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Abstrakt:
Práca Umelecká Kritika Ramsīsa Jūnāna sa zaoberá analýzou odbornej teoretickej tvorby
egyptského maliara a kritika Ramsīsa Jūnāna. Sústreďuje sa na analýzu hlavných tém jeho
práce, ich interpretáciu v umelecko-historickom kontexte a v kontexte teórie umenia
a moderny v oblasti Egypta a Blízkeho Východu.
Pozostáva z prekladu vybraných esejí na tému umenia a kultúry, publikovaných autorom
v priebehu približne tridsiatich rokov, ktoré sú uvedené v Prílohe práce. Hlavná časť práce
je rozdelené do troch kapitol. Prvá objasňuje umelecko-historické pozadie diela autora
a načrtáva v tomto svetle jeho biografiu. Druhá kapitola sa venuje samotnej analýze jeho
tvorby. Tretia časť uvádza príklady kritických odoziev na dielo autora a teda spôsoby jeho
rôzneho čítania a chápania v umelecko-historickom kontexte.
Abstract:
The master thesis Art Criticism of Ramses Younan focuses on text analysis of theoretical
work by Egyptian painter and critic Ramses Younan which deals with the topics of art
criticism and theory. It examines and analyzes main topics of his work and offers their
interpretation in the art-history and art-theory contexts. It also discusses its meaning in the
wider perspective of Egyptian modernity and modern art and its possible value for

reevaluation of the art theory field in the Middle East.
The paper consists of three main chapters and appendix. The appendix contains a collection
of selected essays of the author, translated from Arabic to Slovak. The first chapter deals
with the art-historical background of author´s theoretical production. The second one
concentrates around the text analysis. The third chapter presents critical reactions on
author´s work by theorists of different geographical and cultural background. It suggests
different ways of reading and understanding of the cultural and art-history impact on the
local and global modern art history.
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1. Úvod
1.1. Ramsīs Jūnān – model egyptskej moderny
“Modernita je vedomie istej epochy, ktorá vstupuje do vzťahu s minulosťou antiky, aby
pochopila sama seba ako výsledok prechodu od starého k novému.”1
Jürgen Habermas
Pri pohľade na históriu egyptského moderného umenia sa vynára otázka, ako možno
chápať tento umelecko-historický vývoj z pohľadu teórie umenia – čo možno označiť ako
egyptskú, či arabskú výtvarnú modernu? Zatiaľ čo dejiny egyptského moderného umenia
majú svoje narácie v podobe písaných dejín umenia, či muzeálnych expozícií Múzea
moderného umenia v Káhire (a mnohých ďalších), otázky viažuce sa k teoretickému
pozadiu umelecko-historického a kultúrneho vývoja moderného umenia neustále hľadajú
svoju formuláciu a priestor.
Pre faktografickejšiu definíciu problému možno vysloviť tézy, neskôr spracované
v jadre tejto práce, týkajúce sa možnej definície, či popisu egyptskej a arabskej výtvarnej
moderny. Jednou z nich je ohraničenie vzniku moderného umenia v oblasti Blízkeho
Východu. Ten koreluje s postupným zánikom umenia islámskeho a jeho prechodu do
udržiavanej remeselnej tradície. Ide tu o zmenu paradigmy, jazyka umenia, ktorá
bezpochyby nastala príchodom „západného“ umenia do priestoru Blízkeho Východu,
približne v období 19.storočia. Jej znakom je zmena média tvorby (keramika, ilustrácia, či
architektúra ustupujú v mene maľby a sochy), akceptácia existujúcich žánrov (portrét,
krajinomaľba – resp. figuratívne umenie nahrádza abstraktné, či prinajmenšom nefigurálne
motívy islámskeho umenia) a najmä odklon od úžitkového aspektu umenia. Kontinuálna
tradícia islámskeho umenia tak bola prerušená a ak dnes používame výraz „súčasné
islámske umenie“ myslíme nim umenie postmoderné s revizionistickým charakterom, či
umenie náboženské.
Ďalším faktom je postupná inštitucionalizácia západného modelu umenia
HABERMAS, Jürgen. Moderna – nedokončený projekt. In: FOUCAULT, Michel et. col. Za zrkadlom
moderny. s.300
1
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posilňujúca s celkovou modernizáciou Egypta a vrcholiaca pravdepodobne založením
Madrasat al-funūn al-džamīla al-ʿuljā (Akadémie výtvarných umení) v roku 1908. Taktiež
sa formujú prvé výrazné osobnosti, ktoré prinášajú istý „národný štýl“ umeleckej tvorby,
ako Maḥmūd Muchtār.
Teoretickou otázkou zostáva ako prebiehalo etablovanie západného modelu umenia? Aký
malo vzťah k tradícii, k otázke autenticity? Ako sa vytvárala jeho sebareflexia a ako vnímať
moderné umenie v oblasti Blízkeho Východu voči modernému umeniu v centrách jeho
vzniku (ako bývajú tradične chápané), teda v Európe? Tieto otázky sa pokúsime sledovať
a chápať na príklade teoretickej tvorby Ramsīsa Jūnāna. Jeho prácu budeme chápať ako
prípadovú štúdiu, na ktorej sa pokúsime vystavať istý model egyptskej, s istou mierou
zovšeobecnenia tiež arabskej moderny.
Ramsīs Jūnān (1913-1966) bol egyptský maliar, kritik, teoretik umenia, pedagóg
a prekladateľ. Jeho aktívna spoločenská činnosť vo všetkých spomenutých odvetviach
trvala približne tridsať rokov, v 30. – 60. rokoch 20. storočia. Z umelecko-historického
pohľadu zažil rozkvet prvej Madrasat al-funūn al-džamīla al-ʿuljā (Akadémie výtvarných
umení) v Egypte a etablovanie sa prvej generácie moderných umelcov Egypta na scéne,
ktorí tvorili skupinu priekopníkov egyptského modernizmu a medzi ktorých patril aj slávny
Maḥmūd Muchtār2. Ako aj oni, nastúpil Ramsīs Jūnān na Akadémiu umení. Zažil ju tiež ako
prevratnú skúsenosť, nie v možnosti študovať európsky akademizmus (al-fann al-ʼakādīmī),
ale práve ako možnosť postaviť sa mu. Formálne vzdelanie nedokončil – tu sa zdroje rôznia,
či z dôvodu neskonalého odporu k vzdelávacím metódam, neskôr toľko kritizovaným, alebo
z dôvodu finančných problémov.
V 30. rokoch sa stal jednou z vedúcich osobností egyptského surrealistického hnutia,
vydal text Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného umelca) – jeden z prvých
moderných umelecko-kritických textov v Egypte vôbec. Okrem toho pravidelne publikoval
v surrealisticky orientovaných časopisoch, neskôr v kultúrnych a populárnych novinách
Maḥmūd Muchtār (1891-1934) – egyptský sochár prvej generácie moderných umelcov – Džīl ar-ruwād
(Generácia priekopníkov), ktorý patril k prvým študentom Madrasat al-funūn al-džamīla al-ʿuljā. Jeho
sochársky štýl spájajúci folklórne, staroegyptské a nacionalistické prvky bol mimoriadne populárny, čím si
získal slávu a uznanie. Bol prvým Egypťanom, ktorý získal štipendium na štúdium na École des Beaux Arts
v Paríži. Jeho najznámejším dielom je súsošie Nahḍat Miṣr (Egyptská obroda). V Káhire sa na ostrove alGazíra nachádza múzeum venované jeho tvorbe.
2

9

a časopisoch. Tvoril obrazy, ktoré možno nazývať surrealistickými.
V roku 1946 opustil Egypt, z časti pre vtedajšie politické prostredie – zatýkanie príslušníkov
socialistických strán a zakázanie časopisu al-Madžalla al-džadīda (Nový časopis), v ktorom
bol redaktorom v roku 1944, a z časti z vlastného rozhodnutie žiť a umelecky pôsobiť
v Paríži.
V roku 1956 sa po politicky motivovanom prepustení z arabského vysielania francúzskeho
rozhlasu vrátil do Káhiry a začal inú etapu svojho pôsobenia. Maliarsky tvoril takmer
nefiguratívne, abstraktné umenie. Stále publikoval svoje teoretické texty s odkazmi na
svetové prúdy umenia, teórie umenia a filozofie. Bol medzi prvými umelcami, ktorým bola
udelená tzv. umelecká renta (tafarrugh, minḥat tafarrugh3), aby sa mohli plne venovať
umeniu, i keď šlo o kultúrne problematické obdobie.
Stručný biografický prehľad poukazuje na umelecko-historické fakty, v ktorých vzniká
a z ktorých čerpá jeho teoretická tvorba - je to najmä fakt, že Ramsīs Jūnān bol činný na
teoretickom poli počas obdobia tridsiatich rokov a zachytil v nich vývoj umeleckej scény
a kultúrno-kritického myslenia v Egypte. Slúžia tak, povedzme, ako svedkovia z prvej ruky
k napísaným dejinám umenia. Jeho teoretická práca je jedným z mála príkladov ucelenej
umeleckej kritiky a teórie v Egypte, ale aj v oblasti arabského Blízkeho Východu. Tu sa
naskytá otázka – existuje samostatná umelecká kritika a teória umenia pre oblasť arabského
Blízkeho Východu, či konkrétne Egypta? Alebo – akým spôsobom možno hodnotiť
teoretickú produkciu ohľadom umenia – hodnotiť ju v rámci systému svetových dejín
umenia, alebo je potrebné vystavať nový model založený na lokálnej tradícii? Bude to jedna
z opakujúcich sa téz tejto práce.
Do akej miery teda možno uvažovať o arabskej, či konkrétnejšie egyptskej
umeleckej kritike a teórii ako autonómnej? Je možno odpovedať, že do tej miery, ako možno
uvažovať o arabskom/egyptskom umení ako o umení autonómnom. Oblasťou nášho záujmu

Názov tafarrugh doslovne znamená plne/výhradne sa niečomu venovať, uvoľniť sa pre niečo. Umelecká
renta bola pod týmto názvom zavedená v roku 1960 vtedajším ministrom kultúry a udeľovala ju komisia
Ministerstva kultúry vybraným umelcom (nielen výtvarným). Pozostávala z mesačného „platu“, ktorý
umožňoval umelcovi venovať sa výhradne umeniu a oslobodilo ho tak od potreby získavať peniaze predajom
umenia, alebo inými prácami.
V šesťdesiatych rokoch bola súčasťou Násirovho smerovania k podpore a šíreniu egyptskej kultúry, zachovala
sa ale až dodnes.
3
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je tu len umenie moderné (a postmoderné), vynecháme teda historickú etapu islámskeho, či
antického/starovekého umenia. Zamyslenie tu smeruje zrejme ešte hlbšie – k otázke
umeleckého jazyka. Ak prijmeme tézu, že na sklonku 19.storočia islámske umenie prešlo
už len do udržiavanej remeselnej výroby a stratilo svoju funkciu autentického umeleckého
prejavu, pretože bolo nahradené „západným“ typom figuratívneho a najmä figurálneho
umenia, potom je toto onen zlom, ruptúra a zmena umeleckej paradigmy. Konkrétne sa akt
zmeny paradigmy dial prostredníctvom šírenia akademického umenia. To dominovalo
vďaka európskym pedagógom aj na novozaloženej Madrasat al-funūn al-džamīla al-ʿuljā
(Akadémia výtvarných umení) v roku 1908 v Káhire a dominovalo tu tak v čase, keď sa v
Európe už prebehol romantizmus, impresionizmus a stála na počiatku výbuchu avantgárd.
Na túto ruptúru sa dá nazerať viacerými spôsobmi – jednak je tu pohľad postkoloniálny,
ktorý vníma šírenie „západného“ umenia ako šírenie moci a kultúrnej hegemónie,
motivovanej politickou mocou a prítomnej ako koloniálne úrady na územiach koloniálnej
správy. Ako dekolonizačnú tendenciu potom možno vnímať prejavy „natívne“, alebo tie,
ktoré obchádzajú západný vplyv a siahajú po tradícii a nacionalizme. Je to pravdepodobne
aj vysvetlenie úspechu Maḥmūda Muchtāra, keď v súsoší Nahḍat Miṣr (Egyptská obroda/
Egyptská renesancia) obsahovo aj formálne zahrnul staroegyptské umelecké dedičstvo
(tvarovo aj námetom vychádzal zo staroegyptského sochárstva a ako materiál použil granit).
Tu sa potom rodí aj pojem autenticity. Autentické je tak umenie zahŕňajúce, či vychádzajúce
zo starej, pôvodnej tradície. Zostáva otázka, či to, čo znamenalo umenie starogrécke
a rímske vo formovaní európskej antiky, predstavovalo v kontexte Egypta umenie
staroegyptské – ku ktorému sa ako v prostredí Európy k antike – ostentatívne upierajú
konzervatívne a tradičné smerovania v Egyptskom umení.

Staroegyptské umenie by

v tomto prípade - doslovne vzaté - bolo tradícia antická. Jej apropriácia viac upomína na
európske obdobie renesancie (a arabské slovo nahḍa znamená obrodenie, povstanie, ako aj
význam slova renesancia). Zvláštnosťou je teda uvažovať o prvom modernom umení
Egypta (alebo aj prvej moderne?) ako o istej renesancii, nakoľko modernita je vnímaná ako
obdobie započaté renesanciou a vrcholiace v samotnej moderne. V textoch o egyptskom
modernom

a súčasnom

umení

existujú

dodnes

dve

tendencie

chápané

ako

modernosť/moderna (ḥadāṯa) a pôvodnosť (aṣāla), ktoré sa objavujú v zmysle
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protichodnom, ale aj jednotiacom4. Termín aṣāla , ktorý významovo v arabčine označuje
spätosť s pôvodom sa často používal v egyptskej literatúre venujúcej sa umeniu na
označenie autentickosti umenia. Používal sa aj v súvislosti s generáciou starších umelcov
v 90.rokoch, ktorí sa venovali najmä figuratívnej maľbe a soche, rurálnym námetom,
formálne používali štýl vychádzajúci najmä z impresionizmu, post-impresionizmu a
expresionizmu a stáli v opozícii k novej generácii Ṣālūn aš-šabbāb (Salónu mladých). Svoje
umenie vzťahovali práve k tradícii egyptských priekopníkov generácie Muchtāra
a neskoršej generácie po 50. rokoch. V tomto duchu sa vedie aj polemika o autenticite
a modernite, ktoré sú často spoluprítomné a autenticita umenia sa zväčša vzťahuje na
osvojenie si nového moderného jazyka (ktorým sa myslí všeobecne jazyk európskeho
umenia) a zároveň prezentáciu onej „pôvodnosti“ v jedinom diele.
V tomto svetle by egyptský surrealizmus autentické hnutie bolo snáď iba v miere osvojenia
si jazyka, nevyznačuje sa ničím, čo sa chápe ako aṣāla. Jeho počiatok možno datovať
k vydaniu jeho prvého manifestu Jaḥjā-l-fann al-munḥaṭṭ (Nech žije degenerované umenie)
22.12.1938 – teda 14 rokov po vydaní Bretonovho surrealistického manifestu. Na základe
kontaktov egyptského hnutia s Bretonom a inými predstaviteľmi francúzskeho surrealizmu
je pomerne pravdepodobné, že hnutie malo myšlienkovú základňu vo francúzskom
surrealizme. Opäť teda vyvstáva otázka, ako chápať tento avantgardný prejav v kontexte
lokálnom.
Pozrime sa na spomenutú zmenu paradigmy - zmenu umeleckého jazyka (islámskeho
umenia na model umenia európskeho) v zmysle uvádzanom Silviou Naef5 - a to ako
substitúciu jedného jazyka jazykom iným . Ako píše, táto substitúcia je podmienená
revalorizáciou hodnôt – čím autorka myslí hodnoty lokálne a arabskú kultúru. Je zrejme
potrebné si prakticky predstaviť, že tento druh umenia mohol byť v priestore Egypta niečím
novým, čo bolo potrebné kultúrne aj spoločensky prijať. V tomto svetla ho možno vnímať
ako jazyk nový (až novátorský), akokoľvek úpadkový mohol byť povedzme v Európe.
Vzbura voči akademizmu v Európe bola vzburou voči storočia trvajúcej tradícii, ktorá
v geografickom kontexte Blízkeho Východu takmer úplne chýbala.

Vyčerpanosť

Napr. WINEGAR, Jessica. Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt ;
ʿABD AL-SALĀM, Riḍā. Fannānūn miṣrīyūn: bayna-l-ʼaṣāla wa-l-ḥadāṯa.
5
NAEF, Silvia: A la recherche d´une modernité arabe. s. 9-20
4
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akademizmu v Egypte sa tak prejavila práve v hnutí revolty voči nemu a voči všetkým
konzervatívnym hodnotám – tou vzburou bol surrealizmus, ktorý vzišiel presne tridsať
rokov po založení Akadémie umení. Ak Walter Benjamin tvrdil, že surrealizmus bola
posledná momentka európskej inteligencie6, tak s trochou nadhľadu a paródie možno
povedať, že v Egypte šlo o prvú momentku egyptskej inteligencie.
Táto úvaha smeruje aj k zvýrazneniu dôležitosti textov Ramsīsa Jūnāna, keďže práve tie
spolu s ostatnými textmi surrealistického hnutia v Egypte niesli onen revolučný, antiakademický a anti-klasicistický náboj, jedinečný v dejinách Egypta.
Ramsīs Jūnān ale zďaleka nebol len surrealistický autor - ako ho napokon vnímajú mnohé
publikácie. Napriek neskrývanému obdivu a viere v surrealizmus – ako najnádejnejšie
z avantgardných hnutí, venoval svoje úvahy aj otázke lokálneho a globálneho v Egypte
a v umení vôbec, otázke rozpadu mytológie a znovupostavenia mýtu. Ide o témy zásadné
v období postmoderny, spracované autormi ako Barthes (Mythologies). Pravdepodobne by
teda nebolo správne nazerať naňho ako iba na píšuceho umelca, kedy by vo svojej
teoretickej práci ponúkal paralelu k svojim dielam. Je potrebné ho vnímať ako umelca aj
teoretika, ktorý zanechal dôležitý písomný odkaz a dôkaz svojej doby.
Otázky, ktoré sa pokúsime položiť a načrtnúť ich odpovede sú najmä otázky týkajúce sa
zásadných hesiel moderny v lokálnom prostredí a načrtnúť tak model tejto moderny.
Cieľom tejto práce je tak „osvetliť“ pozadie egyptskej moderny na základe analýzy
teoretickej tvorby Ramsīsa Jūnāna a ponúknuť viaceré spôsoby jeho čítania a interpretácie.
Ďalším krokom je snaha čítať ich v zmysle iných teórií a pohľadov na problematiku
arabskej moderny, ale aj úvaha nad možnosťami, ktoré takýto prístup ponúka.

1.2. Metóda práce
Jadro tejto práce spočívalo vo veľkej miere na analýze umelecko-kritických esejí
Ramsīsa Jūnāna, preto prvotným krokom bol preklad vybraných esejí. Všetky preložené

BENJAMIN, Walter. Surrealizmus: Posledná momentka európskej inteligencie. In: BENJAMIN, Walter.
Iluminácie, s.143
6
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eseje pochádzajú z knihy Dirāsāt fi-l-fann (Štúdie o umení), ktorá bola vydaná prvý krát
posmrtne v roku 1969 ako prierez umelecko-kritickej tvorby autora, so zameraním sa na
široký prierez jeho tvorbou a témami. Úvod ku knihe predstavuje článok Luwīsa ʿAwaḍa,
pôvodne vydaný v novinách al-Ahrāme 20.12.1966. Preložené boli vybrané eseje (uvedené
v Prílohe), ktoré niesli z pohľadu tejto práce dôležité názory a polemiky, vrátene
spomínaného úvodu, ktorý sa často vyskytuje v prácach hodnotiacich dielo autora
a egyptskej surrealistickej skupiny. Na druhej strane boli z najmä z časových
a priestorových dôvodov vynechané eseje, ktoré sa týkali literárnej kritiky, alebo komentáre
na iných autorov literárnych a filozofických diel. Je potrené brať do úvahy, že kniha Dirāsāt
fi-l-fann predstavuje iba stručný výber autorových textov, ktoré publikoval v mnohých
periodikách počas svojho života [at-Taṭawwur (Progres), al- Ahrām (Pyramídy), alMadžalla (Časopis) a iné]. Ich kompletné zozbieranie, štúdium a preklad sú, ako dúfame,
jasnou výzvou do budúcnosti.
Ohľadom prekladov je nutné podotknúť, že vzhľadom na vek textov a súdobý štýl
písania bol preklad pomerne zložitý. K jeho zložitosti prispieva aj špecifický spôsob písanie
autora, s používaním nezvyčajných prirovnaní, zložitých súvetí a mimoriadne dlhých viet.
Najčastejšou úpravou textu voči originálu tak bolo práve rozdeľovanie viet na kratšie celky
a zjednodušovanie súvetí. V niektorých prípadoch sú k prekladu ponúknuté aj alternatívy
v zátvorke, nakoľko pripadá do úvahy viac možností ich kontextu.
Po preklade nasledovalo dôsledné preštudovanie textov a hľadanie súvislostí v nich.
Metóda prístupu k textom a analýze informácii bola pri tejto práci metóda
filologická, zahŕňala teda snahu o analýzu významov textu, ale aj ich historického,
umelecko-historického a teoretického pozadia. Bola zvolená najmä preto, že celá práca si
dáva za úlohu poskytnúť celkový náhľad na dielo Ramsīsa Jūnāna a umeleckú klímu,
v ktorej žil a to aj na základe podkladov a informácií z daných textov. Je iste možné
uvažovať nad inými postupmi analýzy textu, bližšími kritickej a filozofickej forme jeho
textov.
Preklad textov bol súčasne sprevádzaný štúdiom literatúry. Tú tvoril okruh rôznych
tém, jednak literatúra o samotnom autorovi – ktorá bola ale často koncipovaná skôr
biograficky, ako kriticky. Potom sú to témy egyptského hnutia surrealizmu, surrealizmu ako
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takého (v medzinárodnom význame), literatúra o histórii a teórii umenia, svetovej moderne,
moderne a modernom umení na Blízkom Východe (často ako súčasť postkoloniálnych
štúdií).
Výsledné poznatky štúdia uvedené v jadre práce sú tak dopĺňané časťami citácií
z prekladov a úvahami nad problematikou, ktorú literárne, umelecko-kritické dielo Ramsīsa
Jūnāna naznačuje, či priamo obsahuje.

1.3. Členenie práce
Jadro práce je členené na tri kapitoly. Významnou súčasťou práce je aj preklad 22
esejí autora z arabčiny do slovenčiny, ktoré sú uvedené v Prílohe. Príloha má samostatné
číslovanie z dôvodu lepšej orientácie v textoch citovaných v hlavnej časti práce. Tie sú
potom citované s odkazom na Prílohu a úplný bibliografický odkaz pre jednotlivé eseje je
uvedený v Zozname príloh. Výber esejí pre preklad bol zameraný na texty, v ktorých autor
reflektuje umelecko-historické fakty, umelecko-kritické, či kultúrne eseje. Pre širší prehľad
o šírke záberu tvorby Ramsīsa Jūnāna sú v ňom obsiahnuté aj eseje na tému filozofie
a politiky, ktoré zapadajú do kontextu autorovej vízie politicky angažovaného umenia.
Všetky preložené eseje pochádzajú z knihy Dirāsāt fi-l-fann (Štúdie o umení), sú radené
v rovnakom poradí v akom boli uvedené v knihe (pričom niektoré z esejí v knihe preložené
neboli). Radenie esejí v knihe bolo chronologické.
Prvá kapitola s názvom Život a dielo Ramsīsa Jūnāna v umelecko-historickom kontexte
sleduje autorovu profesijnú biografiu na pozadí umelecko-historických faktov. Všíma si
autorovo vzdelanie, pôsobenie v súdobých umeleckých zoskupeniach, jeho surrealistické
obdobie pôsobenia a roky po ňom nasledujúce.
Druhá kapitola Umelecká kritika Ramsīsa Jūnāna sa venuje rozboru autorových textov,
väčšina ktorých je uvedená v Prílohe a označená príslušným číslom Prílohy. Uvádza k nim
ako referencie aj kritické prístupy iných autorov.
Tretia kapitola Kritické odozvy na tvorbu Ramsīsa Jūnāna zhŕňa niektoré z kritických
názorov na teoretickú tvorbu autora a jeho pôsobenie v egyptskom surrealistickom hnutí.
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Výber autorov je zameraný na geografickú aj teoretickú odlišnosť ich prístupu. Kapitola
naznačuje

možné

spôsoby čítania

tvorby autora

a jeho

umelecko-historického

a teoretického vplyvu.

1.4. Stav spracovania problematiky
Téma tejto práce súvisí s niekoľkými ďalšími čiastkovými témami, ktorých
rozpracovanosť sa výrazne líši. Pri mnohých témach existuje diametrálny rozdiel ich
spracovanie v arabčine a v európskych jazykoch – najmä v angličtine a francúzštine.
Téme života a diela Ramsīsa Jūnāna sa v osobitnej publikácii venovali autori:
Ṣubhī aš-Šārūnī [al-Muṯaqqaf al-mutamarrid (Rebelujúci intelektuál)] – ide o podrobnú
biografiu autora, ktorá ho ale poníma najmä ako maliara a umelca. Jeho kritike je
venovaných len niekoľko záverečných strán s krátkymi citáciami jeho diela. Autor je
egyptský umelecký kritik a výtvarný umelec.
Badr ad-Dīn Abū Ghāzī [Ramsīs Jūnān (Ramsīs Jūnān)] – jedná sa o stručné zhrnutie
biografie a tvorby Ramsīsa Jūnāna na umeleckom a sčasti aj na kritickom poli, doplnené
reprodukciami jeho výtvarných diel. Badr ad-Dīn Abū Ghāzī je autorom viacerých
monografií o egyptských umelcoch, ako aj umelecko-historických publikácií.
ʿAdlī Rizqallāh [Riḥla maʿa ʿaql Ramsīs Jūnān (Putovanie s mysľou Ramsīsa Jūnāna)] –
kniha vydaná roku 2016 ku ktorej úvod napísal Edwār al-Charrāṭ sa podľa hesiel zaoberá
najmä interpretáciou jeho diela a kritiky a má teda zrejme najbližšie k téme tejto práce.
Nepodarilo sa ju, žiaľ, začleniť do preštudovanej literatúry.
Ramsīs Jūnān je ako maliar a aktívny člen egyptského surrealistického hnutia
spomínaný v neprebernom množstve publikácií na tému egyptského surrealizmu, alebo
všeobecne dejín umenia a moderného umenia v Egypte, či už arabských, alebo vydaných
v európskych jazykoch. Je z nich potrebné zvýrazniť najmä neobvykle úspešnú publikáciu
autora Sam Bardaouil (Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group).
Tento autor uskutočnil projekt dôkladného šesťročného výskumu hnutia egyptského
surrealizmu, tak teoretického ako praktického. Výsledkom bola nielen spomínaná
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publikácia vydaná v roku 2017, ktorá zahŕňa podrobný historický popis egyptského
surrealistického hnutia al-Fann wa-l-ḥurrīja / Art et Liberté (Umenie a sloboda) ale bola to
hlavne výstava približne stotridsiatich diel egyptských surrealistov, odprezentovaná
v najvýznamnejších svetových múzeách a galériách, ako Tate, či Centre Pompidou v Paríži.
Jej súčasťou bola aj výstava približne dvesto archívnych dokumentov k téme. Autor je
nezávislý kurátor, ktorý s v spolupráci s ďalším kurátorom – Till Fellrath založili iniciatívu
Art Reoriented, spolupracujúcu s umeleckými organizáciami na Blízkom Východe. Výstava
spolu so spomenutou vedeckou publikáciou a katalógom k výstave, ktorý obsahuje
reprodukcie vystavených diel a niektoré časti hlavnej publikácie spôsobili záujem o hnutie
egyptského surrealizmu a aj istý revizionistický pohľad na tento prúd spolu so zvýšením
záujmu o jednotlivých autorov. Pozornosť im venovali aj svetové médiá a diela egyptských
surrealistov, mimo iného aj Ramsīsa Jūnāna sa začali objavovať na svetových aukciách
(napr. Sotheby´s). Ďalšie reakcie na seba nenechali dlho čakať a v odborných aj populárnych
médiách sa začali množiť články na tému egyptského surrealistického hnutia. Tak
v súčasnosti existuje aj internetová a facebooková stránka venovaná výlučne (najmä
výtvarnému) dielu Ramsīsa Jūnāna.
V tom istom roku usporiadala výstavu s názvom When Arts Become Liberty: The
Egyptian Surrealists (1938-1965) aj skupina arabských kurátorov7 v Palace of Arts na
Zamáleku, v Káhire, pod záštitou Sharjah Art Foundation.
Pre účel tejto práce je dôležité spomenúť, že Sam Bardaouil zahrnul vo svojej
publikácii - v jej prílohe aj preklad posledných dvoch strán najznámejšieho textu Ramsīsa
Jūnāna Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného umelca), ďalej text al-Ḥaraka alsurjālīja (Surrealistické hnutie) uverejnený v ar-Risāla (Posolstvo), ktorý nie je súčasťou
tejto práce, a ďalej niekoľko prekladov textov ďalších surrealistov. O Ramsīsovi Jūnānovi
sa pojednáva aj v hlavnej časti knihy, kde autor rozoberá okrem historických faktov aj jeho
názory na surrealistické hnutie a na umenie vo svetle surrealizmu. Je nutné podotknúť, že
v tejto publikácii je Ramsīs Jūnān vzhľadom na samotný názov a tému publikácie, braný
najmä ako surrealistický umelec a teoretik.
Zoznam kurátorov, organizácií ich pôsobenia a tlačová správa v angličtine je dostupná napríklad na:
https://universes.art/nafas/articles/2016/egyptian-surrealists/
7
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Ako najvýznamnejší zdroj informácií o surrealizme v Egypte, z ktorých vychádzal
zrejme aj Sam Bardaouil je publikácia egyptského autora menom Samīr Gharīb s názvom
as-Surjālīja fī Miṣr (Surrealizmus v Egypte), z roku 1986. Tá prináša podrobný historický
prehľad udalostí súvisiacich s hnutím egyptského surrealizmu, texty surrealistov a texty zo
surrealistických výstav. Jej anglická verzia je len základný prehľad míľnikov
surrealistického hnutia v Egypte, kde sú štyri strany venované umeleckej kritike, teda
textom vydávaných týmto hnutím.
V menšej miere sa egyptskému surrealizmu venovali aj ďalší egyptskí, či arabskí
autori, ako napr. ʼIṣām Maḥfūẓ, Aimé Azzar.
Existujú tiež autori, ktorí sa zaoberali lokálnymi surrealistickými hnutiami, medzi
ním aj egyptským surrealistickým hnutím, napríklad publikácia Black, Brown & Beige:
Surrealist Writings from Africa and the Diaspora.
Dôležitou sa javí byť aj téma umeleckej kritiky a teórie umenia na Blízkom
Východe. Zatiaľ čo možno predpokladať, že každá arabská krajina má publikácie o svojom
umení a jeho histórii - a krajiny, ktoré boli vedúcimi na poli moderného umenia na Blízkom
Východe, ako Egypt, či Irak sú po tejto stránke zmapované ako v arabských, tak aj
v anglických publikáciách - na poli teórie umenia a kritiky obdobný projekt systematického
mapovania zatiaľ neprebehol. Je otázne, či má tento fakt základ v nedostatku pôvodnej
kritickej tvorby, alebo iba nedostatku záujmu o ňu. Možno však spomenúť, že v Egypte
existuje v rámci Akādīmīat al-funūn (Akadémie umení) aj al-Maʿhad al-ʿālī li-l-naqd alfannī (Ústav pre umeleckú kritiku). Umelecké kritika má dodnes svoje miesto a tradíciu
v populárnych médiách, ako napríklad noviny al-Ahrām, ale aj v odbornejšie ladených
časopisoch ako napr. Ibdāʿ (Tvorba). Problémom zostáva nedostatok súborných publikácií
kritických pohľadov na históriu umenia, či publikácií z teórie umenia.
V našom geografickom okruhu sa téme egyptského surrealizmu venoval napr. Ondřej
Beránek článkom The Surrealist Movement in Egypt in the 1930s and the 1940s, alebo
čiastkovo Hana Nováková v jej faktograficky bohatej publikácii Egyptské výtvarné umění
ve 20. století – modernizace a moderna.
Celkovo možno k téme práce poznamenať, že bola zadaná ešte v roku 2015, teda pred
publikovaním najvýznamnejších príspevkov k spracovávanej téme.
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2. Život a dielo Ramsīsa Jūnāna v umelecko-historickom kontexte
Ramsīs Jūnān bol svedkom niekoľkých umelecko-historických etáp. Na počiatku to
bolo obdobie akademizmu – obdobie vrcholiace po založení Madrasat al-funūn al-džamīla
al-ʿuljā (Akadémia výtvarných umení) v roku 1908 - ktorá bola najvyššou inštitúciou pre
štúdium umenia a umožnila vzostup prvej generácie „skutočne egytských“ umelcov ako
Muchtār, no na druhej strane sa jej vyučovacie metódy pohybovali na poli klasického
európskeho

akademizmu

polovice

19.storočia,

zameraného

na

popisné

štúdie

a vyzdvihovanie neoklasicistickej vízie antického ideálu umenia, posilnené výlučne
európskymi pedagógmi na nej pôsobiacimi. Napriek tomu jej patrí zrejme patrí vďaka za
vzostup prvých moderných umelcov Egypta, ktorého bol Ramsīs Jūnān svedkom. Sám sa
potom stal súčasťou reakčného hnutia surrealizmu, obdobia nástupu existencializmu
v Paríži a nakoniec násirovského Egypta v 60. rokoch. Ide o obdobia, kedy sa v Egypte
udiali zásadne historické zmeny, ako zvrhnutie monarchie a revolúcia v roku 1952. Ako
umelec pritom tiež prešiel viacerými etapami, i keď v ich definícii sa autori líšia. Išlo
o etapu surrealizmu, abstrakcie, z časti existencializmu a absurdity8.
Ramsīs Jūnān bol vo svojej tvorbe otvorene politický i keď už menej konkrétny. Jeho
postoje možno označiť ako ľavicové a silne protifašistické, najmä v 30. a 40. rokoch. Tak aj
agonicky prevoláva v jednej zo svojich esejí roku 1947: „Mládež všetkých krajín – vysmejte
sa vašim otcom! Napľujte do tvárí vašich vojakov!“9
Možno povedať, že v každom období, ktorým prechádzal reagoval vo svojej
teoretickej tvorbe na dianie v spoločnosti a boli to často práve sociálne a politické pomery,
ktoré formovali jeho názory. Ako často citovaný sa uvádza jeho výrok o surrealizme: „A
musíme podotknúť, že surrealistické hnutie je v prvom rade výzva k sociálnej, etickej
revolúcii, skôr než by bola umeleckým smerom“10, ktorý má mnoho interpretácii, no jednou
z nich je poukázanie na politickú angažovať autora a to jednak v zmysle politicky
angažovaného umelca, ale aj ako sociálne aktívneho jedinca. V jeho diele teda nachádzame
odzrkadlenie historických a kultúrnych zmien a postojov jeho doby.
Pre porovnanie AŠ-ŠĀRŪNĪ, Ṣubḥī. al-Muṯaqqaf al-mutamarrid, str.4
Príloha č.6: Vybrané časti z prehlásenia, s.40
10
Príloha č.2: Zámer súčasného umelca, s.26
8
9
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Nasledujúce kapitoly uvádzajú jednotlivé etapy jeho života a tvorby s poukázaním
na umelecko-historické okolnosti, ktoré ich sprevádzali.

2.1. Počiatky a vzdelanie
Ramsīs Jūnān sa narodil v roku 1913 v al-Minjā, v rodine prostých pomerov. V roku 1929
nastúpil na formálne štúdium umenia na Akadémii umení v Káhire [vtedy Madrasat alfunūn al-džamīla al-ʿuljā (Akadémia výtvarných umení), dnes Kullíjat al-funūn al-džamīla
bi-l-Qāhira na Zamáleku (Fakulta výtvarných umení v Káhire)].
Podľa aš-Šarūnīho11 sa mu nepozdávalo učenie profesorov, preto sa vzdelával sám. Čítal
francúzske knihy, knihy o slobode prejavu, oslobodení sa od princípov akademizmu a
popisného spôsobu zobrazovania prírody. Cítil, že má viac vedomostí ako jeho profesori, že
nedokáže znášať školské normy pri výučbe umenia. Odmietol imitáciu prírody. Započal
novú etapu svojho života venovanú boju s klasicizmom a realizmom a dokonca aj
impresionizmom. Jeho prvá rebélia prišla v roku 1933, keď opustil štúdium.
V nasledujúcich rokoch sa venoval výučbe kresby v Būr Saʿīde, Ṭanṭā a v az-Zaqāzīqu
kvôli finančnej situácii. Popri tom sa dostal do kontaktu s umelcom Habībom Džūrdžīm
(1892-1964), pôsobiacim na Madrasat al-muʿallimīn al-ʿuljā (Vysokej škole pedagogickej)12
a spoznali sa vďaka snahe Jūnāna získať certifikát pre výučbu umenia. Toto priateľstvo sa

ukázalo byť kľúčové. Ramsīs sa v roku 1935 pridal k umeleckej skupine, ktorú viedol
Džūrdžī - Džamāʿat al-diʿāja al-fannīja (Skupina pre propagáciu umenia),13 ktorá neskôr
vydala Ramsīsovu prvú knihu Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného umelca)
a Džūrdžī k nej napísal úvod.14
Džūrdžī v tej dobe okolo seba združoval umelcov, ktorí vyšli z Akadémie, ale chceli získať
neformálne, a teda pravdepodobne slobodnejšie a širšie vzdelanie. V jeho ateliéri sa

AŠ-ŠĀRŪNĪ, Ṣubḥī. al-Muṯaqqaf al-mutamarrid, s.12
AŠ-ŠĀRŪNĪ, Ṣubḥī. al-Muṯaqqaf al-mutamarrid. s.14
13
GHARĪB, Samīr. as-Surjālīja fī Miṣr, s.26; AŠ-ŠĀRŪNĪ, Ṣubḥī. al-Muṯaqqaf al-mutamarrid, s. 23
14
GHARĪB, Samīr. as-Surjālīja fī Miṣr, s.30
11
12
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stretávali s deťmi fallāhov, ktorých inštruoval v práci s hlinou.15 Táto tradícia našla
pokračovanie v jeho zaťovi, ktorým bol Ramsīs Wiṣā Wāṣif (1911-1974). Ten založil
centrum pre umenie nesúce jeho meno v Gíze, v časti al-Ḥarrānīja. Tu nechával miestne deti
tvoriť podľa ich fantázie, bez inštruktáže, či vzdelávania s výnimočnými výsledkami.
Ramsīs Jūnān sa tomuto experimentu venoval v eseji Umenie na dedine.16 Najdôležitejšou
podstatou zostáva, že členovia nasledujúcej generácie si prešli neformálnym vzdelaním, pod
vedením Džūrdžīho. Medzi nich patril aj neskorší člen surrealistického hnutia Kāmil atTilmisānī (1915-1972). Ďalším šíriteľom neformálneho vzdelania bol Jūsuf al-ʿAfīfī ,
s ktorým prišli do kontaktu tak Jūnān, ako Fu’ād Kāmil (1919-1973) alebo Kāmil atTilmisānī.17

Na umeleckej scéne toho času prevládali dve skupiny – ar-Raʿīl al-awwal, alebo al-Džīl alawwal (Prvá generácia) z Madrasat al-funūn al-džamīla al-ʿuljā (Akadémia výtvarných
umení) a skupina Habība Džūrdžīho.18 Z pohľadu aš-Šarūnīho prvá skupina bola tradičná,
neovládali písanie o umení, alebo diskusie o ňom. Preto sa druhá skupina v ostrej opozícii
k nim vyznačovala teoretickými znalosťami o umení aj výučbe umenia, vzdelávaní umením
a niektorí z nich, podľa aš-Šarūnīho - dokonca veľa hovorili a málo tvorili. Ich práca sa ale
neuchytila na verejnosti, napriek ich teoretickej prevahe.19 Možno tu pozorovať základy,
ktoré formovali Jūnāna – ako dôležitosť teoretickej práce a neformálneho vzdelania,
slobodného uvažovania a prístupu k umeniu.
Ohľadom celkovej umeleckej klímy 30.rokov aš-Šārūnī uvádza, že išlo o obdobie
ekonomickej krízy, rozmachu fašizmu a nacizmu, zákazu knihy Ṭāhā Ḥusajna
o predislámskej poézii. V umení existoval iba štýly akademizmu a impresionizmu a hlas
umenia ešte zoslabol, keď v roku 1934 zomrel Muchtār. Vláda už finančne nepodporovala
umenie, súkromní znalci preferovali umenie európske a ovzdušie nebolo naklonené
slobodným umeleckým prejavom.20 Vtedy sa objavil surrealizmus a Ghājat ar-rassām al-
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ʿaṣrī (Zámer súčasného umelca).

2.2. Surrealizmus
Podstatnú úlohu v uvedení surrealizmu v Egypte hral básnik Georges Henein (19141973).21 Jeho otec bol diplomat Ṣādiq Ḥinajn Bāšā, vďaka čomu prežil detstvo a mladosť
v Taliansku, Španielsku a Francúzsku, kde ukončil štúdium na Sorbonne diplomom z práva,
literatúry a dejín.22 I keď písal výlučne vo francúzštine, ovládal na rovnakej úrovni
arabčinu, taliančinu, gréčtinu, angličtinu a francúzštinu.23 Jeho záujem o surrealizmus sa
začal prejavovať prostredníctvom umeleckej skupiny Les Essayistes [al-Muḥāwilūn
(Esejisti)]. V nimi vydávanom periodiku Un Effort (Úsilie) vydal dva články.24 V jednom
z nich [Min al-lā waqiʿīja (Z ireálnosti)] predstavuje svoj cieľ založiť nezávislý umelecký
prúd, ktorý by vychádzal zo surrealizmu.25 Významným momentom bolo osobné stretnutie
sa s André Bretonom - zakladateľom surrealistického hnutia - v roku 1936. Týmto
stretnutím sa započala aj ich osobná korešpondencia počas nasledujúceho obdobia.
V Egypte bol surrealizmus prvý krát verejne predstavený na francúzskej prednáške Heneina
s názvom Bilan du Mouvement Surréaliste, 4.2.1937.26
Ďalším krokom bolo vydanie manifestu Vive l´art dégénéré / Jaḥjā-l-fann al-munḥaṭṭ (Nech
žije degenrované umenie) 22.12.1938, vo francúzštine a arabčine. Podpísalo sa pod neho 37
básnikov a umelcov, medzi inými aj Henein, Fu’ād Kāmil, Anwār Kāmil, Kāmil al-Tilmisānī,
Angelo de Riz. Ramsīs Jūnān nepatril medzi jeho signatárov, ale patril do skupiny umelcov,

ktorý sa na ňom podieľali. Takmer okamžite sa k nim formálne pridal a patril medzi

Viď BERÁNEK, Ondřej. The Surrealist Movement in Egypt in the 1930s and the 1940s. In: Archiv
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popredných členov neskôr založenej surrealistickej skupiny (viď nižšie).
Samotná idea manifestu, ako prejavu avantgardných hnutí niesla politický aj revolučný
nádych. Tak ako bola v európskych avantgardách spájaná so vznikom a demonštráciou
prejavu umeleckého programu nového umeleckého smeru, prinášal aj tento manifest
predzvesť vzniku skupiny európskych surrealistov. Tematicky sa manifest zaoberal najmä
reakciou na výstavu Entartete Kunst (Zvrhlé umenie) (1937)27 v nacistickom Nemecku,
znepokojením nad dehonestáciou umenia a literatúry a pomýleným chápaním umenia zo
strany nemeckého národného socializmu a talianskeho fašizmu. Rodiace sa hnutie
surrealizmu sa ním otvorene hlási k tomu, čo nacistický režim označil ako Zvrhlé umenie
a s ním aj k politickej revolte voči nacizmu a fašizmu:
„Nevidíme v týchto spiatočníckych mýtoch nič iné ako väznenie mysle. Umenie je predsa zo
svojej podstaty neustálou myšlienkovou a pocitovou vzájomnosťou, spoločnou pre celé
ľudstvo – nemožno prijať takéto vyfabrikované hranice...musíme sa postaviť do radov tohto
zvrhlého umenia – v ňom je naša nádej a naša budúcnosť.“28
Niektorí autori upozorňujú na jeho súvis s manifestom podpísaným Bretonom
a Diegom Rivera 25.7.1938, pod názvom Medzinárodná federácia nezávislého revolučného
umenia.29 Lokálne podmienky pravdepodobne tiež prispeli k radikálnemu odporu voči
fašizmu. Sam Bardaouil stavia základy surrealistického hnutia v Egypte práve na lokálnom
vzostupe fašistických hnutí, ako al-Qumṣān az-zarqāʼ (Modré košele) - polomilitantnej
organizácie patriaca k strane Wafd: „pomenovaní po farbe svojich košieľ, boli tieto jednotky
kvázi-vojakov posielané do ulíc pre infiltráciu medzi demonštrujúcimi a ak to bolo potrebné
dokonca aj pre vyvolanie verejného násilia za účelom potlačiť anti-wafdovské nálady.“30
Historicky možno spomenúť aj existenciu ďalších fašistických zoskupení v Egypte, ako
hnutie Miṣr al-fatāt (Malodoegypťania), založené v roku 1933 a al-Qumṣān al-chaḍrāʼ
(Zelené košele) v roku 1935. Svoj podiel mali aj dve návštevy Marinettiho – umelca otvorene
Výstava Entartete kunst bola usporiadaná v Mníchove ako výsmech a zamietnutie moderného umenia.
Viac ako 600 obrazov moderného umenia bolo chaoticky rozvešaných na stenách, doplnené
zosmiešňujúcimi nápismi na stenách. Nacistické Nemecko podporovalo konzervatívne, realistické
a figurálne umenie, propagujúce štátnu moc
28
al-Kitāba al-ʼuchrā. No.3, 1992, s.6
29
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nakloneného fašizmu - v Egypte, v roku 1929 a 193831. Ako druhý faktor vtedajšej
kultúrnej a politickej nálady uvádza Bardaouil rastúcu chudobu a zložitú situáciu pracujúcej
triedy. Keď 85% obyvateľov Egypta patrilo k pracujúcej triede a žilo v hlbokej chudobe,
bolo jednou z možností ako ich odvrátiť od nasledovania fašizmu ponúknuť im ľavicovú
ideológiu.32 Ako tretí faktor uvádza umeleckú klímu v Egypte, ktorej smer bol udávaný
zoskupením Société des amis de l´art/ Džamʿījat muḥibbī al-funūn al-džamīla (Združenie
milovníkov výtvarného umenia). To organizovalo každoročný Salón, vystavujúci

konzervatívne umenie. Členom zoskupenia bol aj najznámejší egyptský zberateľ umenia
Muḥammad Maḥmūd Chalīl, ktorý síce v povedomí vystupuje ako zberateľ moderného umenia,
jeho vkus sa ale obmedzoval len na francúzske maliarstvo a sochárstvo 19. storočia. Verejne
vyjadroval svoje opovrhnutie modernou egyptskou umeleckou tvorbou.33
Na druhej strane tu nachádzame často citovanú správu o živote mladých umelcov
z okruhu Ramsīsa Jūnāna, ktorej autorom je Luwīs ʿAwaḍ34 a popisuje bohémsku slobodu

mladého umeleckého hnutia a ich vzťah k arabskej aj kozmopolitnej tradícii : „Po prvý krát
som sa s ním (Ramsīsom Jūnānom) spoznal v roku 1940 po tom, ako som sa vrátil zo
študijného výskumu, a spolu s ním som spoznal skupinu výtvarných umelcov zvláštneho
zmýšľania a zvláštnych spôsobov. Rozprávajú sa o umení, o literatúre, o filozofii, o politike,
o spoločenských hodnotách a o kultúre, ako by to všetko bolo jedno a to isté. Boli
revolucionári a boli ľavičiari. Mali ateliéri v dvoch, alebo troch budovách vo štvrti Darb
al-Libbāna, vedľa Citadely, nad mešitou al-Rifāʿīho, na pár krokov od mešity as-Sulṭāna
Ḥasana. Vždy keď som ich išiel navštíviť a vystupoval som týmto briežkom, zdalo sa mi, že
som na námestí Place de Terte na Montmartri a vystupujem tými nekonečnými schodmi ku
katedrále Sacre Coeur. Ich svet bol mamlúcky, zdedili v ňom prach z čias Mamlúkov. Nebol
to však svet, kde by strašili duchovia oných bojovníkov, dokonca ani tých povraždených pri
masakre na Citadele. Títo mladíci všetko vnímali tak, že žijú vo vežiach zo slonoviny,
postavených za čias aẓ-Ẓāhira Bajbarsa, Qalāwūna a Quṭuza. Nikdy som v ich ateliéroch

31
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nevidel gauče, či kreslá, či akékoľvek stopy mestského života. Na dlážke mali tvrdé tkané
koberce. Spávali na vyvýšených miestach vystlaných raz matracmi, inokedy farebnými
pruhovanými dekami. Svietili si hrubými plynovými lampami, ktorých svetlo sa lámalo na
spleti vyrezávaných, starodávnych okien (mašrabíjí), so stopami zašlej krásy. A inokedy som
zas videl klinec zabitý do steny, na ktorom visela bunda, či nohavice.
Najčastejšie hovorili po francúzsky, ale nie tou francúzskou zmiešaninou, ktorú v tom čase
stvorili Egypťania prichádzajúci z Levanty. Hovorili francúzštinou parížskych intelektuálov,
knižnou francúzštinou. Ovládali kultivovanú angličtinu. Hovorili po arabsky a to mnohými
štýlmi a spôsobmi. Okrem kníh o umení, stojanov, plátien, krabíc s farbami, štetcov na
maľovanie a paliet som nikdy nevidel na zemi ani v rohoch nič iné, len zbierky poézie
Rimbauda, či Andrého Bretona, alebo Aragona, Romány Kieslera, Célina, D.H.Lawrenca,
alebo štúdie o civilizácii Inkov, Aztékov a čiernej Afrike. Všetci z nich mali pritom do
dvadsaťpäť rokov, snáď až na pár výnimiek. Pohybovali sa okolo Ramsīsa Jūnāna,
zakladateľa surrealizmu v Egypte a neskôr zakladateľa abstrakcie.“35
V tomto protichodnom prostredí sa krátko36 po podpísaní surrealistického manifestu
sformovala skupina Art et Liberté/ Džamāʿat al-fann wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda). Jej
najvýznamnejšími členmi boli Henein, Jūnān, Fu’ād Kāmil (1919-1973), Anwār Kāmil
(1913-1991) a Kāmil al-Tilmisānī. Spoločne usporiadali päť výstav pod názvom slobodné,
alebo nezávislé umenie v rokoch 1940 - 1945. Tak ako bol Henein najvýznamnejšou osobnosťou
hnutia pre oblasť literatúry, Jūnān bol osobnosťou vedúcou na poli výtvarných umení, ako aj

teoretickej tvorby v oblasti výtvarného umenia. Zúčastňoval sa na výstavách a aktivitách
hnutia a patril medzi jeho neúnavných propagátorov. Možno povedať, že od trojice Henein,
Jūnān, at-Tilmisānī pochádza väčšina textov spätých so surrealistickým výtvarným hnutím
v Egypte, pričom Jūnān vnímal sám seba, ale aj skupinu ako súčasť celosvetového prúdu
surrealizmu, ako neskôr poukážeme. Surrealizmus vnímal ako jedinú súdobú možnosť
tvorby, čo plne prejavoval vo svojej výtvarnej aj teoretickej činnosti.
Prvá výstava hnutia sa konala vo februári 1940 v Qāʿat an-Nīl (Sála Níl) na námestí
Sulajmān Bāšā (dnes Ṭalʿat Ḥarb)37 pod názvom al-Fann al-mustaqill (Nezávislé umenie).
35
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Bardaouil38 k tomu však dodáva, že priestory pôvodne patrili talianskemu klubu s názvom
The Risotto Club, neskôr premenovaným na Il Nilo. Podľa jeho názoru tiež nešlo o čistú
koincideniu, ale zámer reagujúci na fašistické tendencie Talianska, konkrétne rasistický
manisfest vydaný v júli 1938 [Manifesto della razza (Manifest rasy)], ako aj spomínanú
Marinettiho návšetevu v Egypte roku 1938. Výstavy sa tiež zúčastnili Taliani a Egypťania
talianskeho pôvodu žijúci v Egypte, popri egyptských a napríklad aj židovských umelcoch.
Nasledovali druhá výstava v roku 1941. Samīr Gharīb ju charakterizuje ako úspešnú,
s hojnou účasťou zahraničných autorov pobývajúcich v Egypte. Skupina sa hlásila najmä
k odporu ku klasicistickému, konzervatívnemu umeniu: „odpor ku klasicistickým obrazom,
ktoré oplývajú odpornou krásou, z ktorých sa tešia dámy z vyšších vrstiev...“39 Bardaouil40
tu upozorňuje na vedomú opozíciu výstavnej stratégie k prevládajúcej politike kultúry, keď
na rozdiel od „klasifikovaných“ diel na výročnom Salóne prezentovali surrealisti diela bez
popisov, bez názvov autorov alebo uvedenia ich národnosti. Popisy pri mene autora (bežne
vnímané ako biografie) v katalógu mali často absurdný, ironický a parodický význam.41
3.výstava sa konala v Hoteli Continental 21. – 30. mája 1942. Zúčastnili sa jej po pravý krát
aj umelci zo Sýrie a Libanonu. Bola vystavená široká škála médií (oľejomaľby, akvarely,
enkaustika, sochy a masky).42
4. výstava sa uskutočnila 12.5.1944 v Lyceé du Caire pod názvom Li-l-fann al-mustaqbal
(K umeniu budúcnosti) a zúčastnil sa jej aj významný egyptský umelec Maḥmūd Saʿīd,
ktorý sa priamo nehlásil k skupine al-Fann wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda), alebo
k surrealistickým aktivitám.43 Ako tiež uvádza Gharīb44 – nie všetci zúčastnení umelci boli
surrealisti, ale všetci sa hlásili k duchu novátorstva a slobody v umení.

5. výstava sa konala 30.5.1945 na rovnakom mieste – v Lyceé du Caire a predznamenala
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blížiaci sa rozpad hnutia.45
Skupina sa popri umeleckej a výstavnej činnosti venovala aj publikačnej činnosti. Už bolo
spomenuté, že umelci mladej generácie sa prikláňali k tomuto druhu činnosti ako k opozícii
voči skupine starších umelcov [al-Džīl al-awwal (Prvá generácia)]. Pri skupine al-Fann
wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda) išlo ale priamo o programové smerovanie skupiny. Publikácie
a písané slovo boli súčasťou ich výstav, katalógov, pravidelného publikovania v periodikách.
Na tento účel si zriadili vlastný časopis46. Na počiatku bola snaha o založenie časopisu al-Fann

wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda), v roku 1939, ktorý vyšiel iba v dvoch výtlačkoch.47 Od roku
1940 potom časopis at-Taṭawwur (Progres), ktorý síce vyšiel iba v siedmych výtlačkoch, no
patril k hlavným a najúčinnejším šíriteľom ich myslenia a reakcie naň pretrvávajú dodnes. Jeho
redaktorom bol Anwār Kāmil a začali s predajom časopisu za dva egyptské qirše, vydania sa
postupne stenčovali až skončili, oficiálne z dôvodu nedostatku financií.48 Bližší pohľad nám
ponúka text Anwāra Kāmila49, v ktorom hovorí, že po 4. čísle at-Taṭawwuru (Progres) ho pre
cenzúru museli obmedziť na polovicu. Ḥasan Rifʿat Bāšā si ho zavolal do kancelárie a poprosil
ho, aby nepísali tak vyhranene. Niektorí údajne žiadali zrušenie tohto časopisu - ako britská
ambasáda, palác a al-Azhar.

V časopise at-Taṭawwur (Progres) publikovali viacerí autori, medzi nimi sa článkom o umení
a kultúre venovali najmä Kāmil al-Tilmisānī a Ramsīs Jūnān. Henein publikoval kultúrne

zamerané články ako aj svoje básne, Albīr Qusajrī (Albert Cossery) sociálne poviedky50.
Prvé číslo časopisu vydané v januári 1940 obsahuje Jūnānovu slávnu esej Mustaqbal alṯaqāfa fī Miṣr (Budúcnosť kultúry v Egypte) – reakciu na rovnomennú knihu Ṭāhā Ḥusajna,

kde napriek čiastkovému nesúhlasu s autorom vyjadruje svoju podporu a hlboké odsúdenie
spoločenského zamietnutia jeho knihy Fi-š-šiʿr al-džāhilī (O predislámskej poézii).
Spochybňuje najmä pozície hodnotiace vieru, resp. ateizmus autora. Časopis ďalej obsahuje
články venované Freudovi, sociálnym teóriám myslenia, umelecko-kritické články, ako aj
GHARĪB, Samīr. as-Surjālīja fī Miṣr, s.104 – poznamenáva, že išlo síce o zlatý vek hnutia, ale bolo cítiť
ich blížiaci sa koniec.
46
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články bojujúce proti spiatočníctvu v spoločnosti – teda za práva žien (Anwār Kāmil), proti
mnohoženstvu, ďalej presadzovali myšlienku, že prostitúcia je len dôsledkom chudoby a je
potrebné zabezpečiť lepšie vzdelávanie (Jūnān), tiež vystupovali proti al-Aẓharu (Anwār
Kāmil).51 Obsahoval napríklad aj ekonomické správy o zamestnanosti a vyjadrovali sa
k širokej škále spoločenských a politických problémov v ľavicovom duchu.
Dôležitým zostáva aj fakt, že at-Taṭawwur (Progres) bol vydávaný čisto v arabčine.
Haneinove básne napísané pôvodne vo francúzštine tak boli preložené do arabčiny.
Po zániku časopisu at-Taṭawwur (Progres) sa teoretická aktivita skupiny presunula do
časopisu al-Madžalla al-džadīda (Nový časopis), ktorej redaktorom sa stal Jūnān v roku
1942 a zotrval na tomto poste až do mája 1944, kedy prišlo k zakázaniu časopisu.
Zánik surrealistickej skupiny bol pravdepodobne motivovaný viacerými faktormi. Ako
najznámejší sa uvádzajú politické represie, keď došlo k zatknutiu niektorých členov
socialistických strán.52 Následne 11.6.1946 nechal predseda vlády Ṣidqī Bāšā zatknúť aj
niektorých členov al-Fann wa-l-ḥurrīja (Umenie a asloboda) a ich prívržencov, ako
napríklad Salāma Mūsā, Anwār Kāmil.53 Zatknutý bol aj Ramsīs Jūnān a o jeho prepustenie
na kauciu 3000 francúzskych frankov sa zasadil Henein.54
Ďalším dôležitým prvkom boli osobné a názorové nezhody Heneina a Bretona, ktoré sa
začali prejavovať po roku 1946.55 Napriek čiastočnému pokračovaniu vo výstavných
aktivitách egyptského surrealizmu najmä zo strany Heneina , vrátane vystavenia diel Jūnāna
a at-Tilmisānīho na surrealistickej výstave v Paríži roku 1947, nasledoval záujem
o surrealizmus v Egypte postupný úpadok. Ďalšia ostrá vlna nesúhlasu medzi francúzskym
a egyptským hnutím nasledovala v roku 1948, keď sa francúzski surrealisti rozhodli
zorganizovať aukciu ich diel na podporu novovznikajúceho štátu Izrael.56
Hlavní predstavitelia surrealizmu postupne odišli z Egypta, alebo zmenili pole svojej
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činnosti. Ramsīs Jūnān opustil Egypt v roku 1948 a odišiel do Paríža. Neskoršie obdobie
znamenalo uňho ako aj u Fu’āda Kāmila radikálnu zmenu maliarskeho štýlu na abstrakciu.
Kāmil a Ḥasan at-Tilmisānī sa začali venovali filmu. Albīr Qusajrī odišiel do Paríža už v roku

1945.
Henein definitívne opustil Egypt až v roku 1960.57 Ako uvádza Gharīb58 - boj surrealistov sa

v 40. a 50. rokoch utíšil a svoju úlohu hrala aj revolúcia roku 1952. S Gamālom ʿAbd anNásirom sa členovia organizácie stretli osobne na niektorých ich diskusiách ešte v čase
aktívnej činnosti hnutia a v redakcii al-Madžalla al-džadīda (Nový časopis), v čase, keď bol
Jūnān jej redaktorom. Na počiatku boli optimistický ohľadom revolúcie, no revolúciu
neviedol podľa ich očakávaní ľud, ale armáda. Henein sa cítil post-revolučnou Káhirou
dotknutý - rasizmus, ohováranie, národnostná ideológia a kultúrna uzavretosť ho napokon
presvedčili k odchodu.
Ako posledná výstava hnutia je označovaná výstava s názvom al-Madžhūl lā jazālu
(Nepoznané stále existuje) v roku 1959, ku ktorej vyšiel aj katalóg a organizovala ju nanovo
vzniknutá skupina Naḥwa-l-madžhūl (Smerom k nepoznanému). Jūnān, ktorý sa ku skupine
aj výstave pridal v ňom vysvetľuje svoj príklon k abstrakcii ako „návrat k pôvodu...Čo je
zmysel ľudského bytia? – to je metafyzická otázka, ktorú šepká myseľ moderného
človeka...“59 Gharíb tu dopĺňa, že „surrealizmus považoval za jednu z etáp svojej činnosti,
snahu o vytvorenie novej mytológie, kde sa predstava a realita prelínajú, kde sa prelína
vonkajšie a vnútorné, múdrosť s bláznovstvom...život so smrťou. Bolo to odhaľovanie
niečoho skrytého v bytí, v prvopočiatku človeka. Preto teraz objavuje vznik týchto tvarov,
prvopočiatočnú hmotu, jej delenie.“60
Aj keď zmenou prešli aj samotné texty Jūnāna a v 50.rokoch - strácajú priamo politický,
ľavicový a revolučný nádych, podstatné postoje k umeniu ako slobodnému prejavu sa
v ňom nemenia.
Aš-Šārūnī poznamenáva61, že al-Fann wa-l-ḥurrīja prinajmenšom vyjadrila pocity mladej
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generácie nad stratenosťou človeka a jeho odcudzení sa spoločnosti vo veku kapitalizmu a
materializmu, vyjadrovala ich strach a obavy z násilia. No táto druhá skupina (Naḥw almadžhūl) vyjadrovala skôr, že stratili cestu - preto aj zanikla.
Zhrnutie významu surrealistického hnutia pre umelecké dejiny Egypta ponúka aj Gharíb62
tvrdením, že: “Mnohí si myslia ,že surrealizmus bol len mrakom, ktorý sa mihol ponad
Káhiru, ale neuvedomujú si, že z toho mraku zapršalo, čo i len málo a ten dážď vyživoval
niečo nové, čo rástlo, my sme ho požili a vošiel tak do nášho kultúrneho bytia.” Jeho vplyv
zhŕňa nasledovne:
1. egyptský surrealizmus sa začlenil do európskeho prúdu. Okrem toho nepriniesol do
Egypta len surrealizmus, tá istá generácia predstavila aj abstraktné umenie
2. surrealistické hnutie sa zúčastňovalo kultúrneho života tej doby a bolo jeho súčasťou
3. po al-Fann wa-l-ḥurrīja vznikli ďalšie skupiny, ktoré ňou boli ovplyvnené a boli jej
podobné ako napr. al-Fann al-muʿāṣir (Súčasné umenie)
4. skupina ovplyvnila nasledujúcu generáciu a jej umelcov, ktorí sa stali najdôležitejšími
výtvarnými umelcami Egypta . Surrealistická skupina v Egypte, tak ako aj vo svete, bola
obrovská výzva pre klasicistický akademizmus
Ramsīs Jūnān bol súčasťou tohto hnutia od jeho počiatkov. Pred oficiálnym vytvorením
hnutia bol súčasťou spoločnosti umelcov, ktorí sa neskôr stali členmi surrealistického
hnutia, tak ako sme poukázali v citácii Luwīsa ʿAwaḍa.63 Neskôr sa zúčastňoval aktivít
a výstav hnutia a surrealizmus sa preňho stal jediným možným umeleckým jazykom. Ako
sa neskôr uvádza v kapitole 3.2.1. Surrealizmus ponúkal svoju vlastnú víziu surrealizmu,
formovanú lokálnym aj globálnym prostredím.

2.3. Parížske obdobie a návrat do Káhiry
Obdobie po odchode do Paríža roku 1948 predstavuje zmenu v umeleckej aj teoretickej
tvorbe Ramsīsa Jūnāna. Bol zamestnaný ako sekretár redakcie arabskej sekcie francúzskeho
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vysielania v Paríži. V roku 1948 usporiadal v Paríži výstavu, poukazujúcu na jeho prechod
k abstrakcii.64
Toto obdobie je zo strany egyptských autorov zaoberajúcich sa Jūnānom hodnotené skôr
negatívne, najmä z dôvodu jeho príklonu k abstrakcii, čo mnohí vnímali ako tendenčnosť,
vyprázdnenosť, alebo slepé nasledovanie už neaktuálneho prúdu65. Luwīs ʿAwaḍ na margo
uvádza: „Vedel som, že egyptský umelec, čo chce dobiť Paríž svojimi obrazmi, sa podobá
tomu,čo nos drevo do lesa. V mojich predstavách vyvolával obraz stoviek francúzskych
umelcov, ktorí vešali svoje obrazy na steny Luxemburskej záhrady, či na chodníky popri
rieke Seine blízko mosta Saint Michell, alebo na najvyššej časti námestia de Tertres pri
Montmartri. Pri ich obrazoch sa zastavovali ľudia s vychudnutými lícami, vyblednutými
tvárami a otrhanými odevmi. Na hrudiach im viseli vreckovkové kravaty, aké si zvyknú
obliekať maliari a tiež ich tak nazývali. A keď začalo z neba pršať, každý si zbalil svoje
obrazy a uchýlil sa do najbližšej verandy, pivnice, alebo kaviarne. Tak som mu rozpovedal
svoje myšlienky, ale on bol už pevne rozhodnutý.
V Paríži začal obdobie svojho stredného veku. Nevyhnutne sa musel zmieriť so životom.
Približne desať rokov v čase 1947 – 1956 pracoval ako zástupca riaditeľa arabskej sekcie
vo francúzskom rozhlase... Ramsīs Jūnān sa všetkými silami pokúšal zachrániť v sebe
umelca od úradníčka. Nasledoval preto francúzske výtvarné hnutie a náhle objavil
abstrakciu, vtedajší posledný módny výkrik umeleckého sveta. Francúzsky kritik Jacques
Lasíní, bývalý riaditeľ múzea moderného umenia v Paríži komentoval obrazy Ramsīsa
Jūnāna publikované v ´Batay´ májové číslo 5...“66
Nemožno nepostrehnúť ironickosť vety: „vtedajší posledný módny výkrik umeleckého
sveta“, ktorá veľmi zjavne naznačuje názor autora, že Ramsīs Jūnān prešiel na abstraktnú
tvorbu z dôvodu tendenčnosti a snahy o úspech v Paríži. Pravdou je, že prvé texty Jūnāna67
sa vyznačujú kritikou kubizmu a abstrakcie, na druhej strane vždy prejavoval záujem
o geometrické prvky v kompozícii.68
64

GHARĪB, Samīr. as-Surjālīja fī Miṣr, s.114
Bližšie k téme: GHARĪB, Samīr. as-Surjālīja fī Miṣr, s.115-117
66
Príloha č.1: Úvod, s.10.
67
Viď Príloha č.2: Zámer súčasného umelca
68
AŠ-ŠĀRŪNĪ, Ṣubḥī. al-Muṯaqqaf al-mutamarrid - upozorňuje, že Jūnān v Paríži v rokoch 1952 – 1956
vôbec netvoril (na poli výtvarného umenia).
65

31

I keď analýza umelecká tvorby Jūnāna nie je prvotným cieľom tejto práce, je nutné
upozorniť, že celkové kultúrne a umelecké ovzdušie v Európe prekonalo zásadnú zmenu
po 2. svetovej vojne. Okrem nástupu existencializmu možno spomenúť napríklad nedávny
výklad dejín umenia prezentovaný v knihe Umění po roce 1900 modernismus
antimodernismus postmodernismus69, kde sa psychoanalýza a Freud spomínajú ako
najsilnejší vplyv na umenie moderny v 1. polovici 20. storočia, kryštalizujúci v surrealizme.
Záujem o nevedomie potom v nasledujúcom období pretrval v informeli, abstraktom
expresionizme a v umení skupiny Cobra. V tomto uhle pohľadu môžeme skonštatovať, že
Jūnān išiel na čele so súdobým pohybom v umení a to zrejme aj bez jeho poznania. Jeho
tvorba sa tiež nedá jasne identifikovať s iným (známym) autorom a predstavuje
pravdepodobne tvorbu jedinečnú. Jeho dielo (surrealistické aj abstraktné) by bolo možné
hodnotiť aj vzhľadom na avantgardnú snahu o antiestetiku, rozbíjanie kontemplatívnych
spôsobov estetickej skúsenosti, založenej na spoločenskej účasti, nie emanácii diela.70 Práve
tu môžeme nájsť jeho prienik teoretickej a umeleckej tvorby – ako diela vstupujúceho do
spoločenského kontextu, diela ako prvku informovanosti, politickej osvety a sebautvárania.
Možno sa len domnievať, že negatívne reakcie na odchod Jūnāna do Paríža a jeho zmena
v štýle tvorby boli u egyptských autorov ovplyvnené smerovaním egyptského umenia v 60.
– 90. rokoch - a to vo väčšine smerovaním k figurálnemu umeniu, citujúcemu často ľudové
a tradičné motívy a techniky, ako budeme sledovať v ďalších častiach práce.
Odchod Jūnāna späť do Káhiry bol opäť motivovaný politicky, keď v roku 1956 odmietol
spolu s ďalšími štyrmi Egypťanmi vo francúzskom rozhlase odvysielať správy proti Egyptu
(súvisiace so Suezskou krízou) a Francúzsko ich následne vyhostilo.71

2.4. Po návrate do Káhiry
V počiatočnom období po návrate mal Jūnān problémy nájsť si prácu kvôli existencii jeho
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spisu z predošlého obdobia u bezpečnostných zložiek72, ale v roku 1958 bol vymenovaný
riaditeľom umeleckých záležitostí na Ázijsko-africkej konferencii – prekladal a korigoval
preklady iných. V roku 1960 sa bol v skupine historicky prvých umelcov, ktorí získali
umeleckú rentu, zavedenú vtedajším ministrom kultúry na podporu umeleckej tvorby. Tento
typ renty (tafarrugh) existuje v Egypte dodnes.
Udelenie renty mu umožnilo venovať sa naplno teoretickej a umeleckej tvorbe. Kritická
situácia prišla ale už nasledujúci rok 1961, keď al-ʿAqqād otvorene vystúpil voči
udeľovaniu renty časti moderných umelcov73- medzi ktorými bol aj Jūnān74 a hrozil svojou
demisiou. Aj keď túto krízu sa umelcom nakoniec podarilo ustáť, Jūnān sa nevyhol
definitívnej snahe o svoju diskreditáciu ako abstraktného umelca. Incident, ktorý popisuje
aš-Šarūnī75 sa udial v roku 1964, keď bola v časopise Āchir sāʿa (Posledná hodina)
uverejnená kresba vytvorená opicou a označená ako kresba Pabla Picassa. Následne autori
článku požadovali reakciu na ňu od piatich abstraktných umelcov poberajúcich rentu. Jūnān
sa v reakcii na kresbu o nej vyjadril pozitívne, čo po uverejnení jeho reakcie vyvolalo jeho
diskreditáciu a ohlasy na odobratie renty. Tú mu komisia skutočne nepridelila a opätovne ju
získal až v roku 1966, ale nie na výtvarnú činnosť, ale na činnosť prekladateľskú. V tom
istom roku Ramsīs Jūnān zomrel.
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3. Umelecká kritika Ramsīsa Jūnāna
Napriek názvu práce – Umelecká kritika je nutné podotknúť, že čisto umeleckou kritikou
sa zaoberala iba menšia časť tvorby a je to preto názov inštrumentálny a zjednodušujúci.
Tvorba autora by sa mohla skôr nazývať kultúrnou kritikou a kultúrnymi štúdiami –
v zmysle vedného odboru cultural studies.

Nakoľko sa jedná o odbor rozvíjaný až

v 2.polovici 20. storočia a spätý s inými smermi myslenia tej doby (ako napr. feminizmus,
postkoloniálne štúdiá), zdalo sa byť jeho použitie anachronické a objasňujúcejšie bolo
použitie označenia umelecká kritika.
Forma eseje, ktorú Ramsīs Jūnān používal je porovnateľná s teoretickou činnosťou jeho
spolubojovníkov na poli egyptského surrealizmu – na to najmä s vynikajúcimi esejami
Kāmila at-Tilmisānīho, uverejňovanými napríklad v at-Taṭawwur (Progres), alebo v ar-Risāla
(Posolstvo), ktoré sa tiež zaoberali hodnotením kultúry, surrealizmu, ale aj priamo umeleckou
kritikou. Ich forma je porovnateľná aj s ďalšou mienkotvornou publikáciou ich hnutia – a to
s Manifestom surrealizmu od Bretona.

Ohľadom členenia - teoretická tvorba Ramsīsa Jūnāna je vetvená vertikálne aj horizontálne.
Vznikala počas približne tridsiatich rokov a zahŕňa rôzne témy. Mohli by sme v nich pri
istom zjednodušení nájsť témy týkajúce sa priamo umenia a umeleckej kritiky diel a tvorby
iných autorov; práce zaoberajúce sa teóriou kritiky, umenia a filozofiou; texty etnografickoumelecké; texty politicky motivované a pod. Našou snahou bude ale zhrnúť a komentovať
témy, ktoré sa javia byť zásadné pre pôsobenie Ramsīsa Jūnāna v umelecko-historickom
kontexte svojej doby a témy, ktoré sa dajú vnímať ako pozoruhodné a zásadné aj v kontexte
iných autorov.
Problematický môže byť v tomto prípade výber textov, z ktorých budeme vychádzať. Ten
si v žiadnom prípade nekladie za cieľ poskytnúť kompletný obraz o teoretickej práci
Ramsīsa Jūnāna, keďže je to výber z výberu jeho tvorby. Zahŕňa však väčšinu z jeho
najznámejších esejí, ktoré, ako dúfame, poskytujú zhrňujúci pohľad na jeho spôsob
uvažovania a hodnotenia.
V prvej časti tak zhodnotíme oblasti možného vplyvu na jeho prácu a v ďalších častiach sa
postupne budeme venovať jednotlivým témam.
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3.1. Oblasti vplyvu – zdroje inšpirácie
Pri skúmaní možných vplyvov na uvažovanie Jūnāna je treba poznamenať, že len

v minimálnom počte textov uvádza zdroje, z ktorých vychádzal – a to vtedy, ak sa celý text
zaoberá zhrnutím prednášky, alebo knihy iného autora, ako je to napríklad v prípade eseje
Filozofia Bantu,76 keď autor vychádzal z rovnomennej knihy belgického františkánskeho
mnícha menom Placide Frans Tempels, ktorá vyšla v roku 1945. Jūnānov text v tomto
prípade nie je datovaný, ale podľa poradia v zbierke by mal byť napísaný v rokoch 19581959. Tento text je aj príkladom istého neduhu, ktorý nachádzame v jeho textoch a sú to
časté nepresnosti v uvádzaní mien. V tomto prípade je meno autora napísané v latinke ako
„R.B.Tempels“. O dosť značnejší je tento problém v prepisoch mien v arabčine, čo je
komentované poznámkami v prekladoch. Nakoľko preklady pochádzajú z výberu Dirāsāt
fi-l-fann (Štúdie o umení) je ťažké určiť, či sa jedná o tlačové chyby, alebo pôvodné chyby
autora, alebo nepresnosti pochádzajúce z pôvodného zdroja. Určité nepresnosti nachádzame
aj vo faktografických údajoch, keď napríklad uvádza dátum založenia Akadémie umení
v Káhire ako rok 1928, pričom sa jednalo o rok 1908, čo však možno vyložiť tlačovou
chybou, ktorá sa napokon vyskytuje aj v niektorých slovách v textoch. V poslednom rade je
potrebné upozorniť na vágne použitie niektorých pojmov. Tak napríklad dochádza
k zmiešavaniu medzi pojmami kubizmus a abstrakcia, alebo zjednodušujúce označenie
britského sochára Henryho Moora ako surrealistického sochára.
Dôkladné posúdenie teoretického vplyvu iných diel na autora by si samozrejme vyžadovalo
veľmi precíznu štúdiu nielen širokého záberu diel zo všetkých oblastí jeho záujmu, ale
pravdepodobne aj osobnejšiu štúdiu autora a jeho korešpondencie. Našim cieľom bude
zatiaľ len základný prehľad a úvaha nad zdrojmi, s ktorými pracoval.
V prípade jeho prvej publikovanej eseje – Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného
umelca)77 sa objavuje meno Amadée Ozenfant - podľa slov Jūnāna - „vynikajúci kubistický
maliar“78. Jūnān ako zdroj informácií uvádza knihu O súčasnej maľbe (ar-Rasm al-ʿaṣrī).
Počas textu vedie autor s Ozenfantom istú polemiku. Na začiatku mu dáva za pravdu
RAMSĪS, Jūnān. Falsafat al-Banṭū. In: Dirāsāt fi-l-fann, s.111-121
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ohľadom potreby umelca vykročiť z kruhu reality, ale Jūnānova polemika smeruje
k rôznosti chápania pojmu „umenie“. Autor naznačuje. že „pravdivým umením“ (či
„skutočným umením“) môže byť len umenie, ktoré sa dokáže dotknúť nášho vnútra
a v podľa jeho názoru je ním surrealizmus, nie kubizmus – ktorý síce bol hnutie donedávna
„prevažujúce“. Autor vo viacerých prácach neskrýval svoju kritiku voči kubizmu (s
výnimkou Picassa), je preto pozoruhodné, že si vybral kubistického maliara pre vysvetlenie
svojich téz. V texte tým však dosahuje istú polemickú dynamiku. Argumentuje tu nakoniec
aj Ozenfantov akt vykročenia – „povznesenia sa nad tento nudný svet – svet skutočnosti“79, teda
„požiadavku o vzdialení sa súčasného umelca od reálneho sveta“80. Kubizmus Jūnān naozaj vníma
ako umenie odtrhnuté od života, umenie pre umenie – „Musíme tu zopakovať, čo sme už
povedali, že kubistický umelci si zaslúžia naše poďakovanie za to, že objavili abstraktný
jazyk čiar a farieb. Nepochybne definícia tohto hodnotného jazyka a rozvíjanie jeho
bohatstva, jeho presadzovanie v dôslednom umeleckom výraze zabralo kubistom nemálo
času. Po procese jeho zdokonaľovania a vylepšovania nemôžme očakávať, že by upustili od
svojho snaženia a výnimočnosti v tvorbe atraktívnych kresieb - dekoratívnej krásy
potešujúcej oko, bez presvedčenia srdca.“81 Oproti tomu, „surrealistické hnutie je v prvom
rade výzva k sociálnej, etickej revolúcii, skôr než by bola umeleckým smerom“82. Je to hnutie
dotýkajúce sa vnútra a nevedomia a zároveň aktívne siahajúce po vonkajšom svete.
Okrem Ozenfanta autor spomína Freuda, ktorého teóriu psychiky založenej na troch
princípoch v texte vysvetľuje a uplatňuje na príkladoch umenia. Možno poznamenať, že
Freud predstavil psychoanalýzu v rovnakom období, ako si začalo získavať uznanie
moderné umenie – „psychoanalýza sdílí historický základ s modernistickým uměním.“83 Čo
sa týka prostredia, psychoanalýza sa objavila vo Viedni v období upadajúcej RakúskoUhorskej monarchie, v konzervatívnej viedenskej spoločnosti. Umeleckú scénu v tom
období viedli Klimt, Schiele a Kokoschka. Na ich prípade, sústreďme sa napríklad na
Schieleho - môžeme vidieť umelca rebelujúceho voči spoločnosti. Experimentovanie a
s aktom a otvorene sexuálne zobrazenia nahého tela viedli k škandálom a dokonca
79
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uväzneniu maliara. Táto biografická vsuvka dostáva zaujímavejšie obrysy pri porovnaní
prostredí vtedajšej Viedne a Egypta 30.rokov, v ktorom začínal tvoriť Ramsīs Jūnān. Mohli
by sme tu snáď nájsť paralely v politickom systéme upadajúcej monarchie
a prichádzajúceho republikového zriadenia, no najmä v umeleckej oblasti bolo v oboch
prípadoch

prijímanie

umenia

verejnosťou

ohraničené

na

umenie

akademické

a konzervatívne, pričom snahy o avantgardné postupy boli zaznávané, alebo vnímané
škandálne. Jūnān počas surrealistického obdobia často zobrazoval nahé ženské torzá, ničené
a narúšané, oplývajúce jasnou sexualitou. Je otázne do akej miery mohol konzervativizmus
vtedajšej egyptskej spoločnosti ovplyvniť uvažovanie autora a mať vplyv na jeho príklon
k Freudovej teórii psychiky a nakoniec aj k surrealizmu a zažať oheň revolučne ladených
textov, ktoré písal, ale aj sexuálnych motívov v jeho obrazoch.
Ohľadom kritiky a teórie umenia uvádza Jūnān nasledujúcich autorov: E.Faure,84
Hyppolite Taine, John Ruskin85, René Huyghe, Keneth Clark, Venturi. Pri štúdii spôsobu
ich použitia možno skonštatovať, že Jūnān zväčša používal iba krátke citácie a poukazy,
neargumentoval myšlienky viacerými autormi v jednom texte (pri textoch o umení). Jeho
texty sú zjavne podložené štúdium dejín umenia a to umenia európskeho ako aj svetového
starovekého a novovekého umenia. Napriek drobným nepresnostiam, ktorých sa
v niektorých častiach dopúšťa, sú jeho znalosti obdivuhodné, najmä pri uvedomí si, že tak
systematická znalosť umenia od staroveku po modernu pravdepodobne nemohla pochádzať
z inštitucionálneho vzdelávanie jeho obdobia (teda Madrasat al-funūn al-džamīla al-ʿuljā Akadémie výtvarných umení v Káhire v 20.rokoch).
Svoj záujem o filozofiu autor prezentuje napríklad v eseji Falsafat ʼAlbīr Kāmū
(Filozofia Alberta Camusa),86 kde vytvára výklad smerujúci k filozofii existencializmu na
základe filozofov ako Nietzsche, Diderot, Heidegger, Husserl, sprevádzaných aj
poznámkami autora k niektorým z nich. Jūnānove texty nakoniec vyvolávajú aj otázku - aký
bol ich zámer? Nezdá sa, že by autor ašpiroval na vlastné uznanie za teoretika umenia, alebo
príklad umeleckej kritiky. K tomuto tvrdeniu prispieva aj fakt, že svoje texty publikoval
zväčša ako články v populárno-náučných periodikách až bežne distribuovaných novinách.
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Vyvstáva možnosť, že ich zámerom bolo šírenie vzdelania a kultúry medzi širokými masami
obyvateľstva, čo bol napokon aj zámer, ktorý Ramsīs Jūnān proklamoval počas pôsobenia
v skupine al-Fann wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda).
Medzi autorov beletrie spomínaných v jeho textoch patria napríklad: Baudelaire, Rimbaud,
Eliot, Prousta a Valéryho a iní.
Jūnān nevenoval zvláštnu pozornosť dielu egyptských autorov – ohľadom umenia sa
vyjadruje najmä o Maḥmūdovi Saʿīdovi a Muḥammadovi Nāgīm. V literatúre venoval
najväčšiu časť reakcii na Ṭāhā Ḥussajna. Inak spomína len okrajovo Jūsufa Idrīsa a Ṭawfīqa
al-Ḥakīma. O (modernom) umení píše ako o jednotnom celosvetovom jazyku87, čo možno
chápať aj ako odmietnutie nacionalistických tendencií v umení, boja o tradíciu, alebo istú
„egyptskosť“ umenia. Ako ďalej píše: „Z umenia, vyznačujúceho sa v tomto veku
medzinárodnosťou sa môžeme tešiť a môžeme si z neho aj zúfať, každopádne ho musíme priznať
také aké je. Nikto nie je schopný povedať umeniu: “Buď medzinárodné!“ - a ono by aj bolo.“88

Ramsīs Jūnān sa vnímal ako súčasť Egypta, ale Egypt vnímal ako súčasť rovnocenného
celosvetového prúdu umenia. Ním často zdôrazňované staroegyptské umenie je súčasťou
svetovej kultúry, prečo by ňou nebolo aj umenie moderné? V ľahkosti tohto pozorovania je
aj čaro autora, pohybujúceho sa medzi vekmi, štýlmi a krajinami s vnímavosťou, ale bez
hraníc.

3.2. Témy a motívy
Nasledujúca časť sa venuje témam a motívom opakujúcim sa v textoch Ramsīsa Jūnāna,
ktoré sú zároveň relevantné pre tému tejto práce. V žiadnom prípade nejde o súbor
vyčerpávajúci obsah autorovho teoretického diela, ktorého záber je až takmer
encyklopedický. Snahou nasledujúcich kapitol je zjednotiť autorove názory podané na
rôznych miestach jeho textov, vstúpiť s nimi do diskusie a vytvoriť k nim záver. Jedná sa
tiež o témy, ktoré najviac zaznievajú s menom autora a možno tvrdiť, že sú to témy,
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v ktorých poskytol isté nové vedenie, nazeranie na problematiku, ktoré možno považovať
za prelomové v umelecko-historickom kontexte jeho doby a miesta.

3.2.1. Surrealizmus
Ako už bolo vyššie načrtnuté, Ramsīs Jūnān vnímal surrealizmus v 30.rokoch ako
najnádejnejšie umelecké hnutie. Jeho prvá publikovaná práca Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī
(Zámer súčasného umelca) (1938) bola obhajobou jeho vízie a chápania surrealizmu a
odmietnutím hnutia kubizmu (ako možnej alternatívnej tvorby?). V dialógu s maliarom
Ozenfantom popiera jeho tézu, že umelec by sa mal vzdialiť svetu: „Mal Ozenfant a s ním
aj kubisti pravdu v tvrdení, že súčasný umelec sa musí vzdialiť reálnemu (skutočnému)
svetu?
Samozrejme neočakávame, že by sme umeleckú činnosť obmedzili iba na objektívny popis
aspektov okolitého sveta - to je predsa úloha fotografie.
Ale okolitý svet – ako sme videli – je v neustálej interakcii s naším vnútrom. Z tejto interakcie
povstávajú všetky vnútorné vojny a na nich sú vystavané významné umelecké diela.
Prinajmenšom kvôli tomuto aspektu maliar nemôže ignorovať vonkajší svet a jeho
skutočnosti.“89 Ďalej pokračuje: „Zdá sa mi, že kubistickí maliari ignoráciou objektívnych
skutočností dospeli až k ignorácii skutočnosti/reality ako takej. Tvrdia, že život - so svojimi
problémami sociálnymi, politickými a morálnymi - je témou mimo ich pôsobnosti. Preto sa
izolujú vo svojich ateliéroch a všetko úsilie venujú hľadaniu Krásy samej o sebe (čistej
krásy), estetike . Zabudli, alebo predstierajú, že zabudli, že práve tieto problémy rozhodujú
v bežných súbojoch každodenného života o našich postojoch ku svetu, s nimi sa rodí hlboký
psychický nekľud a od pravého umelca sa očakáva, že práve o týchto bude pojednávať skrze
svoju magickú predstavivosť.“90
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3.2.1.1. Koncept surrealizmu
Jūnān

v texte

postupne

stavia

istý

ideál

–

ideál

umenia,

ktoré

je

„skutočným/pravdivým“ umením a ktoré je pre neho stelesnené v hnutí surrealizmu, ako
k záveru dedukuje. Toto skutočné umenie má v jeho chápaní niekoľko aspektov – jednou
z nich je vyššie citovaná interakcia s okolitým svetom. Predpokladá, že umelec sa nesmie
vzdialiť okolitému svetu, ale musí ho byť účastný a ako umelec má povinnosť pojednávať
o ňom svojou „magickou predstavivosťou“. Táto interakcia dvoch princípov – umenia
subjektívneho a umenia angažovaného - vrcholí v závere eseje často citovaným vyhlásením:
„A musíme podotknúť, že surrealistické hnutie je v prvom rade výzva k sociálnej, etickej
revolúcii, skôr než by bola umeleckým smerom.“91 Jeho výzvu možno chápať rôzne - ako
výzvu k politickej aktivite s cieľom sociálnej revolúcie, ako výzvu k politickému umeniu,
alebo spoločného postupu umenia a politickej aktivity. Gharīb92 ho číta v kultúrnohistorickom kontexte ako postoj, ktorý spája medzi politikou a umeleckou slobodou - postoj
typický pre trockistov. Dodáva tu, že: „Ramsīs Jūnān volá po spoločenskej revolúcii, ktorá
by nebola menšia než revolúcia ekonomická, či politická. Je potrebné sa sústrediť na
významový obsah života a v tejto časti hrá umenie dôležitú úlohu.“ Je nutné dodať, že
ľavicová orientácia – trockyzmus, marxizmus a stalinizmus bola prirodzenou súčasťou
vtedajšieho hnutia surrealizmu, aj ako súčasť protestu voči pravicovým fašistickým
hnutiam.
Čo sa týka vnútorného smerovania umelca – pojednávajúceho s onou magickou
predstavivosťou – Jūnānova argumentácia vrcholí, keď označuje skupinu surrealizmu,
v ktorej vidí budúcnosť (a k jeho rozdeleniu surrealizmu sa čoskoro dopracujeme) – ako
skupinu, „ktorá v surrealizme nachádza význam podobný „subjektívnemu realizmu“, či
hnutiu vnútornej pravdy.“93 Dva pojmy, s ktorými operuje – subjektívny realizmus a hnutie
vnútornej pravdy, tvoria istým spôsobom vrchol jeho štúdie, ale aj celkového pohľadu na
(vtedajšiu) umeleckú tvorbu v Egypte. Všeobecne vyjadrujú, že zdroj by mal prameniť
z interakcie umelca so svetom, ale najmä vo vyjadrení jeho osobného prežitku sveta.
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V istom zmysle, tak môžeme nielen vylúčiť tézu, že umenie by malo byť priamo politické,
v zmysle priamej prezentácie politických ideí, keďže tieto sú výsledkom vonkajšieho
pôsobenia. Týmto sa Jūnān stavia do opozície autorov, ktorí surrealistické hnutie označovali
ako spolitizované, alebo ľavicové na úkor umenia.94 Nesie však aj pohľad na autenticitu
umenia, čo bol v prípade egyptského výtvarného surrealizmu problém oveľa znateľnejší.
Otázku postavenia egyptského surrealizmu voči surrealizmu francúzskemu si kladú zrejme
všetky publikácie zaoberajúce sa touto témou a dodnes zaznieva na verejných diskusiách.
Je to perpetuálna téma, vyvstávajúca z publikácie Samīra Gharība. Ramsīs Jūnān na ňu
ponúkol pohľad hneď pri predstavení svojej vízie surrealizmu – že totiž ide o prúd
definovaný subjektívne. Ako naznačoval vo viacerých textoch neskoršieho dáta – kultúra
nemá hranice a umenie nemá národnosť. Predkladá uvažovanie nezaťažené vzťahmi
hegemónie moci na poli umenia, či štúdium jej inštitucionalizácie. Ukazuje model umenia
nezaťaženého „úspešnosťou“ v medzinárodnej perspektíve. Nachádzame tu možno jedno
z východísk, ako sa postaviť k hodnote autenticity vtedajšieho egyptského surrealistického
hnutia – v otázke – ako hodnotiť autenticitu subjektívnej pravdy?
Surrealizmus ako hnutie sa od ostatných avantgárd líšilo aj tým, že nemal čisto
eurocentrický charakter. Na rozdiel od hnutí ako DADA, Futurizmus, Bauhaus zaznamenal
rozšírenie a vplyv v mnohých svetových krajinách ako Mexiko, Martinik, Japonsko
( a spomeňme aj európske, no periférne Československo) – napokon – ktorá krajina nemala
svoje surealistické hnutie, alebo aspoň surrealistické tendencie? Na rozdiel od iných
avantgárd bol hlbší aj ich teoretický záujem – okrem umenia a literatúry to bola aj teória
nevedomia, mágia, mýtus a sen. Volanie po slobode za akúkoľvek cenu a bezhraničnej
imaginácií bolo základným prvkom hnutia, stanovenom už v Bretonovom manifeste: „iba
slovo ´sloboda´ je jediné, ktoré má ešte stále vzrušuje... Redukovať predstavivosť na úroveň
otroctva – aj za cenu toho, čo sa bežne nazýva šťastím – znamená zradiť zmysel absolútnej
spravodlivosti v sebe samom.“95
Ramsīs Jūnān adoptoval vyššie spomenuté charakteristiky, výzvu k slobode a použitiu
predstavivosti a venoval sa rozvíjaniu konceptu hnutia, ktoré stojí mimo čistého umenia
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(l´art pour l´art) a mimo čisto politickej činnosti. V článku Surrealistické hnutie96 z roku
1939 píše: „Tí, čo surrealizmus považujú za čisto literárne, alebo umelecké hnutie sa mýlia,
i keď poézia, rozprávačstvo, maľba a film sú zapojené...a mýlia sa aj tí, čo si myslia, že ide
o čisto politické hnutie, i keď prijíma istú politickú doktrínu. Nie je ani zmesou umenia
a politiky: vedúca osobnosť hnutia André Breton často a opakovane vysvetľoval, že
nesúhlasí s prisvojením si umenia ako prostriedku politickej propagandy. Aragon sa od
surrealistickej skupiny oddelil, pretože nesúhlasil s týmto názorom. Čo je potom
surrealistické hnutie? Aký je jeho zmysel?
Je pre nás zložité definovať surrealizmus v niekoľkých slovách. Ak sme k tomu vyzvaní,
musíme povedať: je to hnutie umelecké, politické, filozofické a psychologicko-sociálne...a
neuškodí dodať, že je to aj hnutie náboženské...
Surrealisti, ako sme povedali, prijímajú Marxovu doktrínu, v rovnakom čase ale vidia, že
výzva k sociálnemu oslobodeniu sa musí byť sprevádzaná výzvou k oslobodeniu sa
psychologickému. Pretože duša človeka je tiež postavená z vrstiev, ktoré sa navzájom
kontrolujú. A dosiahnuť psychologické oslobodenie sa nedá, pokiaľ neodnímeme hranice,
ktoré oddeľujú konfliktné elementy v rámci nevedomia.“
Inde97 nachádzame jeho definíciu surrealizmu lyricky opísanú slovami: „Tvárou v tvár
freudizmu v modernej psychológii sa objavilo hnutie surrealizmu v umení a poézii, ono
riešenie kontradikcií medzi mysľou a vnútrom a vedomím, a medzi snom a skutočnosťou, či
medzi vášňou a realitou...tak vychádzajú na povrch ich stratené poklady, stretom medzi
rozdelenými časťami v jednom obraze, v rámci jedného konceptu, teda v rámci jediného
nového ideálu a filozofie zhŕňajúcej a završujúcej život.“ Touto filozofiou završujúcou život
je teda surrealizmus, možno práve vďaka predstavenej koncepcii subjektívneho realizmu –
teda ideálu umenia, ktoré je „skutočným“, pretože vychádza úprimne z vnútra umelca na
základe jeho interakcie zo svetom. Touto vetou by sme dospeli k filozofickej definícii ideálu
umenia, tak, ako ho (na konci 30.rokov) vnímal Ramsīs Jūnān.
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3.2.1.2. Forma surrealizmu
Pozrieme sa teraz bližšie na formálne členenie surrealistického hnutia a jeho umeleckej
tvorby. Jūnān sa často vyjadroval proti mimetickej maľbe, proti klasicizmu, či umení pre
umenie. Nemožno automaticky počítať s tým, že všetka produkcia surrealizmu – alebo
autorov, ktorí sa označovali touto známkou spadala pod už definovaný Jūnānov umelecký
ideál, alebo surrealistický ideál. V eseji Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného
umelca) rozdelil umeleckú produkciu surrealizmu do troch hlavných kategórií,
v odstupňovanom hodnotení: zlé - mierne zlé - dobré. V nasledujúcej časti textu možno
pozorovať, že autor nesúhlasil so surrealistickou maľbou, ktorá by mala čisto – alebo
prevažne estetický charakter, keďže to, čo rozhoduje o prináležitosti k surrealizmu je obsah
diela. Tak uvádza: „Surrealistická škola – tak ako aj iné nová hnutia, priťahuje umelcov z
rôznych spoločenských tried. Niektorí z nich sú originálni, iní imitátori. Jedni sú si istí
svojou tvorbou, druhí parazitujú na tvorbe iných...
Medzi surrealistami existuje skupina, ktorá zameriava svoje úsilie na spájanie
protichodného a zvláštneho vo veciach a nasledovne ich obklopujú prostredím bez
akejkoľvek spoločnej spojitosti. Napríklad dievča sediace uprostred rozkošateného kvetu z
plameňov sviece. A tu zase krava tancuje uprostred izby s výhľadom na mesto a Eiffelovu
vežu. Inde vidíme kostru nesúcu tieň, idúcu pomedzi stromy na ktorých konároch vyspevujú
ryby.
Umenie tejto skupiny je zároveň aj jej cieľom, pretože viac upadá do vytvárania spojitostí
na základe princípov vedomia a jeho schopností, než by sme v ňom našli fantazijné
predstavy, podvedomie a jeho vzplanutia.
Potom je tu ďalšia skupina, venuje sa tzv. „automatickej kresbe“. V nej sa umelci skupiny
snažia zbaviť kontroly vedomia, aby sa predstavivosť podvedomia mohla prejaviť v
improvizácii a spontánnosti.
Obidve skupiny sa vzájomne líšia. Druhá skupina sa neobmedzuje len na spájanie
protichodných, ale už známych aspektov. Spolieha sa na vytváranie nových mytologických
bytostí a tým sa pred ňou rozširuje priestor pre vyjadrenie skrytých aspektov v nás samých.
V umení tejto skupiny neexistuje plánovanie a výstavba, teda kompozícia, čo ide proti jej
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pôvodnému zámeru – vyvolať na povrch naše pocity uväznené vo vnútri a oslobodiť túžby a
potláčaný chaos.
Tento druh umenia kritizujeme, pretože obsahuje výzvy a nepokoj, no nemá lieku ani liečby
(na problémy). A musíme podotknúť, že surrealistické hnutie je v prvom rade výzva k
sociálnej, etickej revolúcii, skôr než by bola umeleckým smerom.
Nakoniec, existuje tretia skupina surrealizmu, dodržiavajúca výstavbu a kompozíciu, ktorá
v surrealizme nachádza význam podobný „subjektívnemu realizmu“, či hnutiu vnútornej
pravdy. Podľa nášho názoru, táto skupina prejavuje zrelosť a plodnosť a spomedzi všetkých
surrealistických skupín je najnádejnejšia smerom do budúcna.“98
Problematická je tu presná definícia toho, čo Jūnān myslel prvou a treťou skupinou. Druhou
skupinou je ním nie pozitívne vnímaný psychický automatizmus (i keď neskôr sám tvoril
diela touto metódou), no rozdiel medzi prvou a treťou skupinou je potom v úprimnosti
využitia nevedomia v tvorbe, ktorý prvej skupine chýba, nakoľko využitie náhodných
spojení neoplýva, podľa autora, fantáziou a prejavmi podvedomia a blíži sa iba k estetizácii.
Jūnān bol vo svojej negatívnej kritike málokedy konkrétny, nemožno teda povedať, ktorých
autorov a diela týmto popisom myslel. Upomína nás však na slávny výrok Lautréamonta:
„Krásny ako náhodné stretnutie šijaceho stroja a dáždnika na operačnom stole“, a fakt, že
surrealisti narábali aj s pojmom náhody a šoku a preto postoj autora nie je jasne
pochopiteľný. Je iste problematické aj určenie toho, čo isto pramení z podvedomia a čo nie.
Oná kritika sa teda dá skôr chápať v ohľade na protest autora voči umeniu, ktoré si je samo
sebe cieľom a nevykračuje smerom k spoločnosti.
Pre jednu z interpretácii skúsime upriamiť pozornosť na teóriu avantgardy, ktorú predostrel
Peter Bürger.99 Avantgarda býva vnímaná ako najčerstvejšia tendencia – predvoj
v modernom umení. Bürger sa voči tomuto vnímaniu vymedzuje a trvá na tvrdení, že
modernizmus má ako svoj najčistejší prejav estetizmus a trvá na autonómii umenia, zatiaľ
čo avantgardy predstavujú útok na túto autonómiu. Estetizmus hrá v modernom umení
dôležitú úlohu, keďže ním sa samostatnosť umenia a jeho nezávislosť na vonkajších
faktoroch stáva samotným obsahom diela. Síce ani v estetizme nemá úplnú autonómiu, no
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je to ideologická kategória v ňom obsiahnutá.
V tomto pohľade by sme mohli pozíciu Jūnāna chápať ako jednoznačne avantgardnú –
s jeho smerovaním proti estetizmu, snahe o ničenie buržoáznej morálky a hodnôt a napokon
aj spochybňovaní aury umenia (označovanej ako aura svätosti, ktorou si človek zvykol
obkolesovať umenie)100.
Nutno dodať, že Bürger vidí v čase vydania publikácie (1974) avantgardnú revoltu ako
stroskotanú – podmienenú nutným stroskotaním revolučnej utópie. Pri pohľade na
manifestácie a zánik surrealistického hnutia v kontexte Egypta možno vysloviť s istou
dávkou pátosu, že šlo o prvú a poslednú egyptskú avantgardu.

3.2.2. Pohľad na iné umelecké hnutia
V predchádzajúcich častiach sme už ukázali, že Jūnān vnímal surrealizmus ako
najnádejnejšie umelecké hnutie na úkor kubizmu, ktorý videl ako tendenčný a riadiaci sa
prázdnym estetizmom. Aký bol jeho názor na ďalšie umelecké hnutia – moderné a im
predchádzajúce?
V eseji Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného umelca) sa pokúsil idealisticky zhrnúť
všetko chápanie, resp. existenciu umenia do štyroch kategórií - umenie, ktoré verne imituje
prírodu; umenie, ktoré spodobuje najvyšší ideál krásy ľudského tela (najmä grécke umenie);
dekoratívne umenie; významové umenie – ktoré hodnotí ako jediné pozitívne.
Vo vyššie spomenutej kategórii teda prekvapivo rozlišoval v mimetickom umení umenie
spodobujúce človeka a umenie spodobujúce prírodu (krajinomaľba, zátišie). Citujúc Aristotela
dodáva, že potešenie z rozpoznania vecí na obraze „vzniká zo sústredenia informácií a v ich
opätovnom vyvolaní. Nemá nič spoločné s pocitom krásna, alebo s umeleckou hodnotou.
Európskych maliarov od obdobia renesancie až do polovice minulého storočia tento zvyk
odsúdil k nazeraniu na presnú imitáciu prírody ako na dôležitý prvok v ich práci. Potom
bola vynájdená fotografia a vniesla pochybnosti do tejto zvyklosti.“101 Mimetické
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zobrazenie je tak podľa autora zbytočné a prekonané, no spĺňalo svoju úlohu v dejinách
umenia.

3.2.2.1. Akademizmus
V ohliadnutí späť do dejín Jūnān vo svojich pozíciách preukazuje relatívne dobrú znalosť
diel najznámejších autorov renesancie a baroka, a stavia na nich aj niektoré zo svojich
textov, ako napríklad Lughat al-ʼaškāl (Tvarový jazyk)102. Ako jediný skutočne ostro
kritizovaný prúd, voči ktorému sa vyhradzuje je prúd akademizmu. V eseji al-Fann wa-ttārīch (Umenie a dejiny)103 uvádza: „Európske umenie už raz upadlo, vo všetkých
aspektoch. Bolo to po vyhynutí aristokracie (myslíme aristokraciu mysle, predstavivosti a
pocitov). Prepadlo sa do hlbín nevkusu a celkovej straty vkusu, až sa začalo podobať
opozeranej prostitútke, čo svoju prácu skráti na klamanie zmyslov otupených
novozbohatlíkov. Veľké výstavy začali byť preplnené v každej sezóne tonami ženského mäsa,
predávaného a kupovaného na trhu .“104
Akademizmus a jeho kritika bola významnou časťou jeho tvorby. Na inom mieste105
ukazuje jeho všeobecné historické chápanie – ako prechodu do strnulosti a neplodnosti
umeleckej tvorby a uplatňuje ho na lokálne podmienky staroegyptského umenia: „Rozvíja
sa (ľudské vedomie), niekedy s ľahkosťou a eleganciou a podobne sa s ním vyvíja aj umenie
– s jemnosťou a eleganciou. No ak sa zastaví, pretože jeho tradície skamenejú pri
nasledovaní tohto vývoja, potom sa zmení na akademickú výrobu. Tento prípad nastal do
istej miery s egyptským umením, potom, čo dosiahlo svoj klimax v časoch starej ríše.“106
Dodáva tiež ďalšiu jeho definíciu: „V európskom umení akademizmus nie je špecifický
model umenia. Je to každý model, ktorý upadá po tom ako dosiahol svoj vrchol a mení sa
na udržiavané pravidlá dané v akadémiách umenia, keď už zamrzol plameň, ktorý na
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počiatku vyvstával z daného modelu.“107
Jeho boj voči akademizmu trval podstatne dlhšie ako výzvy k surrealizmu, alebo otvorene
ľavicové tendencie v textoch. Šíri sa naprieč jeho textami počas celej doby verejného
pôsobenia. Jeho chápanie akademizmu najmä ako historického javu v Európe 19. storočia
sa postupne rozširovalo na označenie všetkých neautentických umeleckých tendencií. Jeho
najhorlivejším apelom zostáva v tomto ohľade esej Baʿḍ muškilāt al-naqd fī majdān alfunūn al-taškīlīja (O niektorých problémoch kritiky na poli výtvarných umení ),108 v ktorej
venoval samostatnú stať akademickému umeniu a ďalšiu akademickému vzdelávaniu.
Prichádza ku kritike akademizmu aj pri autoroch, ktorí o svojich dielach prehlasujú, že sú
dielami moderným umeleckých hnutí:
„...tradícia v období renesancie sa zanedlho zmenila na pravidlá vyučované v akadémiách
umení. To všetko po tom, ako už táto tradícia stratila podporu v obsahovom význame, ktorý
bol práve faktorom jej rozvoja a úprimnosti. Takto vzniklo to, čo nazývame „akademické
umenie“, teda umenie snažiace sa imitovať prejavy umenia minulého, no bez toho, aby
zachovával jeho ducha, či podstatu jeho hodnoty.
Tak bolo iba prirodzené, že vždy, keď povstalo nové umelecké hnutie so snahou nakŕmiť
umenie mladou krvou, jeho členovia sa búrili voči akademickému učeniu. A tiež, že profesori
akadémií zo svojho pohľadu vyhlásili vojnu takýmto novým hnutiam. Hneď ako sa takéto
hnutie usadilo a upevnilo svoj vplyv, akademici sa snažili s ním nesúhlasiť. No keď vypršala
jeho úloha pre zmysel a obsahové významy, stalo sa iba čistým návodom na výrobu obrazov
a sôch. Presne toto sa udialo s hnutím impresionizmu počiatkom dvadsiateho storočia,
dokonca aj v súvislosti s hnutím kubizmu, expresionizmu, či konštruktivizmu v nedávnej
dobe.
Tieto druhy akadémií sa v posledných dvoch storočiach nesmierne rozšírili, najprv v Európe
a potom v zbytku sveta. To viedlo k rozšíreniu úpadkových typov európskeho umenia a
imitácie lokálnej výroby, ktoré sa čoskoro stali bežným vzorom pre chápanie noriem
krásneho umenia na jednej strane a prekážkou vzniku nových umeleckých hnutí na strane
druhej....“109
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Cez opis tradície renesancie sa dostáva k téme oveľa pálčivejšej, aj keď nie priamo
vyslovenej. Je ňou kritika egyptského akademizmu, ktorá vyznieva ako kritika takmer
celého egyptského výtvarného hnutia pred aj po surrealizme – minimálne toho z neho, čo
stálo na neautentických základoch. Táto esej bola písaná v roku 1961, teda dávno po
prekonaní istej „koloniálnej“ fázy výučby na Akadémií umení v Káhire, keď boli vyučujúci
tvorení európskymi akademickými umelcami. 60.roky boli obdobie už po inštitucionalizácii
umenia v Egypte, celosvetovom úspechu Egyptského pavilónu na Benátskom Bienále 1958.
Jūnān chápanie akademizmu spájal ale aj s prázdnou potrebou prejavovať národnú
príslušnosť v umení, alebo prejavovať vyprázdnenú formálnu, alebo obsahovú príslušnosť
k tradícii (Egypta) bez jej náležitého pochopenia. Neznamená to, že by kritizoval akékoľvek
prejavy „egyptskosti“ v umení, no smeroval kritiku k povrchnému chápaniu umeleckého
odkazu minulosti a jeho používaniu v modernom umení. Uvádza: „Toto všetko nezabránilo
niekoľkým našim originálnym umelcom prejaviť sa, napríklad: Maḥmūd Saʿīd, Muchtār,
Nāgī. Tí vďaka rozšíreniu obzorov vlastného kultúrneho vzdelania dokázali prehĺbiť svoj
náhľad na umenie. A to i keď neustále prevládala koncepcia akademizmu, dokonca ešte aj
teraz jeho nasledovníci podľa módy prehlasujú, že skladajú poctu starému egyptskému
umeniu napríklad, či údajne prijímajú tú, či onú školu moderného umenia.“110
Ponúka sa tu možnosť interpretácie jeho slov v rámci už spomenutých princípov modernosti
(ḥadāṯa) a pôvodnosti (aṣāla), ktoré zaznievali a dodnes zaznievajú v úvahách o súčasnom
a modernom umení v Egypte.
Je otázne, či sa Jūnānove chápanie akademizmu dá aplikovať na túto generáciu k tradícii
spejúcich umelcov, i keď spoločné prvky sa isto ponúkajú. Dôležitým je skôr poukaz na
neustálu prítomnosť vnútorného napätia v egyptskom umení medzi príklonom k tradícii
a snahou o jej borenie.
V tomto ohľade podotýka Luwīs ʿAwaḍ: „Nech už si o pôvode tohto smeru v Egypte myslíme
čokoľvek, jednoznačne uspel v deštrukcii akademizmu, a to definitívne.“ 111 ʿAwaḍ zrejme
akademizmus chápe len ako klasicisticky smerovanú figurálnu tvorbu, prevládajúcu na
Akadémií umení v 30.rokoch. To, že Jūnān a surrealizmus dokázali ovplyvniť nasledujúcu
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generáciu natoľko, že zanechala akademické a konzervatívne tendencie je aj pri pohľade na
súčasnú umeleckú produkciu nepravdepodobné.

3.2.2.2. Romantizmus
V súvislosti s odmietavým postojom k akademizmu hodnotí Jūnān pozitívne prejavy
romantizmu: „Hnutie romantizmu bolo prvým moderným umeleckým hnutím, proti ktorému
viedli akademici nemilosrdnú vojnu.“112 Okrem jeho opozície voči akademizmu mu mohla
byť v romantizme blízka aj individuálna vzbura a hľadanie iracionálneho. V roku 1963
uverejnil v al-Ahrāme článok ʼŪdžīn Dīlākruwā (Eugene Delacroix – vedúca osobnosť
hnutia romantizmu)113, kde sčasti lyricky a sčasti faktograficky prináša informácie o tomto
maliarovi. Svoju náklonnosť k motívom romantizmu vyjadruje aj ukončením popisu búrky
slovami: „Tá búrka je aj istým typom melancholickej búrky, ktorú srdce potrebuje.“

114

V eseji Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného umelca) potom cituje Andrého Gide,
keď uvádza: „že súboj medzi klasicizmom a romantizmom je súboj prebiehajúci v každom
z nás a umelecké dielo sa rodí z tohto súboja. Čo iné je klasicizmus, než narácia víťazstva
systému a analógie (formy) nad romantickou preduchovnelosťou?“115. O „odleskoch
romantizmu“ hovorí v pozitívnom zmysle aj pri umelecko-kritickom texte Ḥawla fann Nāgī
(O umení Muḥammada Nāgīho116), v súvislosti s motívmi zvierat v jeho obrazoch.

3.2.2.3. Avantgardy
Ohľadom ostatných avantgárd – okrem už spomenutého kubizmu a surrealizmu sa Jūnān
vyjadruje v podobnom duchu ako o kubizme – vidí ich ako prekonané prúdy, ktoré mali
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vzhľadom na svoj program len časovo obmedzenú platnosť dopadu. Zaujímavý je tu aj jeho
posun vo vnímaní surrealizmu, ktorý začal vnímať ako zanikajúcu tendenciu. Tieto názory
na ďalšie avantgardy badať v eseji al-Fann min ḥarb ʼilā ḥarb (Umenie od vojny k vojne)117
vydanej roku 1946, kde definuje ovzdušie, z ktorého vznikli avantgardy, najmä hnutie
dadaizmu nasledovne: „Koniec prvej svetovej vojny sa vyznačoval rebelskými, buričskými
výkrikmi, povstávajúcimi z vnútra spoločnosti, ktorej dych pevne zvierali pevnou päsťou
vlastníci a vodcovia, nevedúc ju inde než do krvi a bahna.“118 DADA vníma ako výsledok
kontradikcií, nahromadených v buržoáznej spoločnosti a metaforicky ho definuje ako
hnutie, ktoré bolo: „frontovou líniou opozície, vykryštalizovalo z hnutí predchádzajúcich
vojnu a svojimi tŕňmi a bahnom vyjadrovali odpor k materiálnej skutočnosti, ktoré ich
obklopovala.“119 Podobne metaforicky hodnotí aj úlohu kubizmu – jej pozitívum spočívalo
v ničení všeobecne zažitých estetických pravidiel, na druhej strane ho odsudzuje,
pravdepodobne pre nedostatok rázneho sociálneho protestu voči vojne, slovami:
„Kubistický maliar odoprel svojím obrazom stanovený, známy tvar vecí a tým upevnil svoju
nesolidárnosť so spoločnosťou, v ktorej žil. No keď ho pliaga vojny nevyhnutie pritlačila k
stretu s hrôzostrašnosťou skutočností, nemohol si viac presvedčivo umývať nad ňou
ruky.“120 V súlade s André Bretonom vníma potom dadaistické hnutie ako samovoľné, bez
potrebného politického náboja. Tu síce prichádza s nástupom surrealizmu ako vedúcim
hnutím nesúcim ono potrebné posolstvo, v rozpore s jeho skoršími textami však de facto
priznáva jeho porážku po príchode 2. svetovej vojny: „Ale v čase, keď sa surrealizmus
pokúšal zapáliť ľudské srdcia a rozpomenúť človeka na jeho skryté, purpurové sny, keď svoje
prsty vystieral ako lúče hľadajúc zeminu pod nánosmi hrdze a usadenín z kryštalizujúcich
prapôvodných túžob - vtedy sa na druhej strane spojili temné a devastujúce mocnosti a
rozpäli sa ponad údolia Európy a jej miest.
V jednej chvíli, v Paríži roku 1926, sa zdalo, že zázrak sa už-už udeje. Že skutočne vyrazí
prvá iskra osvetľujúceho ohňa, spúta nočné mory a rozbije prekážky a pred ľudom Európy
sa otvorí jedinečná cesta do vytúženej nepoznanej zeme.
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Až na to, že táto iskra - ako mnohé iné, bola pochovaná za živa a nenašla viac svoju cestu...
Potom bolo predurčené, aby bol človek uvrhnutý do pekla – do druhej svetovej vojny.“121
Čo je teda východiskom? Jūnān jednoznačne odpovedá: „Tak v tomto čase, nemôžeme
uznávať iné umenie než to, ktoré by človeku prinavracalo jeho ľudskosť.“122 V poslednej
vete eseje tak nachádzame nielen zmierenie sa s porážkou surrealizmu, ktorému sa neskôr
už napokon ani výrazne nevenuje – a ktorú môžeme brať ako jasný dôkaz, že surrealizmus
bol len jednou z etáp jeho tvorby. Hlavne ale naznačuje smer, ktorým sa uberal ako maliar,
teoretik aj smer osobného života – keďže išlo o obdobie jeho odchodu do Paríža a zmenu
maliarskeho štýlu na abstrakciu. Je to zároveň rok vydania Sartrovej práce Existencializmus
je humanizmus a zmeny celkovej umeleckej klímy v Európe. Filozofia existencializmu
nebola Jūnānovi pravdepodobne nijak vzdialená, aj keď podstatne neskôr - v 50. rokoch
vydal esej zameranú na komentár filozofie Albera Camusa123. V celkového ukončenia textu
môžeme cítiť zmenu už spomínaného umeleckého ideálu, ktorý formuloval v niekoľkých
esejach spred vojnového obdobia a zmena prišla aj v štýle písania, ktorý neskôr stráca
spomínanú formu podobnú manifestu a stáva sa viac kontemplatívnym a analytickým.

3.2.3. Egyptské umenie
V eseji Miṣr multaqā aš-Šarq wa-l-Gharb fī majdān al-funūn (Egypt ako spojenie medzi
Východom a Západom na poli umení)124 sa Jūnān venuje problematike hodnotenia a
rozdelenia dejín umenia v Egypte od staroveku po súčasnosť. Budeme na ňu nazerať spolu
s ďalšou esejou Umelecké hnutie medzi lokálnym a globálnym125, v ktorej hodnotí vývoj
egyptského umenia od založenia Akadémií umení v Káhire. Otázkou je, ako vnímal Jūnān
dejiny umenia v Egypte? Čím možno datovať začiatok dejín umenia – umením
staroegyotským, ako kontinuálnou tradíciou, alebo je to narácia, ktorá sa mení zmenou
jazyka a začína tak až umením moderným?
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Prvá esej vychádza zo zhrutia prednášky Reného Huyghe. Autor upozorňuje, že René
Huyghe sa blíži k prúdu pozitivizmu, pričom Huyghe sa obmedzil v sociologickom
pozitivizme iba na faktor prostredia (milieu) ako formujúceho faktora v umení. Vzhľadom
na teoretickú orientáciu autora možno očakávať definíciu istého ducha doby, ktorý formoval
vývoj umenia. Ten by mal formovať umenie naprieč geografickými rozdielmi rovnako, na
základe rovnakých životných podmienok. Jūnān tu súhlasne uvádza, že „Potom vždy, keď
sa navzájom podobali spôsoby života, podobali sa aj umelecké obrazy, staré, či moderné,
na západe, alebo na východe, na severe, alebo na juhu.“126
Egyptské umenie potom rozdeľuje na päť období127:
Praveké obdobie človeka lovca
Obdobie faraónov – ktoré korelovalo s obdobím poľnohospodárskej revolúcie
Obdobie helenizmu
Obdobie islámskeho umenia
Moderné obdobie
Popísané rozdelenie je veľmi zjednodušené vnímanie dejín umenia v Egypta a v dnešnej
dobe znie historizujúci prístup sociologického pozitivizmu mimoriadne zastaralo. Čím bolo
spôsobené nadšenie Jūnāna z prednášky? I keď sa jedná iba o domnienku, stanovený model
dejín umenia mohol vyhovovať aj Jūnānovej predstave o vývoji dejín umenia, ktorá vnímala
predchádzajúce etapy ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale nie súčasného umeleckého
jazyka. Ani v jeho umelecko-kritických textoch nehovorí o oživovaní egyptskej tradície. Aj
pri autoroch, v ktorých tvorbe128 vyzdvihuje egyptské motívy vzťahuje tieto k súdobému
ľudovému životu, nie napríklad k formálnemu osvojovaniu si techník typických pre
staroegyptské umenie, alebo kvôli zobrazeným námetom. Pravdepodobne preto vnímal
osvojenie

si

európskeho

moderného

umenia

ako

ruptúru

medzi

obdobiami

predchádzajúcimi a ako jediný možný jazyk v umení pre súčasnosť. Túto tézu potvrdzuje aj
časť eseje al-Ḥaraka al-fannīja bajna-l-maḥallīja wa-l-ʿālamīja (Umelecké hnutie medzi
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lokálnym a globálnym), keď autor píše: „Nie je možné, aby sme v tejto dobe celosvetovosti
jasne vymedzili všetky komplexné faktory vedúce k tomu, že umenie sa stalo jednotným
celosvetovým jazykom. Jeho špecifické rysy ho jasne odlíšili od všetkých umeleckých jazykov
minulosti“129

Pravdou je, že v texte píše aj (pravdepodobne) o generácii autorov

nasledujúcich po skupine al-Fann wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda) nasledovne: „vybrali
(si) návrat ku kontemplácii prírody a našich starodávnych umeleckých tradícií s tým, že tieto
tradície sú to najlepšie z celosvetového dedičstva a touto voľbou nezavreli brány pred inými
tradíciami. Zaujímali sa teda o európske umenie, najmä gotické a o florentských umelcov
pätnásteho storočia.“130 Spomína teda nadviazanie na tradíciu umenia Starého Egypta, ale
zdôrazňuje, že sa jedná o celosvetové dedičstvo a jeho použitie je podmienené ovládaním
základov tradície európskeho umenia.
Samotná esej je obhajobou moderného umenia a úvahou nad celkovou krízou kultúry
a umenia v Egypte. Bola vydaná v roku smrti autora a je to jedna z jeho najucelenejších
úvah nad stavom umenia, s pomenovaním konkrétnych faktorov spolupodieľajúcich sa na
onej kríze ale aj s víziami ich riešení. Prvé tri časti sú pojednaním o vývoji dejín moderného
umenia z pohľadu autora, v nasledujúcich štyroch autor porovnáva lokálnu – egyptskú
a globálnu kultúru.
Jeho narácia dejín umenia v Egypte vyčleňuje tri obdobia, možno ich zosumarizovať ako
počiatky; generácia priekopníkov a za ňou nasledujúce prúdy moderného umenia; súčasné
umenie. Autor vyjadruje svoj názor, že neuspokojivá situácia súčasného umeleckého hnutia
má pôvod v jeho počiatkoch – v akademizme: „Nešťastím tohto (egyptského výtvarného)
hnutia bolo, že sa zrodilo v náručí jedného z úpadkových smerov európskeho umenia – a to
hnutia akademizmu.“131 Do akademizmu, ako už bolo spomenuté, začleňoval aj umelcov
maľujúcich štýlom impresionizmu, či surrealizmu: „...tento impresionizmus, milujúci svetlo
a prekypujúci farbami sa za krátko od svojho víťazstva zmenil na výrobňu obrazov.“132
Záchranou hnutia bol potom príchod zoskupenia al-Fann wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda),
ktorá „spojila egyptského umelca s jeho súdobým svetom a koncepciu umenia s koncepciou
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slobody.“133 Tu autor pokračuje zdôrazňujúc význam zoskupenia pre včlenenie sa Egypta
na medzinárodnú umeleckú scénu: „Môžeme povedať, že skupina ´Umenie a sloboda´ bola
ako zrno, z ktorého vzišli priamo, či nepriamo všetky inovatívne tendencie našich umelcov
od poslednej vojny. A to vďaka tomu, že táto skupina sa neobmedzuje len na vytvorenie puta
medzi nami a prameňmi života v umení a to potom, ako sme náš vzťah s európskym umením
takmer obmedzili na úpadkové obrazy. Nuž, vytvorila puto medzi nami a týmito prameňmi
života a dopravila nás k celosvetovému umeleckému odkazu, jedného zo základných
faktorov pre moderné umelecké povedomie.
Pozitívom surrealizmu je aj fakt, že nás upozornil na naše mýtické, ľudové dedičstvo...“134
Je to časť pomerne dôležitá, pretože upozorňuje na fakt, že práve vďaka skupine al-Fann
wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda) sa egyptské umenie dostalo na úroveň umenia svetového
a v tomto odkaze mohli pokračovať nasledujúce generácie. Pravdou naozaj zostáva, že priepasť,
ktorá v 30.rokoch delila vtedajšie umelecké prostredie a víziu umenia predkladanú skupinou

al-Fann wa-l-ḥurrīja (Umenie a sloboda) bola obrovská. Či bola ich úloha naozaj natoľko
osudová a či by sa bez nej bolo výtvarné umenia Egypta uberalo iným smerom zostáva len
otázkou.

Ako už bolo spomenuté, Jūnān sa vyslovil proti tvorbe „povinne“ národného umenia. Aj
keď otvorene neoponuje zahrnutiu národných vplyvov do umenia, neustále apeluje na
celosvetový a kozmopolitný charakter umenia: Okrem toho medzinárodnosť moderného
umenia nezabraňuje vzniku niektorých rozdielov. „Tak môžeme vidieť niečo zo španielskeho
ducha z umení Picassa, niečo francúzske v umení Braqua, niečo britské v Henry Moorovi,
niečo nemecké v Maxovi Ernstovi, niečo indické, či japonské v súčasných umelcoch z Indie
a Japonska. To, čo spája medzi menovanými, napriek mnohým odlišným spôsobom, je
prijatie jednotného jazyka – je ním jazyk moderny. Toto spojenie sa zdá byť silnejšie, než
akékoľvek rozdiely pozorovateľné v ich umení. Ich zdrojom je len rozdiel v jedincoch a
diverzita osobností“135 Akú nám tento pohľad dáva odpoveď na otázku autenticity
egyptského umenia? Je to jasný poukaz na to, že autenticita sa v chápaní autora neviaže na
národné znaky v umení, alebo nasledovanie tradície, pretože jazyk moderného umenia je
133

Príloha č.22: Umelecké hnutie medzi lokálnym a globálnym, s.107
Príloha č.22: Umelecké hnutie medzi lokálnym a globálnym, s.107
135
Príloha č.22: Umelecké hnutie medzi lokálnym a globálnym, s.108
134

54

jednotný. Autentickosť, či skutočnosť umenia ďalej dokonca podmieňuje vynechaním
tradície, keď celkom otvorené hovorí: „Ak sa zamyslíme nad naším rastúcim umeleckým
hnutím – myslíme tým, nad tou malou časťou, ktorá má hodnotu, a nie nad mnohou plevelou
a parazitmi – potom si nepochybne všimneme, že až dodnes sa podobá púštnym rastlinám,
ktorých korene nie sú nikdy trvalé ani hlboko zapustené - tak sa uňho nezakorenia ani
tradície. Práve tým sa stáva skutočným umeleckým životom, lojálnym k svojim
prísľubom.“136
Táto autenticita sa teda upína iba k istému momentu súčasnosti v rámci modernity.
V nasledujúcej časti sa zrejme na jedinom mieste v svojej tvorbe vyjadruje priamo k otázke
autenticity umenia vzniknutého mimo európskej tradície. Stavia sa do opozície postkoloniálného videnia hegemónie koloniálnej kultúry s poukazom na to, že kultúrne vplyvy
sa nešíria jednostranne, ale sú výsledkom mnohostranného pôsobenia: „Možno niekto povie:
´Čo iného je medzinárodnosť v umení, ak nie výsledok kolonizácie? Ak kolonizácia napadla
svet svojím vojskom, napadla ho tiež svojou kultúrou, tým zničila jeho zvyky a umenia.´
No všímame si, že európske moderné umenie bolo ovplyvnené umením Afriky a Východu
ešte predtým, ako bol nejaký východný, alebo africký umelec ovplyvnený európskym
umením. Dokonca celé moderné umenie začalo revolúciou voči európskej tradícii,
zosobnenej grécko-rímskym dedičstvom a dedičstvom renesancie a faktorom tejto revolúcie
bolo nepochybne využitie umenia Ďalekého Východu, neskôr dávneho orientálneho umenia,
afrického a islámskeho umenia... Nejedná sa teda o prípad kultúrneho útoku. Je to hlboký
kultúrny prevrat, prejavujúci sa mimo kontextu národných zvykov, či svetového
dedičstva.“137
Je to jeden z vrcholov argumentácie Jūnāna na obhajobu autenticity egyptského umenia,
podmienenej používaním jednotného jazyka moderny. Jeho argumentácia je založená na
niečom, čo by v zmysle súčasných teórií mohlo byť vnímané ako hybridizácia kultúry.
Zároveň sa akoby vyhýba možnej interpretácii svojho diela v post-koloniálnom kontexte,
keďže sám vidí medzinárodnosť umenia ako spoločnú vlastnosť všetkých jej agensov bez
mocenského vzťahu centra a periférie.
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Myšlienky vrcholiace v posledných dvoch uvedených esejach ale nachádzame aj
v období predchádzajúcom. Komentár stavu súčasného umenia (v roku 1962) nachádzame
aj v práci Intelektuáli a naša obroda,138 keď autor najprv zhŕňa kultúrne dedičstvo Egypta
ako to, čo sa udialo od prehistórie až do obdobia Fátimovcov. Zdá sa teda, že neskorším
fázam vývoja islámskeho umenia (ako napr. obdobiu mamlúckemu) neprikladá
významnosť, či originalitu. To ďalej sčasti potvrdzuje nasledujúcim vyhlásením,
obsahujúcim zmienku o temných osmanských časoch: „Niet preto divu, že keď sa po
temných osmanských časoch rozšírilo naše hnutie a naša moderná umelecká obroda,
povstali spomedzi nás umelci typu Maḥmūd Saʿīd, Maḥmūd Muchtār, Ḥasan Fatḥī bez toho,
by mali akýchkoľvek predchodcov v období moderny. Tiež niet divu, že vidíme ako sa táto
obroda šíri do hĺbky aj do šírky počas obdobia päťdesiatich rokov, počet umelcov rastie a
rozvetvujú sa umelecké smery. Niektorí z nich dosahujú takú kvalitu, že aj zahraniční kritici
dosvedčujú vysokú úroveň, ktorú dosiahli.
Bolo teda naším právom byť potešenými touto obrodou, ktorá ako dúfame, vytvorí z tejto
krajiny v blízkej budúcnosti centrum pre šírenie kultúry, ako sa to dialo v minulých
vekoch.“139
V úryvku nachádzame poukázanie aj na ďalšie javy – pri priaznivých reakciách
zahraničných kritikov sa môžeme domnievať, že išlo o reakciu na Egyptský pavilón na
Benátskom Bienále 1958.140 Celkovo možno 50. a 60.roky vnímať ako postup
v inštitucionalizácií výtvarného umenia v Egypte. V roku 1956 bola zriadená Najvyššia
rada pre umenie a literatúru141 a Jessica Winegar142 vníma toto obdobie ako snahu priniesť
umenia masám. Bolo spojené s otváraním nových výstavných priestorov a budovaním
kultúrnych centier – doslovne palácov kultúry, ktoré sa nazývali quṣūr al-ṯaqāfa po celej
krajine, konkrétne potom aj otvorenie Múzea Maḥmūda Chalīla v Gíze a Múzea Maḥmūda
Muchtāra (1962) – zastrešujúce dielo tohto sochára, na al-Gazíre143. Istým typom
138
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vyvrcholenia štátnej podpory a tým snáď aj uznania umeleckých výtvarných tendencií
v Egypte bolo práve udeľovanie už spomínanej umeleckej renty komisiou Ministerstva
kultúry, ktorá bola hneď od začiatku priznaná aj Jūnānovi. Môžeme povedať, že sa tým
splnili aj snahy autora, o ktoré sa zasadzoval už od začiatku svojho verejného pôsobenia –
širšia podpora pre modernú kultúru a umenie a šírenie vzdelávania a povedomia o týchto
odvetviach.
Opäť sa vyjadruje aj k otázke tradície – ktorú vníma najmä ako celosvetové
dedičstvo. Možno len zvýrazniť, že staroegyptské umenie stálo na počiatku histórie
svetového umenia, najmä média maľby. I keď nemožno tvrdiť, že by sa v 2.polovici
20.storočia stal Egypt centrom šírenia kultúry, bol významných centrom moderného umenia
v rámci arabských krajín aj Afriky. Paradoxne sa tento sen Jūnāna napĺňa práve v súčasnosti
revíziou činnosti surrealistického hnutia Egypta a jeho reinterpretáciou aj v rámci iných
afrických (a mimoeurópskych) hnutí surrealizmu.144 Otázka modernity a moderny v neeurópskom umení je napokon súčasťou post-koloniálnych štúdií a analýza textov Jūnāna
v tomto ohľade má zrejme potenciál výrazne prispieť k tomuto diskurzu, i keď pohľad
autora stojí, ako sme naznačili nad takouto kategorizáciou. Jūnān (spolu so surrealistami,
ale aj ako individuálny tvorca) vytvoril lokálny, v geografickom zmysle národný projekt,
ktorého kánon sa uberal alternatívne voči dominantnému centru a zároveň prekračoval
imaginárne hranice lokálnych kategórií smerom k celosvetovému dedičstvu, v ktorom sa
cítil byť zahrnutý svojou tvorbou aj svojou spoločenskou činnosťou. Toto smerovanie
znamenalo aj ruptúru smerovania moderného umenia v Egypte – nakoľko predchádzajúce
obdobia smerovali k zahrnutiu Egypta do už fungujúcich, apropriovaných tradícií a foriem
akademického umenia, so surrealizmom prišla snaha naopak zahrnúť vznikajúcu
avantgardu do zatiaľ „nedotknutého“ prostredia Egypta. Celkovo tak vyvstáva problém
hodnotenia multiplicitnej moderny, ktorá sa odvíjala mimo hlavných centier a nie je zďaleka
iba otázkou Blízkeho Východu, či postkoloniálnych krajín.
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3.2.4. Umelecká kritika
Obsahom nasledujúcej časti nebude samotná teoretická tvorba autora, ktorou sa napokon
zaoberá celá kapitola, ale jeho texty zaoberajúce sa umeleckou kritikou a teóriou umenia
ako odvetvím bádania, ako aj autorovým názorom na stav tohto odvetvia v súdobom
Egypte. Ramsīs Jūnān totiž nebol umeleckým kritikom, teoretikom, či estetikom
v akademickom slova zmysle. Nepredostieral teórie, nebádal systematicky a napokon - ako
sme už poukázali, táto oblasť zostáva zatiaľ v rámci oblasti Egypta relatívne nezmapovaná.
Jūnān postupoval v súlade so svojím presvedčením – vykročiť smerom k spoločnosti a šíriť
výzvu povedomia o celosvetovej kultúre a umení.
Pozrime sa na teoretický prístup Ramsīsa Jūnāna vo svetle známej eseje Susan Sontag Proti
interpretácii (Against Intrepretation),145 vydanej v roku 1966, teda v roku smrti Ramsīsa
Jūnāna. Sontag tu predostiera svoj pohľad na súčasný prístup k hodnoteniu umenia, ktorému
vládne racionalizmus a snaha posunúť umelecké dielo do oblasti intelektuálnej, skôr než by
bol oceňovaná transcendentálna sila umenia ako takého. Základy spomenutého prístupu vidí
ešte v antickej teórii umenia ako mimesis – teda de facto nie pravdivého. Umenie si tak
vyžaduje argumentáciu, obranu a analýzu spočívajúcu v oddelení obsahu a formy.
„Interpretácia robí umenie ovládateľným a komfortným146.“ Ako autorka uvádza,
v minulosti mohla hrať interpretácia umenia významnú úlohu, dnes však asimilácia umenia
na myšlienku, alebo kultúru nie je revolučná, ani kreatívna.147 „Aby sa umenie vyhlo
interpretácii, môže sa stať paródiou. Alebo sa môže stať abstraktným. Alebo (čisto)
dekoratívnym. Útek od interpretácie sa javí byť znakom modernej maľby. Abstraktná maľba
je v bežnom zmysle pokus nemať obsah. Ak neexistuje obsah, neexistuje ani
interpretácia.“148 Aj keď nemožno predpokladať, že by sa Jūnān oboznámil s danou esejou,
dôležitá je klíma o ktorej pojednáva. Možno v tomto svetle pochopiť Jūnānov prechod na
abstraktné umenie? Ako sme spomenuli, jeho texty sa vyhýbajú striktným interpretáciám,
racionalistickým a akademickým postupom
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triedenia a zadeľovania. Svoj odpor

k racionalizmu vyjadril Jūnān už vo svojej prvej práci Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer
súčasného umelca) (1938) a v nej rovnako komentuje na tému obsahu, formy a mimetickej
maľby. Prirodzene nedospieva k rovnakému pohľadu ako Sontag, ale jeho štýl písania
a uvažovania najmä v neskoršej fáze koreluje s odmietnutím metodologického prístupu.
„Interpretačná a metodologická presnosť je otázkou minulosti, dnes sa práve táto presnosť
v procese vytráca“149 – uveďme na margo.
V zmysle tohto pohľadu sa pozrime na to, ako Jūnān pristupuje k formálnemu deleniu
obsahu a formy v umelecko-kritickom pohľade na dielo umelca Muḥammada Nāgīho:150 „V
každom umeleckom obraze sa nachádzajú dva základné prvky: obsah a forma, či systém a
fantázia, rozum a cit, súdnosť a emotívnosť. Preferujeme nazývať ich: prvok stavebný a
prvok lyrický.
Prvok stavebný bude mať zvrchovanú dôležitosť, ako skelety a pohoria, či útlu delikátnosť,
ako nohy a konáre stromov, či pochmúrnu trýznivosť, ako rozbesnená vlna, či pokrútenosť
ako slimáky a hurikán, či bude rozvetvená, rozkošatená, ako nervy v ľudskom tele, alebo
zohnutá a plaziaca sa ako blčiace plamene, no nemôže v umeleckom diele chýbať – inak by
bol v ňom len rozklad a úpadok.“151 Systematizované chápanie obsahu a formy prevádza do
lyrického opisu a zbavuje ju teoretického zaťaženia pre zvýraznenie jej fantastickej
magickej sily.
V ďalšej časti dokonca evidentne poukazuje na potrebu zbavenia sa pravidiel a systému
tvárou v tvár umeleckému dielu, keď ponúka svoje vysvetlenie sily umenia ako sily
spočívajúcej v umení ako takom: „Bez pochýb stavebnosť aj lyrickosť majú svoje pravidlá,
ale pravidlá samotné neobohacujú talent a fantáziu, pretože podstata umenia nespočíva na
týchto pravidlách. Spočíva na hre s kľúčmi k pravidlám, spočíva v hre na struny pravidiel.
Toto je tajomstvo umenia. Na poli umenia niet konečného, dokonalého úsudku. Všetko, čo
sme povedali, a všetko, čo povieme, je potrebné brať ako približné, nie ako jasne dané.“152
Tento výsostne moderný názor je vrcholom eseje aj ďalším stavebným kameňom budovania
ideálu, či modelu umenia v tvorbe Jūnāna. Zdôrazňuje iracionálnu, magickú podstatu
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umenia, budovanú onou magickou predstavivosťou umelca, ktorá nemá pravidlá v tvorbe,
ani v jej hodnotení. I keď tento názor môže súvisieť s podstatou hnutia surrealizmu, či istého
magického realizmu a Jūnānovej koncepcie surrealizmu ako subjektívneho realizmu,
datovanie eseje (1958) ju ďaleko prekračuje a posúva do úrovne všeobecného náhľadu na
teóriu umenia. Súvisí s aktívnou úlohou umenia na vytvorení nového mýtu, nového
náboženstva – myšlienkou, zaznievajúcou počas celej tvorby autora.
Formálne sa členeniu kritiky venuje zrejme najviac v eseji Madāris al-naqd al-fannī (Prúdy
umeleckej kritiky)153, kde zhŕňa štyri možné prístupy ku kritike, na základe zamerania sa na
dielo, alebo na autora a to prúd: psychologický, sociologický, dojmový a objektívny. Toto
členenie nie je podložené žiadnou štúdiou, či afiliácii k autorom, a je tak zrejme skôr
inštrumentálne pre objasnenie možných faktorov diela a autora, ktoré prichádzajú do úvahy
pri kontemplácii diela. Jeho zhrnutie mohlo byť aj vedomou opozíciou k trendom umeleckej
kritiky 19.stročia, ktorá sa snažila posunúť kritiku viac do vedeckej sféry, postaviť ju na
historickom, či psychologickom základe. Vplyv tohto prúdu pritom môžeme nájsť v jeho
skorších prácach, napr. Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného umelca), kde aplikuje
Freudovu teóriu na európske maľby predošlých storočí, ale postupne sa tento prístup vytráca
smerom k voľnej, ne-interpretačnej forme pojednania.
Autor podotýka, že objektívny prúd je síce najbližšie k pravde, ale je len ideálom, ktorý vo
svojej plnosti nemožno dosiahnuť. Svoje úvahy smeruje k existencii istého kontextu
umeleckého obdobia, ktoré by sme snáď mohli chápať ako pozitivistickú existenciu ducha
doby - Zeitgest . Túto úvahu však narúša slovami, že: „Zázrak umenia je totiž vždy niečo
výnimočné, v ňom kryštalizujú tieto pravidlá, ale ich vymedzenie nie je možné.“154
Ponecháva nás opäť v istej „neistote vedenia“. Kritický pohľad k čisto vedeckému prístupu
potvrdzuje aj v nasledujúcej stati, kde píše: „To znamená, že prvý znak, akým by sa mal
vyznačovať kritik je, aby bol básnikom zvláštneho umeleckého citu, s hlbokým, vnútorným,
doširoka otvoreným zrakom. Ak nemá túto vlastnosť budú mu zbytočné výhody jeho
vzdelania a znalosti informácií o umení, filozofii, psychológii, alebo sociológii.“155
Ďalšie úvahy autora na poli umeleckej teórie sa týkajú jazyku umenia. Ako sme už
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spomenuli, v pohľade Jūnāna bol jazyk moderného umenia jediným prípustným jazykom
v súdobej tvorbe. V eseji Tvarový jazyk156 sa bližšie venuje tejto problematike úvahou nad
prevládajúcim chápaním umenia v spoločnosti ako mimésis, kde sa forma hodnotenia
umenia upína k vernosti s akou zobrazuje reálny obraz. Ako ďalší problém vidí chápanie
obrazu ako symbolu a jeho preklad do jazyka literárneho. Prekonaním hľadania literárneho
významu s dielach je podľa autora pohľad estetický a post-estetický – teda zameranie sa na
kontempláciu vizuálnej stránky obrazu a hľadanie všeobecne ľudského faktoru v dielach.
Ohľadom fungovania kritiky vo svete aj v Egypte zvýrazňuje potrebu kritikov
nasledovať vývoj v umení: „Moderný kritik sa vďaka tomu zúčastňuje spolu s moderným
umelcom na formovaní súčasného vedomia – a to, ako sme už povedali, sa nezrkadlí iba v
umení, ale aj v literatúre a poézii, či dokonca v najdôležitejších moderných filozofických
prúdoch.“157 Nezostáva iba na poli teórie a upozorňuje na neduhy spojené so súčasnou
kritikou. V nasledujúcich miestach sa vyjadruje k západnej kritike, ktorej vytýka jej
poplatnosť a tendenčnosť: „To nám nebráni poukázať na tržný systém, ktorý začal ovládať
do veľkej miery umelecký trh vo väčšine západných krajín a uchyľuje sa k tvorbe falošných
hodnôt za účelom propagácie svojho tovaru. To sa deje prostredníctvom malej skupiny
kritikov a novinárov zároveň, ktorí sa zapredali propagande istého druhu umenia a kontrole
jeho produkcie. Takto sa z večera na ráno preslávili umelci, ktorí na seba upútavali
pozornosť, či priam bili okolo seba bubnami. Takáto vyfabrikovaná sláva pripomína
bublinu, čoskoro sa nafúkne a potom spľaskne, no nepochybne zmätie mnoho myslí z radov
milovníkov umenia“158. Možno sa len domnievať koho Jūnān myslel ako umelcov, ktorí sa
preslávili z večera na ráno – boli to opäť príslušníci predvojnových avantgárd, alebo myslel
na vývoj umenia po 2.svetovej vojne?
V nasledujúcich častiach eseje potom trefne komentuje problematiku lokálnej
umeleckej kritiky nasledovne: „Ak sa teraz presunieme do nášho okolia, uvidíme, že čelíme
na poli umeleckej kritiky iným druhom problémov, ktoré sa vzťahujú na podmienky nášho
kultúrneho vývoja. Medzi nimi sú dva hlavné problémy, ktoré pokladáme za základ nášho
zaostávania na tomto poli, a to: prvý súvisí s metódou , ktorou sa vydalo naše moderné
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umelecké hnutie na počiatku, druhý súvisí s viditeľným rozštiepením sa medzi naším
literárnym a umeleckým hnutím.“159
Prvý spomínaný problém spočíva v ovládnutí hnutia umenia v jeho počiatkoch
akademizmom, čo malo dopad aj na formovanie výuky a teda na celkovú klímu prijímania
umenia. Dodnes je štúdium umeleckej kritiky odvetvím na Akadémii umení, ktorá bola teda
zároveň jedinou formálnou inštitúciou šírenia poznania v oblasti teórie umenia a kritiky. Jej
neschopnosť plniť túto úlohu vysvetľuje autor nasledujúcou tvrdou kritikou: „Vtedy v
rovnakom čase sme my na našich inštitúciách študovali dejiny umenia okresané na
staroveké klasické Grécko a renesanciu, bez poukázania na iné umelecké odkazy, ako
napríklad staroveký Egypt, a ak, tak len nedbalo. Dokonca aj Grécke a renesančné umenie
iba vylepšovali ich lekcie, pretože oni nechápali dokonca ani tieto odkazy. Chápali ich len
povrchne a nie ich podstatu, teda z pohľadu čistého akademizmu.“160 Schopnosť pojednávať
o umení teda v pohľade autora súvisí s celkovou znalosťou svetového umeleckého
a kultúrneho odkazu a najmä v jeho pochopení. Ako ďalej uvádza: „Umelecké a kultúrne
vzdelanie je vo svojej podstate pôvodná ľudská skúsenosť, nie je to iba štúdium, či vedenie.
Je to neoddeliteľná súčasť celkovej kultúrnosti, v celej jeho hĺbke. Podstatnej väčšine našich
umelcov a kritikov žiaľ stále chýba veľa z tohto poznania.“161 Dostávame sa tu opäť
k problému otázky postavenia egyptského umelca v rámci svetového umeleckého odkazu.
Tak ako sa autor cítil byť súčasťou najmä svetového prúdu moderného umenia a až potom
cítil povinnosť byť „egyptským“ umelcom, ak vôbec – tak videl tento postoj ako základný
k možnosti vyslovovať sa aj o lokálnom umení. Ako však zdôrazňuje – nejde len o výsledok
poznania a vedenia – ide o zážitok kultúrnosti, prameniaci zo subjektívnej ľudskej
skúsenosti. Autor tu vystupuje priam v anti-dogmatickom postoji voči historickému
a štrukturálnemu prístupu v kritike umenia, proti pravidlám, ktoré sú prejavom istej
hegemónie moci tých, ktorí ich ustanovili, a všeobecne voči sledovaniu diskurzívnych
formácií. Vo všeobecnosti nás upomína na Foucaultovu Archeológiu vedenia.
Druhý problém spočívajúci podľa autora v lokálnom rozštiepení sa medzi literárnym
a umeleckým hnutím vidí najmä v tom, že literárne hnutie sa nerozšírilo do oblasti umenia
159
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a kultúry. Vehementne pripisuje problém už spomenutému faktu absencie teórie umenia
v lokálnom rámci: „...napriek faktu, že egyptský národ má dlhú, starobylú, umeleckú
tradíciu – sochy staroegyptských sochárov, potom koptské obrazy a islámska architektúra –
nepovstala z nás vôbec tradícia filozofie umenia, či umeleckej kritiky, a to v kontraste s
vedomosťami napríklad v Európe, či iných krajinách, ako India a Čína. Dôsledkom toho je
rozkol medzi literatúrou a umením, preto spomedzi nás ešte doteraz nepovstal jediný tvorca
filozofie egyptského, koptského, či islámskeho umenia, popri desiatkach, či stovkách
zväzkov tohoto umenia, existujúcich v cudzích jazykoch.“162 Problém možno chápať aj
v inom svetle – že totiž moderné literárne hnutie malo v Egypte, či iných arabských
krajinách „ľahší nástup“ na scénu a ľahšiu integráciu do spoločnosti najmä vďaka jazyku.
Umelecký jazyk literatúry - arabčina - zostal totiž (vo svojej podstate) nezmenený, zatiaľ čo
v oblasti výtvarného umenia došlo k apropriácii úplne nového jazyka. Nakoľko
inštitucionalizovaným šírením vzdelania a povedomia o výtvarnom umení bola len
spomínaná Akadémia, ktorá neprijímala tento nový jazyk moderného umenia (v jeho
celistvosti) a obmedzovala šírené poznatky na klasicistické tendencie, bolo problematické
zabezpečiť tvorbu v oblasti teórie umenia. Vývoj v tejto oblasti v porovnaní s Európou
nešiel spôsobom „ruka v ruke“, teda spoločným rozvojom moderných prúdov literatúry
a umenia. Neexistencia pôvodných teoretických prác o islámskou umení potom možno
pripísať odlišnej funkcii islámskeho umenia, ktoré malo okrem estetickej funkcie aj hodnotu
praktickú a nepredstavovalo teda objekt čistej kontemplácie, ani teoretického hodnotenia.
V ďalšej časti eseje Intelektuáli a naša obroda163 je autor už o poznanie konkrétnejší
v kritike nedbalosti literátov, či intelektuálov o vývoj umeleckého hnutia: „...zdroj všetkých
problémov a prekážka – je to nezáujem intelektuálnej vrstvy o súčasnú umeleckú produkciu.
Odvracajú sa od nej akoby nemala žiadnu spojitosť s kultúrou. Nevravíme to s cieľom
pátrať po pôvode tohto chorého, podivného javu, aký snáď ani nemá obdoby v starších, či
moderných generáciách. Je potrebné zaostriť zrak na toto odvracanie sa intelektuálov a na
to, že potom vedie diskusiu o umení a výstavách v našich časopisoch a kolujúcej tlači len
istá frakcia spisovateľov, ktorých väčšina sa vyznačuje veľmi malou kultúrnosťou. Ich
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schopnosti sa obmedzujú na čiastkové informácie o histórii umenia a niekoľko pojmov
ohľadom výroby sôch a malieb.
Došlo k tomu, že títo spisovatelia si hovoria čo chcú, bez akejkoľvek kontroly a to vďaka
tomu, že intelektuáli prosto prehliadajú to, čo oní spisovatelia napísali. Ak k tomuto
principiálnemu prehliadaniu ešte pridáme osobné dôvody a tendencie, dokážeme si
predstaviť čo za manipuláciu so skutočnými kultúrnymi hodnotami sa tu deje - aké mätenie
myslí a miešanie medzi ničotným a hodnotným na poli umeleckej výroby.“164
Text nám dáva tušiť, že autor sa nezdržal komentára postoja ʿAbbāsa Maḥmūda al-ʿAqqāda
proti modernému umeniu. Možno to chápať aj ako správu o stave kultúry, keď autor nevidí
dostatočnú snahu intelektuálnych a vzdelaných skupín obyvateľstva vstúpiť do diskusie
o modernom umení. Riešenie vidí iba v snahe o vytvorenie špecializovaného záujmu o
štúdium teórie umenia: „Tento poľutovania hodný postoj má iba jediné riešenie. Je ním
upriamenie pozornosti intelektuálov a to najmä literátov a básnikov na našu aktivitu na poli
výtvarného umenia, zaujímať sa o ňu tak isto ako o divadlo, poéziu, či poviedky. Pravdou
je, že táto zodpovednosť im ukladá v prvom rade povinnosť k sebe samým, pretože umenie
je neoddeliteľná súčasť kultúry v jej celistvosti. V druhej rade im ukladá povinnosť voči tejto
umeleckej obrode s tým, že umelecká kritika je jedna z častí kultúry a nie čohokoľvek iného.
Je práve ich úlohou pripraviť cestu pre príchod špecializovaného umeleckého kritika.“165

3.2.5 Mýtus a náboženstvo
Ramsīs Jūnān sa ostentatívne venoval aj téme mytológie a mýtu, a to najmä
v prácach Tafattut al-ʼasāṭīr (Rozpad mýtov),166 Baʿḍ muškilāt al-naqd fī majdān al-funūn
at-taškīlīja (O niektorých problémoch kritiky na poli výtvarných umení)167 – časti Rozpad
mýtov a Nový mýtus.168
164

Príloha č.17: Intelektuáli a naša obroda, s.95-96
Príloha č.17: Intelektuáli a naša obroda, s.96
166
RAMSĪS, Jūnān. Tafattut al-ʼasāṭīr. In: Dirāsāt fi-l-fann
167
Príloha č.16: O niektorých problémoch kritiky na poli výtvarných umení
168
Tiež v spoločnej publikáciíí - dialógu s Heneinom, pod názvom: Notes sur une ascése hystérique vydanej
roku 1948, ktorá ale nie je zahrnutá v našej práci
165

64

Rozpad

mýtov

dával

do súvislosti
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vedeckého

racionalizmu,

neschopnosti presadiť ideológiu v umení – umenie by totiž podľa Jūnāna malo byť
ideologické, malo by byť novým náboženstvom.169 Ako bolo uvedené, skupina al-Fann wal-ḥurrīja sa zasadzovala o ateizmus a bojovala proti (vtedajšiemu170) náboženstvu. Čo sa
týka Jūnāna, ten zdôrazňoval, že náboženský mýtus je už mŕtvy, a nedokáže plniť svoje
pôvodné funkcie v spoločnosti, ani v umení – „Náboženstvá ale medzičasom stratili
podstatnú časť svojej nadvlády nad mysľou človeka - intelektuála, či prinajmenšom nad
jeho vedomím“171
Rozpravu o rozpade mýtov uvádza vetou: „Žijeme v období rozpadu mýtov, ale nie
preto, že by veda zaujala ich miesto, ale preto, že mýtu vedy najvedatejšej už prosto nikto
neverí.“172 V jeho pohľade práve z mytológie vyvieralo umenie jeho formy a napĺňali
prázdno duše. Mytológiou renesancie bola perspektíva – „človek, ktorý narovnáva svet.“173
Potom prišiel mýtus estetický – mýtus, že človek je tvorcom krásy. Ako príklad tu uvádza
Poussina. Cézanne bol tak prvý, kto zboril mýtus, tým, že sa dotkol podstaty veci samej.
Surrealizmus potom zachránil umenie z bludného kruhu a vytvoril prvý nový mýtus – kde
sa stretáva realita a predstava a iné opozície174. Je to teda mýtus eklektický, ktorý ruší
stanovené opozície a dichotómie.
Mýtus bol prirodzenou súčasťou vzniku umenia v staroveku, ako autor uvádza:
„Snáď by bolo správnejšie povedať, že pri zrode starých civilizácií rástli mýty v náručí
umenia, nie naopak. Prevládol totiž názor, že najväčšia vďaka za zrodenie mýtov patrí
umelcom – básnikom, sochárom, maliarom a architektom. Tým, ako si požičali z poézie
príbeh bytia, ako formovaním obrazov a sôch stanovili znaky božstiev - teda symbolov bytia,
ako budovali chrámy a konštrukcie - sídla pre tieto symboly. Mýtus je vykryštalizované
súcno bytia, no toto súcno neprichádza samé od seba, lež poéziou a umením. V tom je
tajomstvo súcna.“175 Umenie teda tvorí mýtus a v tom spočíva aj jeho úloha v dnešných
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dňoch. Staroveký mýtus sa zatiaľ transformoval do mýtu moderného, spočívajúceho na
vede: „Ak piate storočie pred naším letopočtom znamenalo pre Grékov obdobie sťahovania
sa z mýtického sveta, teda zo sveta bytostných významov do sveta idealistickej myšlienky, v
existencii založenej na logike, potom aj v období, ktoré nasledovalo, teda v modernej
civilizácii obdobia európskej renesancie, vidíme začiatok analýzy mýtov. A to v ich
komplexnom, pôvodnom význame i napriek tomu, že tento vek zaznamenal príchod nového
mýtu – mýtu pozemskosti, protirečiacemu starému mýtu kozmického bytia. Je to nový mýtus
objavovania tajomstiev prírody, vtrhnutia do neprebádaných končín zeme. Staré mýty
vytvárali človeku zmenšeniny oveľa väčšieho sveta. Ich horizonty sa rozširovali, aby
zahŕňali zem, to čo je pod ňou a nad ňou, v jedinom celku. Svetlo nového mýtu ovládlo
obraz človeka, priľahlo k povrchu zeme a nevzhliadalo ďalej, než po horizont obzoru.
Vznikla veda názoru a analýzy – ako zázračný kľúč v rukách umelcov doby, pre vyjadrenie
obsahových významov vyjadrených v tomto novom, ľudskom a pozemskom mýte.“176
Aj tento mýtus už stratil podľa Jūnāna „dôveryhodnosť“ a nie je uplatniteľný viac
na modernú spoločnosť. Andrea Flores177 interpretáciu Jūnānovej teórie rozpadu mýtu
posúva ďalej ako kritiku buržoáznej ideológie, ktorá stojí aj poza autorovu afiliáciu
k surrealizmu a modernému umeniu. Jūnānove texty chápe v prvom rade ako výzvu k
povinnosti umelca vystavať nový mýtus: „táto nová mytológia bude ´mýtus nesprávneho´
a zahrňuje dekonštruktívnu rekonfiguráciu binarity pravda-ilúzia...realita aj ilúzia začínajú
strácať svoju identitu ako takú a preto naštrbujú mocenské štruktúry, ktoré predtým
organizovali ich vzťah v rámci buržoáznej mytológie.“178 Jeho teoretické práce o mytológií
vkladá do kontextu s Barthesovými Mytológiami.
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4. Kritické odozvy na tvorbu Ramsīsa Jūnāna
Kritické odozvy na teoretickú tvorbu Ramsīsa Jūnāna sú zväčša späté s jeho pôsobením ako
člena surrealistického hnutia, alebo hodnotia jeho dielo v celku, ako maliara a kritika.
Pozrieme sa na niektoré z nich, z radov egyptských a svetových autorov, pričom si budeme
všímať aj ich časové radenie a oblasti a pozície, ktorými sa autori týchto komentárov
venujú.
Liliane Karnouk179 zaraďuje v prehľade moderných dejín umenia v Egypte Jūnāna do tzv.
Druhej generácie – teda generácie surrealistov, ktorých označuje aj ako kozmopoliti. Vníma
autora jedine cez prizmu tohto hnutia, pričom ho charakterizuje nasledovne: „Druhá
generácia, reprezentovaná hnutím al-Fann wa-l-ḥurrīja, priniesla obidve témy – lokálnosti
aj celosvetovosti v modernom umení, pričom tiež bola výzvou nacionalizmu a umeleckému
akademizmu. Vďaka tomu odlákala väčšinu publika s tratila finančnú a politickú podporu.
Dnes sa na druhú generáciu pamätá najmä v súvislosti s anachronickým a v tom čase
diletantským spôsobom akým jej členovia prijímali všetky ´izmy´ (expresionizmus,
surrealizmus, kubizmus, atď.). Napriek tomu sa im však podarilo uspieť v transformácii
vonkajších sociálnych a národných tém do sveta vnútornej poézia a seba-realizácie.
Konsekvencie tejto individualizácie – tak odlišnej od socio-kultúrnych základov tradičnej
arabskej spoločnosti sa zdajú byť skutočným základom kontroverzie, ktorú priniesli....Boj
tejto druhej generácie avantgardy za oslobodenie individuálneho sebavyjadrenia nesie
pravé plody pre lepšie pochopenie základov jazyka foriem a oblasti umeleckého
vzdelávania.“180
Karnouk teda jednoznačne nepriznáva hnutiu surrealizmu akúkoľvek mieru umeleckej
autonómie, či dokonca kvality. Na druhej strane vyzdvihuje to, čo možno označiť už
spomenutou koncepciou Jūnāna ako subjektívny realizmus. Jūnānovi ako kritikovi však
venuje podstatne priaznivejšie hodnotenie: „Jūnānove spisy v období štyridsiatych rokov
pomohli presunúť estetickú debatu z úrovne obsahovej interpretácie v rámci akceptovaných
noriem formalizmu na mediáciu medzi obsahom a formou...a hľadajúc výraz v umení ako
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obsahu.“ Pozitívum jeho práce teda vníma len na úrovni zmeny subjektívneho vnímania
umelca v nasledujúcich generáciách a zmene formalizovaných noriem hodnotenia diela.
Aš-Šarūnī181 ho hodnotí aj v zmysle názvu jeho knihy al-Muṯaqqaf al-mutamarrid
(Rebelujúci intelektuál) ako človeka v pozícii večnej rebélie, ktorý ale nikdy nedokázal
dosiahnuť obraz spoločnosti, po ktorej túžil, alebo ktorá by bola jeho ideálom, i keď uspel
v boji voči pretvárke.182 Hnutie surrealizmu kritizuje za to, že sa pokúšali doslovne prebrať
západné myslenie, literatúru, umenie a filozofiu. Neuspeli najmä preto, že tak robili príliš
mechanicky a tiež, že ako jazyk používali francúzštinu. Celkovo nepriniesli žiadnu novú
formu, ani ucelené myslenie.183 O čosi viac uznania opäť priznáva Jūnānovi ako kritikovi,
keď ho označuje, za jedného z najlepších kritikov, ktorý venoval nesmierne úsilie štúdiu
histórie a kritiky.184
Badr ad-Dīn Abū Ghāzī185 sa potom vyjadruje negatívne najmä o abstraktnom období
autora: „Abstrakcia je uzavretý svet, ktorý život nedáva a neprináša.“ Autor dokonca
naznačuje, že posledné obdobie Jūnānovej tvorby bolo motivované iba získaním umeleckej
renty a abstrakcia nepredstavovala nijak úprimnú umeleckú tendenciu.
Luwīs ʿAwaḍ sa v závere svojho textu vyjadruje nasledovne: „Zomrel vo veku 53 rokov,
ktoré žil každý deň tak, ako sa patrí. Bol odvážny priekopník. Čo sa týka jeho odkazu vo
výtvarnom umení Egypta – je to odkaz, ktorý nezmaže ani čas, ani žiadne komisie. A čo sa
týka jeho odkazu v myslení a filozofii – ten zostal menej jasný - napriek jeho neskutočnej
hĺbke.“ 186
Spomenuté odkazy sú zároveň aj častými spôsobom ako sa na autora referuje v egyptskom
prostredí. Vyplýva to možno logicky z dostupnosti týchto textov. Často sa tak možno
stretnúť napríklad s jeho uznaním ako kritika, ale zamietavým postojom k jeho tvorbe, či už
celkovej, alebo abstraktnej – ako neautentickej a poplatnej západným vzorom.
V odbornej rovine sa k nemu potom vyjadruje libanonský kritik venujúci sa surrealizmu
ʼIṣām Maḥfūẓ. Všíma si surrealistické hnutie ako súčasť arabskej moderny, ktorej priznáva
181
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originalitu a autentickú hodnotu: „Ak sa snažíme vymedziť pojem moderna, môžeme
povedať, že moderna (al-ḥadáṯa) je ´permanentný nedostatok´, v paralele básnikov
trockistov ´permanentná revolúcia´, teda, že moderna neprestáva popierať, je to popieranie
popierania, či neustále popieranie. Je to odmietnutie chápania dovŕšenosti skrze
modernizáciu, veď ani kultúra nie je nikdy dovŕšená. Okrem toho umenie prekonalo pojmy
ako ´umenie pre umenie´, alebo ´umenie pre život´, v prospech pojmu ´život v umení´.“187
Autor tvrdí, že moderna, ktorá sa objavila v 30.rokoch v Egypte bola prirodzeným
dôsledkom započatej modernizácie. Vidí v nej súvislosť aj s autormi so Sýrie a Libanonu
a činnosti cudzincov, píšucich o surrealizme a trockizme. Dodáva tiež, že ostatné arabské
krajiny v tom čase žili romantizmom.188 Surrealizmus považuje za arabskú umeleckú
revolúciu, ktorá ale musela stroskotať, lebo sa snažila presadiť individualizmus skrze
kolektivizmus a obrodu západného myslenia a zároveň s začlenením myslenia východného
a spirituálneho. Pohybovali sa tak po tenkej čiare medzi objektívnym a subjektívnym.189
Samotného Jūnāna vníma ako jedného z najdôležitejších egyptských umelcov, ktorému
patrí vďaka za umeleckú výtvarnú revolúciu.190
Muḥsin Muḥammad ʿAṭīja191, egyptský kritik a teoretik umenia považuje Jūnāna za
Priekopníka modernistických tendencií v umeleckom hnutí v súdobom Egypte. Mal vplyv
na otvorenie obzorov nasledujúcej generácie. Vyzdvihuje ho najmä za publikáciu knihy
Zámer súčasného umelca, ktorá prvý krát predstavila egyptským intelektuálom dovtedy
neznáme prúdy súčasného umenia. Zhromaždil v nej najmodernejšie názory o umení,
pôsobí v nej ako kritik a analytik.192 ʿAṭīja zároveň vyčleňuje v tom období dva hlavné
prúdy - prvý sa opieral o národnosť umenia, umenie ako kultúrnu silu pre celú spoločnosť.
Druhý operuje s pojmami modernita a sloboda, vedomie, či psychológia a vychádza zo
západnej moderny (tu používa arabské slovo al-mūdirnīja). Budúcnosť – 40.roky ukázali
prevahu modernistov.193
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Samīr Gharīb194 tiež surrealizmus označuje ako kultúrnu revolúciu. Upozorňuje, že väčšina
surrealistov o svetovom surrealizme teoreticky nevedela veľa, lebo pôvodné zdroje neboli
preložené do arabčiny. Bunuelove filmy sa v Egypte nikdy nepremietali. Aj surrealistické
diela videli len na reprodukciách.195
Jūnān volal po pokroku, novátorstve - aby sa pokrokové myslenie v Egypte spojilo s
medzinárodnými prúdmi. Chybu ale videl v zmýšľaní oboch.196
Autor tiež kritizuje diela predchádzajúcej generácie, v zastúpení sochárom Muchtārom,
ktorému síce priznáva talent, ale vyslovuje sa proti jeho národne orientovaným dielam.
Kritizuje tiež autorov, ako napr. Dāwūda ʿAzīza, ktorí hovoria, že Jūnān nepochopil
princípy abstrakcie a bolo to len jeho útočisko od surreallizmu, v čase už umierajúceho
prúdu svetovej abstrakcie . Tu autor trefne dodáva, že abstrakcia neumierala a neumiera,
rovnako ako surrealizmus.197
Pohľad západných autorov sa líši jednak pozitívnejším hodnotením hnutia ako
autonómneho, originálneho prejavu lokálnych umelcov. Stretávame sa aj s častým použitým
postmoderných teórií pre hodnotenie moderny, ako napr. teórií post-koloniálnych, alebo
post-štrukturalizmu. Svein A.H. Engelstad198 dokonca uvažuje, či je možné hodnotiť
moderné egyptské umenie ako postmoderné, na základe jeho eklektickému vzťahu
k západnému umeniu, pretože si vyberajú rôzny štýl pre rôzne práce a nie je možné
jednoznačne používať popisy v štýle „izmus“ pre ich práce.199 Eklektizmus vykazovalo
umenie ešte pred postmodernou.200
Sam Bradaouil venuje hodnoteniu hnutia surrealizmu pomerne značnú časť textu knihy
Surrealism in Egypt.
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fašizmu aj v odstránení rigidných, regionálnych kategórií, ktorými bol hodnotený
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s alternatívnym kánonom. Trvanie hnutia na internacionalizme viedlo ku kultúrnej zmene.
Vníma ich tiež ako víziu pre napísanie novej histórie umenia, kde by sa termín surrealizmus
dal nahradiť termínom slobodnosti, či subjektívnou fantáziou.202 O Jūnānovi sa vyjadruje
najmä v medziach post/kolonializmu. Podľa autora Jūnān prekonáva koloniálne danú rolu
umelca, ktorý sa bežne kontextu hegemónie vyhýba národným smerovaním svojho diela.
Odmietaním nacionalistických tendencií Jūnān odmieta aj Saidovu203 tézu potreby
posilnenia „toho druhého“ – v tomto prípade chápanú ako „toho druhého“ egyptského
surrealizmu vo vzťahu k hlavnému európskemu centru. Poukazuje aj na to, že Orient
a Okcident sú binárne opozície, ktoré neboli vlastné skupine al-Fann wa-l-ḥurrīja. Toto
videnie surrealizmu sa nakoniec míňa jeho celosvetovému úspechu a etablovaniu, pretože
by ho definovali len v rámci jediného kánonu, šíreného z centra do periférnych oblastí.
Skupina al-Fann wa-l-ḥurrīja však reagovala na miestne kultúrne a politické podmienky.
Ukázali sme, že reakcie na tvorbu Ramsīsa Jūnāna sú široké a vychádzajú z rôznych
teoretických stanovísk. V tomto ohľade môžeme uviesť aj tézu z knihy The Location of
Culture autora Homi K. Bhabha, ktorý v úvode konštatuje, že: „Globalizácia, ako chcem
navrhnúť, vždy začína doma.“.204 V tomto svetle sa potvrdzuje téza, že Jūnān bol skutočne
kritikom, ktorý začal globalizáciu egyptského umenia.
Na druhej strane vyvstáva otázka v akom teoretickom pohľade by sme dielo Ramsīsa Jūnāna
mali hodnotiť. Je legitímne použiť teoretické východiská postmoderny na hodnotenie
moderného autora? Alebo by bolo plodnejšie podrobiť ho kritike modernistických teórií
avantgardy? Realita ukazuje, že v súčasnosti prevláda postoj prvý.
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5. Záver
Práca Umelecká kritika Ramsīsa Jūnāna sa zaoberá analýzou pôvodných textov autora,
štúdiou ich umelecko-historického pozadia a zhrnutím reakcií na autorovo dielo. Pokúsila
sa v teoretickej rovine odpovedať na otázku, ako hodnotiť dielo autora v lokálnom kontexte
a v širšej aplikácii tejto otázky – ako vnímať lokálnu egyptskú umeleckú kritiku, príp.
v širšom zmysle modernú kritiku arabskú. Odpoveď na túto otázku nie je a zo svojej
podstaty ani nemôže byť jednoznačná a absolútna.
V štvrtej kapitole Kritické odozvy na tvorbu Ramsīsa Jūnāna sme poukázali na mnohosť
a premenlivosť kritických reakcií na dielo autora, vychádzajúcich z multiplicitných
postojov ich autorov. Ako z nich vyplýva – spôsob hodnotenia závisí od limitov
hodnotiaceho postoja. Môžeme sa ale pokúsiť v zhrnutí postojov autora citovaných v jadre
práce vybudovať práve onen model moderny, ktorý autor reprezentuje vo svojom mieste
a čase:
Autorov ideál, či model umenia sa zakladá na „subjektívnom realizme“ a umení, ktoré
prinavracia ľudskosť. Mierou jeho hodnotenia nie je formálna príslušnosť k hnutiu, ale to,
ako mierou vychádza zo subjektu, alebo ľudského vedomia a zároveň interaguje
v sociálnom prostredí. Nakoľko autor považoval hnutie surrealizmu v prvom rade za etickú
a morálnu revolúciu - nové náboženstvo, jeho idea/model umenia nie je totožná so
samotným hnutím surrealizmu. I keď sa s ním môže prelínať, model umenia je spätý so
subjektívnou stránkou ľudskej jedinečnosti, oplývajúcej magickou predstavivosťou
a schopnou tvoriť transcendentálne diela umenia.
Formálne sa orientoval na odmietnutie estetizácie v umení a nasledovania racionalistických
tendencií. Tento boj voči osvieteneckému dedičstvu kultúry a estetickému dedičstvu l´art
pour l´art je - ako sme ukázali - možné chápať ako avantgardný prejav jedinečný
v egyptskom kontexte – teda ako „prvú a poslednú“ egyptskú avantgardu.
Jedinečný bol v tomto kontexte aj jeho postoj proti nacionalistickým prejavom v umení ako
kategórii hodnotenia autenticity tohto umenia. Prekonal v ňom názor predchádzajúcej
generácie a ponúkol možnosť ako stavať inú identitu egyptského umelca, nezaťaženú
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národnostným a tradičným diskurzom. Poukázali sme aj na to, že bol prvým autorom, ktorý
začal globalizáciou egyptského umenia.
V zmysle Habermasovej citácie uvedenej v úvode - “Modernita je vedomie istej epochy,
ktorá vstupuje do vzťahu s minulosťou antiky, aby pochopila sama seba ako výsledok
prechodu od starého k novému.”205 – vstupoval Jūnān kriticky do diskurzu akademického
a revizionistického – teda upierajúceho sa k reinterpretácii staroegyptského umenia. Antika
helenistická bola súčasťou akademického jazyka a antika staroegyptská bola vlastná
prostrediu a tradícii. Na rozdiel od predchádzajúcej generácie, ktorá staroegyptskú tradíciu
apropriovala sa k nej Jūnān staval polemicky. Teoreticky tak definuje zavŕšenie
modernistického procesu v príbehu dejín umenia v Egypte.
Vedomá požiadavka ideológie – nového mýtu umenia, ktorá bola často dôvodom
odmietnutia autorovho (najmä surrealistického) odkazu koreluje s modernistickými
teóriami avantgardy.206
Otázka autenticity a vzťahu globálneho/lokálneho je postavená na definovaných opozíciách
a dichotómiách – orientálne/západné, hlavné/periférne, či moderné/tradičné.

Autorov

špecifický jazyk spočíval aj v odmietnutí metodologického prístupu k štúdiu teórie umenia
a umeleckej kritiky a odmietnutí začlenenie sa tak do tohto rámca definovaných
predpokladov. Teoreticky ho možno vnímať v zmysle dekonštruktívnom a vo svetle
postmoderných teórií, aplikovaných v jadre práce.
Tento stanovený model umenia, model moderného myslenia o umení a model moderny
možno použiť ako referenčný model v hodnotení iných autorov a smerov pri štúdii arabskej
moderny. Prínosom tejto práce je teda predstavenie teoretickej tvorby autora ako takej, jej
nazeranie v umelecko-historickom kontexte a možných kontextoch iných autorov, ale aj
príspevok v uvažovaní o vývoji arabskej moderny na poli kultúry a výtvarných umení.
Výzvou do budúcnosti by malo byť zostavenie onoho referenčného rámca arabskej kritiky
umenia, ktorého absencia je aj podľa slov Jūnāna hlavná podmienka lokálneho kultúrneho
a umeleckého rozvoja.
205
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moderny, s.300
206
V tomto ohľade možno spomenúť napr. Adorna – umenie prekračuje ideológiu vtedy, keď sa k nej
priznáva, ale podlieha jej, keď zabúda na svoj iluzórny status; viď BŰRGER, Peter. Teorie Avantgardy:
Stárnutí moderny: Stati o výtvarném umění
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