i umieszczaniu go w ramach wyznaczanych 
przez tradycję artystyczną, na przykład, malarstwo pejzażowe17. Ten szczegól-
nego rodzaju sposób modelowania doświadczenia może mieć jednak szersze 
zastosowanie. Jak to doskonale ilustruje wypowiedź Niedenthala – swoistym 
„kadrowaniem” rzeczywistości objąć można nie tylko przyrodę i zjawiska na-
turalne, lecz także wszelkie zdarzenia i widoki z życia codziennego. Co więcej, 
mechanizm „ramowania” rozumiany szeroko, znajduje swe zastosowanie na 
dwóch płaszczyznach: wizualnej, gdyż pozwala modelować doświadczenie 
w sposób, który umożliwia ujmowanie zdarzeń na wzór serii pojedynczych obra-
zów (migawek), jak również intelektualnej – gdy zdarzenia strukturujemy według 
modeli pojęciowych wyznaczanych, na przykład, przez literaturę. W tym sensie, 
za Wilde’owską anegdotą, Turner „nauczył” Anglików dostrzegać piękno mgieł 
londyńskich, reportaż ujmuje ludzkie losy w struktury literackie, a film – według 
W. Benjamina odczarował industrialną codzienność18. Źródłowo, „ramowanie” 
uwikłane jest więc w mechanizm, który sprawia, iż to, co uprzednio wydobyte 

16 „Czas Apokalipsy” Chrisa Niedenthala, Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiado‑
mosci/1,114873,6704454,_Czas_Apokalipsy__Chrisa_Niedenthala.html, dostęp: 03.03.2018.

17 Jak wskazuje D. Gregory – ten, znamienny dla doświadczenia przyrody mechanizm obrazowej 
fragmentaryzacji świata, związany jest, m.in. z XVIII-wiecznym toposem „świata jako wystawy” oraz 
wynalezieniem geografii jako dyscypliny naukowej, która zaowocowała nowym typem wizualizacji 
rzeczywistości. Zob. P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i spo-
łeczeństwie, przeł. B. Baran, Scholar, Warszawa 2005, s. 162. Warto przy tym również zaznaczyć, że 
z metodą „ramowania” natury zrywają współczesne dyskursy estetyczne, takie jak eko-estetyka czy 
estetyka środowiskowa (environmental aesthetics) propagowana, między innymi, przez Berleanta. Nowe 
ujęcia badawcze w swej krytyce tego sformalizowanego doświadczania przyrody podkreślają koniecz‑
ność zwrotu ku perspektywie antyantropocentrycznej, która pozwala postrzegać naturę całościowo, 
jako otoczenie (environment). Zob. A. Berleant, Aesthetics and Environment. Variations on a Theme, 
Ashgate, Aldershot-Burlington 2005.

18 Wpływ, jaki doświadczenia związane ze sztuką wywierają na doświadczenie piękna przyrody, 
stanowi główny przedmiot refleksji O. Wilde’a w eseju Upadek sztuki kłamstwa: obserwacje. Tam również 
znajdujemy wyjaśnienie słynnej sentencji pisarza „życie naśladuje sztukę znacznie bardziej niż sztuka 
życie” (określanej również jako tzw. „paradoks Wilde’a”): „rzeczy istnieją, ponieważ my je widzimy, a co 
widzimy i jak widzimy zależy od sztuki, której wpływowi ulegamy. (…) Obecnie ludzie widzą już mgły, 
nie dlatego jednak, że one istnieją, lecz dlatego, że poeci i malarze objawili im tajemnicze piękno tego 
zjawiska. Prawdopodobnie mgły istniały w Londynie od wieków. (…) Ale nikt ich nie widział i dlatego nic 
o nich nie wiemy. Nie istniały, ponieważ sztuka ich nie odkryła” [w:] O. Wilde, Upadek sztuki kłamstwa: 
obserwacje, przeł. M. Umińska, „Literatura na Świecie” 12 (1994), 284.
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z rzeczywistości pozaartystycznej – a następnie przetransponowane w dzieło 
sztuki – wraca w formie schematu poznawczego, który – z powrotem – wpływa 
na doświadczenie rzeczywistości spoza świata sztuki19. To właśnie sprawia, że 
szczególnego rodzaju widoki czy zdarzenia przywołujące w pamięci struktury 
znane z fotografii, malarstwa czy filmu mogą być przez nas doświadczane na 
wzór „sztuki znalezionej”. Tym samym – wracając do wypowiedzi Niedenthala 
– problematyczne staje się wyznaczenie granicy między „sztuką postrzeżoną” 
a sztuką we właściwym tego słowa znaczeniu, gdyż to, co „znalezione” może 
zostać zarejestrowane i w dalszej kolejności przetransponowane w dzieło sztu-
ki. Jak trafnie zauważał S. Ossowski, nawiązując do doświadczenia przyrody, 
choć wypowiedź tę można rozszerzyć na pozostałe sfery rzeczywistości poza-
artystycznej: „w niektórych przypadkach wydaje się, że wybór i wyodrębnienie 
pewnego fragmentu przyrody wystarcza, aby piękno przyrody przeobrazić 
w piękno sztuki. Przykładem – piękno krajobrazów na fotografii. (…) można 
komponować piękne całości, nie przekształcając w niczym rzeczywistości, a tyl-
ko wybierając i  izolując pewnego jej fragmenty. Ale jeżeli uznamy fotografa 
twórcą wartości estetycznych krajobrazu na zdjęciu (twórcą piękna przedmiotu 
przedstawionego), to wypadnie chyba uznać takie dzieło sztuki w krajobrazie 
oglądanym przez ramkę, wyciętą z tektury i odpowiednio ustawioną, bo ten, 
kto «naturalny» krajobraz zamyka w ramkę, wykonywa ważną część pracy arty-
stycznej fotografa. Widzimy, że granica pomiędzy dziełem sztuki a materiałem 
dzieła sztuki jest płynna”20. Zakładając, że proces „ramowania” może odbywać 
się bez pośrednictwa fizycznej ramy, lecz już w postaci intelektualnego wyizo-
lowania części postrzeżenia (u Niedenthala „ujrzane” zdjęcie), powracamy do 
koncepcji ready‑made jako modelu doświadczenia. To z kolei wiedzie nas do 
kolejnego interesującego aspektu omawianego problemu: momentu, w którym 
artystyczny potencjał rzeczywistości pozaartystycznej zostaje zaktualizowany 
w postaci dzieła sztuki. Zatem, „(…) czy cały świat składa się z utajonych dzieł 
sztuki” oczekujących „przemienienia” w „ciało” sztuki?21

V. Świat jako „gotowe dzieło sztuki”?

„Na stacji St. Lazare (…) młody mężczyzna w białym kitlu, z oczami Ormianina 
i czarną słuchawką przy uchu, na tle brudnej, na żółto pomalowanej kolumny 

19 Znamienne dla tego zjawiska są zwyczaje językowe, które opierają się na tej współzależnej relacji. 
Opisując zdarzenia pozaartystyczne, częstokroć odwołujemy się do zjawisk oraz siatki pojęć związanych ze 
sztuką: „kafkowska” czy „mrożkowa” sytuacja, „czysty surrealizm”, „kicz”. Popularne są również zwroty, 
takie jak „czeski film”, „komedia pomyłek” czy popularne „(…) by tego nie wymyślił” w konfiguracjach 
z różnymi twórcami, jak Bareja, Szekspir czy Mrożek. Pojęcia „dramatu” oraz „komedii” i „tragedii”, 
które używamy w stosunku do sytuacji pozaartystycznych, również posiadają swe ugruntowanie w siatce 
pojęć związanej ze sztuką. W tym kontekście znamienne jest również określenie widoków naturalnych 
jako „malowniczych”, „jak z obrazka” (picturesque) czy w odwołaniu do twórczości malarzy (np. „Tur‑
ner’owski pejzaż”).

20 S. Ossowski, U podstaw estetyki, PWN, Warszawa 1966, s. 227.
21 A. C. Danto, Świat…, s. 43. We fragmencie tym Danto odnosi się do swej metafory „przemienie‑

nia” (transfiguration), która ilustrować miała proces zmiany statusu ontologicznego przedmiotów – ze 
zwyczajnych przedmiotów codziennego użytku w dzieła sztuki typu ready made .
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i czerwonej (geranium) ceraty na podłodze – nad głową czarna blacha z napisem 
Location. Dawno nie przeżyłem tak błyskawicznie, j a k b y  j u ż  « n a m a l o -
w a n e g o »  o b r a z u  [podkreślenie P. M.]: to tło: żółć cytrynowa, pomarań-
czowa, bogata, brudne zielenie, biel kitla i ciężkie czernie” – tak właśnie opisuje 
jedno z wielu tego typu przeżyć malarz J. Czapski22. „Gotowe”, „znalezione” 
dzieło sztuki – w proponowanym przeze mnie poszerzonym sensie – stanowi 
bowiem z perspektywy artysty szczególny moment, gdy rzeczywistość „pod-
suwa” gotowy twór – dzieło sztuki in potentia – odpowiednio ukształtowane, 
czekające na utrwalenie. Jak zaświadczają liczne przykłady z dzienników, esejów 
czy korespondencji malarza – patrzy on na świat jakby był serią obrazów – po-
jedynczych dzieł sztuki – i właśnie w ten sposób – z powrotem – przedstawia 
świat na swoich obrazach. Dzięki temu ukazany zostaje nam „świat widziany 
oczami artysty”. Twórczość Czapskiego ilustruje szczególnego rodzaju kolistość 
form postrzegania: poprzez sztukę ukazuje sposoby widzenia rzeczywistości, 
które wynikają z patrzenia na rzeczywistość poprzez pryzmat sztuki. Raz, świat 
pozaartystyczny jawi się malarzowi na wzór gotowego tworu artystycznego 
(„jakby już namalowany obraz”), by innym razem to tradycja artystyczna deter-
minowała sposób postrzegania świata: „Esy-floresy białe (…) na szybie sklepowej 
w Amiens, zamalowana całkowicie białą farbą szyba na rue Jacob (…) mur szary, 
ciepły w Maisons Laffitte, na którym białą farbą namalowano paralelogramy 
nierównego kształtu i wielkości, bez cienia estetycznych intencji (…) schody 
wyjściowe w kinie na Champs Elysées, ciemne, brudne, koloru ciemnego wina, 
z jedną smugą ostrego cynobru u boku elektrycznej lampki – ile takich wstrząsów 
wzrokowych mógłbym wyliczyć, by nie być gołosłownym. Czy i do jakiego stopnia 
zawdzięczam te nagłe przeżycia wpływom sztuki abstrakcyjnej?” – zapytuje sam 
siebie Czapski23. W kontekście przemieszania porządków: artystycznych i poza-
artystycznych warto na koniec przywołać również Dzienniki M. Dąbrowskiej, 
których fragment rozpoczynał niniejszy artykuł. Jak zauważają autorki analizy 
codziennych zapisów Dąbrowskiej: „Kilkakrotnie w Dziennikach znaleźć można 
zapiski bezpośrednio mówiące, iż ich autorka ogląda rzeczywistość zewnętrzną 
jako gotowe kompozycje plastyczne (…): «ruiny za oknem wyglądają w nich jak 
krajobraz futurysty», «śliczna wieś Hel, jak wycięta ze starego holenderskiego 
obrazka», «wejście w olbrzymi las o drzewach z rycin Andriollego», «podwórze 
i dom – jak nastrój z obrazów Linkego, ‘złamanych’ Goyą»”24.

Zakończenie

Hermeneutyka codzienności, która podąża drogą odczytywania świata zasta-
nego w ramach struktur i siatek pojęciowych ugruntowanych w sztuce ukazuje 

22 J. Czapski, Wyrwane strony, Noir sur Blanc, Warszawa 1993, s. 111. Warto zauważyć zbieżność 
określeń, którymi posługuje się zarówno Niedenthal („zobaczyłem [zdjęcie]”), jak i Czapski („przeżyłem 
jakby już «namalowany» obraz”).

23 J. Czapski, Patrząc, Znak, Kraków 1983, s. 258: Abstrakcja – za i przeciw. Zob. także inne przykłady 
wypowiedzi Czapskiego na temat tego zjawiska w: tamże, s. 303, 350, 385-386, 383.

24 D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk 
w „Dziennikach” Marii Dąbrowskiej, „Studia Językoznawcze” 15(2016), s. 45.
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świat jako wieloznaczny, bogaty w różnorodne sensy. Transfer znaczeń związany 
z pojęciem ready‑made pozwala na zaaranżowanie narzędzia myślowego, dzięki 
któremu możemy opisywać zjawiska, w których aspekt „twórczy” i bytowy po-
krywa się, a więc, gdy to, co artystyczne spaja się z tym, co zastane. Patrzenie na 
rzeczywistość poprzez pryzmat sztuki – jak to zostało ukazane na przykładach 
fotografii reportażowej czy malarstwa – okazuje się epistemicznym „produktem 
ubocznym” mimetycznie zorientowanej sztuki, która – źródłowo – ugruntowana 
jest w świecie. Choć ów paraartystyczny (by rzec językiem Gołaszewskiej) po-
tencjał rzeczywistości może zostać zaktualizowany w postaci dzieła sztuki, to 
wydaje się, iż znacznie częściej staje się on częścią indywidualnego „muzeum 
wyobraźni”, który tworzy na co dzień, na podstawie potocznych doświadczeń, 
każdy z nas. Na tym poziomie, doświadczenie rzeczywistości pozaartystycznej 
„naznaczone” doświadczeniem sztuki staje się, potencjalnie, źródłem szcze-
gólnego rodzaju przeżyć estetycznych. Należy przy tym jednak pamiętać, że 
jesteśmy aktywnymi współtwórcami tych doświadczeń, uposażeni w sugestywne 
schematy obrazowe czy pojęciowe, które proponuje sztuka – patrzymy na świat 
w sposób zapośredniczony, a przez to indywidualny. Analiza tych sposobów 
stanowi jedną z możliwych dróg, jakimi może podążyć estetyczna refleksja nad 
codziennością. „Piętnastoletni Jun-sang (…) ponieważ naoglądał się filmów 
umiał spojrzeć na siebie z dystansu i wyobrazić sobie, jakby scena ich pierwszego 
spotkania wyglądała na ekranie. W jego późniejszych wspomnieniach te chwile 
rozgrywały się w odrealnionym technikolorze (…)”25.
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25 B. Demick, Światu nie mamy czego zazdrościć. Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej, 
przeł. A. Nowakowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 24. 


