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Mô�ete plati� tromi spôsobmi:
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20224554/6500 Po�tová banka. Variabilný symbol 33333 Kon-
�tantný symbol 0308.

Milí èitatelia!

Na rozdiel od niektorých stránok s podobným zameraním, na ktorých
nájdete materiály, ktorých odbornos� èasto nedosahuje po�adovanú úro-
veò, Enigma tu bude publikova� iba diela skúsených autorov s posudkami
renomovaných odborníkov.

Preto�e neúcta k du�evnému vlastníctvu na Slovensku je ve¾mi roz�í-
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tejto e-knihy sme stanovili na 33 Sk za jedno stiahnutie knihy VSTUP DO
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Alexander Matu�ka kedysi povedal, �e umenie je kraj�ie a pôsobivej�ie ako

�ivot, lebo nám predvádza ¾udský �ivot v koncentrovanej podobe. Hneï

v�ak dodal, �e kvôli tomu sa nemô�eme vzda� pô�itkov zo �ivota, lebo ten je

skutoèný, zatia¾ èo umenie predvádza vymyslený �ivot. V skratke tým vyjadril,

èo nás to¾ko na umení pri�ahuje, ale v skratke mu hneï aj urèil hranice.

Umenie je skutoène extraktom �ivota, preto�e v òom za krátky èas precíti-

me také pô�itky, aké nám mnohokrát �ivot neponúkne v priebehu dlhých rokov.

A nielen to. Umenie nás doká�e súèasne zdepta� i povznies�, roztrias� a znepo-

koji� drá�divými i nepríjemnými otázkami a vzápätí uspokoji� potvrdením na�ej

pravdy. Umenie nám dodá sebavedomia v boli so �ivotom, ale nás aj zrazí

z piedestálu príli�nej sebaistoty. Umenie doplní obmedzený duchovný, citový

i zmyslový �ivot èloveka o svoje nevyèerpate¾né bohatstvo, ale v istom momen-

te pouká�e na prázdnotu takéhoto dopåòania, ak by sme ho chceli chápa� ako

náhradu skutoèných emócií. Umenie nás láka i pri�ahuje, ale aj provokuje, a tým

odpudzuje. Umenie nám ukazuje otvorenú dlaò, ktorou s¾ubuje pô�itky, ale keï

chceme do nej nazrie�, rýchlo ju zatvorí: �Trochu sa ponamáhaj, ak chce� pre-

niknú� do mojich håbok, nie som také lacné!� Keï v�ak prenikneme, aby sme
vychutnali v�etky s¾ubované pô�itky a skutoène ich aj do håbky vychutnáme,

vtedy zistíme, �e je to iba klam a odvraciame sa ku skutoèným, �ivotným pô�it-

kom. K nim v�ak u� potom prichádzame obohatení � Pre�ili sme falo�né, ne-

skutoèné emócie, ktoré v nás vyvolal neskutoèný svet v umení, ale u� tieto

emócie a pô�itky poznáme. O to lep�ie ich rozoznáme v �ivote a o to lep�ie

i hlb�ie ich doká�eme v �ivote precíti�.

Kvôli tomu neustále chodíme za umením. Jeho hra je vymyslená, je to kon-

�trukcia, a preto je falo�ná. Je to v�ak výmysel o tomto svete a kon�trukcia

z tohto sveta, a preto je pravdivá. Tvári sa, �e je pravdivé, ale pritom potajom-

ky �murká, �e je falo�né. A preto je krásne.

Táto kni�ka chce hovori� o tom, ako sa táto krásna hra pravdy a klamstva

rodí, ako s òom narábame a èo z nej �a�íme. Táto kni�ka chce hovori� o tom,

naèo nám vlastne podobná klamlivá hra je a preèo sa òou neustále zaoberá-

me. Táto kni�ka chce nazrie� do tajomstiev tejto hry pravdy a klamstva. Ne-

chce ich v�ak odhali� z èírej lásky k poznaniu � chce ich odhali� preto, aby si nás

krásna i falo�ná hra umenia na pravdu e�te viac získala, aby sme jej mohli

pod¾ahnú� e�te viac. Umenie v håbke svojho srdca netú�i po nièom inom � len

aby sa v na�ich du�iach hlb�ie a nav�dy usadila trojica, ktorá patrí k najväè�ím

¾udským výtvorom � Pravda, Dobro a Krása. Vstúpme preto do umenia.

Falo�ná hra umenia



V�etci poznáme triviálnu pravdu, �e umenie vzniká vytvorením umeleckého

diela umelcom. Ukonèením tvorivého procesu v�ak problémy s umením

nekonèia, iba sa zaèínajú. Dielo sa ocitá osamotené a vydané napospas zlo�i-

tým vz�ahom vnútri spoloènosti, z ktorých sa síce mnohé starajú o �lep�í �ivot�

diel, ale mnohé ïal�ie sú nemilosrdné a �ivot mu s�a�ujú.

V�etky komplikácie sa zaèínajú tým, �e umelecké dielo vznikne. V dne�nej

európskej kultúre dos� striktne rozli�ujeme medzi ne�koleným umelcom � ama-

térom a �koleným profesionálom. V nekompromisnom umeleckom trhu sa

v�ak �a�ko uplatní umelec bez �peciálnej prípravy: Na to dnes slú�ia umelecké
akadémie, �koly vysoko�kolskej úrovne pripravujúce �pecialistov pre umelec-

kú tvorbu. Vyvinuli sa do dne�nej podoby po dlhých stároèiach (prvé umelecké

akadémie zaèali v Európe vznika� koncom stredoveku). Ciele prvých akadémií

v minulosti boli jednoznaène urèené � mali podporova� a �íri� urèitý vkus a �týl.

��tudenti� � èo boli vlastne uèni u majstrov maliarov, kovotepcov, sochárov � si

mali osvojova� �týl a technické zruènosti svojho majstra, preto mnohokrát pra-

covali aj priamo na jeho dielach. Ne�lo o skutoèné umelecké akadémie, sprvo-

ti mali podobu odovzdávania skúseností v rámci remeselného cechu.

Romantizmus 19.storoèia so svojím silným individualizmom sa ostro po-

stavil proti takémuto typu umeleckého �kolenia. Romantická koncepcia ume-

leckého génia toti� stavala na tom, �e èlovek sa umelcom (géniom) narodí

a �iadne �kolenie nemô�e jeho talent ïalej rozvinú� ani pokazi�. Génius sa pod-

¾a týchto predstáv prejaví v�dy, bez oh¾adu na vonkaj�ie vplyvy, prièom sa preja-

ví len spôsobom sebe vlastným, ktorý sa nemô�e od nikoho nauèi�. Systém

umeleckého �kolstva tu dostal vá�nu trhlinu.

Dne�né európske umelecké akadémie fungujú ako kompromis medzi pô-

vodným remeselníckym zdru�ením a romantickým individualizmom. Dnes sa

predpokladá, �e na umeleckú akadémiu (vysokú �kolu) prichádza talentovaná

osobnos� s urèitými vrodenými vlohami, alebo so schopnos�ami, ktoré u nej

rozvinulo rodinné prostredie. �kola z neho potom vychováva �pecialistu pre

niektoré umenie. Je povolaná u� len korigova� extrémne prípady umeleckého

videnia u svojich �iakov (èo je cie¾ v posledných desa�roèiach ve¾mi spochybnený,

preto�e sa ukázalo, �e práve extrémne poh¾ady priná�ajú nové, podnetné

my�lienky), súèasne, alebo hlavne, je �kola povolaná v�tepi� budúcemu umel-

covi urèitú technickú, remeselnú úroveò � tak, aby ovládol súèasné umelecké

techniky, materiály, prostriedky, zároveò dnes �kola poskytuje svojim �tuden-

tom, budúcim umelcom, orientáciu v doteraj�om umeleckom a kultúrnom vý-

voji.

Umelecká kultúra
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Dne�né európske umelecké �koly sa preto zameriavajú na to, aby si �tu-

denti èo najhlb�ie osvojili èo najväè�iu �írku ¾udských kultúrnych a umeleckých

významov z histórie i súèasnosti. Poskytujú im to, èomu sa niekedy hovorí v�e-

obecná humanistická výchova � systematicky rozvíjajú ich umelecké, ¾udské

a v�eobecne kultúrne vedomie, rozvíjajú ich schopnosti precíti� rôzne ¾udské

a kultúrne hodnoty aj ich schopnosti teoreticky reflektova� tieto hodnoty. K tomu

je nevyhnutné, aby si �tudenti odskú�ali najväè�ie mo�né mno�stvo umelec-

kých techník a materiálov, èo najväè�iu �írku mo�ností tvorby umeleckých diel,

s èím súvisia aj èasté praxe �tudentov � budúcich umelcov v reálnom umelec-

kom �ivote (v divadle, v orchestri, na výtvarných sympóziách a podobne). Ide

nielen o to, aby dokázali pracova� s rôznymi technikami, ale aj o to, aby im

�kola modelovala reálny umelecký �ivot.

Takýto prístup k výchove umelcov v�ak platí len v krajinách s európskou

kultúrnou tradíciou (Európa,Amerika a pod.). Inde fungujú tradièné spôsoby

výchovy prená�ané u� od staroveku. Typickým príkladom je India, ale podobné

postupy mo�no nájs� aj v Èíne a inde. V Indii dodnes preva�uje súkromná vý-

chova budúcich umelcov. Umelecké povolanie sa, tak ako iné povolania, dedí a

v systéme kást prechádza z otca na syna. V súkromnej výchove je takto nová

generácia vychovávaná �pièkovým umelcom z tej istej kasty (alebo rodiny). �iak
absolútne dôveruje uèite¾ovi, ku ktorému má ve¾mi intímny vz�ah (a nie taký

demokratický, ako v európskych alebo amerických �kolách). Budúci umelec

sa uèí tým, �e sa sna�í imitova� uèite¾ovu tvorbu a ani jeden z nich nerozmý�¾a

nad technikami, rôznymi umeleckými prístupmi k svetu a pod. Umelecký peda-

góg v Indii sa nesna�í �iakovi v�tepova� svoj �týl, ale vedie ho k tomu, aby sám

seba spoznával a aby sám v sebe otváral mo�nosti pre budúcu umeleckú tvor-

bu. Európsky spôsob výchovy umelcov je oproti tomuto indickému ve¾mi neo-

sobný a racionálny, preto�e v òom neexistuje úzky intímny vz�ah �tudenta

k uèite¾ovi. V indickom spôsobe sa ani neodde¾uje humanistická výchova od

technicko-remeselnej, ale v ka�dom momente sú prítomné obidve.

Z umeleckej akadémie alebo iných typov umeleckého �kolenia vychádza

prakticky zrelý umelec (hoci niektorí prichádzajú u� zrelí na �kolu a iní dozrieva-

jú e�te nieko¾ko rokov po ukonèení �kolenia). Nemo�no si v�ak predstavova�

umelecky zrelú osobnos� ako stabilný systém vlôh a schopností sformovaných

prírodou, rodinou a �kolou. Umelec ako urèitý súbor vlôh sa mení nielen

v priebehu svojho �ivota, ale mení sa aj umelecké zameranie umelcov

vychádzajúcich zo �koly. Postupne a mnohokrát nebadane sa menia ciele ume-

leckej akadémie (zmenou jej vedenia, t.j. majstra, ktorý je na jej èele, obmenou

pedagogického zboru a pod.), mení sa kultúrna klíma doby (v SR r.1993 je

úplne odli�ná od ÈSSR r.1985) a mení sa aj povaha umenia, ktoré si v dôsled-
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ku svojich zmien vy�aduje aj zmenu výchovy ïal�ích umelcov. Umelci v urèitej

dobe a urèitej spoloènosti sú preto ve¾mi premenlivou mno�inou. Ich variabil-

nos� generaèná, názorová, rôznorodos� daná rôznou výchovou, rôznymi druh-

mi umenia atï., vedie k tomu, �e zakladajú rozlièné umelecké skupiny, zdru-
�enia a spolky. Ich vplyv je z estetického h¾adiska ve¾mi dôle�itý, hoci sa èasto

zdá, �e majú len funkciu akýchsi odborových organizácií. Vznikajú v�ak hlavne

na základe spoloèného umeleckého názoru, èo im u¾ahèuje vzájomnú podporu

svojich sna�ení a u¾ahèuje im aj presadenie sa na umeleckom trhu i v hierar-

chii hodnôt umeleckej tradície (tak napríklad úzka vzájomná spolupráca umo�-

nila slovenskej Avantgarde 38 vzoprie� sa totalitnému tlaku). Pri presadzovaní

umeleckých diel v kultúre, pri ich zapájaní do existujúcej umeleckej tradície

preto umelecké spolky zohrávajú dôle�itú úlohu.

Niektoré umelecké druhy (napríklad divadlo a film) sú existenène závislé od

in�titúcie zabezpeèujúcej mno�stvo pomocných èinností, ako je organizácia

tvorivého kolektívu (�produkèný� vo filme), pomocné práce pri stavbe scény

(�kulís�íberi� v divadle), ale aj priamo umeleckých èinností (strih v televízii). To sú

in�titúcie, bez ktorých by kolektívne umelecké druhy celkom prestali existova�.

Od in�titúcií je v�ak v modernej spoloènosti 2O.storoèia existenène závislý

aj individuálne tvoriaci umelec (maliar, básnik, skladate¾). V rozvinutom indus-
triálnom svete je toti� nemyslite¾né, aby umelec individuálne zabezpeèoval mno�-

stvo prác nutných na to, aby sa jeho dielo dostalo k divákovi. Preto vzniká sie�

galérií, vydavate¾stiev, múzeí, umeleckých agentúr a ïal�ie organizácie, kto-

rých èinnos� má dva hlavné ciele � uschova� vytvorené diela (chráni� ich pred

po�kodením, stratou, znièením) a �íri� ho ïalej (technicky ho sprostredkova�

divákovi, poslucháèovi, èitate¾om). Galérie takto nielen vystavujú a predávajú

výtvarné diela, ale ich aj uchovávajú buï pre �budúce generácie� alebo na dobu

vhodnej�iu pre predaj diela. Hudobné a literárne vydavate¾stvá, in�titúcie pro-

dukujúce videokazety a zvukové kazety i gramofónový priemysel pracujú na tom,

aby vôbec mohlo umelecké dielo existova� � aby bola báseò publikovaná a ne-

zostala v rukopise, aby boli noty rozmno�ené, aby bola hudba nahratá. Ucho-

vanie diela je tu zároveò jeho rozmno�ením a sprostredkovaním obecenstvu.

Mnohokrát a� in�titúcia (vlastne jej zamestnanci a spolupracovníci) rozhodne,

ktorá umelecká tvorba prebehne a aké umelecké dielo vznikne. Typickým prí-

kladom je televízia, ktorá v podobe televíznej inscenácie vyrobí len èas� zo

v�etkých scenárov, ktoré získala.

K týmto in�titúciám patria rozsiahle oblasti priemyslu vyrábajúce umelec-

ké technické prostriedky � gitary, husle, �tetce, striekacie pi�tole, farby a iné.

Je to mno�stvo priemyslových odvetví, od elektronického a� po drevospracujúci,

ktoré zabezpeèujú vznik a �írenie umeleckých diel.
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Pri uchovaní a �írení umenia hrajú dôle�itú úlohu masmédiá (televízia, roz-

hlas, gramofónový, magnetofónový priemysel, videokazety, CD platne, film).

Ich pôsobenie je ve¾mi zlo�ité, tak ako je zlo�itá ich �truktúra. V�imneme si ich

tu struène na príklade televízie, ktorá je priezraènou jednotou technického

média, média prenosu iných umení a vlastnej umeleckej tvorby.

Televízia dnes existuje ako dvojjediný kultúrny fakt � ako súbor umeleckých

(kultúrnych) hodnôt, t.j. prúd vysielania i súbor uchovaných televíznych relácií,

a ako súbor kultúrnych èinností, t.j. proces tvorby od dramaturgického alebo

redakèného návrhu a� po definitívne zostrihanie relácie. Umelecké a technic-

ké èinnosti tu splývajú, preto�e mo�nosti a po�iadavky jedného vystupujú ako

podmienky pre druhé � aká je televízna technika, také bude aj televízne umenie

a aké ciele si stanovujú televízni tvorcovia umenia, takým smerom sa vyvíja

televízna technika.

Televízia ako programový prúd je �truktúrou obsahujúcou rozsiahle rozpä-

tie relácií � od vlastných umeleckých diel, cez sprostredkované diela iných umení

a� po spravodajstvo. Kultúrna hodnota a postavenie televízie v kultúre sú po-

tom ve¾mi komplikované, lebo ona nie je len sprostredkovate¾om umeleckých

diel. Plní mno�stvo ïal�ích funkcií � zábavnú, osvetovú, propagandistickú, in-

formaènú, relaxaènú a ïal�ie.
Jej pôsobenie, tak ako pôsobenie iných masmédií, je mnohovrstvové a nie

také priamoèiare, ako napríklad fungovanie galérie v kultúre.

Ak vidíme televíziu ako kultúrnu in�titúciu, je to tie� in�titúcia uspokojujúca

ve¾mi rôznorodé po�iadavky doby. Medzi ne treba zaráta� aj fakt, �e vo vedomí

väè�iny národa i vo vedomí väè�iny riadiacich �pièiek spoloènosti je to oficiálna,

a teda mocenská in�titúcia. Jej cie¾om preto nie je len sprostredkova� alebo

vytvori� umelecké diela, ale aj integrova� a formova� vedomie národa. Treba v�ak

zdôrazni�, �e to platí len pre �tátne riadené masmédiá, nie pre súkromné firmy.

Pri sprostredkovaní umeleckých diel iných umeleckých druhov síce masmé-

diá tieto diela znaène deformujú (film na videokazete, teda na televíznej obra-

zovke vyznieva inak ako na plátne v kine, zvukový live-záznam z koncertu je plyt-

�í ako samotný koncert a pod.), predsa ich sprostredkujú do takého èasu

a takého priestoru, kam by sa inak nedostali � vïaka televízii videli ¾udia Monu

Lisu na celom svete. Televízia aj iné masmédiá majú v�ak tú výhodu, �e mô�u

vo¾ne kombinova� obyèajnú prezentáciu diela s jeho vysvet¾ovaním a s osvet¾o-

vaním rôznych kontextov diela. Pritom ve¾mi èasto mô�u siaha�, aj siahajú po

dielach z iných dôb a priestorov. Hromadením a neustálym preskupovaním

rôznorodých umeleckých diel, ich vysvet¾ovaním a zároveò ich masovým roz�i-

rovaním funguje televízia ako jeden z najúèinnej�ích sprostredkovate¾ov ume-

nia (i oproti iným masmédiám). Sprítomòuje toti� ve¾mi energicky aj minulú
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umeleckú tradíciu a nekompromisne preberá medzi vznikajúcimi umeleckými

dielami � niektoré podèiarkuje postavením v centre vysielania, iné zakrýva, ïal-

�ie dopåòa o rôzne vysvetlenia. Svojím vysoko aktívnym postojom voèi umelec-

kým dielam vytvárajú masmédiá, ale zvlá�� televízia, vo svojom vysielaní urèitý

obraz o umení svojej doby. Diváci, ktorí sú v�dy náchylní dôverova� televízii

a pova�ova� ju za autoritu, vnímajú takýto obraz o umení ako pravdivý. Ich ochota

k selekcii videného a poèutého je omnoho men�ia ako pri prezentácii umelec-

kých diel mimo masmédií.

V masmédiách sa v�ak s umeleckými dielami v�etkých druhov deje zvlá�t-

na vec. V televízii a v rozhlase sa umelecké dielo prezentuje v kontexte spravo-

dajstva a dokumentárnych relácií.Dôsledkom je, �e vlastné televízne a rozhla-

sové umenie sa prispôsobuje vplyvu týchto relácií a získava dokumentárnej�ie

formy. Dôle�ité je v�ak vnímanie umenia v masmédiách. Masmédiá (televízia,

rozhlas a iné nie) boli prvotne informaènými médiami. Nosnými prvkami ich

vysielacej �truktúry sú spravodajské relácie, av�ak na diváka a poslucháèa

pôsobia takmer súèasne s umeleckými. Pod vplyvom ich neustáleho strieda-

nia sa vo vedomí diváka stierajú hranice medzi umením a spravodajstvom a divák

(najmä menej vzdelaný) ich zaèína chápa� ako jednu skutoènos�. K èomu do-

chádza? Ka�dé umelecké dielo má ku skutoènosti dvojaký vz�ah � vypovedá
o nej a súèasne je novou, autonómnou skutoènos�ou. Ka�dé hodnotné ume-

lecké dielo aj o seba hrdo hlása, �e nie je len správou o skutoènosti, ale �e má

aj hodnotu samo osebe. Umenie v masmédiách v�ak divák prestáva chápa�

ako novú, modelovú skutoènos� a chápe ho podvedome len ako výpoveï o sku-

toènosti (tak ako chápe spravodajské a dokumentárne relácie). K tomu ho

vedú aj vlastné umelecké diela masmédií, ktoré sú silno dokumentarizované �

zacie¾ujú sa v prvom rade na aktuálne problémy súèasnosti, vyu�ívajú vedecký,

dokumentárny �týl a podobne, tak�e svojím usporiadaním sa pribli�ujú spravo-

dajstvu, ktoré ich rámcuje.

Umelecký trh, predaj a kúpa umeleckých diel, nadobúda v posledných sto-

roèiach stále väè�iu váhu najmä pri postupnom uvo¾òovaní umelcov z pevných

spoloèenských väzieb. Ako sa umelci stále viac oslobodzujú od nutnosti praco-

va� pre jeden klá�tor, pre jedného panovníka, pre jedného �¾achtica, tým po-

stupne narastá dôle�itos� zapojenia umelcov do trhu s umeleckými dielami.

V minulosti tento problém nepoznali, preto�e jeden mecená� financoval prácu

umelca � buï mu umelec zdobil kostol, alebo len hral pre pote�enie. Úloha

takýchto mecená�ov postupne klesá a ich funkciu preberajú obchodníci
s umením. Od 18. storoèia sú to u� skutoèní obchodníci � znalci umenia (ale-

bo obchodníci s poradcami � znalcami), ktorí kupujú umelecké diela ako tovar

kvôli tomu, aby ich ïal�ím predajom akumulovali svoj kapitál. Niekedy fungujú
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ako majitelia predajných galérií, ktoré v�ak nie sú len pasívnym registrátorom

a kupcom vznikajúcich diel, ale aktívne podporujú �svojich� umelcov, aktívne

vyberajú z umeleckej ponuky. Stávajú sa tak záva�nými spolutvorcami umelec-

kej tradície, lebo v znaènej miere urèujú, èo zo vznikajúceho umenia sa dosta-

ne k obecenstvu. Dnes sa z obchodníkov s umením stali celé umelecké agen-
túry zaoberajúce sa kúpou a predajom umeleckých diel (hudby, divadla, ale aj

výtvarného umenia a pod.). S nimi spolupracujú manageri, ktorí v�ak pôsobia

ako malé agentúry predávajúce len jedného umelca, skupinu umelcov. Úlohou

ka�dej umeleckej agentúry je aj tvorba reklamy a populárneho obrazu umelca

(image) � s cie¾om lep�ie preda� jeho dielo. Agentúry a manageri sú dôle�itými

tvorcami nielen vkusu publika, ale aktívne zasahujú aj do tvorby � spoluurèujú,

aké diela mô�u vzniknú� a aké nie, lebo na základe prieskumu trhu vedia pred-

poveda�, ktoré sa budú predáva�.

Funkcie umeleckých agentúr plnili aj prví mecená�i umenia � dokonca aj

klá�tory a kostoly, ktoré si vyberali medzi umelcami, av�ak v�dy z mimoume-

leckých dôvodov, napríklad vybrali si umelca, ktorý bol lep�ie schopný sprítom-

ni� Absolútno vo svojich dielach. Aktívny výber zo vznikajúcej tvorby robili aj prví

zberatelia umeleckých diel, zakladatelia prvých súkromných galérií, súkrom-

ných kni�níc v 15.�16.storoèí, aj zakladatelia prvých dvorných hudobných te-
lies v 16.�17.storoèí. V�etci v�ak v podstate financovali umenie z mimoume-

leckých dôvodov, napríklad reprezentaèných. Skutoèní mecená�i, podporujúci

umenie pre jeho umelecké kvality (hoci ani u nich neboli zanedbate¾né mimou-

melecké dôvody) sa objavujú a� v 17.storoèí. V�etci v�ak aktívne budovali kul-

túrnu tradíciu svojím výberom z ponuky umelcov, prièom pôsobili aj ako

sprostredkovatelia obecenstvu. Súkromné zbierky síce fungovali len pre úzky

okruh intelektuálov alebo pre bohat�ie vrstvy, ale to bol práve ten okruh ¾udí,

ktorí udr�iaval kultúrnu a umeleckú tradíciu.

�tát ako mecená� sa osvedèil len èiastoène � jeho ekonomická sila je slabá

na to, aby financoval celú �írku umeleckej produkcie (to mô�e len sie� obchod-

níkov, managerov a umeleckých agentúr). �tát sa neosvedèil v�ak aj preto,

lebo pri podporovaní umenia uplatòoval politické kritériá � a to neplatí len pre

bývalé komunistické krajiny, alebo pre hitlerovské Nemecko, to platí povedzme

aj pre staroveký Egypt.

Umelci si súèasne sami vytvárajú rôzne podporné spolky, ktoré majú za

úlohu èiastoène a v�dy len doèasne tlmi� negatívne dopady nekompromisného

umeleckého trhu na �ivot jednotlivých umelcov. Dobre fungujú iba vtedy, ak sa

napoja na bohatého mecená�a (alebo firmu), alebo na �tát. V obidvoch prípa-

doch v�ak obmedzujú svoju neobmedzenú tvorivú slobodu, ktorej zachovanie

je skoro v�dy hlavným cie¾om vzniku umeleckého podporného spolku.
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Vz�ah umelca k mecená�ovi je celkom iný ako k obchodníkovi s umením.

Mecená� spravidla predpisuje spôsoby tvorby, zasahuje do tvorivých zámerov

umelca. Je toti� objednávate¾om diela, preto si mô�e stanovova� podmienky.

Uvo¾nením umelcov spod vplyvu mecená�ov, prakticky zo slu�obného postave-

nia, im na jednej strane uvo¾nilo ruky v tvorivej slobode, ale na druhej strane im

ruky zviazalo, lebo sa stali existenène závislí od predaja svojich diel. Pri mece-

ná�ovi pracuje umelec spravidla pod¾a mecená�ových predstáv, v podmien-

kach umeleckého trhu pracuje síce pod¾a svojich vlastných predstáv, ale zasa

bez adresáta (toho predpokladá len hypoteticky). Obchodník s umením nepred-

pisuje umelcovi, èo a ako má tvori�, ale v jeho tvorbe si preberá, prípadne

nekupuje niè. Mecená� sám seba fakticky nútil odobra� v�etky umelcove diela,

a preto chcel, aby umelec tvoril také diela, aké vyhovovali mecená�ovi. Ob-

chodník s umením nie je nútený kúpi� od umelca niè, ale umelec zasa mô�e

tvori� tak, ako to jemu samému vyhovuje. Obidvaja tak podporujú vznik umelec-

kých diel a umo�òujú ich cestu k obecenstvu, ale ka�dý iným spôsobom.

Pri vstupe umeleckého diela do kultúry sa nevyhnutne vyskytne situácia, �e

obecenstvo nie je na dielo pripravené a nechápe jeho významy, ani si neuvedo-

muje kultúrne kontexty a väzby diela. Vtedy nastupuje umelecká kritika, ako

hlavný èlánok prvotného hodnotenia diela (druhotné a zrejme podstatne hlb�ie
zhodnotenie priná�a a� dlhodobé fungovanie diela v kultúre). Kritika, to nie sú

len kritické úvahy v denníkoch, ale aj prvé zov�eobecnenia trendov v súèasnom

umení, porovnania a h¾adanie súvislostí, rôzne komisie výstav a experti vo vy-

davate¾stvách, dramaturgické rady vo filme, televízii a inde, �tipendijné komi-

sie. Hlavnými úlohami v�etkých týchto èinností a skupín odborníkov je na jednej

strane h¾ada� a zis�ova� reálnu umeleckú hodnotu diela a na druhej strane

sprostredkova� charakter a originálne kvality diela obecenstvu.

Pri h¾adaní reálnej hodnoty diela je kritika (umeleckí kritici) nútená sledova�

prakticky v�etky diela vznikajúce v danej sociálnej skupine a dobe. Svoju pozor-

nos� zameriava síce aj na star�ie diela a prehodnocuje ich z nových, súèas-

ných h¾adísk, ale centrom jej pozornosti je súèasná tvorba. Pritom nezriedka

berie do úvahy okrem kultúrnych kontextov aj umelcovu osobnos�, �pecifiká

psychológie národa, v ktorom dielo vzniká i po�iadavky, ktoré táto spoloènos�

vyslovuje voèi umeniu. V koneènom dôsledku tak umelecká kritika pomáha

umelcom v ich tvorbe � nie v�ak poskytovaním receptov na tvorbu. Skôr dáva

umelcom podklady a informácie o tom, èo je daná doba schopná akceptova�

ako hodnotné umelecké dielo. Kritika vystupuje voèi umelcovi ako reprezen-

tant vkusu obecenstva. Vystupuje v�ak takto voèi v�etkým umelcom ako celku

umeleckého spoloèenstva, nie voèi jednému umelcovi. Ak by svoju prácu za-

merala na jedného umelca, v koneènom dôsledku si takýto kritik osvojí optiku
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tohto umelca a zaène na jeho diela i na diela druhých h¾adie� oèami tohto umel-

ca. Zrkadlo, ktoré by takýto kritik nastavoval umeleckému spoloèenstvu, by u�

bolo pokriveným zrkadlom, lebo by bolo len èiastkovým poh¾adom.

Dôle�itou úlohou umeleckej kritiky je sprostredkova� dielo obecenstvu �

s týmto cie¾om sa moderná kritika aj zrodila v 18.storoèí. Ide tu o predstave-

nie umelca i jeho tvorby, vysvetlenie podstaty tvorby alebo diela, osvetlenie

umelcových tvorivých zámerov, èím poskytuje neorientovanému divákovi zá-

chytné body pre estetické vnímanie. Kritik a celá umelecká kritika tak pestuje

vkus obecenstva a vystupuje ako reprezentant umeleckého spoloèenstva voèi

obecenstvu. Pritom ak chce slú�i� len jednému umelcovi a dr�í sa interpretá-

cie diel iba tohto umelca, mô�e skåznu� do osobnej umelcovej reklamy.

Umelecká kritika je dôle�itým spolutvorcom kultúrnej a umeleckej tradície

� hoci si v�íma prakticky v�etko, èo vzniká, hlb�í záujem prejavuje len o niekto-

ré diela a niektorých umelcov. Takýmto aktívnym prístupom nielen triedi hod-

noty, ale mô�e pôsobi� aj pri zmene orientácie umelca. V �iadnom prípade

v�ak neplní svoje poslanie vtedy, ak je len pasívnym registrátorom umeleckého

diania.

Umelecká kritika nachádza teoretické zdôvodnenie svojich postulátov v te-
órii umenia v umeleckej historiografii a v estetike. Tieto tri disciplíny u� pria-
mo nevstupujú do cesty diela k divákovi, ich vplyv je sprostredkovaný, ale nie

zanedbate¾ný. Historiografia ponúka (hlavne umeleckej kritike) pouèenie z de-

jín. Estetika a teória umenia zov�eobecòujú súèasnú i minulú umeleckú tradí-

ciu a vyvodzujú z nej okrem iného kritéria hodnotenia umenia, na jej základe

h¾adajú hranice umenia atï. Pri hodnotení akéhoko¾vek ¾udského výtvoru blíz-

keho umeniu je u�itoèné vypoèu� názor estetiky � povedzme pri posudzovaní

detských kresieb je u�itoèné vedie�, èi ich estetika pova�uje za umelecké diela

alebo len za detskú hru. V obidvoch prípadoch k nim budeme pristupova� aj ich

hodnotíme odli�ne, dokonca vyvodzujeme z ná�ho hodnotenia praktické dô-

sledky (povedzme, èi ich vystavi� v galérii alebo nie). Podobným praktickým

dôsledkom je hoci koncertná èinnos� mladého Mozarta. Bola to skutoèná ume-

lecká interpretácia hudobných diel s celou ich zá�itkovou håbkou, alebo len tech-

nická virtuozita bez tej emocionálnej håbky, ktorej je die�a sotva schopné ? Pre-

to�e Mozart u� ne�ije, mô�e rie�enie tohto problému naznaèi� estetika a pod¾a

výsledku mô�eme potom posudzova� tvorbu ïal�ích malých géniov.

Estetika a teória umenia, ktoré sú znaène vzdialené samotnej tvorbe ume-

leckého diela, tak zasahujú do jeho postavenia v kultúre.

Na tvorbe umeleckých diel sa paradoxne zúèastòujú aj diváci, poslucháèi,

èitatelia. Ich úèas� v tvorbe diela je v�ak paradoxom len vtedy, ak obecenstvo
chápeme iba ako pasívnych prijímate¾ov hotových umeleckých diel. Obecen-
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stvo v�ak mo�no chápa� aj v inej súvislosti � z poh¾adu umelca tvoriaceho ume-

nie. V tejto súvislosti vystupuje obecenstvo ako koniec-koncov posledná in�tan-

cia, pre ktorú umenie vzniká. Cie¾om ka�dého umelca je vytvori� také dielo,

ktoré nájde svojho diváka. Bez obecenstva, bez adresáta umenie nielen�e ne-

funguje, ale dokonca ani nemusí vzniknú�. Umelci sú nútení tvori� také diela,

ktoré nájdu odozvu aspoò u jedného diváka alebo také, ktoré budú oslovova�

vkus celých sociálnych skupín. Dokonca aj keï sa umelec sna�í len o maximál-

ne vyjadrenie svojich pocitov, predstáv, ideí a neberie do úvahy vkus a schop-

nosti divákov, alebo aj vtedy, ak tvorí len pre seba, �do zásuvky�, aj vtedy ráta

s divákom � buï tvorí pre �ideálneho� diváka, ktorého si vysníval, alebo tvorí

�pre budúcnos��, alebo je dokonca sám sebe divákom. V�dy ráta s tým, �e jeho

dielo je alebo bude schopné niekomu nieèo poveda�, niekoho nejako oslovi�.

Èasto sa v�ak stretávame so situáciou � a zvlá�� v 2O.storoèí � keï ume-

lec vytvorí dielo, ktoré jeho súèasníci odmietnu, ale neskôr ho pochopia ako

ve¾ké obnovenie umeleckej tradície. (Charakteristická a známa bola v tomto

oh¾ade situácia impresionistov na prelome 19. a 2O. storoèia).

A tu nastupuje ïal�ia súèas� umeleckej kultúry, výchova obecenstva
k umeniu. Je to mno�stvo èinností smerujúcich k tomu, aby diváci pochopili

my�lienkový svet nových umeleckých diel i aby pochopili ich väzby na doteraj�iu
umeleckú tradíciu. Takouto výchovou sa ve¾mi èasto zaoberajú masmédiá �

rôznymi kultúrnymi magazínmi, besedami o umení, rozhovormi a podobne,

múzeá a galérie � besedami o umení, premietaním filmov o umení, organizo-

vaním vychádzok do kultúrnych pamiatok, do pracovní a ateliérov umelcov, or-

ganizovaním skupín �priate¾ov umenia�, literárnymi veèermi a podobne. Medzi

rôznorodými èinnos�ami a in�titúciami neexistuje prepracovaný systém vz�a-

hov (iba ak v rámci jednej z in�titúcií), vo svojom chaotickom celku v�ak posky-

tujú tomu, kto má záujem o pochopenie umenia, solídny základ pre chápanie

diel, tvorby i umeleckej tradície. Výdatne pri tom pomáha aj umelecká kritika.

Zastavili sme sa pri mno�stve èinností a in�titúcií alebo procesov slú�ia-

cich na to, aby vzniklo umelecké dielo a aby sa dostalo k divákovi � umelecké

�kolenie tvorcu, umelecké spolky, mecená�i, obchodníci s umením, galérie,

podporné spolky, rôzne in�titúcie uchovávajúce umelecké diela a starajúce sa

o ich �írenie, priemysel vyrábajúci umelecké nástroje a techniku na �írenie

umenia, umelecká kritika, výchova obecenstva k chápaniu umenia aj jestvujú-

ca umelecká tradícia. V�etky tieto in�titúcie, èinnosti a ¾udia sa sna�ia len o dve

veci. Umo�ni� umelcovi, aby vytváral umelecké diela a sprostredkova� tieto

diela obecenstvu. Celý tento komplex je tu teda len kvôli vzniku a sprostredko-

vaniu umeleckého diela. Celý tento komplex zvykneme nazýva� jednoducho �

umeleckou kultúrou. Nie je to nejaká zvlá�tna èas� kultúry národa. Sú to èin-
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nosti, in�titúcie a hodnoty plniace ve¾mi rôznorodé funkcie (ako sme naznaèili

pri masmédiách), ale z poh¾adu umenia mô�eme v nich vyèleni� také súvislosti

a vz�ahy, ktoré dohromady vytvárajú dobre fungujúcu �truktúru slú�iacu ume-

leckému dielu. Vlastne sa v�etky tieto súèasti umeleckej kultúry rozvinuli preto

ako súèasti umeleckej kultúry, aby umo�nili umeleckému dielu vzniknú�, aby

u¾ahèili jeho vznik a u¾ahèili jeho cestu k divákovi. V�etko v umeleckej kultúre sa

v koneènom dôsledku deje kvôli umeleckým dielam a kvôli ¾udským zá�itkom

z nich. Na druhej strane � umelecké dielo by v modernej spoloènosti bolo bez

rôznych èinností a in�titúcií umeleckej kultúry stratené. Dnes u� nie je praktic-

ky myslite¾né, aby sa umelecké diela dostali k svojim adresátom bez siete galé-

rií, vydavate¾stiev, masmédií, ak nerátame úzky okruh umelcových priate¾ov a

odborníkov. Umelecké diela by bez celej sústavy umeleckej kultúry vznikali (ak

by vôbec masovo vznikali) do prázdna. Umelecká kultúra a umelecké dielo dnes

u� nemô�u existova� jeden bez druhého, prièom v tomto zväzku má umelecké

dielo výsadné postavenie.

Takto vykreslená umelecká kultúra pôsobí ako dobre fungujúci mechaniz-

mus podobný hodinovému strojèeku, v ktorom jednotlivé kolieska presne za-

padajú do seba a bez problémov sa krútia. Umelecká kultúra je v�ak samozrej-

me omnoho zlo�itej�ia. Jej súèasti síce majú relatívne pevné miesto v celom
systéme � napríklad umelecká kritika bude v�dy vysvet¾ova� a hodnoti� diela

a nikdy nebude sama tvori� umenie (ak sa � samozrejme � umelec nezaoberá

sám umeleckou kritikou, ale vtedy sú v jednej osobe dvaja tvorcovia � tvorca

umenia a tvorca umeleckej kritiky). Av�ak celý systém je neustále v pohybe a

neustále sa prispôsobuje situácii v sociálnej skupine pod¾a toho, ako sa pre-

skupujú hodnotové hierarchie.

Umelecká kultúra je toti� mechanizmom, v ktorom vzniká, formuje sa

a premieòa umelecká tradícia. A práve v nej dochádza èasto k radikálnym

zmenám, ktoré doká�u následne meni� aj procesy v umeleckej kultúre.

Známym príkladom je vnímanie gotického umenia v rôznych dobách. V re-

nesancii, ktorá bezprostredne nasledovala po gotike, pova�ovali gotické ume-

nie za �karedé, �a�kopádne a barbarské. A preto�e gotika svojím zacielením

na vnútorný zá�itok èloveka, svojou snahou privies� èloveka k Bohu, kvôli èomu

v gotike vznikali silne expresívne a� extatické sochy, nere�pektovali sa reálne

formy predmetov a podobne, preto�e gotika bola zacielená úplne odli�ne ako

renesancia � gotické tvary a idey sa prieèili renesanènej zá¾ube v pozemskom

�ivote, v zmyslových radostiach, renesanènej úcte k èloveku. Celé storoèia

bola gotika zaznávaná a zabúdaná ako úpadok umenia. Znovu ju objavili a�

romantickí umelci v 19.storoèí. Im bolo gotické umenie blízke práve svojím

zacielením na ¾udské vnútro, na vypäté emocionálne reakcie. A� romantici
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objavili pre Európu skutoènú krásu gotiky a ona sa stala súèas�ou umeleckej

tradície 19.storoèia. Renesancia ju z umeleckej tradície vylúèila ako neume-

leckú. Podobne sme donedávna vyluèovali z umeleckej tradície markíza de Sade,

hoci ho surrealisti objavili u� pred polstoroèím. Tento proces funguje aj naopak

� neustále upadajú do zabudnutia umelci, ktorých sme si e�te donedávna vy-

soko cenili. Podobné premeny vidíme aj v hierarchii hodnôt v rámci jednej ume-

leckej tradície. Spev Elvisa Presleyho bol pred nieko¾kými desiatkami rokov po-

va�ovaný za vrchol umeleckých hodnôt, dnes si ho síce stále vá�ime, ale tvor-

ba iných spevákov má pre nás vy��iu hodnotu.

Zlo�ité prechody sa odohrávajú aj medzi oficiálnou, etablovanou umelec-

kou kultúrou (sú to vlastne oficiálne uznané umelecké hodnoty v podstate ak-

ceptované ve¾kou väè�inou národa) a hodnotami kultúrneho okraja � èo sú

dnes u nás hodnoty punku, kultúra okrajových skupín Romov, narkomanov,

homosexuálov, v hudbe hard core, kultúra skinheads, anarchistov, pornogra-

fia, v minulosti to bola kultúra hippies, beat generation a podobne. Tieto ume-

lecké a kultúrne hodnoty platia len v urèitej èasti národa, tam v�ak potom väè�i-
nou neplatia oficiálne uznávané hodnoty. Dokonca �umenie kultúrneho okraja� sa
ostro obracia proti oficiálnemu umeniu. Umenie okraja funguje ako kultúrna opo-

zícia, ale aj ako laboratórium nových my�lienok a neobvyklých poh¾adov. Nieke-
dy náhodne, väè�inou cie¾avedome problematizuje oficiálne uznávané hodno-

ty, hoci si z nich niektoré hodnoty aj osvojuje. Èastej�ie v�ak jeho hodnoty po-

stupne prechádzajú do �truktúry oficiálne uznávaných, alebo v�eobecne uzná-

vaných, hoci aj v takom prípade ve¾mi dlho pretrváva napätie medzi starou

�truktúrou oficiálne uznaných hodnôt a novo sa vèleòujúcich. Tak napríklad

sociálne ideály beat generation alebo hippies americká kultúra neprijala, ale

dnes u� plne akceptuje ich umelecké diela (Ginsbergove básne, Kerouacove

prózy a ïal�ie), ba dokonca v umeleckej kultúre USA sa dnes be�ne akceptuje

práca s drogami pri umeleckej tvorbe, èo je hodnota kedysi ve¾mi tvrdo potlá-

èaná. Podobne hudby punku sa zmocnil umelecký priemysel a umelecký trh,

trochu ju zjemnil a oslabil jej my�lienkové ostne � a dnes sa punk postupne

stáva súèas�ou v�eobecne akceptovanej umeleckej kultúry, ba dokonca klasic-

kou hodnotou.

Tieto procesy sú ovplyvnené aj vzájomnými väzbami a prienikom umelec-

kých prostriedkov, obrazov, ideí, predstáv oficiálnej kultúry a �umenia okraja�,

aj odrastením novej umeleckej generácie, mô�u ich spôsobova� i mocenské

premeny v spoloènosti a podobne. V ka�dom prípade ide o premeny v hodnoto-

vých hierarchiách rôznych skupín spoloènosti.

Dianie v umeleckej kultúre je v�ak e�te zlo�itej�ie a aj v relatívne ustálenom

systéme umeleckých hodnôt fungujú komplikované vz�ahy medzi nimi. Naprí-
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klad Appollinairovu poéziu pochopíme inak vtedy, ak poznáme len poéziu fran-

cúzskeho symbolizmu, inak vtedy, ak poznáme aj poéziu surrealistov. Jednotli-

vé umelecké diela na seba �vrhajú tiene�, ovplyvòujú sa my�lienkovo a ovplyvòu-

jú aj svoje miesta v umeleckej tradícii. Umenie 2O.storoèia pochopíme celkom

inak s dôkladnou znalos�ou predo�lého vývinu umenia ako bez nej.

Dianie v umeleckej tradícii sa takto nikdy nekonèí, ako sa nekonèia preme-

ny èloveka. Umelecká tradícia, ktorá sa formuje na základe fungujúcej umelec-

kej kultúry, preto nie je len súborom màtvych umeleckých diel, alebo súborom

vnímaných, preci�ovaných umeleckých diel, súborom diel, ktoré doba akcep-

tovala. Je to �ivý, stále sa meniaci proces, ktorý do seba neustále v�ahuje

nové umelecké diela (súèasné i z minulosti) a iné zasa zo seba vypudzuje. Sú-

hrn v�etkých doteraz vytvorených diel i dnes vytváraných funguje ako duchov-

ná základòa pre tvorbu umeleckej tradície. Je to potenciál, z ktorého si ume-

lecká kultúra urèitého národa a doby tvorí svoju umeleckú tradíciu. Aktualizuje

tento potenciál (v�etky vytvorené a vytvárané diela) tým, �e umelci niektorými

dielami nadväzujú na niektoré diela z celého obrovského potenciálu, aktualizu-

je ho tým, �e masmédiá, galérie, umelecký trh vyberajú a prezentujú len diela

urèitého typu, aktualizuje ho tým, �e vkus obecenstva je vychovávaný urèitým

smerom. Tak umelecké bohatstvo, alebo �ivá aktualizovaná umelecká tradí-
cia, sa lí�i nielen od doby k dobe, ale aj v rámci jednej doby sa lí�i od jednej

sociálnej skupiny k druhej, od národa k národu.

V tomto komplikovanom a nenaplánovate¾nom procese aktualizácie ume-

leckej tradície sa celá umelecká kultúra nanovo preformúva a obnovuje. Výbe-

rom urèitých diel zo súboru doteraz vytvorených sa do centra záujmu umelec-

kej kultúry dostáva len urèitý typ umeleckých hodnôt. Preto�e dianie v umelec-

kej kultúre sa odvíja od diela, prispôsobuje sa následne celá �truktúra kultúry

povahe takto aktualizovanej tradície � umelecká kritika mení svoje hodnotiace

kritériá, diváci roz�irujú alebo postupne menia svoj vkus, doteraz predstavova-

né diela sa pomaly vytrácajú z masmédií atï. � a� sa celá umelecká kultúra

obsahovo zameria na nové typy umeleckých diel a vlastne sa celá obnoví. Pro-

ces premien sa nikdy nekonèí, lebo pri takomto ustálení umeleckej kultúry sa

ve¾mi rýchlo vynoria po�iadavky na iné umelecké diela � tak, ako sa mení spolo-

èenská prax a duchovné zacielenie ¾udí. Umelecká kultúra musí znova h¾ada�

v zásobárni diel a celý proces premien pokraèuje.

V okamihu, keï sa obraz umeleckej tradície � ako ju aktualizovala umelec-

ká kultúra urèitej doby � stabilizuje a stane sa vnútorne vyvá�eným, vtedy sa

súèasne rodí a stabilizuje umelecký sloh. V slohu sa relatívne zjednocujú rôz-

norodé umelecké prístupy k èloveku a ku skutoènosti a utvára sa harmonický

systém urèitých formotvorných postupov vybudovaný na príbuzných umelec-
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kých predstavách. Takýto sloh potom prestupuje cez v�etky umelecké druhy

a osvet¾uje, alebo prispôsobuje si aj najvzdialenej�ie zákutia ¾udskej tvorivosti

(napríklad aj výrobu po¾nohospodárskych nástrojov). Rôzne umelecké kultúry

rôznych dôb v�ak priná�ajú rôzne slohy (po renesancii pri�iel barok), èím sa

vývoj umenia vrství a stále viac spestruje. Vývoj a premeny rôznych umelec-

kých kultúr sa v�ak navy�e komplikuje aj skutoènos�ou, �e �iadna z nich nie je

úplne jednoliata. V ka�dej dobe fungujú ved¾a seba rôzne sociálne skupiny, teda

aj rôzne kultúry (ako sme videli pri problematike �kultúry okraja�). Tak je dokon-

ca jedna umelecká kultúra urèitej doby poskladaná z viacerých vrstiev, ktoré

sú do tej miery odli�né, �e len �a�ko mo�no hovori� o jednej jednotnej umelec-

kej kultúre. Skladá sa vrstva za vrstvou, umelecké diela sa navzájom ovplyvòu-

jú, ba dokonca prechádzajú z vrstvy do vrstvy. Tak dochádza k situácii, �e ume-

lecký kritik z �oficiálnej� umeleckej kultúry vysvet¾uje hudbu punku, alebo na-

opak � punková skupina pre seba aran�uje Mahlerove skladby, ba najmä dnes

mô�eme pozorova� úplne premie�anie kultúr � hudobná skupina zo �vajèiar-

ska hrá na hudobných nástrojoch rôznych európskych národov meditaènú

hudbu z Indie. Tento proces vzájomného prenikania rôznych umeleckých kul-

túr a tradícií nikdy neskonèí, lebo je úzko zviazaný s duchovnými a spoloèenský-

mi premenami, s pestros�ou sociálnych skupín, národov, s rôznymi historický-
mi obdobiami.

Umelecká kultúra, ktorá je tu kvôli umeleckým dielam, je ve¾mi zlo�itou �truk-

túrou zabezpeèujúcou ve¾mi pestré hodnotové, my�lienkové, formové, �týlové

a iné väzby a premeny umeleckej tradície. Preto�e jej povaha sa odvíja v prvom

rade od povahy umeleckého diela (hoci ju výdatne ovplyvòujú spoloèenské du-

chovné premeny), zastavíme sa v nasledujúcej kapitole pri umeleckom diele,

pri jeho stavbe a jeho fungovaní v urèitej sociálnej skupine, v urèitej kultúre.



Umelecké diela patria k najzáhadnej�ím predmetom ¾udskej kultúry. Èlo-

vek mô�e pri nich pre�íva� niekedy ve¾mi silné zá�itky schopné zmeni� jeho

�ivot � a to isté dielo ho inokedy ani nezaujme. Vzniká mnoho diel, ktoré sa

hneï stanú stredobodom pozornosti a iné musia èaka� stároèia, kým ich niekto

vôbec oznaèí za umelecké diela. A to v�etko napriek tomu, �e � ako sme videli

v predo�lej kapitole � ve¾ké mno�stvo ¾udí a in�titúcií sa stará o to, aby sa ume-

lecké diela dostali ku svojim divákom a aby ich diváci pochopili.

Ako je mo�né, �e sa umelecké diela napriek to¾kej opatere správajú tak

svojvo¾ne � raz ukazujú svoje kvality a hneï ich zasa zakrývajú? Ako je mo�né,

�e pri to¾kej starostlivosti o pochopenie diel si divák predsa len vyberá pod¾a

seba a voèi umeniu sa správa tak svojvo¾ne � niektoré ve¾ké diela akceptuje a

iné nie?

Odpoveï je zlo�itá, ale jestvuje.

Umelecké dielo má komplikovanú povahu, ktorá sa ¾ahko nevyjavuje: Na to,

aby sme o nieèom mohli poveda�, �e je to umelecké dielo, sa musia stretnú�

dve dôle�ité skutoènosti: výsledok umeleckej tvorby s urèitým diváckym vku-
som.

Výsledok umelcovej práce samotný e�te �a�ko mo�no jednoznaène oznaèi�

za umelecké dielo. Umelec mô�e nechtiac vytvori� aj gýè, aj dielo svojím obsa-

hom zvrátené (napríklad pornografiu). Mô�e vytvori� aj nieèo, èo diváci vôbec

neoznaèia za umelecké dielo, hoci by tvorca aj mal pocit, �e vytvoril vysoko

hodnotné dielo. Ak ho pritom pocity neklamú, potom diváci asi nechápu håbku

jeho diela, ak majú diváci pravdu, potom asi umelec klame sám seba. Av�ak aj

v prípade, �e predmet visiaci na stene pred nami má v�etky uznávané vlast-

nosti umeleckého diela � je to povedzme ma¾ba olejovými farbami na plátne, je

zarámovaná a visí v galérii a je na nej majstrovský portrét � nemo�no hneï

poveda�, èi ide o umelecké dielo. Hranice, odkia¾ pokia¾ siaha umenie, urèenie

toho, èo je umelecké dielo a èo nie, sú ve¾mi nepresné a rozkolísané (èo platí

dvojnásobne pre 2O.storoèie v Európe, kedy sa úplne rozbili klasické schémy

urèovania, èo je a èo nie je umenie).

Výsledok umelcovej práce tvorí len prvý predpoklad preto, aby sme mohli

o nieèom tvrdi�, �e je to umelecké dielo. Výsledok umelcovej práce v�ak má

niektoré kvality, ktoré musí ma� ka�dé umelecké dielo, ak má by� umeleckým

dielom: Je to taký výsledok cie¾avedomej èinnosti umelca, ktorý v sebe nesie

vyjadrenie urèitých pocitov z ¾udskej existencie, prièom to nie je racionálne,

chladne skon�truovaný predmet (hoci by aj umelcove zámery stavali na kon-

�trukcii), ale je na òom badate¾né, �e je výsledkom bohatej èinnosti umelcovej

Umelecké dielo
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imaginácie (fantázie, predstavivosti). K týmto vetám sa e�te neskôr vrátime,

tu si len zapamätajme, �e dielo musí toto v�etko obsahova� � len v tom prípade

ho toti� mo�no oznaèi� za umelecký predmet, èi�e za nieèo, èo má pôsobi�

ako umelecké dielo.

Aby sme o takomto umeleckom predmete mohli poveda�, �e je to umelec-

ké dielo, musí sa stretnú� so zodpovedajúcim vkusom v spoloènosti, t.j. urèitá

sociálna skupina, národ, doba musí vedome alebo podvedome, automaticky

uzna�, �e jej umelecký predmet má èo poveda�. ¼udia z tejto sociálnej skupiny

porovnávajú idey vtelené do umeleckého predmetu so svojimi predstavami,

spôsob ich spracovania v umeleckom predmete porovnávajú s doteraj�ou

umeleckou tradíciou, s inými umeleckými predmetmi doby a podobne. (Ide

o neuvedomelé porovnávanie, emocionálne a nie racionálne zalo�ené). Ak

v tomto porovnávaní umelecký predmet uspeje, t.j. ak je blízky �ivotnej skúse-

nosti ¾udí, alebo ju posúva ïalej, alebo posúva ïalej umeleckú tradíciu � vtedy

zaèína fungova� ako umelecká hodnota. Umelecký predmet sa stal hodnot-

ným pre urèitú sociálnu skupinu, stal sa hodnotným ako umenie, preto�e má

èo poveda�. Sociálna skupina ho akceptovala, prijala do �svojho� umenia. Vte-

dy sa umelecký predmet stáva umeleckým dielom.

Umelecké dielo je umeleckým dielom len potia¾, pokia¾ je zároveò umelec-
kým predmetom (= obsahuje reflexiu �ivotnej skúsenosti èloveka spracovanú

urèitým spôsobom) aj umeleckou hodnotou (= reálne funguje ako umelecké

dielo, t.j. má èo poveda� danej sociálnej skupine). Umelecké dielo nie je ume-

leckým dielom vtedy, ak síce zodpovedá potrebám a predstavám svojej doby,

ale nebolo zámerne vytvorené alebo vybrané z prírodných predmetov èlove-

kom pre tento úèel � je to prípad tzv. umenia opíc (vy��ie primáty doká�u cel-

kom obstojne napodobi� ¾udskú ma¾bu, av�ak nemô�u do svojich �obrazov� vèle-

ni� zá�itky z ¾udskej skúsenosti). Umelecké dielo nie je umeleckým dielom ani

vtedy, ak ho spoloènos� vedome alebo podvedome nepotvrdila v jeho funkcii

umeleckého diela (ak jej nemá èo poveda�), hoci by aj bolo zámerne pre tento

úèel vytvorené.

Umelecký predmet mô�e v rôznych dobách a v rôznych spoloènostiach na-

dobúda� rôzne umelecké hodnoty, preto�e ka�dá doba a spoloènos� chápu

inak ¾udskú skúsenos� vyjadrenú v diele: Gotickú katedrálu chápal inak stredo-

veký èlovek, ako ju chápe veriaci 2O.storoèia a inak ako ju chápe ateista � ten

istý predmet tak získava rôzne hodnoty. Napriek tomu zostala gotická katedrá-

la vo v�etkých troch prípadoch umeleckým dielom, lebo je aj umeleckým pred-

metom (bola vytvorená s úèelom sprostredkova� ¾udské zá�itky) aj má hodnotu

pre ka�dú z troch osôb, je teda aj umelecky funkèná. Nebola v�ak umeleckým

dielom pre renesanèného èloveka, lebo pre neho mala iba nábo�enskú funk-



21

vstup do umenia umelecké dielo

ciu, bola len miestom konania nábo�enských obradov. Ak ju chápal ako ume-

nie, tak len ako úpadok umenia.

V týchto zlo�itých premenách umeleckej hodnoty jedného umeleckého pred-

metu, èi�e v rôznom chápaní a fungovaní jedného diela v rôznych dobách

a rôznych spoloènostiach sa skrýva celé tajomstvo umeleckých diel. Preto sa

niekedy utajujú a inokedy �iaria. Preto ich divák raz prijíma, inokedy odmieta

(raz mu dielo má èo poveda�, inokedy v diele niè nenachádza, lebo sa zmenil

divák ako osobnos�). Keï ho odmieta, mô�e síce uzna�, �e má pred sebou

umelecký predmet, èi�e nieèo, èo bolo za týmto úèelom vytvorené a má také

kvality, ale pre neho neplní svoju funkciu, èi�e nemusí tento predmet pre neho

ma� umeleckú hodnotu.

Z týchto dôvodov treba by� opatrným pri vyná�aní súdov � Toto je umelecké

dielo, Toto nie je umelecké dielo. Tento súd nemo�no vynies� len na základe

poznania vnútornej stavby predmetu, ktorý máme pred sebou. Treba uva�ova�

aj o kontextoch, do ktorých tento predmet prichádza � èi v nich mô�e svoje

vnútorné kvality uplatni�, teda èi ich sociálna skupina aj bude akceptova�.

Ak v�ak je umelecké dielo skutoèným umeleckým dielom, vtedy je táto jed-

nota umeleckého predmetu a umeleckej hodnoty podlo�ená obrazmi ¾udskej

imaginácie. V umeleckom predmete sú prostredníctvom obrazov imaginácie
stelesnené a vyjadrené skúsenosti èloveka z jeho existencie a divák pri vnímaní

diela uvo¾òuje svoju vlastnú imagináciu, ktorá zachytáva obraz z diela. Nejde

pri tom o obrazy tak, ako sa be�ne chápu v literárnej teórii, v poetike alebo

v umeleckej kritike � teda nejde len o nepriame, obrazné pomenovanie vecí,

pocitov. Imaginácia, ktorá je v základe ka�dého umeleckého diela, nevytvára

len obyèajné metafory, symboly a ïal�ie za�ifrované odkazy èloveka èloveku,

nie je to kombinácia rôznych poetických figúr, nie je to len hra so slovami,

farbami, zvukmi, ani nie je len h¾adaním zaujímavých kombinácií a neobvyklých

mo�ností, nie je to len prezentácia svojich vnútorných tú�ob umelca vo forme

symbolov alebo znakov. To v�etko sú len povrchové prejavy, cez ktoré sa obra-

zy imaginácie ukazujú a spredmetòujú.

Obraz, ktorý vytvára umelecká imaginácia, nie je len vyjadrením skrytých

vá�ní ani posolstvom umelca ¾uïom. V skutoènom výtvore umeleckej imaginá-

cie, v skutoènom umeleckom obraze sa strácajú tieto ka�dodenné kategórie �

slovo, farba, zvuk, pohyb, priestor u� nevyjadrujú obraz, nie sú obyèajnou von-

kaj�ou formou pocitu, ale sú pohlcované obrazom, nie ony formujú a ohranièu-

jú obraz (ako je to pri be�ných metaforách), ale obraz imaginácie preniká slo-

vom, zvukom, pohybom. Skutoèný umelecký obraz neh¾adá povedzme len nu-

ansy jazyka, ale posúva jazyk na jeho hranice � skutoèný básnický jazyk nesie

v sebe také napätie, �e posúva ka�dodenné jazykové vyjadrenie do polôh, ktorú
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sú z h¾adiska ka�dodennosti mo�no absurdné, ale z h¾adiska umenia normál-

ne.

Skutoèný umelecký obraz nie je kon�trukciou poskladanou z kompozície

umeleckých materiálov, ale vyviera z håbky umelcovho vedomia len v jednej jedi-

nej mo�nej podobe. Ak ho umelec mení, je to u� iný obraz, iný alebo posunutý

pocit, a nie ten istý obraz alebo pocit v inej forme. Nie je to teda obyèajné

zmyslovo-názorné vyjadrenie nejakej my�lienky alebo pocitu. Je to samozrej-

me aj ono, ale jeho neoddelite¾nou súèas�ou je celý strapec asociácií, emócií,

ved¾aj�ích významov. Vysoko hodnotné umelecké dielo je vybudované na jed-

nom alebo viacerých takýchto komplexných obrazoch. Dôle�itý v tomto strapci

je pri väè�ine umení (nie napríklad pri literatúre alebo hudbe) zmyslovo-kon-

krétny obraz, ale ten je bez sprievodnej hry psychiky len obyèajnou metaforou.

Vnútri tohto komplexného a bohatého obrazu sa odohrávajú zlo�ité väzby me-

dzi jednotlivými asociáciami, a tie získavajú neopakovate¾né odtiene pod vply-

vom sprievodných pocitov. Zvlá�tna situácia je v poézii a v hudbe, kde zmyslo-

vo-konkrétny obraz neexistuje a nemo�no si ho ani v mysli vytvori� (èo je e�te

niekedy mo�né pri próze). V poézii má v�ak umelcova predstava jazykovo-sym-

bolickú podobu a v hudbe zvukovo-výrazovú.

Na skutoènom umeleckom obraze nemo�no niè meni� ani dopåòa�, preto-
�e vyvrel ako celok, nebol a� následne in�iniersky kon�truovaný. Obraz umelec-

kej imaginácie nie je reprodukovanou pamä�ovou stopou, ktorou by si umelec

sprítomòoval bezprostredne pre�ité situácie. Nie je len �hrou fantázie�. Strá-

ca sa v òom rozmer minulosti a budúcnosti, skutoèného a neskutoèného, lebo

to v�etko je v òom neoddelite¾ne spojené. Obraz imaginácie rozbíja ka�doden-

ný automatizmus videnia a cítenia èloveka a priná�a uchvátenie, extázu, �po-

minutie zmyslov�. Obraz umeleckej imaginácie nikdy nevzniká ako kompozícia

príjemných a nepríjemných zá�itkov, ale je v�dy vo svojom dôsledku nesený zá-

�itkom ��astia � aj tie najtragickej�ie scény v umeleckých dielach vyznievajú

pozitívne a preci�ujeme pri nich pocity vnútorného uvo¾nenia a oèistenia (za-

stavíme sa pri nich v nasledujúcej kapitole).

Umelecké dielo ako jednota umeleckého predmetu a umeleckej hodnoty nie

je jednoduchým neèleneným celkom, ale zlo�itým systémom: Na to, aby mohol

vzniknú� umelecký predmet, aby sa obraz umelcovej imaginácie mohol dosta�

k divákovi, stelesòuje sa (spredmetòuje sa) do umeleckého materiálu, ktorý tak

vytvára materiálovú vrstvu umeleckého diela (v maliarstve ju tvorí napríklad

plátno a farby, v televízii svetlo, pohyb, zvuk, v literatúre jazyk a podobne).

Materiálová vrstva v�ak nie je obyèajnou �hmotou�, màtvym hmotným zá-

kladom, ktorý by len trpne niesol obrazy umelcovej imaginácie, do ktorého by

umelec vtlaèil ako do plastelíny svoje (a ¾ubovo¾né) predstavy, idey, pocity, obra-
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zy. Tým, �e si umelec vybral niektorú z �hmôt�, ktoré má poruke a s ktorými vie

narába�, predurèil u� èiastoène podobu budúceho diela, preto�e ka�dý materi-

ál poskytuje umelcovi len urèité ohranièené mo�nosti. Tieto mo�nosti sa nelí-

�ia len medzi umeleckými druhmi (napríklad literatúra má ove¾a viac mo�ností

vyjadrenia ¾udského vnútra ako sochárstvo), ale odli�ujú sa aj vnútri umelec-

kých druhov (napríklad z kameòa je mo�né vytesa� monumentálnu sochu, ale

zo sadry nie, zatia¾ èo sadra umo�òuje prácu s detailom, ktorý sa v kameni dá

�a�ko realizova�). Preto aj umelec poèas svojej tvorby neuva�uje o budúcom

diele abstraktne, ale spravidla sa umelecké idey a obrazy u� v mysli umelca

rodia tak, aby mohli by� sformované v urèitom materiáli, umelec si ich vytvára

u� v predstave materiálovo sformované.

To neznamená, �e by v hmotných materiáloch, ktoré nachádzame okolo

seba, boli u� ukryté umelecké diela. Mo�nosti urèitých umeleckých diel sa

v materiáloch zjavujú vtedy, keï ich v�ahuje vír umeleckej tvorby. Tieto mo�nos-

ti sú toti� ovplyvnené aj umeleckou tradíciou, teda dovtedaj�ím pou�ívaním rôz-

nych materiálov. Umelca nenapadne (ak to nie je práve prevratný novátor) h¾a-

da� v materiáli tie mo�nosti, ktoré nepozná: Napríklad do 19.storoèia, keï

e�te neboli objavené bohaté mo�nosti vo¾ného ver�a, cítili básnici v jazyku len

rytmické, metaforické a iné mo�nosti viazaného ver�a.
Materiál umeleckého diela, z ktorého sa vytvára materiálová vrstva diela,

preto nie je len pasívnou hmotou, ale aktívne spolupracuje pri tvorbe diela. Len

èo sa dostáva do diela, nesie u� v sebe umelecké obrazy � je u� sformovaným

materiálom, materiálom, ktorý je umelcom urèitým spôsobom organizovaný,

skomponovaný. Len takýto �trukturovaný sa stáva súèas�ou umeleckého die-

la, bez svojho sformovania je materiál len súèas�ou hmotného sveta okolo nás.

Bez neho v�ak umelecké dielo zaniká, lebo umelecký materiál je hmotným sub-

strátom diela. (Neskôr si v�imneme aj hranièné prípady umeleckého diela, aké

vznikajú v konceptuálnom umení a ktoré nie sú nesené hmotným substrátom).

Z materiálu je sformovaná ïal�ia vrstva umeleckého diela, ktorú mo�no

nazva� tematickou vrstvou. Je to súbor osôb, dejov, nálad, my�lienok a po-

dobne, ktoré nachádzame priamo, bezprostredne vyjadrené v diele, priamo

opísané. Je to napríklad osoba Hamleta v Shakespearovej hre. Sú priamo vy-

jadrené materiálovou vrstvou a tvoria prvý plán umeleckého diela, ten, ktorý

bezprostredne vnímame.

Tematická vrstva, hoci je na poh¾ad celkom jednoduchá, ukrýva v sebe pre-

chod k najvy��ej a najdôle�itej�ej vrstve, preto�e je zlo�ená zo znakov a symbo-
lov. Tu majú miesto kon�truované obrazy, metafory, symboly, ktoré sme spo-

mínali v súvislosti s imagináciou, ako jej povrchné prejavy. Ich hlavnou funkciou

je nies� ïal�iu vrstvu.
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Znaky, symboly toti� v celej kultúre (nielen v umení) slú�ia na to, aby zame-

rali na�u pozornos� mimo seba. Sú vlastne skrytým vypovedaním takej my�-

lienky, idey, predstavy, pocitu, ktoré z rôznych dôvodov nemo�no vyslovi� alebo

vyjadri� priamo. Znak je teda materiálny predmet (vidno tu súvislos� � vzniká

sformovaním materiálu), ktorý nám má predostrie� nejaký du�evný stav, neja-

ký obsah ¾udského vedomia. A preto�e tematickú vrstvu tvorí urèitý systém

znakov, tieto vyjadrované my�lienky sú urèitým spôsobom a s urèitým úèelom

usporiadané, preto znaky v umeleckom diele nie sú sústredené ¾ubovo¾ne, ale

tvoria dos� pevne zviazanú a zmysluplne usporiadanú �truktúru. Znaky medzi

sebou tvoria pevné väzby, z ktorých sa odvíjajú väzby a konflikty my�lienok ale-

bo obsahov vyjadrených v diele. Tak napríklad na Picassovej Guernice nájdeme

hlavu býka, ¾udské hlavy, lampu, ruku s petrolejovou lampou a ïal�ie. Tieto

témy tvoria spolu tematickú vrstvu tohto obrazu a spoloène vyjadrujú námet

obrazu, bombardovanie Guernicy fa�istami. Je to prvoplánová téma umelec-

kého diela, ktorú mô�eme z neho vyèíta�. (Ako vidno, súèas�ou tematickej vrstvy

sa mô�e sta� aj názov diela, ktorý konkretizuje povedzme zobrazenú hrôzu zo

v�eobecného ohrozenia na konkrétnu fa�istickú hrôzu).

Picasso v�ak nechcel svojím obrazom len referova� o vojnovom zloèine, ale

chcel diváka pobúri� proti tomuto zloèinu. Znaky zoskupené na obraze samo-
zrejme nehovoria len o sebe, ale poukazujú aj na ïal�ie my�lienky ukryté v nich.

Tak mo�no pri pozornej�om vnímaní Picassovho obrazu vníma� mno�stvo ïal-

�ích my�lienok � o ¾udskom utrpení (pod¾a výrazov nama¾ovaných hláv), o ¾ud-

skej schopnosti prekonáva� utrpenie (ruka dr�iaca petrolejovú lampu) i ïal�ie,

prièom zobrazené témy mo�no chápa� rôzne (napríklad hlava býka na ¾avej

strane obrazu sa niekedy vysvet¾uje ako symbol fa�izmu, inokedy ako symbol

odporu proti fa�izmu). Zároveò si mô�eme v�imnú�, �e znakmi nie sú len jed-

notlivé zobrazené námety, ale znakom je aj obraz ako celok � ako celok toti�

poukazuje na jednu my�lienku, jeden pocit, odpor k vojne. Tak ako znaky z te-

matickej vrstvy spolu vytvárajú relatívne pevnú usporiadanú �truktúru, tak sa

aj jednotlivé my�lienky alebo pocity v nich vyjadrené zlievajú do jedného pocitu

odporu voèi vojne.

V�etky tieto my�lienky a pocity, ktoré sú vyjadrené znakmi (ktoré zasa vznikli

formovaním materiálu) tvoria najdôle�itej�iu vrstvu umeleckého diela, význa-
movú vrstvu. Nazýva sa obyèajne významovou preto, lebo vzniká z významov

jednotlivých znakov i z celku diela, vzniká z toho, na èo poukazujú jednotlivé

znaky v diele.

Táto významová vrstva, kvôli ktorej celé umelecké dielo vzniklo (materiálo-

vá a tematická sú tu hlavne kvôli tomu, aby sme mohli �èíta�� významy diela), je

sama mnohovrstvenatá � pod¾a toho, aké rôzne odtiene alebo håbky významov
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sú v diele vyjadrené. Potom mô�eme v diele èíta� viac vrstiev významov, viac

vrstiev umelcových ideí: Napríklad v Homérovej Iliade je tematickou vrstvou

úsilie Aténèanov doby� Tróju. Prvou významovou vrstvou je boj ¾udí, polobohov

a bohov pred Trójou, teda starý grécky mýtus. Ako druhú významovú vrstvu

mô�eme vníma� morálne pouèenie z celého boja, idey o mu�nej pomoci, odva-

he, tú�be aj zrade a nepriate¾stve. Ako tretiu významovú vrstvu, ktorú vnímali

starí Gréci, ale my ju u� nepostihujeme, mo�no vníma� postupné oslobodzova-

nie èloveka z moci bohov Olympu, postupný zrod èloveka so slobodnou vô¾ou.

Tak by sme mohli postupova� ïalej a ïalej pri väè�ine umeleckých diel (spravi-

dla platí, �e èím hodnotnej�ie je umelecké dielo, tým viac významových vrstiev

v òom mo�no nájs�, charakteristickým príkladom je Ulysses J.Joycea).

Jedna významová vrstva sa v�ak tiahne cez celú históriu umenia � je to

prená�anie pocitov, obrazov z kultúry do kultúry, z doby do doby, z umenia jed-

nej sociálnej skupiny do umenia druhej. Sú to tzv. archetypy, v�e¾udsky platné

idey alebo pocity, ako je napríklad materstvo, pocity zrodu a zániku, pocity

mu�skosti alebo �enstva, obraz ohòa a celý komplex predstáv s nimi spoje-

ných. Prechádzajú celou históriou umenia a nájdeme ich vo v�etkých umelec-

kých kultúrach ve¾mi bohato zastúpené. Hovorí sa aj o tzv. veèných témach

umenia, èo je len iné pomenovanie pre archetypy. Nikdy sa nestrácajú, lebo
ich poci�ujú ¾udia v�etkých spoloèností a kultúr.

Znaky v umeleckom diele vytvárajú zlo�itú kompozíciu, ktorú síce málokto-

rý umelec racionálne skon�truuje, vzniká viac intuitívne, ale predsa v ka�dej

umeleckej kompozícii mo�no spätne nájs� urèité zákonitosti, pod¾a ktorých je

usporiadaná. Ak patrí umelecké dielo k najväè�ím dielam, vtedy je jeho kompo-

zícia usporiadaná tak, �e vytvára celok, z ktorého len �a�ko mo�no nieèo ubra�

bez zní�enia kvality celku. Kedysi sa takýto celok oznaèoval ako harmonický.

Harmónia umeleckého diela v tomto prípade neznamená nehybné symetrické

usporiadanie jednotlivých znakov. Harmónia znamená aj to, �e medzi jednotli-

vými znakmi je napätie a vnútorné kontrasty, ktoré sú v�ak tak vyvá�ené, �e sa

dielo nerozpadá a tvorí jeden celok.

Obyèajne sa hovorí, �e slovo harmónia, harmonické usporiadanie u� nepla-

tí pre 2O.storoèia. Bolo skutoène sprofanované, preto�e pod slovom harmó-

nia sa chápali klasické, do seba uzavreté diela vybudované nielen pod¾a záko-

nov krásy, ale aj tak, aby pôsobili príjemne a diváka neznepokojovali. Na druhej

strane, moderné umenie sa cie¾avedome sna�í znepokojova� obecenstvo a�

po �okovanie, cie¾avedome sa sna�í nabúrava� stereotypy vnímania a myslenia

súèasného èloveka. Ba dokonca èasto vznikajú diela vedome chaotické a ne-

usporiadané. Aj v týchto prípadoch v�ak platia zákony harmónie. Harmónia

umeleckého diela toti� nie je len zále�itos�ou kompozície znakov, vnútornej for-
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málnej �truktúry diela. Ak ju máme pochopi� v jej plnosti, treba vidie� aj funkè-

né zacielenie umeleckého diela a posudzova� jeho vnútorný chaos vo vz�ahu

k úèinkom, aké chcel umelec dosiahnu�. Potom chápeme vnútornú chaotickú

�truktúru diela ako funkènú, zmysluplnú, úèelnú � inými slovami mo�no pove-

da�, �e dielo, ktoré je pod¾a umelcových zámerov vo svojom vnútri chaotické, je

usporiadané tak, ako má by� (� aby splnilo svoj úèel a povedzme �okovalo divá-

ka). Chaos sa tak vlastne stáva usporiadanos�ou, akurát je �usporiadaný� pod-

¾a iných zákonov. Chaos spåòa svoj úèel, preto je to �správny�, �dobrý� chaos,

neporiadok � a o umeleckom diele mô�eme poveda�, �e je harmonicky skom-

ponované, lebo v�etko je v òom na svojom mieste.

Zaujímavé je, �e takéto funkèné chápanie harmónie platí aj pre diela z mi-

nulosti, o ktorých si èasto myslíme, �e majú by� hlavne �krásne�, �príjemné�,

�trochu vzru�ujúce�. Hry W.Shakespeara � ktoré sú v be�nom povedomí sym-

bolom ideálnej vnútornej harmónie umeleckého diela � sú tie� vnútorne znaè-

ne neusporiadané. Preto�e Shakespeare chcel svojimi hrami uspokoji� aj vy-

braný vkus krá¾ovského dvora, aj po�tekli� vkus stredných vrstiev, aj uspokoji�

krvilaènos� spoloèenskej spodiny, písal hry obsahujúce v�etko, èo len bolo

mo�né : inteligentné dialógy, extravagantné morálne postoje, prehnané expre-

sívne výlevy citov, vra�dy, romantické lásky atï. Ako sa ukázalo pri detailných
rozboroch jeho hier, toto v�etko je premie�ané bez pevne premyslených kom-

pozièných väzieb s jediným zámerom � neustále udr�iava� v pozornosti v�etky

vrstvy obecenstva. Pre Shakespeara bola snaha o takúto výstavbu hier �ivot-

nou nevyhnutnos�ou, ak chcel, aby sa jeho hry hrali v divadlách.

Divadlá toti� boli v jeho dobe stavané tak, �e na nieko¾kých poschodiach

h¾adiska sa sústredili v�etky vrstvy obyvate¾ov Anglicka, od najvy��ej �¾achty po

posledných �obrákov.

Harmónia umeleckého diela je tak výsledkom ve¾mi zlo�itých vz�ahov. Tie

v sebe obsahujú aj kontrasty rôznych èastí diela, aj vyvá�enú symetriu niekto-

rých èastí, aj napätie vybudované najmä na postupnej gradácii významov

a podobne. Umelecké dielo je vybudované tak, �e rôznorodá vnútorná nesú-

dr�nos� a rozporuplnos� vytvára v koneènom dôsledku celkovú súdr�nos� ume-

leckého diela. Vzniká tak protiklad celkovej stability diela s jeho vnútornou roz-

poruplnos�ou, mnohostrannos�ou a kontrastmi. Tento protiklad je jedným

z hlavných èinite¾ov, ktoré prehlbujú ná� estetický zá�itok z diela.

Umelecké dielo nás svojou komplikovanou vnútornou výstavbou a mno�-

stvom ideí, predstáv, emócií v òom vyjadrených vedie k mno�stvu zá�itkov na-

�ej vlastnej psychiky. Ak si navy�e uvedomíme, �e umeleckých diel je nespoèet-

ne ve¾a, nie je �a�ké pochopi�, �e nám umenie mô�e poskytova� obrovské mno�-

stvo ve¾mi pestrých zá�itkov. Preto sa niekedy hovorí o polyfunkènosti umenia,
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èi�e o tom, �e mô�e plni� v národe ve¾ké mno�stvo úloh. �a�ko medzi nimi nájs�

hierarchiu a urèi�, ktorá je dôle�itej�ia a ktorá menej, lebo tým by sme nielen

umelcom predpisovali, aké diela majú tvori�, ale urèovali by sme aj, ktoré zá�it-

ky majú pre èloveka väè�iu cenu a ktoré men�iu.

Funkcie, ktoré mô�e dielo plni�, èi�e úèely, pre ktoré sú diela vytvárané, sú

ve¾mi pestré a závisí od diela aj od diváka, ktoré z nich sa naplnia. Tak mô�e

divák oèakáva� od umeleckého diela, �e mu poskytne informácie o vzdialených

svetoch � jeho tú�by sa ¾ahko splnia, preto�e v umení sa nahromadilo ve¾a

podobných informácií. Z umenia starého Egypta mo�no dos� podrobne spo-

zna� �ivotný �týl Egyp�anov, ich nábo�enstvo, ich usporiadanie spoloènosti, ich

módu atï. Niekto iný mô�e od umenia oèakáva�, �e mu poskytne zábavu, od-

poèinok, �e bude môc� pri òom relaxova�. Tu staèí len spomenú� na Cyrana

z Bergeracu.

Iný mô�e oèakáva�, �e umenie bude vzbudzova� odpor voèi vojne � a èo iné

spôsobujú prózy Hemingwaya? Ïal�í divák mô�e oèakáva�, �e sa z umenia na-

uèí �i�, �e mu pomô�e pri h¾adaní v�eplatných morálnych hodnôt, o ktoré sa

mô�e oprie� a nájde ich povedzme v hudbe Beethowena, v obrazoch

C.Majerníka. Iný divák �iada od umenia len príjemný alebo zasa �okujúci zá�i-

tok � to mu okrem iného mô�e poskytnú� op-art. Ïal�í oèakáva, �e ho umenie
privedie mimo reality do sveta zázraèna, do sveta magického, alebo a� do nad-

zmyslovej bo�skej reality � tieto svety priná�a umenie surrealistov, umenie stre-

dovekých mystérií, spev Mahalie Jackson a pod. Podobne iný sa zas rád zú-

èastòuje happeningov (budeme o nich hovori� neskôr), lebo chce sám by� úèast-

ný na zázraènom pocite tvorby. A ïal�í mô�e �iada� od umenia, aby mu po-

mohlo spestri� jeho vyjadrovacie schopnosti � potom staèí èíta� ve¾a beletrie

a poézie.

Podobne mo�no pokraèova� ïalej a ïalej. Umelecké diela plnia ve¾mi rôzno-

rodé úèely, ktorých podoba sa mení od doby k dobe, od sociálnej skupiny

k sociálnej skupine. Takú ve¾kú rôznorodos� umenia mo�no ve¾mi zjednodu�e-

ne zhrnú� pod jeden princíp (zdôrazòujeme � nepostihuje v�etky detaily pôso-

benia umenia a ochudobòuje jeho rôznorodos�, ale vyèleòuje to, èo je umelec-

kým dielam spoloèné): Hlavnou funkciou umeleckých diel je koncentrácia
a vyjadrovanie ¾udskej �ivotnej skúsenosti. Umenie je vyjadrením problémov,

otázok, tú�ob a nádejí, radostí a pô�itkov, smútkov a tragédií, celej bohatosti

existencie indivídua, existencie èloveka i existencie ve¾kých sociálnych skupín.

Pod �ivotnou skúsenos�ou treba rozumie� takú �írku pocitov a predstáv, akej je

len èlovek schopný � od obyèajných zmyslových pô�itkov a� po hlboké morálne

otrasy (od op-artu po Danteho Peklo). Tým, �e �ivotná skúsenos� èloveka je

v�dy originálna, neopakovate¾ná a nestráca svoju hodnotu, je aj ka�dé skutoè-
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né umelecké dielo neopakovate¾né a nestráca svoju hodnotu, teda neprichá-

dza za ním ïal�ie dielo, v ktorom by sa koncentrovala hlb�ia alebo lep�ia �ivot-

ná skúsenos�. Preto umelecké diela nezostarnú a zostávajú v umeleckom bo-

hatstve celé stároèia. Umenie je takto obrovskou zásobáròou ¾udskej skúse-

nosti, ¾udských zá�itkov zo sveta i z èloveka samého za celý historický vývin

èloveka. Nie je to suma poznania sveta, ale nikdy sa nekonèiace vyjadrovanie

¾udského vnútra.

Tým, �e umelecké diela zostávajú, nestarnú, bohatstvo ¾udských zá�itkov,

ktoré sú vyjadrené v umení, sa stále zväè�uje a prehlbuje, tak�e sa roz�irujú aj

oèakávania divákov aj mo�nosti umenia. Na�e storoèie navy�e prispieva svo-

jou variabilnos�ou a pohyblivos�ou k tomu, �e sme schopní nachádza� otázky

alebo odpovede na svoje �ivotné vz�ahy vo v�etkých umeleckých kultúrach ¾ud-

skej histórie. Doká�eme sa pouèi�, alebo nájs� to, po èom ako diváci tú�ime,

v�ade, hoci aj v umení starých Mayov, aj v èínskom umení, aj v umení Eskimá-

kov, aj v islamskom ornamente, v renesanènom i romantickom umení, aj

v súèasnej postmoderne. Sme schopní nielen v�i� sa do cítenia týchto vzdiale-

ných kultúr, ale dokonca sme schopní v�etky z nich vtiahnu� do na�ej dne�nej

umeleckej tradície. Nedá sa to e�te s istotou poveda�, ale ukazuje sa, �e takto

ve¾koryso e�te neuva�ovala �iadna spoloènos� a �iadna doba. Zatia¾ máme
náznaky, �e doteraz ka�dá doba niektorých zo svojich predchodcov vyraïovala

zo sféry umenia a zaraïovala do umeleckej tradície len èas� z nich. Mo�no to

spôsobila obrovská premenlivos� umenia 2O.storoèia, mo�no to spôsobil fakt,

�e a� v tomto storoèí sa Zemegu¾a stala jednotným svetom vïaka zjednocova-

niu svetového hospodárstva, vïaka modernej doprave a informaènej techni-

ke... Zdá sa, �e a� dnes sme pochopili, �e �iadne umelecké dielo nezostarne

a ka�dé mô�e ma� cenu aj v budúcnosti.

To v�ak len potvrdzuje skutoènos�, �e v umeleckých dielach sa hromadí

neopakovate¾ná �ivotná skúsenos� èloveka a �e toto hromadenie mo�no ve¾mi

zjednodu�ene pova�ova� za hlavnú funkciu umeleckých diel.

Tak ako sa hromadí stále viac umeleckých diel, tak ako sa neustále mení

¾udská psychika, tú�by, pocity a názory èloveka, tak sa neustále mení aj význam

umeleckých diel. Umelecké diela sú významovo otvorené. To znamená, �e

ka�dá doba, ka�dá sociálna skupina priná�a do vnímania umenia svoje vlast-

né, odli�né vedomie. A tak ako vidí svet inak, vidí a chápe odli�ne aj umenie

minulosti. Keï Shakespeare písal o láske Rómea a Júlie, jeho súèasníci chá-

pali túto hru inak ako my. V jeho dobe bol problém znepriatelených rodov ve¾mi

�ivý, v dne�nej Európe prakticky neexistuje. V Indii by zasa túto hru chápali

celkom odli�ne preto�e by v nej videli lásku dvoch ¾udí z rôznych kást, èo je e�te

striktnej�ie odvrhované a odsudzované ako láska dvoch ¾udí zo znepriatele-
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ných rodov v Európe 16.storoèia. Umelecké diela preto nikdy nie sú významo-

vo definitívne uzavreté. Nie sú v�ak ani úplne otvorené, nepripú��ajú nekoneè-

né mno�stvo významov. Rómeo a Júlia budú v ka�dej spoloènosti hovori�

o preká�kach v láske a nikdy nebudú bojova� proti vojne. Umelec toti� do ume-

leckého diela spredmetní len obmedzené mno�stvo znakov (námetov, my�lie-

nok...) � v histórii sa potom mení ich význam, ale v�dy len v urèitých hrani-

ciach.

Premenami významu sa umelecké dielo otvára aj vo svojich funkciách.

V dôsledku zmeny psychiky diváka mô�e tento od diela vy�adova� a v diele h¾a-

da� i nachádza� uspokojenie iných svojich tú�ob ako predtým. Mo�no o mnoho

rokov, keï snáï celkom pominie mo�nos�, aby znepriatelené rodiny bránili mla-

dým ¾uïom v láske, bude sa hra Rómeo a Júlia vníma� ako dobrá komédia,

ktorá nemá inú funkciu ako zabavi�. Tak isto dnes nemáme pri mnohých die-

lach z minulosti, èi ich vnímame �správne�, èi v nich postihujeme to, èo chcel

tvorca a èo vnímali jeho súèasníci. Je to v�ak pseudoproblém, lebo ako ¾udia

inej doby máme plné právo vníma� staré umelecké diela po svojom. Nijako tým

nezmen�ujeme ich umeleckú hodnotu. Tá má len odli�nú podobu, ako mala

v dobe vzniku diela.

Kvôli faktu premenlivosti ¾udského vnímania umeleckých diel, premenlivos-
ti významu a funkcií diel, vznikol problém �veènosti� umeleckých diel. Skutoè-

nos�, �e dielo nedoká�e zostarnú� a stále má èo poveda� ïal�ím a ïal�ím do-

bám, pôsobí tak, akoby umelec dokázal do diela vteli� my�lienky a pocity ¾udí

z ïalekej budúcnosti, akoby predbehol svoju dobu.

Túto my�lienku podporuje aj ïal�ia skutoènos� � ¾udia mnohokrát objavia

diela, ktoré dávno upadli do zabudnutia. Ak by to v�ak bolo tak, �e umelec

predbehol svoju dobu, pripisovali by sme mu nad¾udské, a� bo�ské vlastnosti.

Nie je to tak, umelec je èlovek ako ka�dý iný, obmedzený svojou dobou a svojou

kultúrou. Preto ak vytvoril �veèné� dielo, ktoré nikdy nezostarne (akým je naprí-

klad socha starogréckej bohyne ví�azstva Niké z 2.storoèia pred.n.l.) nezna-

mená to, �e jeho psychika bola bo�ská. �Veèné� dielo vzniká na základe dvoch

predpokladov: Na jednej strane sa umelec neobmedzil len na svoje osobné

pocity, ale dokázal sa odosobni�, alebo povznies� nad svoju individuálnu exis-

tenciu a bol schopný vidie� a chápa� svet zo �v�e¾udského� h¾adiska. Na druhej

strane èlovek zostáva v podstate rovnakým èlovekom dlhé stároèia � dne�ný

èlovek tak isto miluje, trpí, nenávidí, bojuje o svoju existenciu ako èlovek pred

2000 rokmi, akurát sa dne�ný zápas odohráva v inom prostredí. Preto ak sa

stretneme s nejakým dielom, v ktorom nachádzame �v�e¾udský� obsah, èíta-

me ho samozrejme po svojom, ale pova�ujeme ho za veèné. (Sochu Niké vní-

mali Gréci urèite inak, ako chápeme ví�azstvo dnes. Stále v nej v�ak zostáva
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výraz ví�azstva èloveka nad nieèím silným, výraz chuti vzlietnu� po prekonaní

�a�kej preká�ky). Pri veèných umeleckých dielach sa teda ��astne stretávajú

umelcove schopnosti, premeny ¾udského vnímania a jednota ¾udstva v histórii.

Pri probléme otvorenosti umeleckého diela treba spomenú� e�te jeden spô-

sob otvárania diela, ten v�ak u� neplatí pre ka�dé z nich � tvorivé otvorenie
diela. Mnohí umelci sa k svojim u� hotovým dielam vracajú a neustále znova

ich prerábajú. Dokonca sú schopní sa po dlhých rokoch vráti� k dielu, ktoré

kedysi odlo�ili ako definitívne hotové, av�ak dnes ho vidia z iného uhla poh¾adu,

a preto ho doplnia alebo celé prepracujú.

Iným spôsobom sú otvorené tzv. procesuálne umelecké diela � sú to tie,

ktoré vznikajú priamo pred divákmi, èi�e divadlo, hudobné umenie, taneèné

a v�etky príbuzné produkcie (nerátame sem e�te happening, o òom budeme

hovori� neskôr). Je to umenie, ktoré väè�inou vzniká na základe predlohy

a jestvuje ako umelecké dielo len poèas svojho predvádzania. V tom istom oka-

mihu vzniká aj zaniká a zostáva zachované len v podobe písomnej schémy (no-

tový zápis, divadelná hra, scenár a podobne). V priebehu svojho vzniku je záro-

veò vnímané divákom � je to ve¾mi nároèné vnímanie, lebo ak má by� plnohod-

notné, musí divák (poslucháè) neustále dr�a� v pamäti, èo u� poèul alebo videl.

Umelci (herci, hudobníci a ïal�í) toto dielo neustále znova tvoria. Ka�dým pred-
stavením alebo koncertom sú postavení pred situáciu znova vytvori� to isté

umelecké dielo. Ak neskåznu do rutiny (èo sa, pochopite¾ne, èasto stáva), tak

vná�ajú do diela drobné zmeny, odtiene jednotlivých detailov, èím niekedy mô�e

celé dielo získa� odli�ný charakter.

Takéto umelecké diela sú otvorené a nikdy neukonèené aj preto, lebo exis-

tujú mimo predstavenia len v zápise (ktorý je iba schémou bez detailov realizá-

cie). �iadne dva tvorivé, povedzme hudobné, kolektívy nedoká�u pod¾a jedného

zápisu vybudova� rovnaký koncert, u� len z toho dôvodu, �e sú to odli�ní umelci

s odli�nými �ivotnými a umeleckými skúsenos�ami. V�dy tak vzniká odli�né

umelecké dielo, hoci na základe rovnakého zápisu. Mnohokrát je dokonca zá-

merom tvorcov radikálne sa odlí�i� od predo�lých tvorivých kolektívov, alebo

maximálne aktualizova� zápis, priblí�i� jeho realizáciu prítomnosti. V dôsledku

takýchto sna�ení u� vzniklo predstavenie Hamleta, kde Hamlet chodil v d�ín-

sach a bol to moderný èlovek, alebo ïal�ie ako fra�ka, výsmech. V zápise je len

schéma diela: Hamlet má predpísané, èo má hovori�, keï dr�í lebku v ruke �

slávny dialóg By�, èi neby� � ale je rozdiel, ako to hovorí, akú mimiku pritom

uplatòuje, v akom prostredí, pred akými kulisami to hovorí, ako sa tvári jeho

spoloèník a podobne. To sú v�etko kontexty, ktoré mô�u radikálne zmeni� cha-

rakter slávneho dialógu. Divadlo, hudba a ïal�ie podobné umenia tak zostáva-

jú neustále otvorené novým tvorivým mo�nostiam.
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Otvorenos� umeleckého diela má celkom iné kontúry v mimoeurópskych

kultúrach, v ktorých sa rozvinuli odli�né kritériá na umeleckú tvorbu i na odlí�e-

nie umenia od neumenia. Niektoré kultúry umo�òujú umelcom, aby doneko-

neèna variovali jeden alebo nieko¾ko motívov bez toho, aby takéto dielo malo

pevný zaèiatok alebo koniec (taká je napríklad indická hudba � neexistuje zápis,

ale umelci si z generácie na generáciu odovzdávajú znalos� motívov, ktoré do-

nekoneèna variujú). ¼ubovo¾ná variácia motívov mô�e kdeko¾vek zaèa� a kde-

ko¾vek skonèi�. Dielo zostáva v�dy otvorené, preto�e koniec neexistuje (naprí-

klad v podobe závereèného slova v európskej dráme alebo v podobe závereè-

ných akordov európskej hudby posledných storoèí � subdominanta, dominan-

ta, tonika).

Európske divadlo, o ktorom sme hovorili, je v mnohom príbuzné umeniu

happeningu � hoci ten sa zrodil uprostred výtvarného umenia 6O-tych rokov

2O.storoèia � dokonca jestvuje medzi nimi mnoho prechodných typov. V hap-

peningu, ktorý je u� hranièným prípadom umeleckého diela, ide o to, �e sa

diváci (náhodní alebo cie¾avedome vybraní) zúèastnia priamo autorsky nejakej

akcie s dejom alebo bez neho, naprogramovanej umelcom. Niekedy umelec

vytvorí podrobný scenár akcie, niekedy udá len prvotný impulz a podobne. Hap-

peningy vznikajú preto, aby diváka vtiahli do umeleckého diela, aby prestal by�
pasívnym a ¾ahostajným pozorovate¾om práce (tvorby) druhých umelcov, ale

aby sám na sebe vyskú�al rados� z tvorivej hry, tvorivé �muky� a pod. Umelec-

ká tvorba tu mnohokrát prechádza do situácií ka�dodenného �ivota, èo je tie�

jedným z cie¾ov umelcov happeningu � stiera� hranice medzi �posvätným� sve-

tom umenia a �edivým svetom ka�dodennosti. Umelecké dielo happeningu je

neopakovate¾né ani pribli�ne, preto�e na rozdiel od hudobného a divadelného

tu spravidla neexistuje zápis, ktorý by happening schematicky zachytil, okrem

toho diváci-spolutvorcovia sú väè�inou len náhodne pozbieraní. Nejde tu toti�

o to, aby mohol ktoko¾vek znova prís� a pasívne precíti� významy takéhoto ume-

leckého diela � happeningu. Ide o to, aby divák-spolutvorca pre�il tieto významy

prakticky, aby sa zúèastnil ich tvorby, a tým aby mu umelec umo�nil preniknú�

hlb�ie do významov ako pri obyèajnom vnímaní.

Na druhom póle hraníc umeleckého diela stojí poèítaèové umenie. Ak je

v happeningu väè�ia èas� výslednej podoby ponechaná na náhodu, pri umení

tvorenom v poèítaèi a poèítaèom je zdanlivo v�etko presne vyrátané a vopred

uèené. Takú matematicky presnú podobu mali v�ak len prvé poèítaèové grafiky

vznikajúce v prvých rokoch po objavení poèítaèov. Dne�né stroje sú u� také

komplikované, �e diela, ktoré z nich vychádzajú, zïaleka nemusia ma� mate-

maticky chladný charakter. Je to dané tým, �e aj vz�ah umelcov k poèítaèom

sa zmenil. Dnes vznikajú tieto umelecké diela spravidla v troch fázach. Umelec
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najprv (väè�inou v spolupráci s programátorom) zadá poèítaèu vstupné údaje.

Poèítaè ich spracúva a na svojich výstupoch (obrazovka, zvukový generátor

a pod.) ukazuje grafické, zvukové a iné výsledky. Do procesu spracúvania úda-

jov vstupuje umelec, rôznymi spôsobmi ich variuje, upravuje. Nakoniec vychá-

dza z poèítaèa skoro hotové dielo, ktoré v�ak umelec e�te ïalej upravuje �

fotografuje, doma¾úva, kombinuje s inými, dopåòa ïal�ími zvukmi alebo aran�u-

je na hudobné nástroje a podobne. Dne�né poèítaèové umelecké diela preto

vôbec nie sú výsledkom chladnej, ne¾udskej práce poèítaèa, ale sú výsledkom

zlo�itej spolupráce umelca s poèítaèom a s inými umeleckými materiálmi.

Ïal�ie dva póly hraníc umeleckých diel tvoria naturalizmus (alebo absolút-

ny realizmus) a ornament. Naturalizmus, ako sa rozvíjal koncom 19.storoèia

alebo americký absolútny realizmus 70-tych rokov 20.storoèia sa zdali ako

koniec umenia, lebo umelci zdanlivo len pasívne registrovali javy okolo nich.

Zvlá�� v tom vynikol absolútny realizmus tvoriaci diela, pri ktorých zostaneme

s ú�asom stá� ako pred oknom v stene, akoby sme cez okno vnímali reálny

svet, tak do detailov je skutoènos� vykreslená. Napriek tomu aj tu stojíme pred

skutoèným umením, lebo umelec si ve¾mi starostlivo vyberá, èo zo skutoènosti

takto zobrazí. Navy�e, vo väè�ine prípadov je detailné zobrazenie nieèoho iro-

nickým poh¾adom na túto vec a na spoloènos�, ktorá robí z vecí predmety hod-
né uctievania. Tak�e aj v naturalistickom èi�e maximálne vernom zobrazení

skutoènosti, je vtelené umelcovo stanovisko k tejto skutoènosti.

Ornament tie� pôsobí ako bezduché (teda mimo umenia) variovanie prázd-

nych geometrických alebo iných tvarov. O tom, �e aj obyèajný ornament mô�e

ma� hlboké ¾udské významy, teda �e mô�e by� ve¾kým umeleckým dielom, sved-

èí celá história islamského výtvarného umenia. Islam zakazoval zobrazova� �ivé

bytosti, preto donútil umelcov rozpracova� ornament a dekoráciu do takej do-

konalosti, akú zrejme nedosiahla �iadna iná kultúra. Hoci sa pri vnímaní týchto

diel nemáme ve¾mi o èo oprie� � neexistujú v nich také relatívne ¾ahko uchopi-

te¾né znaky ako povedzme v Picassovej Guernice, predsa pri pozornom vníma-

ní zistíme, �e majú hlboký ¾udský obsah. Nájdeme v nich ve¾mi jemný zmysel

pre rytmus, pre kontrasty a gradáciu foriem, zmysel pre také úplné zaplnenie

priestoru, �e ho necítime ako preplnený, nájdeme v òom zmysel pre nekoneè-

no (nekoneènú variáciu alebo nekoneènú líniu), zmysel pre odkrývanie aj pre

utajovanie tvarov le�iacich pod ornamentom, zmysel pre fantastický a groteskný

svet, zmysel pre pokoj i pre ¾udské vá�ne atï atï. Ve¾mi zjednodu�ene mo�no

poveda�, �e umenie dekorácie, ako ukazuje bohatá skúsenos� islamského

umenia, mô�e cez vz�ah k formálnym, nezobrazujúcim prvkom vyjadrova� mno�-

stvo ¾udských pocitov.
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V�etky doteraz spomenuté �hranièné� prípady umeleckého diela v skutoè-

nosti neboli hraniènými, iba sa vymykali be�ným predstavám o umeleckom die-

le. Ku skutoèným hraniciam umenia sa dostávame a� pri designe a pri gýèi.

Obidva javy u� vo¾ne prechádzajú z umenia do neumenia alebo mimo umenia.

Termín design dnes oznaèuje také výtvarné spracovanie predmetov ka�do-

dennej potreby, pri ktorom získavajú formu modernú, umo�òujúcu ¾ah�ie a bez-

peèné pou�ívanie predmetu, prípadne ekonomicky výhodnej�ie pou�ívanie

a formu atraktívnu, lákajúcu kupcov. Design obsahuje ve¾kú �írku èinností, od

aerodynamických tvarov karosérií áut a� po tvarovanie �pièky pera. Väè�inou

sú to predmety, ktoré majú by� v prvom rade funkèné, majú slú�i� praktickým

èinnostiam, tak�e nejaké ¾udské sebavyjadrenie je pre nich ved¾aj�ie. Vo svo-

jich krajných experimentálnych podobách v�ak design prechádza do umenia

vyjadrujúceho ¾udské pocity a tú�by.

Klasickým príkladom sú tvary áut � tie mô�u vyjadrova� �irokú �kálu cha-

rakteru svojho majite¾a, od pýchy (Rolls � Royce, ktorý si dlho udr�iaval tvary

odkazujúce na medzivojnové autá patriace vysokej �¾achte) a� po maximálne

praktický prístup k svetu (malé �ivé auto, ktoré jasne dáva najavo, �e je vnútri

pohodlné, ale pritom sa v meste zmestí na sebamen�iu parkovaciu plochu).

Autá tak mô�u slú�i� ako sebavyjadrenie kupcu, a nie ich tvorcu. Klasickým
príkladom sú aj �perky, povedzme od praktických snubných obrúèok a� po prs-

tene-umelecké diela, ktoré by na prste len zavadzali.

Problematika designu je v�ak zlo�itá práve preto, lebo sa v òom stretávajú

praktické h¾adiská s umeleckými. Nebudeme sa tu nimi ïalej zaobera�.

Oproti nemu je gýè dos� jednoduchou �truktúrou. Gýè nie je umeleckým

dielom, je skôr proti-umeleckým. Nie je preto správne oznaèova� ho za hraniè-

nú podobu umenia � iba ak v tom zmysle, �e vyu�íva ten istý materiál a tie isté

prostriedky ako umenie. (To je v�ak zároveò dôvod, preèo niekedy postmoder-

né umenia zahròuje gýèové prvky do svojich umeleckých diel).

Gýè sa v�ak neustále dr�í blízko umenia. Parazituje na òom, po�ièiava si

z umenia umelecké spôsoby vyjadrovania. Je tu v�ak zásadný obsahový i funkèný

rozdiel. Gýè, na rozdiel od umenia, ktoré chce úprimne vyjadrova� ¾udské poci-

ty, predstavy, idey, je postavený na klamstve a neúprimnosti. Gýè prezentuje

¾udské videnie sveta cez prizmu ru�ových okuliarov, chce navodi� pocit idyly.

Chce uspokojova�, poskytova� útechu (umenie èasto cie¾avedome znepokoju-

je). Gýè sa pridr�iava overených hodnôt v my�lienkach i vo vyjadrovaní. Je pre-

to pasívny a významovo jednoznaèný, nekladie divákovi �iadne otázky, neprob-

lematizuje �ivot. Ak je aktívny, tak len v tom, �e vehementne zakrýva nepríjem-

né pravdy. Podáva preto preparovaný, ¾ahko konzumovate¾ný svet, ktorý ne-
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znepokojuje ako umenie. Gýè nikdy nechce by� surovou realitou, chce by� nie-

èím viac, ako skutoènos� i ako je umenie, a je preto falo�ný.

Gýè má z týchto dôvodov obmedzenú obraznos�. Keï sme pri umeleckom

diele hovorili, �e vyviera z håbok ¾udskej imaginácie a nie je skon�truované, pri

gýèi platí pravý opak. Gýè si vyberá z umenia jednotlivé obrazy, a tie vyu�íva buï

jednotlivo alebo v kombinácii s tým zámerom, aby pôsobil ako vysoká hodnota

a aby priviedol diváka k presne urèeným príjemným pocitom.

Paradoxná situácia vzniká, keï na gýè natrafí divák s �dobrým� vkusom �

spravidla mu nezostane niè iné, ako sa ironicky pousmia�. Naopak, ak divák so

zanedbaným vkusom, divák schopný akceptova� len gýèe, ak tento divák nara-

zí na umelecké dielo � rozhorèí sa. Umelecké dielo toti� znepokojuje jeho po-

vrchný a pohodlný vkus, zatia¾ èo v prvom prípade je gýè hlboko pod úrovòou

chápania diváka s rozvinutým vkusom.

Gýèom zïaleka nie sú len trpaslíkovia v záhradách a porcelánové jelene

v sekretároch. Gýèe mo�no nájs� vo v�etkých oblastiach �ivota � v móde,

v �ivotnom prostredí, vo vyjadrovaní èloveka a inde. Gýè ako �kultúrny� prejav

vznikol a� v 19.storoèí (je teda dos� mladý) pri rozvoji priemyselnej ve¾kovýroby

a pri pomalom raste bohatstva stredných vrstiev. Stretnutie ve¾kovýroby so

psychikou týchto vrstiev umo�nilo, aby vznikali lacné predmety napodobujúce
vkus a charakter kvalitných predmetov, ktoré vlastnila aristokracia. Stredné

vrstvy, ktoré si nemali kde cibri� vkus, takéto napodobeniny bohatstva kupovali

a dávali tak najavo, �e u� aj ony patria k �lep�ej� spoloènosti.

Dnes je doménou gýèa masová kultúra. Tá predostiera obecenstvu ¾ahko

konzumovate¾né a lacné príbehy, efekty, my�lienky, ktorých konzumovaním (bez

ve¾kej námahy) získavam pocit, �e som sa dostal na urèitú kultúrnu úroveò.

Zároveò ma tieto produkty masovej kultúry nútia stále rýchlej�ie a stále viac

spotrebúva� priemyslové predmety, èím ja získavam dojem, �e �ijem moderne

a pod¾a najnov�ích trendov. Gýè v masovej kultúre (v prvom rade reklama,

mnohé televízne rodinné seriály, rôzne �¾udové� zábavy a podobne) teda ne-

stráca svoju funkciu, akú mal pri svojom vzniku. Stále je jeho úèelom poskytova�
náhradu surovej skutoènosti, jej povrchné a páèivé podoby, vies� svojich divákov
k sebauspokojeniu a ospravedlòova� ich pasivitu.

Hoci gýè nie je umením, ale �anti-umením�, treba si ho v�imnú� v súvislosti

s umeleckým dielom. Èastokrát toti� pozorujeme prechody z jednej oblasti do

druhej. Dielo, ktoré súèasníci hodnotili ako gýè, dnes mô�eme chápa� ako ume-

lecké dielo a naopak. Je to zdanlivo paradoxná situácia, lebo pod¾a predo�lých

riadkov sa zdá, �e podobné prechody nie sú mo�né. Av�ak mo�nos� prechodu

z umenia do gýèa a naopak je daná dvojdomovos�ou umeleckého diela: dielo je

dielom len vtedy, ak má urèité kvality, ktoré na druhej strane divák akceptuje
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ako umelecké kvality. Preto sa mô�e sta�, �e umelecké dielo, ktoré sa nám

mô�e zda� povedzme ako vyjadrenie hlbokých emócií nenávisti, bude ïal�ia

generácia vníma� ako falo�né. Naopak, mô�eme ma� pri urèitom diele pocit,

�e umelec zostal na povrchu a vytvoril len lacný obrázok, a neskôr sa uká�e, �e

tento �obrázok� skrýval v sebe hlboké my�lienky. Niekedy staèí premena módy,

�týlu a v odvrhnutej veci mô�eme spozna� ve¾ké umenie, lebo sme pochopili

spôsob vyjadrovania, aký nám predtým bol cudzí a zdal sa falo�ným. Pri posu-

dzovaní takýchto predmetov v�ak musíme by� ve¾mi opatrní, najmä pri umení

2O.storoèia, ktoré sa s ob¾ubou vyjadruje v náznakoch, �ifrách, zlo�itých sym-

boloch. Pri tomto umení nás niekedy oklame samotná kompozícia znakov, kto-

rá pôsobí umelecky, a po èase sa uká�e, �e to bola naozaj iba kompozícia zna-

kov bez hlb�ieho významu, èo v�ak platí aj naopak.

Pri gýèi aj pri umeleckom diele sme teda videli, �e pre ich naplnenie je po-

trebné stretnutie predmetu a èloveka s jeho psychikou. Ak si èlovek rozumie

s predmetom, vzniká oheò spa¾ujúci ¾udské vnútro (v prípade, ak stojíme pred

�pièkovým umeleckým dielom). Ak si nerozumejú, èlovek sa chladne odvracia.

O umeleckom predmete sme hovorili dos�. Pre lep�ie a pln�ie pochopenie ume-

nia sa v nasledujúcej kapitole bli��ie pozrieme, èo sa deje v èloveku vnímajú-

com umelecké dielo.



Èlovek so svojimi neprebádanými a mnohokrát nepochopite¾nými psychic-

kými pochodmi je teda druhým pólom, ktorý spolu s umeleckým predme-

tom spôsobuje, �e mô�eme hovori� o umeleckom diele. Èlovek do svojho vz�a-

hu s dielom priná�a svoju zlo�itú psychiku, ktorá svoje schopnosti vníma�

a precíti� umelecké dielo preukazuje v priebehu estetického vnímania, t.j. vní-

mania, pri ktorom èlovek pristupuje k urèitému predmetu spracovanému tak,

aby v èloveku urèité zá�itky vyvolal a v tomto vnímaní aj podobné zá�itky vyvolá-

va. Sú to estetické zá�itky, ktoré v�ak nie sú jediným výsledkom estetického

vnímania, ale mô�u na ne nadväzova� ïal�ie a ïal�ie variabilné pocity.

Mnohokrát sa za estetické vnímanie pova�uje ka�dé vnímanie, pozorova-

nie, poèúvanie, prezeranie umeleckého diela. Niekomu staèí pochopenie deja,

iného uspokojí, ak si z diela odná�a morálne pouèenie, niekto je spokojný

s obyèajným zmyslovým pô�itkom, ïal�í je zasa rád, �e sa mohol pri vnímaní

diela trochu bá�. To v�etko sa mô�e aj nemusí objavi� v estetickom vnímaní,

ktoré sa lí�i svojím priebehom i svojou náplòou od èloveka k èloveku aj od diela

k dielu.

Ideálne je, ak estetické vnímanie prebehne na troch vrstvách ¾udskej psy-

chiky. Nie je to nutné, ale troj-vrstvovos� vnímania prehlbuje úèinok vnímania.

Mno�stvo prípadov estetického vnímania prebieha na zmyslovej úrovni �
máme pô�itok z melódie, ktorá �lahodí uchu�, oèi sa �nám popásajú� na atrak-

tívnych farebných kombináciách a podobne. Je to súèas� estetického vníma-

nia, ktorá nás väè�inou pritiahne k plnohodnotnému vnímaniu, ktorá nás do-

núti prehliadnu� alebo vypoèu� si dielo poriadne. Jestvuje v�ak ve¾ká skupina

umeleckých diel, ktorých hlavným cie¾om (hoci mo�no nie jediným) je podrá�di�

alebo uspokoji� na�e zmysly � ve¾a ornamentálnych diel, niektoré práce op-

artu, niektoré básne francúzskeho symbolizmu a ïal�ie. Lep�ie je v�ak, ak pri

vnímaní prejdeme zo zmyslov ku emóciám a poci�ujeme pri vnímaní ��astie,

alebo strach, úzkos�, pô�itok, tú�bu, obavy a mnoho iných. Aj tu sa zastavujú

mnohé umelecké diela alebo mnohí diváci. Väè�inou v�ak ide len o omyl: Mys-

líme si, �e sledujeme horror, ktorý nás má len nastra�i�, alebo �e sledujeme

erotický film, ktorý nás má len vzru�i� � èo sú pocity, ktoré v nás po skonèení

filmu mo�no zostávajú dominantné. Zároveò v�ak � ak sledujeme umenie a nie

gýè � do seba nenápadne popri strachu a vzru�ení vstrebávame alebo odmie-

tame urèité chápanie sveta v týchto filmoch, na ich základe urèitým spôsobom

hodnotíme to, èo sa v nich odohráva, ba mnohokrát vedome prehodnocuje-

me, èo je vo filme a èo je v nás. A to sme u� pri najhlb�ej úrovni estetického

vnímania, preto�e tu u� pracuje celá na�a psychika, na�e potreby, tú�by, skú-

Estetické vnímanie a vkus
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senosti, emócie, vá�ne. Tu sme pri�li a� po úvahy o vlastnom �ivote (u� èi vedo-

mé úvahy alebo podvedomé pocity, na tom nezále�í). Estetické vnímanie sa

dostalo a� k svojej tretej vrstve a naplnilo svoj úèel.

Spomenutými troma vrstvami ¾udskej psychiky a ich úèas�ou v estetickom

vnímaní sa súèasne dostávame hlb�ie a hlb�ie do diela. Ak zostávame na povr-

chu diela a vnímame len jeho materiálovú vrstvu (farby, tóny, slová) mô�e ráta�

nanajvý� so zmyslovým pô�itkom. Ak si v�imneme tematickú vrstvu alebo aj

významovú, mô�eme pre�íva� zlo�itej�ie pocity i uva�ova� o svojom �ivote. Ak si

v�ak v�imneme rôzne håbky významovej vrstvy diela, potom u� urèite konfron-

tujeme svoje �ivotné skúsenosti, tú�by a �iale s tým, èo je v umeleckom diele.

Najhlb�ie pre�itie diela, pre�itie jeho najhlb�ích vrstiev, nesie so sebou aj naj-

väè�iu úèas� na�ej psychiky. Stretáva sa tak håbka umeleckého diela so psy-

chickou håbkou.

Konfrontácia významov diela s na�imi �ivotnými pocitmi v�ak e�te nemusí

by� naozajstným estetickým vnímaním. Ak ma umelecké dielo rozplaèe, ak sa

pri òom bojím ako malé die�a a podobne, znamená to, �e ho nevnímam este-

ticky, teda ako umelecké dielo, ale vnímam ho ako skutoènos�. Tak napríklad

vnímali ¾udia prvé filmy bratov Lumiérovcov: Krátky film Príchod vlaku na stani-

cu vyvolával u divákov paniku � bol toti� nakrútený èelne, tak�e na divákov v sále
sa rútila z plátna obrovská lokomotíva. Diváci nezvyknutí na takéto dielo vstá-

vali zo sedadiel a utekali z kina. Ich vnímanie vonkoncom nebolo estetické, ale

film vnímali tak, akoby sami stáli na ko¾ajniciach.

Pre plnohodnotné estetické vnímanie je potrebné, aby divák poci�oval urèi-

tý psychický odstup od toho, èo sa odohráva v diele, aby odlí�il svoje momen-

tálne pocity, ktoré v òom vyvoláva dielo, od seba ako celistvej osobnosti. Pre to

je dôle�ité okrem iného aj to, aby nebol dielom fyzicky ohrozovaný, alebo toto

ohrozenie nepoci�oval. (Porovnajme známy príklad letnej búrky: Nemô�e sa

nám zda� krásna, ak stojíme sami uprostred po¾a a hrozí, �e do nás udrie

blesk, ak toto nebezpeèenstvo pominie alebo ho aspoò nepoci�ujeme, mô�e-

me pre�íva� aj príjemné estetické zá�itky). Divák nesmie by� tak zainteresovaný

na diele, aby táto závislos� (napríklad nenávis�) spútavala celú jeho osobnos�.

Len pri pocite nezávislosti a odstupu od diela sa mô�e rozohra� obrazotvor-

nos� diváka, èo je pri vnímaní umeleckého diela takmer nevyhnutnos�. Preto je

aj nutné, aby divák alebo poslucháè dokázal pri vnímaní odlí�i� skutoènos� od

diela, aby chápal, �e vidí model skutoènosti a nie skutoènos� samotnú. Aby

sme pochopili krásu Bizetovej opery Carmen, nesmieme ju odsúdi� kvôli hlav-

nej postave, kurtizáne Carmen. Aj keï mo�no správanie kurtizány odsúdime,

opera zostáva pre nás krásna vtedy, ak si uvedomujeme, �e na javisku sa odo-

hráva umelecké dielo a nie skutoèná skutoènos�. A to platí aj pre mno�stvo
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obrazov korupcie a zloby v umení. Platí to aj pre hudbu Laibachu � ak ich vní-

mame len ako sprítomnenie fa�istických a stalinistických tendencií, odvrátime

sa. Ak ich vnímame ako varovanie pred podobnými tendenciami, mô�eme ich

hudbu precíti� a ma� z nej pô�itok.

Psychický odstup, pocit psychickej vzdialenosti a nadh¾adu, nezaintereso-

vanos� na dianí sa tu spája s chápaním modelovej povahy umenia.

Najhlb�í estetický zá�itok, ktorý v nás narastá pri pre�ívaní najvy��ích ume-

leckých hodnôt, sa be�ne nazýva katarzia. Je to slovo, ktoré vyvoláva mnoho

nejasností, lebo katarzia je mimoriadne komplikovaným a mnohovrstevnatým

zá�itkom. Katarzia je toti� takým zá�itkom, ktorý otrasie celou osobnos�ou

diváka, poslucháèa. Tento otras v sebe nesie hlboký morálny význam, katarzia

zasahuje najhlb�ie vrstvy na�ej osobnosti, charakter a v�ade vná�a oèis�ova-

cie svetlo. V tomto okamihu hlbokého estetického zá�itku akoby sme sa zbavo-

vali (úplne, èiastoène, nav�dy alebo aspoò na chví¾u) svojich zlých tú�ob, svojej

nenávisti, zloby, nevra�ivosti. Z håbky katarzie vychádzame aspoò doèasne mo-

rálne èistí a silní. Samozrejme, podoby katarzie sú rôznorodé � od momentu,

v ktorom sa èloveku spochybnia jeho doteraj�ie �ivotné hodnoty, a� po mo-

ment, keï sa povedzme veriacemu èloveku vyjaví mystická håbka bo�stva. Cíti-

me sa v tom momente ¾ahkí a plní viery vo svoje sily i v budúcnos�. Na�a du�a
je otrasená ako po �a�kom boji, ale zároveò zharmonizovaná ako po príjemnej

prechádzke. Majstrovsky navodzuje katarziu Shakespeare vo svojom Hamle-

tovi. Na záver je na javisku mnoho màtvych, pre�ili sme najhlb�iu úroveò ¾ud-

skej nenávisti, a predsa sme ��astní z novej nádeje. Hrozná tragédia nás síce

zdeptala, ale odchádzame z divadla uspokojení.

Vo svojom dôsledku mô�e katarzia vies� a� k premene osobnosti. To sú

v�ak výnimoèné prípady, väè�inou nami len hlboko otrasie a privedie nás k ve¾-

kým alebo men�ím morálnym predsavzatiam, èím sa aj jej pôsobenie konèí.

Katarzia samozrejme nie je v�edným zá�itkom. Je výsledkom stretnutia

vrcholného umeleckého diela s èlovekom, ktorý je otvorený a psychicky pripra-

vený práve na toto dielo. Toto stretnutie sa odohráva vo vhodnej situácii a divák

práve v tomto momente vnútorne potrebuje vníma� a pre�íva� (èo si nemusí

uvedomova�) práve takéto významy z umeleckého diela. Kvôli nutnosti, aby sa

stretlo to¾ko náhod v ��astnej súhre i kvôli svojej håbke je katarzia ve¾mi kreh-

kým zá�itkom a ve¾mi zriedkavým. Mnohí ju nepocítia v �ivote vôbec, ïal�í len

výnimoène. Ani pre diváka, ktorý má k umeniu intímny vz�ah, nie je katarzia

ka�dodenným chlebom.

Je v�ak v�dy mo�ná len pri súèasnom pocite psychickej vzdialenosti od uda-

lostí odohrávajúcich sa v diele. Táto vzdialenos� umo�ní, aby sme neodchádzali

iba zdeptaní, ale psychicky uspokojení.
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Håbky katarzie nás mô�u zvádza� k názoru, �e katarzia je cie¾om estetické-

ho vnímania a bez nej nie je toto vnímanie plnohodnotné. Opak je v�ak pravdou.

Tak ako umelecké diela vznikajú kvôli rôznym cie¾om, tak aj ich vnímanie má

ve¾mi rôznorodý úèel. Nejde tu len o hlboký morálny zá�itok, ale aj o zmyslové

pô�itky, o rôzne príjemné pocity, aj o to, aby vnímanie v nás vyvolalo rôzne

predstavy, dokonca jestvujú básne, ktoré v nás chcú vyvola� predstavu vône,

farby. Pri estetickom vnímaní má svoje miesto aj zmyslové pô�itkárstvo aj vy-

soké morálne ideály: Preto�e tak, ako je du�a èloveka bohatá na odtiene a håbky,

tak isto je bohaté aj umenie, a preto sú bohaté aj estetické zá�itky.

V reakciách ¾udí mo�no sledova� ve¾a typov estetických zá�itkov. Stretne-

me sa i so zá�itkom ktorý nemá ve¾a spoloèného s charakterom vnímaného

diela a je vlastne celý (zá�itok) výtvorom diváka, prièom dielo slú�ilo len ako

východiskový podnet, odrazový mostík k hre vlastnej divákovej fantázie. Napro-

ti tomu sa stretneme i s návykovým zá�itkom � niekomu staèí vedie�, �e bude

poèu� Mozarta a u� je prichystaný na hlboký zá�itok, dominuje tu oèakávanie

a automatickos� vnímania. Iný èlovek mô�e reagova� maximálne iracionálne,

jeho zá�itok mô�e prebehnú� ako krátko trvajúci citový výbuch, afekt. Ïal�í

zase mô�e svoj zá�itok vybudova� na vedomom porovnávaní svojich predstáv

s tými, ktoré nachádza v diele. Profesionálny teoretik umenia sa zasa èasto
nevyhne profesionálnej deformácii a vníma dielo na základe jeho poznania, tak-

�e èasto sa �divácky� estetický záujem, estetické vnímanie odli�uje od �profesi-

onálneho� záujmu, od �túdia diela.

Preto�e estetické vnímanie nie je len obyèajným pasívnym registrovaním

umeleckého diela, ale aktívnym zaanga�ovaním pozornosti celého èloveka, je

také premenlivé, ako sa mení charakter èloveka � od vnímania k vnímaniu, aj

vnútri jedného procesu estetického vnímania jedného diela. ¼udská pozornos�

sa zosilòuje i ustupuje, preto aj zá�itok z diela sa mô�e od zaèiatku vnímania

povedzme stupòova� alebo aj zostáva� v jednej intenzite, mô�u sa dokonca strati�

a opä� obnovi� (èo je charakteristický jav pre prestávku poèas koncertu alebo

divadelného predstavenia). Mimoriadne silno pôsobí momentálna nálada, úro-

veò ná�ho psychického vzru�enia alebo charakter prostredia, v ktorom vníma-

me dielo � estetický zá�itok pri tej istej skladbe je iný na koncerte a iný pri

reprodukcii z magnetofónu, ba dokonca iný pri mono a iný pri stereo-reproduk-

cii.

Charakter estetického vnímania a povaha zá�itkov sa mení v priebehu �ivo-

ta èloveka je napríklad známe, �e èlovek v teenagerskom veku je citlivej�í na

umenie (zvlá�� na poéziu) ako dospelý èlovek. Mlad�í èlovek je aj vo svojom

vkuse flexibilnej�í, a preto ¾ah�ie prijíma nové, neobvyklé umelecké diela ako

star�í èlovek.
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Estetické vnímanie, a tým aj povaha estetických zá�itkov, sa lí�i aj pod vply-

vom kultúry svojej doby. Èlovek má v ka�dej dobe vyvinutý zmysel (vkus) pre

urèité vybrané oblasti umenia. Tie sa síce mô�u a musia od èloveka k èloveku

v danej dobe odli�ova�, ale základný okruh umeleckých diel, ktoré sú ¾udia schop-

ní plnohodnotne esteticky vníma� sa väè�inou v rámci kultúry podstatne neme-

ní. Tak má Japonec oproti Európanovi rad�ej èisté a priezraèné formy. Európ-

ska tradícia klasického spevu ob¾ubuje taliansky �týl bel canta, preto sa v Eu-

rópe len �a�ko presadzovali �zachrípnuté� hlasy pou�ívané v èerno�skom soule

a blues, pre európsky vkus boli �karedé. 20.storoèie je � zdá sa � výnimoèné

tým, �e dnes je ná� vkus schopný otvori� sa v�etkým �týlom, v�etkým dobám

a doká�eme ma� hlboké zá�itky tak zo staroegyptských reliéfov, ako aj z Dante-

ho poézie i z hudby Franka Zappu.

Estetické vnímanie je zlo�itým procesom, ktorý postupuje vo viacerých fá-
zach. Ich poradie sa síce mô�e zmeni�, niektoré mô�u aj vypadnú�, ale sche-

maticky mô�eme jeho priebeh zhrnú� takto:

Spravidla sa zaèína predbe�nou, vstupnou emóciou, èo je stav men�ieho

alebo väè�ieho vzru�enia, napätia. Je to spú��ací mechanizmus, ktorý sa pre-

javuje v tú�be (v pohnútke) vníma� umelecké dielo. Mnohokrát u� pri tomto

prvom zameraní pozornosti vyslovujeme estetické súdy (páèi sa mi, nepáèi sa
mi) neuvedomujúc si, �e ochudobòujeme svoj psychický �ivot.

V tom momente sa normálne, ka�dodenné, praktické pre�ívanie pribrzïu-

je a odsúva sa do povedomia. Zostáva v�ak samozrejme v pozadí vnímania,

lebo neustále reagujeme ako komplexné osobnosti. Ak bola vstupná emócia

slabá, mô�e sa ka�dodenné pre�ívanie po chvíli v plnej miere obnovi� a estetic-

ké vnímanie sa preru�uje. To isté sa stane, ak pri diele narazíme len na vonkaj-

�kovo efektné a povrchné významy.

Ako ïal�ia fáza sa zaèína podvedomé porovnávanie my�lienok, ideí, poci-

tov vyjadrených v diele so �ivotnými skúsenos�ami diváka, s jeho vlastnými tú�-

bami, pô�itkami a podobne. Ak máme ma� z diela skutoèný zá�itok, je nevy-

hnutné, aby fungoval moment prekvapenia, neoèakávanosti. Ak sa toti� ume-

lecké dielo plne zhoduje s na�imi predstavami, s na�imi hodnotovými orientá-

ciami, s na�ím emocionálnym svetom, estetické vnímanie sa zastavuje. Pre

skutoèný zá�itok je nevyhnutné, aby bolo v diele nieèo �naviac�, aby nás v nie-

èom vzru�ovalo, aby nás v na�om emocionálnom svete aspoò trochu niekam

viedlo, aby bolo aspoò trochu �nad� nami, �pred� nami. Väè�inou, ak je �pod�

nami, ak svoje predstavy, tú�by, idey poci�ujeme voèi tým vyjadreným v diele

ako zrel�ie, rozvinutej�ie, bohat�ie � vtedy sa od diela odvraciame. Nepáèi sa

nám.
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V prípade, �e nám dielo vyhovuje, mô�e prís� ïal�ia fáza estetického vníma-

nia � katarzia.

Po nej (ale väè�inou bez nej, u� po predo�lej fáze vnímania, lebo katarzia

prichádza zriedkavo) vyslovujeme estetický súd � dielo sa mi páèi alebo nepáèi,

pod¾a toho, èi ná� výsledný pocit je príjemný alebo nepríjemný, èi je to pozitívna

alebo negatívna emócia. Je to posledná fáza estetického vnímania, ktorou sme

sami pre seba ohodnotili dielo a ukázali sme, èi nám má èo poveda� alebo nie.

V prípade, �e nás dielo doviedlo a� do katarzie, mô�e nasledova� aj prenos

na�ich zá�itkov do ná�ho konania ako dôsledok estetického vnímania. Pritom

treba bra� do úvahy aj skutoènos�, �e sa radi vraciame k vnímaniu diel, ktoré

nám poskytli hlb�ie zá�itky, alebo si v pamäti obnovujeme tieto zá�itky, alebo

ich preci�ujeme neskôr v pamäti z ïal�ích a ïal�ích h¾adísk. Toto následné

preci�ovanie umeleckého diela v nás len prehlbuje a roz�iruje pôvodný estetic-

ký zá�itok a pomáha prenosu získaných emócií do ná�ho ïal�ieho ka�dodenné-

ho �ivota. Niekedy sa takýto prenos objavuje aj u ¾udí, ktorí vnímajú umenie

pravidelne. Umenie nás takto �robí lep�ími�, lebo prostredníctvom umeleckých

diel preci�ujeme vnútorný svet druhých ¾udí, v dôsledku èoho sa mô�eme sta�

chápavej�ími, citlivej�ími voèi pocitom druhých.

Súèas�ou estetického vnímania je toti� vci�ovanie sa do osudov druhých
¾udí. A to aj vtedy, ak máme povedzme len pô�itok z príjemnej hudby � aj to nás

vedie bli��ie k ¾uïom, lebo mo�no práve spoznávame taký pô�itok, aký sme

doteraz nepoznali, a zároveò ho konfrontujeme so svojimi pocitmi. Èasto sa

tak vcítime do diela do tej miery, �e v òom vidíme sami seba � napríklad pri

sledovaní krá¾a Leara sa neuvedomele stávame sami krá¾om Learom a kon-

frontujeme svoje predstavy o vz�ahu rodièov k de�om s tým, ako sa práve teraz

�my sami� chováme na scéne. Tento proces vci�ovania sa do postáv, do význa-

mov a foriem umeleckého diela nás v estetickom vnímaní maximálne pribli�uje

k významom vyjadreným v diele. Tým nám umo�òuje e�te viac prehåbi� na�e

estetické zá�itky.

Estetické vnímanie spolu s estetickým zá�itkom sú hlavným zdrojom rozvo-

ja a premien estetického vkusu � schopnosti vníma� a chápa� krásu v umení

i mimo neho, schopnosti preci�ova� krásu a �karedé, schopnosti nachádza� a

oceni� krásu. Na vznik aj na povahu vkusu v�ak vplýva mnoho ïal�ích oblastí

psychiky èloveka: mno�stvo a kvalita informácií, ktoré má o umeleckých die-

lach, povaha jeho neformulovaných pocitov i sformulovaných názorov na ume-

nie, povaha a bohatstvo jeho obrazotvornosti a ïal�ie. V zásade v�ak platí, �e

aká je osobnos� èloveka, taký je aj jeho vkus. Ak máme pred sebou èloveka

otvoreného v�etkým novinkám, citlivého a tolerantného, mô�eme predpokla-

da�, �e aj jeho vkus bude �iroký a schopný absorbova� i umelecké diela vzdiale-
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ných dôb (ide v�ak len o predpoklad, väzba medzi povahou osobnosti a vkusu

nemusí ma� podobu priamej úmery). Ak naopak máme pred sebou dogmatika

so strnulým vnímaním a chápaním sveta, mo�no oèakáva� u neho konzervatív-

ny vkus. Neplatí v�ak závislos� medzi úrovòou vzdelania a vkusom. Je známe,

�e aj vysoko�kolsky vzdelaní ¾udia mô�u ma� nerozvinutý a strnulý vkus, ale aj

¾udia úplne bez vzdelania mô�u ma� maximálne rozvinutý, flexibilný vkus. Na-

priek tomu platí, �e vy��ie vzdelanie mô�e pomáha� pri rozvoji vkusu.

Estetický vkus, ktorý sa prejavuje buï ako emocionálna reakcia na dielo

(èi�e ako estetický zá�itok) alebo ako hodnotiaci estetický súd (páèi sa mi �

nepáèi sa mi), v�ak nie je len výsledkom pôsobenia rôznych zlo�iek osobnosti.

Sám na ne ve¾mi aktívne vplýva � �iroko rozvinutý vkus mô�e postupne prefor-

mova� aj estetické názory èloveka a podobne. Ale hlavne � estetický vkus

a estetické potreby èloveka, (èi�e pocity nedostatku estetických podnetov) sú

tak úzko prepojené, �e �a�ko poveda�, ktoré formuje ktoré: èi vkus vzniká pri

urèitých estetických potrebách, alebo zo vkusu vznikajú potreby ïal�ích este-

tických podnetov.

Ve¾kým problémom v ka�dodennom �ivote (ale aj v estetike) je otázka dob-
rého a zlého vkusu. Hovorí sa �proti vkusu �iaden di�putát�, lebo ka�dý má

právo na svoj vlastný vkus, a predsa neustále vznikajú nové a nové konfrontá-
cie kvôli vkusu, akoby existoval jeden vkus, ktorého zákony platia pre ka�dého.

Vkus je skutoène mimoriadne intímny a individuálny, preto�e zasahuje celú osob-

nos� a vyrastá z celku osobnosti. Ka�dý èlovek nesie v sebe výrazne individuál-

nu, neopakovate¾nú ¾udskú skúsenos�, preto má právo aj na osobný, neopako-

vate¾ný vkus. Na�e spory o to, èo je a èo nie je krásne, v�ak vyrastajú z faktu,

�e sme èlenmi urèitej spoloènosti, �ijeme v urèitej dobe a v urèitej kultúre � to

v�etko pôsobí na vkus a stanovuje urèité hranice estetickým normám. Nie

v�etko je v ka�dej kultúre dovolené. V starom Egypte bolo dlhé storoèia nor-

málne také obleèenie �ien, ktoré im poprsie nechávalo odhalené. V kres�an-

skej Európe je to len s ve¾kými výhradami akceptované na kúpalisku a pre moslim-

ský svet je absolútnym tabu èo len odhalenie nôh vy�e kolien. Táto norma,

ktorá má mravnú povahu, bezprostredne ovplyvòuje nielen módu v obliekaní,

ale aj estetické súdy v rôznych kultúrach. Ortodoxní moslimovia sa mô�u spo-

ri� o krásu odevov svojich �ien, a teda spori� sa o svoj vkus, o svoju schopnos�

chápa� krásu týchto odevov, ale urèite sa zhodnú v jednoznaènom morálnom

i estetickom odsúdení monokín.

Spor o dobrý alebo zlý vkus sú teda spormi o estetickú normu vládnúcu

v urèitej kultúre. Sú spormi o hranice krásy, o povahu tých èàt krásy, ktoré

v urèitej kultúre platia.
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Pojem dobrý a zlý vkus platí preto len v rámci urèitej kultúry. Aj tu je v�ak

platnos� týchto termínom obmedzená, lebo �iadna spoloènos� sa neskladá

z typických ¾udí a �iadna kultúra nie je jednorozmerná. Aj v Európe sa mô�e

vyskytnú� èlovek s takým vkusom, �e bude moslimský odev pova�ova� za krás-

ny a európske �enské �aty za �karedé. Povieme o òom, �e má zlý vkus, ale

bude to pravda len èiastoène. Jeho vkus bude zlý len z h¾adiska na�ich, európ-

skych noriem, lebo bude vychádza� z iných noriem. H¾ada� alebo urèova� neja-

ké normy pre vkus je v�ak predurèené na neúspech. Tým, �e je vkus zalo�ený

na celej osobnosti èloveka, nie je mo�né ho normova� tak, ako nemo�no vtes-

na� do nejakých noriem celého èloveka.

Ak hodnotíme estetický vkus, tak mô�eme hovori� len o rozvinutom alebo

nerozvinutom vkuse. Za èloveka s rozvinutým vkusom mo�no pova�ova� toho,

kto je schopný vníma� rôznorodé stránky krásy a umeleckých diel � ale hlavne

toho, kto je schopný preci�ova� aj diela kultúr vzdialených v èase alebo priesto-

re. Èlovek s nerozvinutým estetickým vkusom pod¾a toho èastokrát nie je schop-

ný nachádza� krásu ani vo svojom najbli��om okolí.



Videli sme u� ako funguje dielo v umeleckej kultúre, videli sme vz�ahy ume-

leckého diela a estetického vnímania, ale nezaoberali sme sa e�te spô-

sobmi a cestami, akými vzniká dielo. Zahåbme sa preto do procesov umeleckej

tvorby.

Umelecká tvorba získavala v histórii èloveka stále nové funkcie a významy.

Preto�e sa odohráva najprv vo vnútri umelcovej psychiky a a� potom vychádza

von, postupne sa komplikuje jej vnútorná �truktúra � preto�e do psychiky umel-

cov nové kultúry vná�ali nové predstavy a nové vyjadrovacie prostriedky. Kom-

plikujú sa tak aj funkcie umeleckej tvorby, lebo ka�dá kultúra nesie so sebou

po�iadavky na funkcie nové, prièom dovtedaj�ie spravidla nezanikajú. V ume-

leckej tvorbe sa takto stretávajú stále nové a nové kultúrne vrstvy.

Umelecká tvorba je výsledkom stretnutia ¾udskej èinnosti, ¾udskej existen-
cie a umeleckej hodnoty, ku ktorým sa neskôr vrátime. Umelecká tvorba je

neoddelite¾nou súèas�ou existencie èloveka v histórii a nesie v sebe v�etky cha-

rakteristické èrty tejto existencie, av�ak do tejto existencie aj silno zasahuje.

Pokúsme sa konkretizova� tieto abstraktné tvrdenia.

Historická existencia èloveka je predpokladom umeleckej tvorby, �riedlom,

z ktorého tvorba vyviera aj horizontom, ktorý napåòa a dáva mu zmysel. Bez

umeleckej tvorby, ktorá cez zá�itky sprostredkuje èloveku jeho vlastný �ivot,

jeho vlastnú existenciu, je táto existencia len prázdnou skutoènos�ou, ktorú si

v�íma len veda, filozofia a morálka (veda chce regulova� ovládanie sveta, filozo-

fia chce klás� otázky o vz�ahoch èloveka so svetom, morálka chce regulova�

vz�ahy èloveka s èlovekom), alebo je prázdnou skutoènos�ou, ktorú si v�íma

len osobný, individuálny zá�itkový svet. S pomocou umeleckej tvorby sa ¾udská

existencia (t.j. existencia ¾udstva ako celku) objavuje èloveku ako plná zvlá�t-

nych obsahov, zá�itkov, ideí, lebo v tvorbe sa táto skutoènos� odkrýva a dostá-

va ¾udský rozmer. Skutoènos� sa premieòa do foriem imaginácie a do zá�itko-

vých foriem, ktoré sa s pomocou tvorby ukladajú do umeleckého diela. ¼udská

existencia sa tak nielen prejavuje, ukazuje v diele, ale pomocou diela získava

skutoène ¾udské rozmery, preto�e cez umeleckú tvorbu a vo forme diela sa

prená�a ¾udská skúsenos� z generácie na generáciu. Cez tvorbu a vo forme

diela nielen poci�ujeme skúsenos� jedného èloveka ako skúsenos� nadindividu-

álnu, ale zároveò mô�eme precíti� zmysel tejto skúsenosti a zmysel ¾udskej

existencie. Preto mô�e by� ¾udská existencia predpokladom tvorby i horizon-
tom, ktorému dáva tvorba zmysel.

Umelecká tvorba je v�ak èinnos�ou individuálneho umelca (alebo skupiny

umelcov) ktorý vytvára umelecké dielo. Ak sa má ¾udská skúsenos� odovzda�

Umelecká tvorba
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ïal�ej generácii, musí by� ulo�ená v predmete (v jazyku, v obrazoch, vo zvu-

koch), z ktorého ju mo�no roz�ifrova�. A preto�e ju má skutoène niekto ïal�í

precíti�, musí ís� o materiálny predmet, nie len o ideu, len o pocit. To je mo�né

vtedy, ak èlovek spracuje svojou èinnos�ou nejaký materiál, predmet a dá mu

symbolický význam (èi�e do neho za�ifruje ¾udskú skúsenos�). Takáto èinnos�

èloveka, èi�e umelecká tvorba, tak slú�i na odovzdávanie ¾udskej skúsenosti

a na prejavenie vnútorných obsahov i významov ¾udskej existencie. Umelecká

tvorba ako èinnos� umelca slú�i ¾udskej existencii ako prostriedok jej vlastného

prejavenia sa pre druhých ¾udí.

Aby mohla umelecká tvorba takto fungova�, musí by� na jej konci umelecké

dielo, ktoré mô�u ïal�í ¾udia vníma�. Svoju úlohu plní tým, �e na základe svojej

vnútornej �truktúry a na základe kultúrnych noriem a potrieb vstupuje do rôz-

nych kultúrnych vz�ahov, je vnímané a akceptované spoloènos�ou, dobou, èlo-

vekom. Tým získava postavenie umeleckej hodnoty. Hodnota umeleckého die-

la je výsledkom skutoènosti, �e ono je prejavom håbok ¾udského �ivota, �e sú

v òom stelesnené zá�itky a idey a �e odovzdáva istú skúsenos� èloveka èlove-

ku. Má pre divákov hodnotu preto, lebo ho mô�u vo svojom �ivote vyu�íva� ako

zásobáreò citov, predstáv, ideí, ktoré im nie sú v ich individuálnych �ivotoch

inak dostupné. Pomocou umenia èlovek chápe ¾udskú existenciu inak ako bez
neho. Dielo tak roz�iruje obzor indivídua, ale pomáha mu aj spozna� hranice

vlastného obzoru. Bez vnímania umeleckých diel (=výsledkov umeleckej tvorby)

je ¾udská existencia prázdna, lebo èloveku unikajú v�e¾udské významy a obsahy

¾udskej existencie. Aby mu neunikli, teda aby sa individuálny èlovek stal plne

¾udským indivíduom, na to potrebuje absorbova� ¾udskú skúsenos�, ktorú naj-

lep�ie stelesòuje umelecká tvorba v diele. Èlovek preto mô�e �pou�íva�� ume-

lecké dielo na to, aby sa ako èlovek naplnil zá�itkami z ¾udskej (v�e¾udskej) po-

doby existencie.

Na tomto základe má umelecká tvorba (a dielo) pre èloveka nezastupite¾nú

hodnotu. Bez tejto hodnoty súèasne stráca umelecká tvorba ako prejav ¾ud-

ského �ivota zmysel.Bez diváka, poslucháèa, bez toho, aby niekto vyu�íval, �po-

u�íval� umelecké diela pre absorbovanie skúsenosti zakotvenej v nich, je celá

tvorba zbytoèná.

Z týchto dôvodov je umelecká tvorba výsledkom stretnutia ¾udskej existen-

cie, èinnosti èloveka (umelca) a umeleckej hodnoty. Tvorba je vyjadrením ¾ud-

skej existencie prostredníctvom èinnosti umelca, ktorej výsledok je pre èlove-

ka nenahradite¾nou zásobáròou v�e¾udskej skúsenosti, nenahradite¾nou hod-

notou.

Vstúpme ïalej do vnútornej povahy týchto troch základných vz�ahov ume-

leckej tvorby (existencie, èinnosti, hodnoty).
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Pri probléme ¾udskej existencie treba zdôrazni�, �e tu nejde o to, èo je zo-

brazené v diele, na èo sa umelec zameriava v prvom pláne. Problém ¾udského

�ivota, existencie èloveka je iným problémom: je to základ, predpoklad umelec-

kej tvorby, je to mimoriadne zlo�itý súhrn procesov, ktoré nesú umeleckú tvor-

bu a urèujú jej charakter. Umelecká tvorba, ktorá je èinnos�ou umelca, je vo

svojej håbke len jednou z vrstiev mnohovrstevnatej ¾udskej existencie. Je jej

súèas�ou a zároveò prejavom. Ako taká v sebe nesie v�etky rozpory, slepé

ulièky, pády i vzostupy ¾udského �ivota. Hranice umeleckej tvorby sú preto ne-
obmedzené a jej podoby v budúcnosti nekoneèné � tak, ako je neobmedzený

¾udský �ivot vo svojich budúcich premenách a vo svojej jedineènosti. Èlovek je

bytos�ou, ktorá presahuje samu seba, èo znamená, �e svoju ¾udskú existenciu

presúva stále do inej podoby a nikdy ju neprestane meni�. Práve tak umelecká

tvorba nadobúda stále nové podoby: v praveku mala slú�i� ako zaklínadlo èlove-

ka a sveta (umelec bol zároveò �amanom), v starých ázijských a amerických

kultúrach mala ukazova� Absolútno, v európskom stredoveku mala èloveka

povzná�a� k Bohu, v dne�nej Európe má ukazova� pocity a predstavy individu-

álneho èloveka. Premeny podôb a foriem umeleckej tvorby nemajú konca tak,

ako nemá konca ¾udský �ivot na Zemi. Nemo�no vôbec predpoveda�, kam sa

bude umelecká tvorba rozvíja�, ako sa bude meni�, lebo nemo�no predpoveda�
premeny ¾udskej existencie, ktorej jednou vrstvou je umelecká tvorba.

Prenesme sa k umeleckej tvorbe ako èinnosti umelca.

Na pozadí povedaného je zrejmé, �e ciele individuálnej umeleckej tvorby

mô�u ma� nekoneèné mno�stvo podôb, lebo ¾udský �ivot sa riadi nekoneèným

mno�stvom potrieb, tú�ob, záujmov a emócií. Umelecké zámery síce mo�no

zredukova� na nieko¾ko typov, av�ak tým sa neuzatvára ich mo�né spestrova-

nie v budúcnosti.

Rôznorodos� umeleckých zámerov je prostriedkom na to, aby súhrn ume-

leckých diel v urèitej kultúre mohol vyjadrova� �ivot a cítenie èloveka tej doby.

Jednotlivá umelecká tvorba ani jej výsledok (dielo) toti� nemô�u by� komplex-

ným prejavom celého ¾udského �ivota. Svoju �v�eobsiahlos�� nesú len ako sú-

èas� v�etkých ostatných umeleckých výkonov vznikajúcich v danej dobe, ume-

lecká tvorba je vyjadrením existencie èloveka len ako súhrn práce v�etkých

umelcov.

Dnes sa asi najèastej�ie hovorí o takých umeleckých zámeroch, ktoré sle-

dujú vyjadrenie umelcových ideí, predstáv, zá�itkov. Umelec sa sna�í do svojho

diela vteli� svoj vnútorný svet a meradlom úspe�nosti vlastnej tvorby je mu

presnos�, s akou zobrazil svoje zá�itky. Umelecká tvorba tu figuruje v prvom

rade ako prostriedok na to, aby sa zá�itkový a imaginatívny svet umelca dostal

k divákovi.
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Vyjadrenie umeleckých predstáv v�ak nie je toto�né s vyjadrením pocitov

umelca ako èloveka. Skutoèné umenie sa rodí tam, kde sa be�né ¾udské poci-

ty, idey umelca sformovali do umeleckých predstáv � èo sú tieto pocity u� úzko

viazané na materiál a vyjadrovacie prostriedky umenia, a teda aj prispôsobené

materiálu a vyjadrovacím prostriedkom umenia, sformované pod¾a nich. Pre-

to nezriedka býva umelcova ¾udská morálka, ideály a predstavy v rozpore s mo-

rálkou, ideálmi a predstavami vyjadrenými v diele.

Dnes sa ve¾mi èasto hovorí aj o tom, �e umelec pri vytváraní diela uvo¾òuje
svoje potlaèené vnútorné tlaky, svoje napätie, nevedomé pudy a �e v diele sa

naplno prejavujú aj zá�itky z detstva, na ktoré inak celkom zabúdame. Jestvuje

samozrejme aj takýto typ umelcov a mnoho umeleckých diel mo�no vysvetli�

pomocou zá�itkov, ktoré umelca sprevádzali poèas jeho detstva. Mnoho diel je

aj výsledkom uvo¾nenia vnútorného psychického napätia umelca. Rôznorodos�

zámerov, s akými umelci pristupujú k tvorbe diela je v�ak omnoho väè�ia.

Niektoré typy umelcov a umeleckej tvorby mo�no dostatoène presne cha-

rakterizova� pomocou pojmu hra. Pri takejto tvorbe umelec nezáväzne rozo-

hrá spoluprácu svojho zámeru, vyjadrovacích prostriedkov i ïal�ích zlo�iek tvor-

by. Mô�e pri tom pracova� bez vopred stanoveného cie¾a, prièom predpokla-

dá, �e sa mu cie¾ tvorby uká�e v priebehu takejto nezáväznej hry. Je to situácia
dos� èastá � mnoho umelcov zaèína prácu na diele bez toho, aby si vopred

ujasnili jeho výslednú podobu. Charakter hry, nezáväznej a neviazanej èinnosti

má do istej miery ka�dá umelecká tvorba. Napriek mno�stvu vonkaj�ích obme-

dzení i vnútorných umelcových noriem, samotný priebeh tvorby musí by� vo¾ný,

hravý v�dy, ak si má tvorba uchova� tvorivý charakter. Mieru alebo povahu tej-

to hry u� nemo�no stanovi� v�eobecne, je rôzna u rôznych umelcov a v rôznych

kultúrach.

Zvlá�tne postavenie má taká umelecká tvorba, ktorá sa sna�í o dekorá-
ciu. Dekorácia mô�e by� vopred presne, a� matematicky premyslená, ale mô�e

by� aj výsledkom nezáväzného variovania rôznych motívov. Dekoratívna tvorba

má preto zvlá�tne postavenie, lebo v nej sa umelec nesna�í do diela vteli� svoje

pocity a predstavy. Jeho cie¾om je len vytvori� zmyslovo-príjemný ornament,

alebo ornament, ktorý by spåòal matematické kritériá, alebo by bol harmonic-

ky vyvá�ený a podobne. Dekoratívna tvorba sa riadi viac formálnymi zásadami,

ako logikou ¾udského vnútra.

V mnohých kultúrach sa neustále vracia umelcova snaha priblí�i� sa k �a-
manovi primitívnych kmeòových kultúr. Cie¾om umeleckej tvorby je tu snaha

zvidite¾ni� zázraèno, priblí�i� sa k nadzmyslovej skutoènosti, alebo sprítomni� ju

prostriedkami umenia. Umelecká tvorba získava punc posvätnosti, umelec sa

stáva sprostredkovate¾om medzi svetom ¾udí a svetom nadprirodzeným. Cie-
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¾om umeleckej tvorby je potom v koneènom dôsledku premena èloveka pod

vplyvom posvätného, znovunastolenie vlády nadzmyslového v zmyslovom sve-

te. Umelec pri takejto snahe nechce zobrazova� skutoènos� alebo sa hra�

s vyjadrovacími prostriedkami, le� chce divákov povznies� z ich ka�dodenného

�ivota do sféry slávností, výnimoènosti. Snaha zachyti� nadzmyslovú skutoè-

nos� a povznies� divákov k nej pritom nemusí, ani v�dy nie je snahou o priblí�e-

nie sa k Bohu. Najmä v na�om storoèí ide skôr o sprítomnenie zázraèna.

Vnútorná �truktúra umeleckej tvorby si v sebe uchováva �truktúru ka�dej

¾udskej èinnosti. Nájdeme v nej preto: podmienky tvorby, umelca, umelecké

prostriedky a vznikajúce dielo.

Ka�dá umelecká tvorba prebieha v urèitej umeleckej kultúre a v urèitom

usporiadaní spoloènosti. Kultúra i spoloènos� jej vytvárajú alebo nevytvárajú

vhodné podmienky pre jej rozvoj, umo�òujú a podnecujú zaèiatok i priebeh tvorby

tvorby. Sú to rôzne výrobno-organizaèné podmienky, ako budovy, dostupnos�

notových predlôh pre hudobníkov, pomocný personál a podobne. Tu treba rá-

ta� hlavne s duchovnou klímou v spoloènosti � v�dy jestvujú nejaké kultúrne

systémy, kultúrne povedomie v spoloènosti, ktoré podnecujú zameranie tvor-

by istým smerom (napr. tvorivé postupy dadaistov sa mohli objavi� len v prostredí

v�eobecnej sociálnej a kultúrnej skepsy). K duchovnej klíme sa vz�ahuje ka�dá
umelecká tvorba � u� èi pozitívne, keï sa ju sna�í rozvíja� a prehlbova�, alebo

negatívne, keï umelec neguje kultúru svojej doby. Výrobno-organizaèné pod-

mienky a kultúrna klíma síce nie sú priamou vnútornou súèas�ou umeleckej

tvorby, ale bez nich by sa nezaèala, ani by nena�la svoj zmysel.

Ïal�ím a hlavným èinite¾om umeleckej tvorby je umelec. Je to osobnos�,

ktorá spravidla býva aj ¾udsky komplikovaná (a� konfliktná). Je to dôsledok sku-

toènosti, �e sa v umelcovi popri be�ných ¾udských vlastnostiach � takých, aké

máme v�etci � sústreïujú umelecké schopnosti, to znamená schopnosti pre-

meni� ¾udské emócie, tú�by, vá�ne, predstavy, na obrazy. Sú to schopnosti,

ktoré akoby v umelcovej psychike umocòovali jeho ¾udské vlastnosti, prièom

ich s be�nými ¾udskými vlastnos�ami neslobodno stoto�òova�.

Umelec, umelecká osobnos�, teda to umelecké, èo je v èloveku tvoriacom

umelecké diela, sa niekedy vysvet¾uje ako súhrn troch vrstiev: Umelca tvoria

v prvom rade urèité vrodené vlohy, ako je schopnos� presného rozpoznávania

vý�ky tónu, vnímania rytmu, schopnos� vníma� svet pred sebou ako farebné

a tvarové kompozície, schopnos� vníma� a preci�ova� zvukovú stránku ¾udskej

reèi a podobne. Sú to anatomicko-fyziologické vlohy, ktoré vytvárajú predpo-

klad, �e sa umelec nauèí pracova� s umeleckým materiálom (s farbou, tónom,

s pohybom svojho tela atï).
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Na vlohy sa napájajú umelecké schopnosti, ktoré sú výsledkom cie¾avedo-

mého pestovania vlôh. Je to teda urèitá úroveò zruènosti nevyhnutná pre vy-

konávanie umeleckého povolania: napríklad maliar musí by� schopný nama¾o-

va� postavu (aj keby bol abstraktným maliarom), gitarista musí by� schopný

svojou rukou obsiahnu� celý akord atï. Zruènosti u� umo�òujú umelcovi praco-

va� s umeleckým materiálom na úrovni svojej doby a svojej kultúry. Vlohy

a zruènosti spolu vytvárajú talent umelca, èi�e urèitú schopnos� pre prácu

s umeleckým materiálom. Talent je do istej miery vrodený a do istej miery ho

mo�no rozvíja� (èo je úlohou umeleckých akadémií).

Na vlohy a zruènosti sa napája vlastná umelecká schopnos�, schopnos�

vytvára� umelecké obrazy ¾udskej existencie. Je to schopnos� imaginácie,

schopnos� nielen kombinova� rôzne umelecké symboly, znaky, ale tvorivo pro-

dukova� nové. Je to umelcova obrazotvornos�, ktorá na základe zruènosti a vlôh

doká�e problémy ¾udskej existencie premeni� na umelecké obrazy a vedie umelca

pri ich vtelení do umeleckého predmetu. Bli��ie sa k nej vrátime neskôr, pri

probléme priebehu umeleckej tvorby.

Práve umelecká imaginácia umo�òuje bli��ie urèi� zameranie umelca. Niek-

torí sa orientujú na vizuálne symboly, iní na premenu ¾udských pocitov do zvu-

kov, ïal�í sa orientujú na priestorové cítenie a priestorové obrazy, iný vyjadrujú
svet a èloveka pohybom. Pod¾a toho, akým smerom sa pohybuje umelcova

obrazotvornos�, imaginácia, pod¾a toho sa zvykne odli�ova� vizuálny typ imagi-

nácie, auditívny (zvukový), haptický (týkajúci sa hmatu), motorický (vyjadrujúci

sa pohybom) a podobne.

Umelecká imaginácia, èi�e schopnos� vytvára� skutoèné umelecké obrazy,

schopnos� vyjavova� v umeleckom diele problémy ¾udského �ivota, robí z umel-

ca to, èo sa be�ne nazýva umelecký génius. Niekedy sa slovo génius rezervuje

len pre �pièkových umelcov, presnej�ie je v�ak, ak ním oznaèíme fakt, �e ume-

lec vytvára umelecké diela, �e je ich schopný vytvori�. Génius je vlastne ume-

lecká tvorivos�, talent je predpokladom umeleckej tvorivosti.

Tre�ou súèas�ou umeleckej tvorby je zlo�itý systém umeleckých prostried-
kov, èo bli��ie znamená umeleckú techniku � napríklad husle, �tetec, ale aj

¾udské telo (v tanci), a rôzne technológie � ako je napríklad magnetický záznam

obrazu na videozáznam, spôsoby a mo�nosti viazaného ver�a a ïal�ie. Na ne

sa napájajú vyjadrovacie prostriedky umenia, èi�e znakové sústavy a kompo-

zièné zákony fungujúce a platiace v urèitej kultúre (napríklad zákonitosti zlaté-

ho rezu, kres�anská symbolika, geometrické obrazce v op-arte a ïal�ie), ale aj

materiál umenia (farba, svetlo, zvuk ...).

Poslednou súèas�ou umeleckej tvorby je vznikajúci umelecký predmet. Spo-

èiatku jestvuje len ako surový nespracovaný materiál (plátno, scéna...), av�ak
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postupne získava podobu zámerne sformovaného predmetu, v ktorom sa je-

den za druhým objavujú rôzne znaky a symboly.

Umeleckú tvorbu teda tvoria podmienky, umelec, umelecké prostriedky

a vznikajúce dielo. Aby umelec vytvoril dielo, musí sa zaèa� �zápas� umelca

s umeleckými prostriedkami (s urèitým materiálom) v urèitých podmienkach.

Na to si umelec mnohokrát vopred vytvára v predstave podobu výsledného

diela, pod¾a ktorej formuje materiál, ktorý má pred sebou. To sa dostávame

k otázkam priebehu umeleckej tvorby. Kým sa ponoríme do jej �truktúry, tre-

ba e�te pripomenú�, �e nie v�dy jestvuje vopred urèený zámer tvorby (= pred-

stava o podobe výsledného diela). Takúto predstavu si vytvárajú hlavne tí umel-

ci (hoci nie v�etci), ktorých cie¾om je vytvori� relatívne uzavreté umelecké dielo

( báseò, socha ...). Jestvuje v�ak v ¾udskej histórii mno�stvo umelcov, ktorých

cie¾om nie je vytvori� umelecký predmet ako zvlá�tnu a uzavretú �truktúru. Sú

to tie spôsoby tvorby, ktoré smerujú k posvätnosti, k transcendentnu a k prí-

tomneniu zázraèna vo svete. Nevytvoria dielo, ale umelec sa sna�í pôsobi� ako

�aman vedúci divákov k nadzmyslovej skutoènosti � prièom diváci sú plnohod-

notnou súèas�ou tvorby, spolupôsobia pri sprítomòovaní zázraèna vo svojom

�ivote. Po odoznení tajomstva, ktorého sa zúèastnili, nezostáva �iadna uzavre-

tá forma diela, v�etko je len v du�i úèastníkov (o otvorenej forme diela sme
hovorili v kapitole o umeleckom diele). Sú to tendencie siahajúce od �amanov

�primitívnych� kultúr, cez stredoveké chrámové mystériá a� po happeningy,

umenie akcie a konceptuálne umenie druhej polovice 20.storoèia. V týchto

tendenciách nie je dôle�itá tvorba umeleckého predmetu, predmetu urèeného

fungova� len ako umelecké dielo. Dôle�ité je v nich vyvolanie zá�itku transcen-

dentna, pocitu zázraèna, tajomstva, vyvolanie vo¾nej hry divákovej imaginácie.

Sú to umelecké diela, umenie-akcia, vznikajúce spolu so zá�itkom, ktorý chcú

vyvola� a spolu s ním zanikajú. Vznikom zá�itku, ktorý sa objavuje priamo v akcii,

poèas tvorby, spåòa tvorba svoj cie¾. Tvorba diela prebieha v tom istom èase

ako vnímanie diela a jej výsledkom nie je uzavreté dielo, ktoré má vyvola� zá�i-

tok, ale u� samotný zá�itok.

Vo vnútornej �truktúre tejto tvorby síce tie� mo�no s výhradami vidie� ume-

lecký zámer, podmienky tvorby a vyjadrovacie prostriedky. Je to v�ak ve¾mi

nepresné, lebo prostriedkami sú aj tvorba-umelec, aj diváci samotní, umelec-

ký zámer sa zasa radikálne mení pod vplyvom náhodne vznikajúcich situácií

v tomto umení-akcii, ale hlavne � nemo�no tu samostatne vyèleni� vznikajúce

umelecké dielo. Dielo je tu toti� toto�né s procesom tvorby. V ka�dom okamihu

sa tvorba stáva dielom a dielo prechádza do tvorby. Taká tvorba a jej povaha sa

maximálne pribli�uje hre tak, ako ju poznáme u detí.
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Priebeh umeleckej tvorby je teda v umení-akcii trochu iný, ako pri tvorbe

uzavretého umeleckého predmetu. Napriek tomu mo�no hovori� o rovnakom

type èinnosti v obidvoch prípadoch.

V obidvoch prípadoch stojí na jednej strane umelec so svojimi schopnos�a-

mi, ideami, zá�itkami a predstavami, na druhej strane stoja umelecké prostried-

ky a materiál (hoci by týmto materiálom boli aj samotní diváci, èi presnej�ie

spoluúèastníci tvorby). Tvorba umeleckého diela prebieha v dvoch etapách,

ktoré mo�no oddeli� len teoreticky, v skutoènosti sa skoro v�dy prekrývajú

a splývajú tak, �e nemáme pred sebou dve etapy, ale dve vrstvy tvorby: Je to

najprv vznik tvorivého zámeru umelca. Potom alebo zároveò prichádza spra-
covávanie umeleckého materiálu (formovanie diela) na základe tvorivého zá-

meru. V prvej fáze vzniká len predbe�ný tvorivý zámer, málokedy dotvorený do

detailov. Predstava umelca o diele sa musí meni� pod¾a povahy umeleckého

materiálu a prostriedkov, èo je nutné zvlá�� pri umení akcie, keï do tvorby

vstupujú iné osoby. Z tohto h¾adiska ka�dá umelecká tvorba obsahuje znaènú

dávku improvizácie.

Východiskový tvorivý zámer sa v priebehu umeleckej tvorby dotvára a mení

preto, aby vôbec mohol fungova� ako cie¾ tvorby. A� keï sa ho umelec sna�í

vteli� do materiálu umeleckého druhu, a� vtedy sa zámer stáva reálne jestvujú-
cim a nie len iluzórnym zámerom. Kým umelec nezaène narába� s materiálom

a s vybranými prostriedkami, dovtedy sú jeho zámery len v�eobecnými a neú-

plnými cie¾mi. A� zjednotením s materiálom sa definitívne dopracujú umelecké

zámery (východiskové pocity, idey, predstavy). Tým sa idea (zámer, cie¾, pred-

stava) spojila s materiálom a vytvorila nerozlí�ite¾nú duchovno-materiálnu jed-

notu. Táto jednota potom nesie v sebe charakteristické èrty kultúry a doby,

lebo materiál dovolí umelcovmu zámeru len to, èo umo�òuje kultúrna klíma a to,

èo umo�òuje stupeò vývoja technologických �truktúr, teda aj sociálnych vä-

zieb, v ktorých umelecký materiál funguje, a zámer formuje materiál len tak,

ako to umo�òujú kultúrne, duchovné a technologické systémy spoloèenskej

situácie. Idea (zá�itok, predstava, umelecký zámer) zjednotená s materiálom

sú tak vo svojom spojení prejavom svojej doby, svojej kultúry. Na tomto základe

mô�eme hovori� o umeleckej tvorbe ako o vyjavení a odkrývaní ¾udskej existen-

cie, ¾udského �ivota, prièom toto odkrývanie uskutoèòuje individuálny umelec

svojou èinnos�ou.

V priebehu umeleckej tvorby vzniká nieko¾ko situácií, ktoré sú nevyhnutne

súèas�ou tvorivého èinu, hoci ich èasové zaradenie do procesu tvorby sa èas-

to odli�uje od umelca k umelcovi.

Zbieranie umeleckých skúseností by malo predchádza� aj predchádza ka�-

dej tvorbe. Je to celá doteraj�ia umelcova umelecká èinnos�, ktorá sa niekedy
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pred novou tvorbou dopåòa o �peciálne zameranú prácu (èítanie dokumentov,

�túdium modelu a pod.). Obsahuje preto nielen aktívne umelcove èinnosti, ale

aj jeho estetické zá�itky v minulosti.

Problémová situácia je zasa nejasným pocitom toho, èo by chcel umelec

vo svojom diele vyjadri� � napr. pocit plynutia èasu v Joyceovom Odysseovi ale-

bo pocit vzne�enosti èloveka v Beethowenovej 9.symfónii. Je to súèas� umel-

covej koncentrácie pozornosti, a po nej u� nasleduje umelecká in�pirácia, kto-

rá priamo spú��a umeleckú tvorbu.

Umelecká in�pirácia má v priebehu umeleckej tvorby zvlá�tne postavenie,

lebo sa v nej koncentruje i ten psychický stav umelca, ktorý je k¾úèový pre ume-

leckú tvorbu i obsah budúceho diela. Východiskom k in�pirácii je cie¾avedomá

koncentrácia pozornosti umelca buï do vnútra svojho vedomia alebo na svet.

Pri skoncentrovaní pozornosti sa naru�uje ka�dodenný priebeh umelcových

pocitov, my�lienok, tú�ob. Pri väè�om alebo men�om zaujatí pozornosti zaèí-

na umelec (tak ako ka�dý èlovek) vníma� zhluk vecí okolo seba, udalostí okolo

seba, ako istý významový systém. Psychiku zameria na vybrané veci alebo vz�ahy

okolo seba alebo na urèité oblasti svojej psychiky.

Stav zaujatia, koncentrácie pozornosti, je spú��acím mechanizmom toho

najdôle�itej�ieho v umeleckej tvorbe � in�pirácie, ktorej sa niekedy hovorí aj
umelecká intuícia. In�piráciu nemo�no vedome pripravi� rozumovou analýzou,

lebo je reakciou celého èloveka. Mo�no jej len otvori� cestu predo�lou koncen-

tráciou pozornosti. In�pirácia prichádza ako blesk, ktorý osvet¾uje tie vlastnos-

ti vecí, alebo vyná�a na svetlo tie umelcove predstavy, zá�itky, ktoré pova�uje

skoncentrované vedomie v tomto okamihu za podstatné. V tejto reakcii sa

umelec a objekt stávajú jedným telom a jednou du�ou. Sledovaná vec, zá�itok

alebo vz�ah dostáva hlboký ¾udský význam, lebo sa v òom stávajú podstatnými

tie vlastnosti, ktoré ho via�u k èloveku.

Pri tomto blesku osvet¾ujúcom svet v�ak treba ma� na pamäti, �e tak ako

ka�dá intuícia, ani táto umelecká nevzniká sama od seba, ale je výsledkom

dlhého hromadenia umeleckej skúsenosti, vnímania umeleckých diel, premý�-

¾ania o vlastných umeleckých zámeroch a podobne. Umelecká in�pirácia je

stavom, ktorý vo svojej plnej sile funguje len u najväè�ích umelcov alebo len pri

tvorbe najväè�ích umeleckých diel. Tam sa blí�i k tranzu a má mnoho spoloè-

ného so zá�itkami stredovekých mystikov, s iracionálnymi mystickými stavmi,

ktoré si cie¾avedome vyvolávajú mnísi pri budhistickej meditácii, alebo so stav-

mi �amanov z �primitívnych� kmeòových kultúr.

Máloktorá umelecká tvorba sa uskutoèní v takej priezraène èistej podobe,

ako sme ju teraz schematicky opísali. Mie�ajú sa hlavne etapy a fázy tvorby,

ale èastokrát niektoré etapy aj úplne vypadnú. To vôbec nie je chyba, dôle�ité
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je, aby výsledkom bolo umelecké dielo. To v�ak v niektorých prípadoch nevzni-

ká vôbec, alebo len s nízkou umeleckou hodnotou. Je to vtedy, keï umelec

skåzne do epigónstva alebo do maniery.

Pozrime sa preto struène, èo znamenajú tieto slová:

Epigónstvo patrí v na�om storoèí k �a�kým hriechom, lebo 2O.storoèie

stavia na vrchol svojich hodnôt v umeleckom svete vlastný prínos, originálne

diela. Nebolo a nie je v�ak v�dy a v�ade hriechom. Epigónsky prístup k umelec-

kému majstrovi, èi�e napodobovanie jeho rukopisu, alebo jeho formálnych po-

stupov, má za cie¾ v koneènom dôsledku cez formálne postupy napodobi� maj-

strov náh¾ad na svet, majstrovo sebavyjadrenie. V tejto podobe patrilo epigón-

stvo v európskej i mimoeurópskej histórii umenia k najèastej�ím spôsobom

odovzdávanie umeleckej skúsenosti. V prvých umeleckých akadémiách Európy

(v renesancii) sa takto udr�iavala urèitá úroveò umeleckej tvorby � majster

mal svojich �iakov, ktorí napodobujúc jeho rukopis pomáhali pri dorábaní detai-

lov na jeho prácach, aby tak vyrastali na budúcich majstrov. V niektorých mi-

moeurópskych kultúrach je napodobovanie majstrových postupov tvorby do-

dnes hlavným spôsobom výchovy umelcov. V antickej kultúre sa dokonca tento

spôsob masovo vyu�íval na tvorbu kópií ve¾kých umeleckých diel. V na�ej sú-

èasnej kultúre je v�ak takéto napodobovanie pre�itou formou tradicionalizmu.
(Neplatí to v�ak pre umenie postmoderny v posledných rokoch � tam je to

jeden z prostriedkov, ako vyjadri� dne�ný zlo�itý svet.)

Napodobovanie majstra, ale aj vysoko individuálne sebavyjadrenie v�ak nie-

kedy ústia do osobnej maniery. Maniera, v podstate urèitý zlozvyk, je súborom

zvlá�tnych formálnych postupov, ktoré sú vlastné urèitému umelcovi a ktoré

on vyu�íva dlhodobo i v my�lienkovo celkom odli�ných dielach. Na rozdiel od

�týlu (alebo od umeleckého rukopisu) v�ak nie je maniera spätá s povahou ideí,

umelcových zámerov a s plánovaným zacielením diela na diváka, le� je voèi nim

len náhodným spôsobom realizácie, ktorý sa via�e na umelecké prostriedky

a je celkom nezávislým od umelcových zámerov. Umelec si vyberá len niektoré

skupiny umeleckých prostriedkov (urèité typy kompozície, urèité symboly

a pod.), prièom skåzava do ich bezduchého opakovania a dá sa poveda�, �e

napodobuje sám seba. Maniera je povrchná a hoci mô�e by� afektovaná, v�dy

pôsobí proti plnohodnotnému výrazu umeleckého diela.

Na rozdiel od maniery je osobný �týl umelca spätý s umeleckým zámerom,

s ideami a predstavami, ktoré sú v podhubí tvorby diela. Je to súhrn spôsobov

a postupov formálneho vyjadrenia (=rukopisu) umelcových ideí, po�iadaviek

a mo�ností umeleckých prostriedkov, mo�ností a schopností umelca a napo-

kon �týl zodpovedá aj mo�nostiam umeleckého druhu a �ánru. Preto�e do neho

vchádza mno�stvo vz�ahov, nemo�no ho ¾ubovo¾ne meni�, umelec ho mô�e len
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do istej miery vedome upravi� � je toti� podmienený aj osobnostne, umelcovým

doteraj�ím vývojom a jeho kultúrnohistorickým zaradením.

Vrcholnou jednotou, ktorá v sebe obsahuje v�etko, èo sme doteraz hovorili

o umeleckej tvorbe � vyjadrenie umelca i ¾udskej existencie, umelcove tvorivé

zámery, umeleckú in�piráciu, �týl a ïal�ie � je originálnos� umeleckej tvorby,

vzniká dielo s vrcholnou umeleckou hodnotou. Originálnos� je neopakovate¾-

ným stretnutím urèitých umeleckých schopností, urèitých vhodne volených ume-

leckých prostriedkov, urèitého spôsobu vyjadrenia ¾udského �ivota aj vhodných

podmienok pre tvorbu. Je takou jednotou, v ktorej umelecká tvorba napåòa

svoje poslanie. Je takou podobou èinnosti umelca, v ktorej táto èinnos� najlep-

�ím spôsobom plní svoj úèel � èinnos� umelca je tak usporiadaná, �e cez òu

ako cez sklo presvitá urèitý diel ¾udskej existencie. Pri napodobovaní pokynov

a postupov majstra sa táto èas� ¾udskej existencie zahmlieva, lebo umelec prav-

depodobne nemá ujasnené idey, ktoré chce vyjadri�, alebo nie je schopný vybu-

dova� svojský �týl ich vyjadrenia. Pri manieristických postupoch zasa chce

umelec zakry� prázdnotu svojej práce. Len vo vysoko individuálnom �týle, pri

takom pou�ití vyjadrovacích prostriedkov, ktoré je v plnom súlade s tvorivým

zámerom s vyjadrenými ideami, pocitmi alebo predstavami, len vtedy sa cez

dielo mô�e roz�iari� håbka ¾udského �ivota. Len v takom prípade vzniká umelec-
ké dielo, ktoré mô�e svoje obsahy a posolstvo ¾udskej existencie odovzdáva�

ïalej, ktoré teda mô�e v kultúre skutoène fungova� ako umelecká hodnota.

Len pri takomto ��astnom a hlavne neopakovate¾nom stretnutí v�etkých sú-

èastí umeleckej tvorby sa håbky ¾udskej existencie vyjadrené v umelcových zá-

�itkoch, predstavách a ideách skutoène vtelili do �truktúry umeleckého diela.

Len vtedy vznikne skutoèná umelecká hodnota.

Originalita sa nevia�e len na európske umenie posledných storoèí, ale jestvu-

je vo v�etkých kultúrach v rôznych podobách. Nemo�no ju stoto�ni� s novos-

�ou, ako sa to be�ne robí v 2O.storoèí, preto�e potom by bol originálnym aký-

ko¾vek umelecký nápad, ka�dý umelecký èin, ktorý by nejakým spôsobom nabú-

ral doteraj�iu tradíciu. Potom by nebolo mo�né hovori� o originálnosti umelcov

tvoriacich v starých kultúrach, keï ich prísne viazali rôzne predpisy. Originalita

chápaná ako novos�, to je pozostatok romantickej tradície génia ako osobnos-

ti tvoriacej len zo seba a neobmedzovanej zásahmi �zvonku�. �iadna umelecká

tvorba v�ak nie je len výsledkom ¾ubovo¾nej èinnosti tvorcu, ale sústreïuje v sebe

schopnosti tvorcu, podmienky jeho èinnosti a umelecké prostriedky. Ani exis-

tencia pevne stanovených kanónov (napríklad jednota miesta, èasu a deja

v klasicistickej dráme) nezabránila vzniku originálnych umeleckých diel, neza-

bránila tomu ani presne stanovená a obmedzujúca po�iadavka mecená�a, ba
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ani pevne stanovené operácie a postupy tvorby, ktoré sa napríklad predpisova-

li v niektorých starovekých kultúrach.

Originalitu mo�no charakterizova� ako neopakovate¾nos�, unikátnos�. V�dy

v�ak treba bra� do úvahy konkrétny typ umeleckej tvorby, ktoré sa lí�ia pod

vplyvom kultúry a doby svojho vzniku.

V histórii umenia sa do dne�nej doby rozvinuli tri typy umeleckej tvorby.

V budhistickom umení Indie a Tibetu, v dielach starého Egypta a Mezopotá-

mie, v Byzancii, v prehistorických kultúrach i v starých indiánskych kultúrach

Ameriky fungoval prvý typ. Umelec tam chcel zobrazi� veèný mýtus, opätovne

sprítomni� mýtickú situáciu, sprítomni� nadzmyslovú skutoènos�. Do diela (ktoré

nemusí by� uzavretým umeleckým tvarom, ale èasto to bola akcia) vte¾oval

umelec len v�eobecne platné predstavy, tak�e zobrazené postavy fungujú len

ako symboly absolútna. Preto sa aj v ich zobrazení umelec pridr�iaval predpi-

sov platiacich v jeho kultúre dlhé stároèia.

Je to symbolické umenie. Divák má by� vtiahnutý do mystickej skutoènos-

ti. Kritériom úspe�nosti je miera, s akou umelec vedel divákovi sprítomni� nad-

zmyslovú skutoènos�. K tomuto typu umeleckej tvorby sa pribli�uje akèné ume-

nie 2O. storoèia, to v�ak namiesto nadzmyslovej skutoènosti a mýtu

èastej�ie dosadzuje zázraèno.
Druhý typ umeleckej tvorby nájdeme v stredovekej Európe a èiastoène aj

v antickom Grécku a Ríme. Umelec opä� chce zobrazova� veèný mýtus a sprí-

tomòova� pevne vybudovanú mýtickú situáciu, ale tento cie¾ dosahuje inými

prostriedkami. Umelec vo výtvarnom umení u� vyu�íva iluzívne prostriedky.

V literatúre sa cie¾avedome zaoberá psychikou postáv a ich morálnymi väzba-

mi, èoraz slobodnej�ie �rozpráva� o mýte, buduje komplikovanej�ie rozpráva-

nie. Èoraz rafinovanej�ie vyu�íva �krásne� formy, umelecké obrazy rafinovanej-

�ie zacie¾uje tak, aby zasiahli emocionálny svet diváka. Do zobrazených postáv

vná�a aj svoje pocity. Toto umenie kombinuje symbolické, iluzívne, emocionál-
ne a rozprávaèské postupy. Umelec je úspe�ný vtedy, ak v divákovi vzbudil

mystické zá�itky. Umenie chce pouèova�, ale aj sugerova� pocity a zá�itky.

Tretí typ umeleckej tvorby sa najèastej�ie uplatòuje v 2O.storoèí. Zdôraz-

òuje individuálny svet èloveka, vytvára neskutoèné situácie a stále nanovo si

tvorí vlastné spôsoby vyjadrenia. Umelec nechce niè iné, len odovzda� výtvory

vlastnej imaginácie, umenie sa nechce a nemá zúèastòova� na veènosti, ale

jeho obsahom je obraz skutoèného, pozemského �ivota. Je to umenie výrazo-
vé, ktoré má divákovi odovzda� osobné posolstvo umelca a provokova� ho k hre

fantázie, k úvahám, k prehrávaniu vlastných �ivotných pocitov. Ak umenie sku-

toène vyprovokuje diváka k tvorivému dialógu s dielom, vtedy bol umelec úspe�-

ný.



Aj nepozorný èitate¾ si urèite v tejto kni�ke v�imol, �e hovoriac o umení

hovoríme ve¾mi èasto o morálke, o ¾udských citoch, tú�bach, predsta-

vách, vz�ahoch. Akoby sme sa nedr�ali pri kráse a pri umení, ale akoby sme od

nich neustále odchádzali do oblastí s krásou nesúvisiacich. Je to v�ak len zdan-

livý paradox.

O umení sme hovorili ako o vyjadrení ¾udskej existencie, ako o súhrne skú-

seností èloveka, ako o prejave ¾udských tú�ob, predstáv a emócií. Umenie ako

najvýraznej�í reprezentant krásy vo svete teda nielen�e nie je ïaleko od morál-

ky, ale je jej ve¾mi blízkym partnerom:

Preto�e v�etko, èo èlovek robí, sa dotýka jeho existencie, vyviera z nej. Keï

sa èlovek sna�í prenika� do povahy sveta, odhliada od svojho obmedzeného

poh¾adu jednotlivca a chce svet pozna� taký, aký je bez ¾udskej úèasti � èlovek

to robí len kvôli tomu, aby lep�ie poznal svoje miesto vo svete, aby sa v òom

lep�ie orientoval a lep�ie si ho mohol prispôsobi� pod¾a svojich predstáv.

V koneènom dôsledku teda poznáva svet len preto, aby lep�ie poznal sám seba

a svoju existenciu, svet okolo seba a svet svojich tú�ob. Èlovek pri poznávaní

vlastne poznáva svoju vlastnú existenciu vo svete. Výsledkom tohto poznáva-
nia je aspoò relatívna, neúplná pravda o svete obsahujúca mno�stvo ¾udských

aspektov (hoci od nich chcel èlovek odhliadnu�). Výsledkom je aj svet techniky,

svet civilizácie ako nový svet stvorený èlovekom pre èloveka.

Preto�e èlovek �ije v spoloènosti druhých ¾udí, sna�í sa upravi� si s nimi

vz�ahy tak, aby bol jeho �ivot znesite¾ný. H¾adá spôsoby, ako sa dorozumie�,

ako spolupracova�, ako spolu rie�i� problémy s druhými ¾uïmi, ako koordino-

va� svoje �ivoty, aby sme si do nich navzájom nezasahovali. Na to si èlovek

vytvára ve¾a predpisov, zákonov, ideálov, noriem cie¾ov. V�etky slú�ia takej pre-

mene ¾udskej existencie, aby èlovek druhým ¾uïom neubli�oval, ba práve na-

opak � aby mohol druhých tolerova�, aby im prípadne pomohol, aby oni po-

mohli jemu. Výsledkom tejto ¾udskej snahy sú morálne predpisy a zákonné,

právne normy. V�etky sa odvíjajú od poznania a chápania ¾udskej existencie

tak, ako sa poznanie prispôsobuje potrebám morálky a práva.

Av�ak na to, aby èlovek získal záujem o morálnu premenu seba alebo pre-

menu spoloènosti, aby bol na tejto premene vnútorne zainteresovaný a aby si

zároveò vybudoval vnútorný hnací motor na poznávanie svojej existencie � slo-

vom, aby mal pozitívny emocionálny motív pre poznávanie a premenu svojej

existencie, svojho �ivota, na to potrebuje precíti� existenciu druhých ¾udí a cez

nich aj existenciu svoju. Na to potrebuje vidie� a pozna� (teda aj pre�i�) skúse-

nosti iných ¾udských �ivotov, múdros� svojich predkov i súèasníkov a bohatstvo

Pravda � dobro � krása
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ich vnútorného �ivota. Len po takomto pre�ití (a hlbokom za�ití) vnútorného

sveta druhých ¾udí je èlovek skutoène schopný aj ochotný kona� dobro a bez

zi�tných dôvodov prenika� aj do håbky ¾udského �ivota a sveta. Na to, aby èlovek

prenikol do skúseností druhých ¾udských �ivotov, si vytvoril zvlá�tnu a �a�ko

opísate¾nú in�titúciu � umenie. Umenie a jeho krása tak vyvierajú z hlbokého

poznania a ¾udského �ivota a z tú�by po jeho premene � aby svojím vyjadrením

¾udských �ivotov, pocitov, tú�ob, predstáv a �ia¾ov pomohli èloveku pohybova�

sa vo svete a medzi ¾uïmi. Umenie a jeho krása sa takto vracajú tam, odkia¾

vy�li � k pochopeniu ¾udskej existencie a k jej zútulneniu.

Krása kráèa históriou èloveka ruka v ruke spolu s Dobrom a Pravdou. Èlo-

vek chce pozna� svoj �ivot, potrebuje ho vyjadri� a sprostredkova� druhým

a potrebuje ho zmeni� vo svoj prospech. Niè z toho nie je prvé a niè nie je

posledné. V�etky tri tú�by v�dy v èloveku boli a naïalej v òom zotrvávajú. Preto

Pravda, Dobro a Krása tvoria nerozluènú trojicu, ktorá dáva skutoèný zmysel

v�etkým svojim trom èlenom. Ka�dý z nich je bez ostatných dvoch prázdny

a neúplný. Umenie ako najvlastnej�í príbytok Krásy dostáva svoj zmysel len

ako syntéza tejto ve¾kej trojice.

Myslím,�e najlep�ie bude túto kni�ku uzavrie� snáï najkraj�ími slovami

o Kráse, aké kedy boli napísané. Hoci s ich doslovným znením mô�e èlovek
ná�ho storoèia len �a�ko súhlasi�, zostávajú metaforickým vyjadrením �ivotnej

múdrosti ve¾kého filozofa, lebo v nich úplne prirodzene splýva celá ve¾ká trojica

� vzne�enos� Krásy, múdros� Pravdy i håbka Dobra. Sú to riadky z Platónovho

diela Symposion:

�Do tajomstiev lásky, Sokrates, by si mohol by� aj ty zasvätený, neviem v�ak,

èi by si bol súci na to, aby �a zasvätili do dokonalého a najvy��ieho zasvätenia,

ku ktorému smerujú aj tieto ni��ie stupne. Poviem ti teda, a ve¾mi ochotne, aj

ty sa ma sna� sledova�, ak bude� schopný. Kto chce ís� za tým po správnej

ceste, e�te v mladosti musí zaèa� chodi� za krásnymi telami, a najprv, ak ho

jeho vodca správne vedie, milova� jedno telo a v òom plodi� krásne my�lienky.

Potom v�ak musí pozna�, �e krása jedného tela sa zhoduje s krásou druhého

tela, a ak by mal ís� za vonkaj�ou krásou vôbec, bolo by ve¾mi nerozumné nepo-

klada� krásu v�etkých tiel za jedno a to isté. No keï si toto uvedomí, musí sa

sta� milovníkom v�etkých krásnych tiel a upusti� od prudkej lásky k jednému

tak, �e sa nad òu povznesie a bude ju poklada� za malichernú. Potom bude

musie� poklada� krásu v du�iach za cennej�iu ne� krásu tiel, tak�e by mu staèil

aj èlovek, ktorý má málo pôvabu, len nech má u�¾achtilú du�u, a tohto by milo-

va�, staral sa oòho, rodil a vynachádzal také my�lienky, ktoré robia mladých

¾udí lep�ími. Takto by bol potom prinútený pozorova� krásu na èinnostiach

a zákonoch a zároveò vidie� príbuznos� tohto v�etkého navzájom, aby napokon
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pri�iel k záveru, �e telesná krása je èosi malé. Po týchto èinnostiach ho treba

privies� k vedám, aby zasa videl krásu vied a pozerajúc na také mno�stvo krá-

sy, aby sa u� neuspokojoval ako sluha s jedným javom krásy, èi u� nejakého

chlapca, mu�a alebo nejakej èinnosti a nebol ako poní�ený a biedny otrok, ale

aby obrátený k �íremu moru krásy a h¾adiac naò rodil mnoho krásnych a ve¾-

kých reèí a my�lienok v ustaviènej láske k múdrosti, pokia¾ by tu zosilnejúc

a zmohutnejúc neuvidel vedenie, ktoré sa vz�ahuje na takéto krásno. A preto

sa ma sna� poèúva� pozorne.

Kto sa na ceste k láske dá privies� a� sem a postupne a správne pozoruje

javy krásy, ten, pribli�ujúc sa k vrcholu erotického zasvätenia, odrazu prirodze-

ne uvidí èosi obdivuhodne krásne, to krásno, Sokrates, pre ktoré sa podstupo-

vali v�etky predchádzajúce útrapy, ktoré je, poprvé, veèné a ani nevzniká, ani

nezaniká, ani sa nezväè�uje, ani ho neubúda, ïalej krásno, ktoré nie je z jednej

strany krásne, z druhej v�ak �karedé, ani raz krásne, raz zasa nie, ani v jed-

nom vz�ahu krásne, v druhom v�ak �karedé, ani tu krásne, tam zasa �karedé,

jedným ¾uïom krásne, druhým �karedé. Krásno sa mu neuká�e ako nejaká

tvár, ruky alebo èosi iné telesné, ani ako nejaká reè alebo veda, ani ako nieèo,

èo by bolo niekde na nieèom inom, napríklad na �ivoèíchovi alebo na zemi,

alebo na nebi, alebo na nieèom inom ale ako nieèo, èo je ve¾ké, jednotné samo
osebe a so sebou, a v�etky ostatné krásne veci sa na òom zúèastòujú tým, �e

keï ostatné vznikajú a zanikajú, jeho ani nepribúda, ani neubúda a ani sa s ním

niè nedeje. Kedyko¾vek teda niekto nále�itým milovaním postupuje od týchto

vecí a zaèína vidie� toto krásno, takmer dosahuje koneèný cie¾. Ten ide správ-

ne po ceste lásky, alebo sa dá iným vies�, kto zaèína od tunaj�ích krásnych vecí

a pre dosiahnutie tohto krásna ustaviène stúpa ako po stupòoch, od jedného

k dvom a od dvoch ku v�etkým krásnym telám, od krásnych tiel ku krásnym

èinnostiam, od èinností ku krásnym poznatkom a od poznatkov napokon k tomu

poznatku, ktorý je poznatkom len toho krásna, aby napokon poznal, èo je krá-

sa.�
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Predmetom knihy sú problémy mladých ¾udí (nesprávna �ivotosprá-
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tri hviezdièky zo �tyroch. AKCIOVÁ CENA!

Podrobnej�ie informácie a virtuálne kníhkupectvo: www.enigma.sk

SÉRIA: (1) Nominálne slovné druhy ( Skloòovanie podstatných mien, Prídavné mená � zámená � èíslov-
ky), (2) Neohybné slovné druhy a citoslovcia  � pre �tudentov a uèite¾ov vysokých a stredných �kôl.
Podrobnej�ie informácie a virtuálne kníhkupectvo: www.enigma.sk

http://www.enigma.sk/
http://www.enigma.sk/
http://www.enigma.sk/

	Obsah
	Falosna hra umenia 
	Umelecka kultura 
	Umelecke dielo 
	Esteticke vnimanie a vkus 
	Umelecka tvorba 
	Pravda - dobro - krasa 


