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Príloha č.1 

Úvod  

Autor: Luwīs ʿAwaḍ2 

 

Po prvý krát som sa s ním 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 ateliéry v dvoch, alebo troch budovách vo štvrti Darb al-

Libbāna, vedľa Citadely, nad mešitou ar-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 

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, 

                                                           
2 Luwīs ʿAwaḍ (1915-1990) bol významný egyptský intelektuál a spisovateľ. Pôsobil napríklad ako profesor 

na Káhirskej Univerzite, či redaktor v denníku al-Ahrám. Okrem toho zastával štátne funkcie v kultúrnej 

sfére. (pozn. prekladateľa)   
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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. 

Cítil som sa dobre s touto skupinou. Nachádzal som v nich to, čo mi chýbalo u mojich 

kolegov z univerzity, kde prílišná špecializácia a čiastkový záujem ubíjali vedenie a 

izolovali ho od života, vyhladili myslenie, zmocnili sa rozumu a predstavivosti, zabránili 

objavovaniu neznámeho a bezohľadne ignorovali budovanie nového bytia z tkaniva snov.  

Oni sa cítili dobre so mnou, niekedy som ich otravoval -  asi tak, ako sa má chaos k poriadku 

a ako ho vie poriadok otravovať. V prvom rade sa so mnou cítili príjemne, pretože som ich 

chápal a uznával, a za druhé preto, že som do ich myšlienok vnášal niečo z metód, ktorým 

som sa priučil na univerzite, ale bez arogancie akademikov. Bolo od začiatku jasné, že sú v 

stave revolúcie voči mestu, voči mysli, voči strojom a priemyslu a čiastkovej vede, ktorá sa 

stala pre človeka božstvom. Tento stav mi bol povedomý – osobne som ho poznal u 

nespočetných európskych intelektuálov, umelcov a spisovateľov na konci tridsiatych rokov, 

a študijne som ho spoznal u nespočetných intelektuálov, umelcov a spisovateľov v rôznych 

dobách a časoch. Zhrnutím tohto postoja je to, že doba je chorá a niet iného riešenia, než žiť 

srdcom a dušou v zlatom veku. Človek si musí predstaviť, že je nedotknutý chorobami 

svojej civilizácie. Nech je to zlatý sen o civilizácii minulosti, alebo budúcnosti, alebo nech 

je zložený z oboch! Nech je to kultúra starého Grécka alebo Arabov, alebo stredoveku, či 

utópia Platónovej Republiky, ktorú nemožno uskutočniť inak, než papierom a perom. A nech 

je to sen o kráse prirodzenosti a živote v lese, kde niet mesta a okov – človek z tohto 

úrodného nepokoja stvorí celé úžasné bytie, v ktorom sa bude nachádzať všetko zo 

všetkého. 

Dôležité je, že Ramsīs Jūnān a jeho skupina si vytvorili svet pre seba – svet čarovný, 

zvláštny a úprimný, lebo oni sami boli úprimní. Trávili svoje dni s mamlúckym Egyptom a 

keď nastala noc, trávili ju na Qaṣr al-ʿAjnī a ulici Sulajmāna Bāšu – takto spojili mašrabíju 

a benátske záclony, olejovú lampu s neónovými a fluorescenčnými svetlami. Objímali 

proletariát a sedávali so smotánkou zo všetkých vrstiev egyptskej aristokracie. Nenávideli 

svoju vlastnú vrstvu buržoázie, ktorá sa zriekla pôvodu v chudobe a zriekla sa zaviazanosti 

svojim pánom zo zlatého veku. Navliekla si miesto toho putá prudérnosti lacnej morálky a 
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spôsobov, ktoré sa nakoniec obrátili na zbožšťovanie kapitálu. V komunizme nachádzali 

riešenie problémov doby. Ale ich komunizmus bol komunizmus vzdelancov, nie robotníkov, 

komunizmus ideí, nie reality. Zo všetkých odvodenín a smerov komunizmu si vybrali ten, 

čo bol najbližší idealizmu a fantázii. Inklinovali k trockizmu a celosvetovej revolúcii. Tým 

sa začal  veľký rozkol  medzi nimi a ostatnými  komunistickými skupinami, ktoré sa v toho 

času v Egypte začali neobvykle rýchlo objavovať. Tento rozkol často eskaloval v časoch, 

keď bol Ramsīs Jūnān hlavným redaktorom časopisu al-Madžalla al-džadīda (Nový 

časopis), teda v rokoch 1942 – 1944, keď jeho vedenie prebral od Salāma Mūsū, za 

podmienok, pri ktorých sa teraz nebudem zastavovať. 

Ramsīs Jūnān bol prinútený vládou a komunistami, aby opustil politiku v roku 1948. 

Čo sa týka umeleckého sveta, revolúcia Ramsīsa Jūnāna voči akademizmu, realizmu a 

racionalizmu pramenila z ich vlastnej podstaty. Potom, ako študoval na Madrasat al-funnūn 

al-džamīla al-ʿuljā (Akadémia umení) medzi rokmi 1929 a 1933, pracoval ako učiteľ kresby 

na strednej škole v Ṭanṭā, potom v Būr Saʿīd, a v az-Zaqāzīq – medzi rokmi 1934 a 1941. 

V tomto období vznikla jeho prvá kniha – Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī (Zámer súčasného 

umelca), na ktorej výtlačok, ako dúfam, natrafí niektorý z vydavateľov, a vydá jej reedíciu, 

aby sme videli, čo Ramsīs Jūnān hovoril o umení na počiatku tridsiatych rokov. V tejto dobe 

som ho už poznal. Bola to doba, kedy sa pripravoval na zanechanie učenia na štátnych 

školách, aby sa v Káhire mohol venovať umeniu, mysleniu a meneniu myslenia iných. 

 Podnecoval som ho svojím spôsobom, aby sa snažil zosúladiť svoje poslanie učiteľa  s 

poslaním umelca a mysliteľa, ale nepočúval moje rady a rezignoval (na učenie). 

Prostredníctvom opozície a agitácie slovami a perom bol schopný v Egypte stvoriť smer 

nevedomia v egyptskom výtvarnom umení. To je to, čo dnes voláme surrealizmus, alebo 

„to, čo je za realitou“. Otvoril v Egypte novú kapitolu Picassovej školy, čo sa týka umenia, 

a Andrého Bretóna, čo sa týka literatúry. A zdá sa, že iracionalizmus dvoch svetových vojen 

vytvoril v duchu mladých tejto generácie vhodné podnebie na hlboké precítenie rozkladu 

mysle a vedy, neschopnosti riešiť problémy človeka a ovládať onú šelmu ukrývajúcu sa v 

človeku už od čias dinosaurov. Netrvalo dlho a surrealistická výzva si našla svojich 

početných nasledovníkov medzi talentovanými umelcami a tak sa medzivojnové výstavy v 

Káhire vyznačovali rozkvetom surrealizmu. Nech už si o pôvode tohto smeru v Egypte 
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myslíme čokoľvek, jednoznačne uspel v deštrukcii akademizmu, a to definitívne. Už od 

prvej svetovej vojny sa v Egypte objavili rôzne umelecké školy, ktorých cesty sa miesili s 

Ramsīsom Jūnānom a čerpali aj z iných prameňov – objavil sa pointilizmus, abstrakcia, 

kubizmus, expresionizmus, impresionizmus, postimpresionizmus a iné. Ale všetky to boli 

školy revoltujúce voči teórii perspektívy, ktorá sa ustálila v ľudskej mysli odkedy Raffael, 

Da Vinci, Michelangelo a renesanční umelci zničili plošnosť Giotta a stredovekú symboliku. 

V našej krajine umenie Maḥmūda Muchtāra, Aḥmada Ṣabrīho, Nāgīho, Maḥmūda Saʿīda, 

Rāghiba ʿAjjāda, Maḥmūda Ḥasana a ʿAbd al-Qādira Rizqa už nebolo viac možné. Ten, kto 

rozbil okovy perspektívy a z trojdimenzionálneho umenia spravil etapu minulosti, ten, čo 

udrel a otvoril brány úsiliu o symbolickosť, mimo hraníc kompozície a symetrie, to bol 

Ramsīs Jūnān. Ak by niet jeho, tak by nebol ani Kāmil al-Tilmisānī, alebo Fuʼād Kāmil, 

Taḥīja Ḥalīm, Gāḏbīja Sirrī, ʼĀdam Ḥinajn, či Hagras a desiatky umelcov, ktorý sa usilujú 

o symbolickosť mimo perspektívy (realizmu), dokonca aj v rámci figuratívneho umenia. 

Tým nechcem povedať, že Ramsīs Jūnān bol jediným učiteľom týchto umelcov, ale myslím 

tým, že to bol on, ktorý im vytýčil cestu a odstránil, čo prekážalo ceste oslobodenia sa od 

tradičných foriem a pravidiel, hraníc v myslení a vyjadrení. 

V roku 1944 nechala vláda zavrieť časopis al-Madžalla al-džadīda, tým bol Ramsīs Jūnān 

prinútený venovať sa iba umeniu a literatúre, stiahol sa z politiky a politického myslenia, či 

prinajmenšom už nenašiel kazateľnicu, z ktorej by vyjadroval svoje exaktné sociologické 

názory celú dobu medzi rokmi 1945 a 1946 – sú to dva roky, počas ktorých preložil Caligulu 

Alberta Camusa a podstatnú časť básnického cyklu Sezóna v pekle od Arthura Rimbauda. 

Preklad tejto nesmrteľnej Rimbaudovej básne dokončil až na moje naliehanie, presne po 

dvadsiatich rokoch, v lete 1966, keď som ho požiadal, aby mi svojím písaním pomohol pri 

jednom projekte pre al-Ahrám, ktorý sa dúfam čoskoro uskutoční, a teda, aby mi odovzdal 

dokončený rukopis pred mojou cestou do Anglicka v auguste až septembri roku 1966, za 

účelom účasti na konferencii Londýnskej Univerzity o Egypte od roku 1952. Rukopis sa 

teraz nachádza v mojej knižnici v al-Ahráme a želám si, aby po toľkých mesiacoch uvidel 

svetlo sveta. Po jeho smrti mi jeho pani manželka odovzdala tri strany rukopisu, ktoré 

Ramsīs Jūnān napísal počas svojho pobytu v Paríži, približne roku 1952, s názvom: ʼInnamā 

al-laḏī juchīfunī huwa ṣamt Rāmbū (To, čo ma desí, je Rimbaudovo ticho). A  od tohto 
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obdobia medzi rokmi 1945-1946 je možné pozorovať, že Ramsīs Jūnān venoval pozornosť 

nielen existencializmu Alberta  Camusa, ale aj filozofii iracionálna, či absurdite – ako jeden 

z jej prvých literárnych prejavov je považovaná divadelná hra Caligula o šialenom rímskom 

cisárovi, ktorý sa v rámci histórie preslávil tým, že menoval svojho koňa konzulom – teda 

vládcom Ríma. V tej dobe som s Ramsīsom Jūnānom otvorene a razantne nesúhlasil, z 

dôvodu tohto jeho nasledovania aspektu iracionalizmu v existencializme. Považujem ho za 

odklon smerom k nezdravej stránke  kultúry súčasného človeka a to až to tej miery, že medzi 

nami takmer vznikol myšlienkový aj osobnostný rozkol. Tak ako som tiež toho času 

nesúhlasil s Maḥmūdom al-ʿĀlimom z dôvodu jeho silného príklonu k Sartrovmu 

existencializmu pod vplyvom ʿ Abd ar-Raḥmāna Badawīho, v čase po druhej svetovej vojne. 

Bola v tom jednoduchá logika – vravel som: „Dobre, utečte od marxizmu ak chcete, alebo 

ak máte strach zo zodpovednosti. Ale nepridávajte sa k existencializmu. Existencializmus, 

to je náhrada individualistického európskeho intelektuála za marxizmus a za všetky sociálne 

riešenia.“ 

Ṣidqī Bāšā (nech sa nad ním Boh zmiluje) uväznil Ramsīsa Jūnāna v rámci zásahu 11. júla 

1946, spolu so Salāmom Mūsom, Muḥammadom Zakīm ʿAbd al-Qādirom, Muḥammadom 

Mandūrom a desiatkami ďalších - vraví sa, že až dvesto ľuďmi, a obvinili ich z konšpirácie 

na prípravu prevratu zosadenia vtedajšieho vládnúceho režimu a z prípravy socialistickej 

revolúcie. Vtedy nevedel - a ani polícia nevedela o týchto vnútorných diskusiách, ktoré 

prebiehali medzi káhirskými intelektuálmi, a aj keby to boli vedeli, tak by nič z toho 

nepochopili. Ale ja som vedel, že toho času prechádzal Ramsīs Jūnān silnou duchovnou 

krízou. Bola prirodzeným dôsledkom jeho pôvodných postojov k umeniu, svetonázoru a k 

životu. Dokonca aj v časoch prvotného marxistického don quijotizmu, prinajmenšom v 

rokoch 1940 – 1944, Ramsīs Jūnān odmietal vtedajší režim a odmietal byť čistým, či 

ortodoxným marxistom, ako ich vtedy označovali. Išiel proti stalinizmu v čase, keď väčšina 

marxistov bola stalinistami. Inklinoval síce k trockizmu, z čoho ho vtedajší komunisti 

obviňovali, ale ja som vždy cítil, že cesta Ramsīsa Jūnāna, nemohla viesť cez marxizmus, 

trockizmus, alebo akýkoľvek iný smer „kolektívneho spasenia“, pretože prvotný základ 

jeho vzbury voči súčasnej kultúre spočíval na pocite osobnej, ľudskej stiesnenosti pod 

tlakom spoločnosti, stiesnenosti umeleckej, myšlienkovej, tvorivej a citovej energie a sily 
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človeka, pod tlakom rozumu, vedy a systému. To bolo to, čo ho doviedlo k jeho spaseniu v 

umení, dotykom so surrealizmom a výzvou k nevedomiu. Jeho príklad bol ako príklad 

Picassa, ktorý ho v živote najviac ovplyvnil, a jeho meno bolo aj to posledné, čo povedal v 

delíriu pred smrťou – možno namaľoval Guernicu, či holubicu mieru pre komunistov, ale 

jeho cesta nie je cestou spasenia jednotlivca spoločnosťou, ale spasenia jednotlivca 

v spoločnosti sebou samým.  

V roku 1948 - nepochybne vplyvom zásahu Ṣidqīho Bāšū a pocitu, že tieto dogmatické 

ťaženia v Egypte nemajú s ním nič spoločné a že nebude pochopený ani pravicou, ani 

ľavicou, sa Ramsīs Jūnān rozhodol definitívne opustiť Egypt, ísť do Paríža  a plne sa 

venovať umeniu s tým, že sa mu snáď podarí dosiahnuť úspech na svetovej úrovni. Stále si 

spomínam z tohto obdobia na to, ako som ho toho jarného rána stretol v kaviarni Matātijā, 

oproti divadlu al-Ezbekíja. Keď sa dozvedel, že sa chystám vydať básnickú zbierku 

Protoland, nakreslil mi za štvrť hodiny čínskym tušom kresbu, počas toho, ako sme sedeli 

v kaviarni. Je to kresba, ktorú čitateľ uvidel na začiatku mojej zbierky. Je nepodpísaná... Ja 

sám som mal zmiešané pocity z parížskej cesty Ramsīsa Jūnāna. Kvôli svojim posledným 

cestám do Európy som bol znalejší ako on. Vedel som, koľko ťažkostí sa mu v živote pritrafí. 

Vedel som, že egyptský umelec, čo chce dobiť Paríž svojimi obrazmi, sa podobá tomu, čo 

nosí 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. V roku 1948 sa oženil, jeho žena bola pôvodom z poľskej rodiny, 

ktorá sa usídlila vo Francúzsku – volala sa Josephine Drobnik, a mali spolu dve deti – 

dievčatá. Ramsīs Jūnān sa všetkými silami pokúšal zachrániť v sebe umelca od úradníčka. 
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Nasledoval preto francúzske výtvarné hnutie a náhle objavil abstrakciu, vtedajší posledný 

módny výkrik umeleckého sveta. Francúzsky kritik Jaques Lasíní, bývalý riaditeľ múzea 

moderného umenia v Paríži, komentoval obrazy Ramsīsa Jūnāna publikované v Batay, 

májové číslo 5 slovami: „Vôľa je zabijakom umenia, ale máme tu inú skúsenosť, hodnú 

pozornosti – je to skúsenosť Ramsīsa Jūnāna, ktorý sa tiež snaží - tak ako v poézii Henry 

Micheaux – nájsť skrytý zmysel v spleti čiar a škvŕn. Ale vôľa u tohto skvelého maliara 

prichádza, aby ho prinútila vytvoriť svet predstáv, precízne vybraný najvyššou mierou 

senzibility.“ 

V auguste 1955 som prechádzal Amsterdamom na ceste do New Yorku, za účelom prevzatia 

mojej funkcie v OSN. Zmocnila sa ma túžba vidieť Ramsīsa Jūnāna, tak som letel za ním 

do Paríža aby som ho videl na pár hodín počas prestupu, uistil sa ako je na tom on a jeho 

umenie. Jedinou jeho sťažnosťou bol vtedy fakt, že práca vo vysielaní mu nenecháva 

dostatok času na maľovanie. Obom nám bolo jasné, že cesta k uskutočneniu jeho veľkého 

sna, je veľmi dlhou cestou. Vtedy som pevne veril, že by dosiahol na jej koniec, ak by ďalšie 

udalosti opäť nezmenili chod jeho života. Vtedy prišla trojaliancia a Suezská kríza v Egypte. 

Toho času som pracoval v OSN a v deň útoku som na prednej strane novín New York Times 

čítal správu o vyhodení Ramsīsa Jūnāna a troch, či štyroch jeho egyptských a arabských 

kolegov z francúzskeho rozhlasu, a o rozhodnutí o ich vyhostení z francúzskeho územia, 

pretože odmietli odvysielať správy a materiály proti Egyptu. Toho času bol doktor Ṯarwat 

ʿUkāša našim vojenským pridelencom v Paríži, preto som mu napísal osobný dopis a 

oboznámil som ho so situáciou Ramsīsa Jūnāna, žiadajúc od neho pomoc pre neho a jeho 

kolegov v riešení ich problémov, tak ako si to zaslúži skupina statočných občanov, ktorá 

vyzvala na súboj kolonizátorov priamo v srdci ich pevnosti. Tiež som napísal Ramsīsovi 

Jūnānovi a oboznámil som ho s Ṯarwatom ʿUkāšom a žiadal som ho, aby sa naňho obrátil 

bez váhania, či ostýchavosti. A v skutku našli títo štyria u Ṯarwata ʿUkāša pomoc, čo im 

uľahčilo spoluprácu s egyptskou ambasádou  a všetko, čo z toho plynulo.  Pokiaľ ma pamäť 

neklame, tak mi Ramsīs Jūnān povedal, že Ṯarwat ʿUkāša osobne intervenoval na 

francúzskom ministerstve za zrušenie rozhodnutia o vyhostení z Francúzska, ale D.M. 

tvrdohlavo trval na vykonaní rozhodnutia.  A tak behom pár týdňov sa Ramsīs Jūnān aj so 

spoločníkmi ocitli opäť v Káhire, čeliac novému osudu. Pritom Ramsīs Jūnān už kúpil 
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zariadený dom v Paríži, takže bol prinútený predať všetky svoje práva naňho v rýchlosti a 

so stratou. 

Ja som tiež rezignoval na svoj post v OSN po Suezskej krízy. Napriek tomu, že v tejto otázke 

sa OSN postavilo na stranu Egypta, v hĺbke ma trápil pocit, že mojím miestom teraz musí 

byť moja vlasť a všetko okrem toho je len strata času a energie. 

Ramsīsa Jūnāna som v Káhire stretol v decembri 1957 a potom v januári 1958, potom vo 

februári, marci, apríli 1958 a tak ďalej. Dozvedel som sa od neho, že všetci jeho kolegovia 

deportovaní z Francúzska už pracujú pre účely spravodajstva, čo sa týka jeho, tak jeho 

žiadosť bola odmietnutá. Nenašli sme preto iné vysvetlenie, len existenciu jeho starého 

spisu na Policajnom riaditeľstve3. Toto obdobie nezamestnanosti bolo preňho tvrdé, jeho 

parížske úspory sa stenčili. Preložil dve, či tri knihy, aby mal z čoho žiť. Jedna z nich bola 

o umení bábkotvorby a druhá o vývoji moderného umeni. Potom ho zo smoly vytiahol Jūsif 

as-Sibāʿī približne na prelome rokov 1957 a ´58 a menoval ho riaditeľom umeleckých 

záležitostí na Ázijsko-Africkej konferencii, pričom jeho hlavnou úlohou boli preklady a 

korigovanie iných prekladov. Tak opäť získal obživu, no na úkor svojho umenia. Tento 

rozkol ale netrval dlho a čoskoro zaviedol Ṯarwat ʿUkāša - počas svojho vedenia 

ministerstva kultúry – systém renty umožňujúcej umelcom a spisovateľom venovať sa iba 

ich dielu. Ramsīs Jūnān túto rentu získal v roku 1960. Tak mu bolo znova umožnené, aby 

sa venoval iba umeniu a mysleniu počas šiestich rokov, kedy naplnil naše umelecké i 

myšlienkové žitie hĺbkou a originalitou, a to napriek sezónnym konšpiráciám, ktoré sa mu 

nevyhli ani raz počas šiestich rokov a ktoré smerovali k tomu, aby sa nemohol venovať 

umeniu naplno. Raz to boli nepriatelia abstraktného prúdu v umení, ktorému bol Ramsīs 

Jūnān v Egypte vedúcou osobnosťou. Inokedy zas tvrdenia, že poberanie renty je čisté 

povaľačstvo. Nanešťastie sa na výročnej hostine plnej zášti zúčastňovali originálni umelci 

a spisovatelia spolu s umelcami úpadkovými. A tak v roku 1961 al-ʿAaqqād (nech odpočíva 

v pokoji) odmietol obnoviť renty pre Ramsīsa Jūnāna, Taḥīju Ḥalīmovú, ʼĀdama Ḥinajna a 

Rātiba Ṣadīqa a vyhrážal sa podaním demisie – čo bol dôvod, prečo mu minister v 

zamietnutiach vyhovel. Prívrženci umenia ale nesmiernym úsilím dokázali zvrátiť 

rozhodnutie, vďaka záujmu doktora Ṯarwata ʿUkāša a doktora ʿAbd al-Qādira Ḥātima o 

                                                           
 (ʼIdārat al-ʼamn al-ʿāmm) إدارة األمن العام3
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výtvarné umenie. No následne stratili túto rentu, za čias doktora Sulajmāna Ḥazīna -  

začiatkom roku 1966 a tým sa Ramsīs Jūnān a jeho kolegovia ocitli na dlhé mesiace bez 

príjmu. Korunu životu tohto priekopníka v umení nasadila komisia pre renty, keď na 

ministerstve kultúry súhlasila s obnovením renty - no nie ako umelcovi, ale ako 

prekladateľovi! V deň keď Ramsīs Jūnān  zomrel, nachádzal sa medzi jeho papiermi rukopis 

o objeme 86 strán, ktoré preložil z knihy Andrého Malrauxa Metamorfózy Bohov.  Sláva 

buď komisii, čo robí hanbu svojmu menu – miesto vavrínových vencov udeľuje vence 

hanby.4 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 فهنيئا للجنة التفرغ تيجان العار ال نيجان الغار4



14 
 

Príloha č.2 

Zámer súčasného umelca5 

 

Veda v modernej dobe dospela k mnohým objavom a vynálezom a tie následne viedli k 

podstatným zmenám prostredia, v ktorom žijeme. Ale úspech vedy v podobe dosiahnutí 

týchto objavov a vynálezov mal aj dopad na niečo iné, dopad oveľa dôležitejší a rozsiahlejší 

– bol to vplyv na nás samých. Veda spôsobila to, že jej dôverujeme, spoliehame sa čoraz 

viac na jej metódy pri bádaní a myslení. 

Súčasný umelec bol teda jedným z tých, ktorých ovplyvnila veda týmto zradným spôsobom. 

Začal pochybovať o veciach principiálnych pre svojich predchodcov, pýtať sa sám seba a 

vytvárať racionálne zdôvodnenia. Snaží sa vytvoriť si teórie a čo sa týka väčšiny z nich, sú 

to teórie na vedeckých a polovedeckých základoch. 

Nebudem sa teraz zaoberať podrobným vysvetľovaním týchto rôznorodých teórií, pokúsim 

sa iba o rýchle zhrnutie hlavných problémov, ktorým čelí súčasný umelec, objasnenie 

postupov, ktoré si zvolil čeliac týmto problémom a nakoniec – do akej miery uspel. 

Ide o dvojstranný problém – na jednej strane je tu otázka formy a na strane druhej otázka 

obsahu. Začneme s otázkou formy. Je známe, že úspech fotografie a jej schopnosť zachytiť 

(vonkajšiu) podobu vecí viedol istú skupinu súčasných umelcov k zavrhnutiu tradičnej 

maľby a k hľadaniu nových spôsobov vyjadrenia, ktoré by sa nespoliehali na imitáciu 

prírody. Takto skupina fauvistov začala vo svojich maľbách so skreslením6 prírody. Aby 

sme pochopili význam takéhoto skreslenia, môžeme fauvistickú maľbu porovnať so spevom 

piesne. Pri speve piesne nevyslovujeme slová podľa ich  štandardnej výslovnosti, ale tu 

kúsok slova predĺžime, inde kúsok vyslovíme správne a inde ho zas skrátime. Takto 

narúšame znenie slov. Činíme tak celkom vedome, aby sme slovám popri ich bežnom 

význame dodali aj doplňujúci význam hudobný. Plynúca pieseň ich zlúči a vytvorí 

celistvosť melódie a významu. 

Celkom rovnako ako tento zámer sa aj fauvistický umelec uchyľuje k skresleniu, vedome 

deformuje zjav vecí, mení ich veľkosť, pomer a farby, kým sa časti jeho maľby 

                                                           
 Môže byť preložené aj ako Účel súčasného/súdobého umelca- (Ghājat ar-rassām al-ʿaṣrī) غاية الرسام العصري5

/ Cieľ súčasného umelca 
6 V pôvodnom texte : “تحريف الطبيعة Distortion” – skreslenie, deformácia 
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preusporiadajú akoby v novej melódii, zloženej z čiar a farieb.  Tým  dosiahne presne ten 

pocitový výraz, ktorý zamýšľal. 

Po fauvistoch prišli kubisti so svojou abstraktnou maľbou. Svoju teóriu maľby obhajujú 

poloracionálnym zdôvodnením – hovoria: „Hudobník má absolútnu slobodu pri skladaní, 

vychádza z inšpirácie bez toho, aby sa musel uchyľovať k imitácii prírodných zvukov. Čo 

teda bráni maliarovi, aby mal rovnakú slobodu pri skladaní svojich malieb z tvarov a farieb, 

ktoré nemajú žiadnu spojitosť s prírodou? Inak povedané – používa v nich čiary a farby nie 

na imitáciu čohokoľvek, čo by sa nachádzalo v prírode, ale pre krásu samú o sebe.“ Preto 

kubistický maliar priznáva čiaram a farbám (- podobne ako spomenutým prvkom piesní -) 

schopnosť priamo ovplyvniť naše pocity, pričom abstrahuje akékoľvek ich puto k prírode. 

Ak sme teda fauvistickú maľbu prirovnali k piesni, tak môžeme kubistickú maľbu porovnať 

s abstraktnou hudbou. 

Základnou tézou týchto moderných umelcov bolo, že fotografia obohatila mimetickú 

maľbu. Či už nás táto téza presvedčila, alebo nie, nemožno poprieť, že prinajmenšom pridali 

nové prvky do vtedajšieho  umeleckého výrazu. Za to si zaslúžia poďakovanie. Okrem toho 

je zrejmé, že Picasso – zakladateľ kubistickej školy a  priekopník medzi súčasnými 

maliarmi, pri používaní tohto nového, abstraktného jazyka čiar a farieb, často vnáša do 

svojich diel aj mimetické prvky. Tiež musíme spomenúť, že tento jazyk nie je v skutočnosti 

nový. Už predtým ho do určitej miery ako doplnkový výraz použili Mantegna, El Greco, 

Michelangelo a Blake. Aj egyptskí a africkí sochári používali podobné prvky v sochárskom 

umení. 

Čo sa týka formy, uspokojíme sa nateraz s týmto stručným zhrnutím a presuňme sa na 

dôležitejšiu oblasť súčasnej maľby – jej tematickú stránku. 

Amédée Ozenfant, vynikajúci kubistický maliar, začal svoju štúdiu O súčasnej maľbe 

otázkou: „Je možné, aby naša kultúra postavená na rozume - v tejto fáze, keď jej dominujú 

stroje - stále potrebovala maľbu?“ A na otázku neskôr odpovedá: „Áno, výtvarné umenie, 

popri hudbe a poézii, je jedinečný spôsob potešenia, povznesenia sa nad tento nudný svet – 

svet skutočnosti.“ 

Na inom mieste vraví: „V minulosti bol umelec využívaný v mnohých profesiách, bol 

sluhom kňaza, sluhom vládcu a sudcu, vodcu a vzdelanca, novinára a spisovateľa. Čo sa 
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týka dnešnej doby, už boli vynájdené nové prístroje (fotografia a tlač), ktoré mu vzali tieto 

zamestnania. Tak vidí sám seba ako postupuje na pozíciu slobodných básnikov7.“ 

Čo myslí Ozenfant pod pojmom “slobodní básnici”, vysvetľuje neskôr takto: 

„Človek je mechanické8 zviera. A jeho myseľ je tak isto mechanická. Človek sa ocitol 

uprostred prírody, plnej premenlivých, nestálych javov. Je to predpojatá, nepriateľská a 

zradná príroda, núti ho brániť samého seba tým, že si stvorí prostredie s jasnými a 

zrozumiteľnými znakmi. 

Na druhej strane, úsilie o naplnenie vnútorných túžob po vedení a jeho tendencia k poriadku 

a usporiadanosti, ho viedlo k vytvoreniu reťazca pravidiel a súdov, aby dokázal vysvetliť 

prírodné javy. 

Nakoniec – človek je nútený snažiť sa o najvyšší ideál. Sňal teda oprate svojej 

predstavivosti, prekonal pravidlá empirickej geometrie smerom k idealistickej 

mechanickosti, prostej akéhokoľvek materiálneho puta s realitou. Táto mechanickosť sa 

stáva symbolom absolútneho zavŕšenia, ktoré prakticky nemožno uskutočniť. Je tým, o čo 

sa skutočne snažia slobodní básnici.“ 

Ak prijmeme tvrdenie Ozenfanta ako reprezentatívny pohľad pre celú skupinu kubistov, 

potom môžeme spraviť nasledovné zhrnutia: 

1. súčasný umelec9 musí vykročiť z kruhu reality 

2. funkcia súčasného umelca spočíva v rozptýlení, ktoré nám poskytuje a tiež v očisťovaní 

nás od nátlaku (útlaku) reálneho sveta 

3. abstraktná mechanickosť je najvyšší ideál ľudskej mysle, zároveň nemá spojitosť s 

realitou 

4. vzhľadom na to je nutné priblížiť súčasného umelca k abstraktnej mechanickosti 

 Osobne vnímam prvú požiadavku o vzdialení sa súčasného umelca od reálneho sveta ako 

hlavnú osu predchádzajúcich myšlienok. No tu sa pozastavíme nad otázkou: Je pravda, že 

                                                           
 doslovne “slobodní básnici”; nakoľko je text citáciou iného autora, nie - (aš-šuʿarāʼ al-ʼaḥrār) الشعراء األحرار7

je presne jasný kontext a význam tohto spojenia, ktoré by sa mohlo použiť aj na označenie básnikov, 

skladajúcich poéziu vo voľnom verši 
 (handasī) هندسي8
9 Možno si všimnúť, že Ramsís Júnán na tomto mieste narába laxne s pojmami “kubistický maliar” a “súčasný 

umelec”, nakoľko ich používa v jednom refernčnom rámci, čomu nezodpovedá ďalšie nasledovanie textu a 

vymedzenie sa voči kubistickj maľbe. 
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Ozenfant a kubisti trafili pri tejto požiadavke do čierneho? 

Odpoveď na túto podstatnú otázku je hlavným cieľom nasledujúcej state. 

Čo nám výrazne sťažuje našu schopnosť diskusie a hľadania v oblasti umenia je používanie 

veľkého množstva slovných výrazov bez ich presného ohraničenia v našej mysli – teda 

slová, ktoré používame za účelom rôznych významov na rôznych pozíciách. 

Jedným z takýchto mnohovýznamových a pohyblivých slov je samotné slovo “umenie”. 

Označujeme ním mnoho vecí navzájom podstatne odlišných, napr. antickú sochu,  perzský 

koberec, nástennú maľbu (fresku) Michelangela, japonské dekoratívne umenie, africké 

masky, popisná maľba Meissoniera10... 

Bez rozlišovania medzi týmito rôznymi vecami si predstavujeme, že medzi nimi existujú 

spoločné rysy – a to je čistá ilúzia. 

Musíme rozlíšiť prinajmenšom štyri rôzne významy, pre ktoré sa používa slovo umenie – 

myslím tým najmä čo sa týka maľby: 

1. umenie, ktoré verne imituje prírodu – tvrdenie, že umenie je vo svojej podstate imtáciou 

prírody bolo a neprestáva byť tým najpopulárnejším presvedčením medzi ľuďmi. 

Nepopieram – ako napokon hovoril aj Aristoteles – že nachádzame potešenie v rozpoznaní 

vecí na obraze, keď k nám znovu prichádza vedomie o nich. Alebo ako vraví Aldous Huxley: 

„Väčšina ľudí pociťuje veľkú radosť pri pohľade na filmový obraz, alebo na maľby vecí, 

ktoré sú im známe až niekedy vykríknu: ´Ako sa len toto auto podobá na skutočné!´, a ´Veď 

táto obývačka je úplne ako obývačka toho a toho!´... ´Pozri sa na obrázok, nie je ten policajt 

ozajstný?´“ 

No musíme si všimnúť, že to potešenie 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. 

2. Umenie, ktoré spodobuje najvyšší ideál krásy ľudského tela – prekypujúceho zdravím, 

završujúceho dokonalosť bytia, plného životnej energie a činorodosti. Najlepším príkladom 

                                                           
10 Nasleduje autorova (alebo editorova) poznámka: francúzsky maliar 19.storočiam ktorého maľby sa takmer 

nelíšia od fotografie 
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tohto umenia je starogrécke umenie. 

Je jasné, že najvyšší ideál, ktorý toto umenie zobrazuje predstavuje zdroj ideálu, o ktorý sa 

usiluje športovec. To je aj deficit priľnutia starých Grékov k nemu, preslávili sa silným 

vzťahom k telesnému tréningu. 

No musíme zdôrazniť, že účel umelca je predsa iný ako účel športovca, ich zmiešavanie je 

ako zmiešavanie psychológie a biológie. 

3. Dekoratívne umenie – započalo sa ako jednoduché geometrické ozdobovanie košov, či 

látok, a dospelo do najjemnejších a najkrajších japonských dekoratívnych malieb. 

Niektorí európski umelci boli v 19. storočí ovplyvnení japonským umením a priklonili sa 

svojím umením k dekoratívnosti. Z ich diela vyžarovala delikátnosť a krása, no v rovnakom 

čase stratilo hĺbku, silu, účinok a vplyv. Je to tým, že dekoratívne umenie – snáď vďaka 

jemnosti a efemérnej kráse, sa odlišuje od toho, čo nazývame „pravdivým umením“11, a to 

tak, že sa nedokáže dotknúť našich duší, iba ich vonkajšej vrstvy. Čo sa týka jej vnútorných 

vrstiev a hlbokých zákutí, tie nikdy nedosiahne. 

Potešenie, ktoré v nás dekoratívne umenie vyvoláva, je potešenie pocitové.  

4. Významové umenie, výrazové umenie, či umenie samo o sebe. Myslím tým umenie, ktoré 

vychádza z hlbokej vnútornej potreby a zanecháva v nás prenikavý vplyv nútiaci k 

rozhodnutiu vo vnútri našich sŕdc. 

Človek si už zvykol obkolesovať umenie aurou svätosti, podobnej iba tej, čo obkolesuje 

jeho náboženstvá. Bolo by ťažké vysvetliť dôvody, ktoré ho k tomu viedli bez uvedomenia 

si, že človek v umení, či prinajmenšom v umeleckých dielach nachádza uskutočnenie 

hlbokých túžob prebývajúcich v jeho duši a milým jeho srdcu. Snáď sa nebudem mýliť, keď 

poviem, že ťažkosťou väčšiny autorov pri snahe definovať, čo je podstatou umenia, je práve 

ukrývanie týchto túžob a ich zahaľovanie do skrytosti vnútra mysle. 

Preto sa mi zdá, že každý pokus o pochopenie prirodzenosti umenia musí predchádzať 

skúmanie ľudského vnútra (ľudskej duše) a jeho sklonov. Inak nedosiahneme nič, len 

neúspech. Môžu nám teda v tomto pochopení duše pomôcť dnešní psychológovia? 

Podľa Freudovej poslednej teórie sa vnútro človeka skladá z troch rozličných faktorov, a to 

„Id“ a „Superego“ v podvedomí, a „Ego“, ktoré má tiež korene v podvedomí, ale vyvíja a 

                                                           
 (al-fann al-ḥaqq) الفن الحق11
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prejavuje sa vo vedomí. 

Id predstavuje inštinktívnu silu, hnací motor jednotlivca. Zahŕňa vášne a bazálne sklony v 

opozícii k Egu, ktoré predstavuje rozumovú rozvahu a súdnosť. Ego tak funguje ako 

sprostredkovateľ medzi Id a vonkajším svetom. Na jednej strane sa snaží kontrolovať Id, 

aby neprevzal kontrolu nad sociálnymi normami, na druhej strane je to snaha o 

prispôsobenie vonkajších podmienok, aby boli vhodnými na uskutočnenie túžob Id. 

Pojem Superego môžeme chápať ako svedomie, predstavuje stránku osobného povznesenia 

sa človeka – jeho náboženské a morálne pravidlá, tendencie k ušľachtilosti a najvyššie 

ideály. 

Je samozrejmé, že medzi vášňami Id a požiadavkami Superega vznikajú ostré rozpory. 

Prvého z nich sa nijak nedotýkajú morálne súdy a právne normy, nezaujíma ho nič okrem 

uskutočnenia túžob, akákoľvek by bola cena za to. Druhý z nich upäto stráži dodržiavanie 

zvyklostí, taktu a slušnosti, teda množstvo príkazov a zákazov, neprijíma žiadne ústupky v 

ich vykonávaní. 

Z tohto nám vyplýva rozpoltenosť funkcie, ktorú musí vykonávať Ego. Snaží sa o súlad  

troch opozičných síl – Id, Superego a vonkajší svet. 

Veda poskytuje Egu prostriedky pre poznanie skutočností prostredia v ktorom žijeme, čo 

mu vo veľkej miere pomáha v ovládaní  vonkajšieho sveta a používaní ho pre svoje účely. 

No stáva sa, že výsledok tohto poznania nevyhovuje túžbam Id, či požiadavkám Superega, 

a ak vychádza zo skúsenosti je ťažké mu protirečiť, či nebrať naň ohľad. Potom sa Ego snaží 

nanovo prispôsobiť požiadavky s túžbami. 

Niekedy je to ľahké, inokedy ťažké a rozpoľujúce. Tu sa rodí stav vnútorného napätia, trvá 

niekedy i roky, či celý život. 

V modernej dobe nám veda štedro nadelila spŕšky nových vedomostí. Nadelila nám ich v 

rýchlosti, skôr než by s nám zostal čas prijať a prispôsobiť sa im vnútorne. To bol jeden z 

dôležitých dôvodov rozvoja vnútorných kríz človeka, ktorými trpí mnoho súčasných 

intelektuálov. 

Preto aj jeden z najdôležitejších zámerov, o ktoré sa snažia náboženstvá je pomoc Egu pri 

kontrole vášní a inštinktov, ich podrobenie sa Superegu, jeho predpisom a zákazom a 

morálke. Za účelom tohto zámeru sa náboženstvá väčšinou uchyľujú k podnecovaniu, aby 
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sa človek vyhýbal potešeniam tohto života a odmenou za toto odmietanie mu bude druhý 

život, v ňom nájde uspokojenie všetkých túžob ešte intenzívnejšie. Podľa definície 

náboženstiev je raj miestom večného potešenia, kde sa nič nemení, ak si to sama duša 

neželá. Tam sa končia všetky ťažkosti, protivenstvá a prekážky, ktorým  musí človek čeliť 

v tomto živote. 

Náboženstvá ale medzičasom stratili podstatnú časť svojej nadvlády nad mysľou človeka - 

intelektuála, či prinajmenšom nad jeho vedomím. V podvedomí vplyv náboženských 

pocitov pokračuje. A takto začína nový súboj medzi Ego a Superego, čo je tiež jeden z 

dôležitých dôvodov zložitých duchovných kríz, ktorými trpí dnešný intelektuál. 

Podľa môjho názoru je práve umenie – to, ktoré obklopujeme aurou svätosti – nepochybne 

schopné prevziať podstatnú rolu  tejto vnútornej drámy. Myslím tým, že ako aj náboženstvá, 

umenie je schopné nájsť riešenia našich vnútorných kríz, a tým nám pomôcť dosiahnuť 

vnútorný pokoj a zmierenie, čo by človeka malo posilniť v jeho túžbach. Existuje nejaký 

základ pre tento môj názor? Ak áno, tak aký? 

Thomas Carlyle raz napísal: „Človek žije v symboloch, pracuje prostredníctvom symbolov, 

jeho vlastná existencia spočíva na symboloch, vedome, či podvedome.“ Umelec – rovnako 

ako vedec a prorok – sa od bežného človeka odlišuje práve tým, že pre nás tvorí mnohé z 

týchto symbolov. Zamyslime sa nad nejakou maľbou – nech je to trebárs krajinomaľba – 

pociťujeme pred ňou pocit hlbokého vnútorného uvoľnenia. No ak sa pozrieme na maľbu 

objektívne, kúsok po kúsku, nenájdeme na nej nič okrem bežných vecí – vysoký 

rozkošatený strom, po jeho boku sa objavujú dve malé osoby a poza nich je v diaľke 

majestátny vrch, dotýkajúci sa jemných oblakov. 

Musíme sa spýtať: „Čo z tohto zoskupenia nám pri objektívnom pohľade môže priniesť 

pocit hlbokého dojmu?“ 

Vonkajší aspekt maľby, akokoľvek podrobne ho zanalyzujeme, nemôže byť skutočnou 

mierou jeho umeleckej hodnoty a nemôže objasniť, čo zanecháva v našom vnútri dojem. 

Ale tento samotný dojem si môžeme vziať ako mieru. Je kľúčom, vedúcim nás k pochopeniu 

jazyka umeleckého diela a porozumení jeho odkazu. 

Presuňme sa teda od vonkajšieho aspektu obrazu v nášmu vnútru a pokúsme sa vnímať, čo 

za dojem zanechala maľba v našich srdciach, čo za pocity a emócie jej v nás odpovedali. 



21 
 

Ak máme schopnosť umeleckého súdu a vnútornej analýzy, budeme vedieť odhaliť skrytý 

zmysel v maľbe a tajomstvá obsiahnuté v čiarach a farbách, dotýkajúce sa tajomstiev našej 

vlastnej duše. Tak napríklad zistíme, že vysoký rozkošatený strom symbolizuje našu 

tendenciu k povzneseniu sa, naše ambície a ašpirácie. A že ďaleký majestátny vrch nám 

pripomína veľkolepé veci a veľkorysé nádeje, ktoré vnímame ako príliš vzdialené možnosti 

ich uskutočnenia. Naopak, dve malé osoby predstavujú pocity bezmocnosti, slabosti a 

malosti, ktorých sa človek vo vnútri nevie zbaviť. 

Ak prijmeme Freudov výklad psychiky človeka, tak musíme symbolické výrazové 

prostriedky vo vedomej maľbe chápať ako spojitosť s protichodnými požiadavkami troch 

síl: Id, Superego a vonkajší svet, či prinajmenšom súvisiacich s požiadavkami dvoch z nich, 

inak by maľba nemohla ponúknuť utíšenie a urovnanie vnútorného boja. Ak by maľba 

vyjadrovala iba vonkajší svet, bez akéhokoľvek puta k svetu vnútornému, bola by to iba  

vedecká práca. Ak by maľba vyjadrovala len Id, či Superego, uspokojila by iba jednu časť 

nášho vnútra, a to na úkor tej ďalšej, teda by nám nemohla priniesť uspokojenie. Toto naozaj 

pociťujeme tvárou v tvár maľbám, ktoré zobrazujú iba idealistické fantázie, alebo iba 

odhaľujú vášne a prírodné inštinkty. 

Zostáva nám rola Ega. Pri vzniku maľby nehrá významnú úlohu. Tak ako tvrdím – Ego 

zosúlaďuje čiary a farby, ktoré symbolizujú rôzne vnútorné požiadavky, pre dosiahnutie a 

vyváženie elementov a harmonicky zvolených spojitostí. (Freud v tomto ohľade hovorí, že 

Ego má špecifickú tendenciu k spojitosti a jednotnosti.) 

Zdá sa, že Ego v tomto procese uspelo, čo sa týka harmonizácie požiadaviek rôznych síl a 

dokázalo nájsť riešenie pre vnútorný konflikt, na ktorom stojí maľba. V skutočnosti je to 

riešenie fantazijné, Ego sa ním premiestnilo zo skutočného sveta do sveta čiar a farieb. 

Na takomto základe môžeme teraz pochopiť funkciu maliara. Spočíva v tvorbe súladu čiar 

a farieb symbolizujúcich túžby a vnútorný konfliktný význam, a ich pretvorenia do tvarovej 

jednotnosti vďaka  spájaniu prvkov a častí. Snáď je to význam, na ktorý myslel aj 

Baudelaire, keď stručne povedal: „Umenie je istým druhom jednoty (jednotnosti).“ 

O tom, že v našej analýze a dedukcii sme vôbec nezašli ďaleko od pravdy, nás presviedča 

významný spisovateľ André Gide. Ohľadom jeho literárneho názoru na klasicizmus hovorí 

nasledovné: „Musím si uvedomiť, že súboj medzi klasicizmom a romantizmom je súboj 
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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? 

Vždy, keď bol základ vnútorného subjektu zmietaný nepokojom, vyústilo umelecké dielo 

pod týmto vplyvom do jedinečnej krásy. Ak bol subjekt pokojný a tichý od počiatku, 

umelecké dielo sa zdá byť chladné, vyblednuté, bez hodnoty.“ 

V mysli sa zmiešava význam toho, čo označujeme ako „symboly“, keďže sa používa aj na 

iné významy. Existujú napríklad symboly matematické a symboly vedecké, tiež symboly 

tradičné, ktoré využívajú niektorí maliari – nazývame ich symbolistami. Nemám na mysli 

nič z tohto, sú to všetko produkty vedomej mysle, pre skrátené vyjadrenie vecí, ktoré už 

myseľ pozná. Symboly, o ktorých hovorím ja, sa priamo dotýkajú podvedomia. Ich prípad 

je celkom ako prípad symbolov, ktoré formulujeme počas snov. Freud ich vidí ako masky - 

túžby nevedomia sa pod nimi ukrývajú, aby unikli cenzúre vedomia. To sa ich snaží ovládať 

a nedovoľuje sa im prejaviť  skutočne a nezastierane. 

Keď sú tieto symboly formulované v podvedomí, ich význam zostáva väčšinou vedomiu 

skrytý. Preto bolo ťažko našej mysli pochopiť všetky významy, ktoré nesie maľba. Napriek 

tomu dokážeme cítiť dojem týchto významov a ich dopad na naše podvedomie, či 

predstavivosť – ako zvykneme hovoriť. 

Nakoľko existuje niekoľko prípadov, v ktorých nám môže pomôcť to, čo Freud odhalil ako 

skrytosti a tajomstvá podvedomia, pri odstraňovaní závoja významu skrytých symbolov, 

ktoré sa ukrývajú poza tvary a farby v sémantickej maľbe. Tu je toho príklad: Ako už vieme, 

túžby Id a požiadavky Superega sú si navzájom vo väčšine prípadov - i keď nie vždy - 

protichodné. Túžbou, ktorá čelí špeciálnej opozícii Superega, je sexuálna túžba. Často sa 

nám stáva, že cítime vnútorný rozbroj medzi potrebou uspokojiť túto vášeň na jednej strane 

a túžbou poslúchať morálne príkazy Superega na strane druhej. 

Riešenie nachádza tento rozbroj v imaginatívnosti (vymýšľaní si, predstieraní) – ako 

napríklad v maľbe Dianin kúpeľ od Bouchera. Vidíme tu mladú, krásnu ženu, obdarenú 

telesnými zvodmi. Id je k nej priťahovaný a nachádza v nej uspokojenie. Ale tým, že maliar 

tvrdí, že táto žena je Diana – bohyňa oplývajúca  čistotou a zdržanlivosťou, Superego 

nemusí odporovať Idu. 

Iný príklad: Freud tvrdí, že pocity dieťaťa voči otcovi sú v neustálej neistote. Na jednej 
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strane ho nenávidí, lebo je konkurenciou v boji o lásku jeho matky, a nedokáže zniesť 

predstavu, že sa oň matka prestane starať. Na druhej strane otca obdivuje, pretože otec ho 

ochraňuje, je mu autoritou a predstavuje pre dieťa ideál, ktorý sa dieťa snaží napodobňovať. 

Tento vnútorný (psychický) súboj, ktorý v nás zanecháva stopy na celý život si nachádza 

liečenie vo forme nespočetných malieb „Panien“ (Paneniek Márií), keď syn vníma matku 

individuálne a v samote si vychutnáva jej lásku. Otec je im v tomto prípade tajomne skrytý. 

Takže existuje liečba, ktorá úspešne vyrieši tento konflikt, taká, akú si predstavil Murillo vo 

svojej maľbe Sevillská Panna Mária, kde vidíme otca dozerajúceho z nebies, aby sa tak 

staral a ochraňoval – a to zjavne bez akéhokoľvek telesného puta, či dokonca citového puta 

medzí ním a matkou. Tiež vidíme, že matka neprejavuje žiadne pocity ohľadom prítomnosti 

otca, ale všetok svoj záujem, starostlivosť a lásku smeruje k synovi. 

Vybral som tieto dva príklady len kvôli relatívnej jednoduchosti analýzy ich symbolických 

významov. Rozhodne to nie sú najlepšie príklady toho, čo chápem ako sémantická maľba, 

a nie je pravdou, že čím jednoduchší je výklad maľby, tým slabšia by bola jej umelecká 

hodnota. Stačí ak spomeniem maľby El Greca a Blakea, aby som dal čitateľovi oveľa 

dôkladnejší príklad. 

Teraz sa ale vrátime k našej prvotnej otázke: 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. Netreba ani dodávať, že psychické boje a nepokoj12 sú tiež skutočnosti, 

skutočnosti samé o sebe. Oni sú tou podstatou (materiálom), z ktorej umelec formuje svoje 

dielo. 

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 

                                                           
12 Vzhľadom na použitie Freudovej teórie možno preložiť aj ako komplexy, neurózy 
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ateliéroch a všetko úsilie venujú hľadaniu krásy samej o sebe (čistej krásy), estetike13. 

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. 

Akoby v nezáujme kubistického maliara o život a jeho skutočnosti bol nezáujem o celkový 

zmysel tejto matérie, potrebnej pre jeho dielo. Dôsledkom je fakt, že kubistický maliar sa 

stáva povrchným, točí sa okolo vlastnej osy, má bližšie k dekoratívnemu umeniu, než k 

čomukoľvek inému. 

Už sme poukázali v predchádzajúcej časti na vnútorné krízy zvierajúce (srdcia) súčasných 

intelektuálov a určili sme ich dva podstatné dôvody – prelomenie nadvlády náboženstva na 

jednej strane a záplavu vedomostí vďaka vedeckým objavom na strane druhej. Naše 

rozpoloženia sa im nevedia prispôsobiť. 

Prelomenie náboženskej nadvlády malo za následok obrovskú deštrukciu duchovných 

hodnôt a postojov. Popri tom vedecké objavy – priame, či skryté – viedli k vzniku sérii javov 

ako rozšírenie strojov, triedny boj, nezamestnanosť, nadvláda technickej výroby, diktátorské 

režimy uniforiem, jedovaté plyny, spojenectvá národov, dlhoročné projekty, oslobodenie 

žien, rozšírenie tanca, nudistické kluby, populárne hviezdy oplývajúce telesnými zvodmi, a 

iné. 

Stojac pred týmto zhlukom početných javov - po strate základných náboženských princípov 

hodnoty vecí - súčasný človek-intelektuál nevie nájsť jasný, vyhradený postoj. Pociťuje 

pocity človeka bojujúce v lese po tom, čo zišiel z cesty a nevie ktorou z ciest náhle ísť. 

V prostredí tohto mätúceho života nám zrazu pomáha sociológia a moderná psychológia, 

vedie našu myseľ a osvetľuje chodník pred nami. No okrem nich potrebujme aj duchovnú 

silu, majúcu vplyv na naše srdcia (vnútro), ktorá naše vnútro posilní nanovo. 

Ja nepochybujem, že umenie je veľkou silou, jednou z týchto potrebných síl. Ono je schopné 

naozaj pomôcť, svojimi magickými prostriedkami vytvárania symbolov, a zázračnou silou 

nachádzania fantazijných riešení ( fantazijných vo svojej podstate, no presvedčivých pre 

našu psychiku), aby sme si usporiadali mätúce pocity, vyhranili postoje k životným 

                                                           
13 V orig.: “الجمالية البحتة Aesthetics”, (al-džamālīja al-baḥta) - čistá krása, rýdze estetično 
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problémom, až kým sa nepripraví cesta ku vzniku nových duchovných hodnôt vecí. 

Nepochybne je dnešný svet komplikovaný, plný prekrútených nazbieraných problémov. 

Náš psychologický život je zmietaný a tak musíme priznať, že úloha súčasného výtvarného 

umelca v dnešnej dobe nesie zložitú požiadavku a totiž – pokiaľ nevyjde zo svojho 

zastrčeného rohu, nezíde zo svojej veže zo slonoviny, aby tak čelil tomuto svetu a zakúsil 

jeho problémy a trpel spolu s ním všetkými vnútornými krízami, potom nebude schopný 

vytvárať obsahovo silné 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.  

Až do nedávneho času bola kubistické hnutie prevažujúce v rámci hnutí súčasnej maľby, no 

nedávno sa po jej boku objavilo iné hnutie, rozvíjajúca sa v sile aj vo veľkom počte 

prívržencov, deň za dňom. Je to hnutie surrealizmu. 

Je vystavané na teoretickom základe Freudovho učenia o podvedomí, jeho analýzy snov, 

mýtov,  slovných asociácií, detských fantázií  a primitívnych tradícií. Popri tomto Freud 

objavil hojný depozitár, v ktorom surrealistický umelec nachádza obrazový materiál plný 

základných inštinktov. 

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. Nakoľko je to stále hnutie vo fáze 

experimentovania, jeho možnosti a hranice nie sú zatiaľ zmapované. Stále váha ohľadom 

svojej formy, prikláňa sa raz vľavo, raz vpravo, raz už pokročí vpred a potom sa zase vráti. 

Ako archeológ vykopávajúci pamiatky nevie kde presne sa nachádza poklad, ani akým 

pokladom ho vnútro zeme prekvapí. 

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 
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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 

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. 

Nasledovné dve vyjadrenia surrealistického maliara a sochára Henryho Moora jasne 

vyjadrujú tendenciu tejto skupiny, ako tiež svedčia o uhle pohľadu, o ktorom sme v tejto 

kapitole už pojednali. Henry Moore hovorí: „Geometrické prvky kompozície sú nesmierne 

dôležité pre hodnotu umeleckého diela, ale podľa môjho názoru prvky ľudskej psychiky sú 

ešte dôležitejšie. Ak sú v diele spojené geometrické prvky a prvky ľudské (humanistické), 

bude mať bezpochyby hlbší a kompletnejší zmysel. 

Ak teda umelecké dielo nesmeruje k imitácii prírodných javov neznamená to, že by utekalo 

od života. I tak obsahuje ponorenie sa do skutočnosti. Jeho významom nie je ani strnulé, či 
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čisto estetické cvičenie dobrého vkusu, či šikovné usporadúvanie tvarov a farieb. Jeho 

významom nie je ani dekorácia života, je vyjadrením esencie života. Je samotným motívom, 

aby sme doňho vložili najväčšie úsilie.“ 
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Príloha č.3 

Sen a skutočnosť 

 

Každá spoločnosť má filozofiu, hodnoty a tendencie, ktoré sa rozvíjajú spolu s ňou a sú pre 

ňu dištinktívne. No bolo by chybou predstavovať si, že táto filozofia, hodnoty a tendencie , 

ktoré sama spoločnosť produkuje majú jednotnú farbu, alebo plynú v zosúladenom prúde. 

Bolo by chybou myslieť si, že vo svojom spojení vytvárajú ucelený obraz farieb, či melódiu 

nahāwandu14, v ktorej sa bezchybne opakujú mnohé piesne. Veď neexistuje spoločnosti bez 

protichodností, opozícií a súbojov síl jej jednotlivých častí, či už v materiálnom bytí, alebo 

v tom, čo je postavené na materiálnom bytí vo filozofii, hodnotách a tendenciách. 

Protichodné, opozičné prvky sa nevčleňujú a nevyberajú si časti spoločnosti na jedinej 

úrovni. Tak by každý z jej členov získal rovnaký podiel, sú naopak distribuované v rámci 

generácií. Konfrontujú sa medzi rôznymi triedami, ktorých zámery sa násilne stretajú vo 

vnútri tejto spoločnosti. No ak opozície dosiahnu istú hranicu, ktorá vedie ku kríze v rámci 

spoločnosti, objavia sa aj znaky varujúce pred rozvratom a objavia sa aj členovia spoločnosti 

– obzvlášť spisovatelia, básnici,  a filozofi – v ktorých  sa bijú niektoré z týchto opozičných 

prvkov a ich diela sa vyznačujú charakterom nepokoja. Tiež sa objavujú rôzne strany medzi 

deťmi jednej spoločenskej triedy, ba čo viac, medzi synmi jednej rodiny, z ktorej vzíde 

chamtivý podnikateľ, zbožný askéta a vzpurný, potulný bohém. 

Ako príklad uvedených kontradikcií možno uviesť vznik náboženského hnutia vedeného 

zbožným básnikom Achnatonom v čase, keď už Egyptská ríša dosiahla svoj vrchol. 

Príkladom je aj to, že  Budha a Tolstoj boli z aristokratických rodín a kontradikciou je, že 

sa objavil Baudelaire -  nebojácny a divoký básnik v dobe mestskej buržoáznej mládeže, 

keď bol rozšírený optimizmus ohľadom vedeckého pokroku a nádeje vkladané do 

očakávania, aké dobro a blaho prinesie veľkovýroba a otvorenie trhov v Zámorí. 

Kontradikciou je milión nezamestnaných vo Veľkej Británii, na ktorej kolónie slnko 

neprestáva svietiť, a aj to, že rovnaké podmienky, ktoré vydláždili cestu Ṭalʿatovi Ḥarbovi 

a ekonomickej renesancii, tiež pripútali jeho meno k stovkám zabudnutých, stratených 

                                                           
14 Druh orientálnej stupnice (maqāmy), ktorá definuje použité tóny, hudobné frázy, dominantné tóny. Na 

rozdiel od západného chromatického systému stupníc nedefinuje presné tóny obsiahnuté v stupnici, ale 

počiatočný a konečný tón, opakujúci sa po oktávach, pričom sú v nej zahrnuté aj štvrťtóny. 
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robotníkov v al-Maḥalla al-Kubrā. Kontradikciou je, že modernej americkej literatúre 

vládnu dvaja kritici, odmietaví k americkému mestu, a to Sinclair Lewis a Upton Sinclair - 

a to v čase, keď mnohí Američania pociťujú pýchu na svoje mestá. Kontradikciou je, že 

súčasné civilizované národy sa uchyľujú k černochom, indiánom a obyvateľom pralesa ako 

inšpirácii pre umenie tanca, hudby a spevu - v čase keď na verejných námestiach hlasno 

revú trúby pri kazateľniciach kazateľov, popri radách od predstaviteľov štátnej bezpečnosti, 

burzových správach a najnovších úvodných a koncových burzových cenách.  

Tiež opozičné prvky v spoločnosti nemajú ustálený tvar, hýbu sa spolu s pohybom 

spoločnosti a počas  neho niektoré prvky rastú a iné upadajú. Čo iné sú spoločenské prevraty 

a revolúcie, než riešenia, v ktorých sa stretajú a vyrovnávajú obrovské kontradikcie, ktorým 

sa spoločnosť nedokáže prispôsobiť v rámci jej bežných hnutí. 

A ak je pravda, že nová spoločnosť, ktorá nasleduje cestu revolúcie a prevratov a ktorá 

zmierla staré kontradikcie súčasne buduje nové, potom každá spoločnosť obsahuje 

predpoklad, že bude hrať svoju špecifickú historickú úlohu a vytvárať riešenia pre 

kontradikcie. 

Ale kontradikcia medzi snom a skutočnosťou, medzi snom noci a zmätkom dňa, medzi 

úpornosťou sentimentu a súdom rozumu, medzi výbušnosťou srdca a zákazmi svedomia, 

medzi zábavou a povinnosťou, medzi fantazijnými vášňami a obozretnou logikou – to je 

iný druh kontradikcií, keď sa už spoločnosť rozvinula a prešla si revolúciami a rôznymi  

prevratmi, a napriek nim zostala táto kontradikcia – i keď zamenila svoj výzor – zostala 

hlboko v štruktúre spoločnosti a čaká na riešenie. 

No čo je to skutočnosť? Ak nechceme hľadať niečo čarovne efemérne, čo hľadá filozofia už 

niekoľko storočí, tak skutočnosť pre ľudské spoločenstvá neznamená priamo význam 

„skutočností spoločnosti“, tie, v ktorých žijeme s jej usporiadaním, hranicami a 

možnosťami. Tieto skutočnosti nie sú tak pevné ako oná skutočnosť, prostá podmienok času 

a miesta, ale hýbu sa a rozvíjajú spolu s pohybmi a rozvojom spoločnosti. 

Môžeme sa pozrieť na ľudskú históriu v celistvosti, a môžeme tak povedať, že človek vo 

svojich základoch povstal pri konfrontácii s najvyššou skutočnosťou – a to, že človek už od 

začiatku zistil, že je nútený pracovať, aby prežil. A čo je spoločenský pokrok z tohto uhlu 

pohľadu, ak nie rozvoj druhov tejto práce a spôsobov ich usporiadania? Vidíme totiž, že 



30 
 

ľudské spoločenstvá sa už od úsvitu dejín rozdelili to dvoch tried – trieda, ktorá nepracuje 

len pre vlastné prežitie, ale aby predložila prostriedky na prežitie aj iným ako sebe, a druhá 

vrstva, ktorá žije bez toho, aby zarábala na chlieb. Tak sa objavili pán a sluha (vládca a 

ovládaný), tak vznikla potreba vlád a ich vedenia zo strany pána, potreba k neprestajnému 

bdeniu o blaho tejto privilegovanej triedy na jednej strane,  a k organizácii práce medzi 

príslušníkmi pracujúcej triedy na strane druhej. 

Počas rozvoja spoločnosti bol človek schopný dosiahnuť objavy a vynálezy uľahčujúce mu 

spôsoby práce, ako aj zvyšovať množstvo produkcie.  Množstvo objavov a vynálezov v 

modernej dobe narastalo, až sme sa ocitli v historickom štádiu, kedy zisťujeme, že obrovské 

množstvo výroby presiahlo hranicu súčasnej schopnosti spotreby. 

Pritom sa moderný spoločenský systém nevyvíjal takou rýchlosťou ako sa vyvíjali výrobné 

prostriedky, výsledkom toho boli tieto zvláštne kontradikcie, ktoré pozorujeme. Teda zatiaľ 

čo sú vlády a podnikatelia nútení ničiť prebytočné množstvo rôznych výrobkov, aby tak 

zabránili ekonomickej kríze, na Zemi stále žijú milióny ľudí, ktorí nemajú prístup k 

základným životným potrebám. Táto kontradikcia je jeden z obrovských problémov 

súčasnej doby. 

Napriek nej nezabúdame na ďalšiu skutočnosť, ukrývajúcu sa poza ňou - ohromnú 

skutočnosť, ktorú si myseľ začala uvedomovať, ktorá pred ňou otvorila sny  – a to, že sa už 

podarilo uľahčiť výrobné sily vo výsledku až na úroveň, kedy je možné vo veľkej miere 

skoncovať s otroctvom práce, teda v tej miere, že práca bude iba malým, druhotným prvkom 

v živote človeka. 

Takto človek začal ďalšiu stranu svojej histórie. 

Sen nehrá jednotnú úlohu v ľudských spoločenstvách, ktoré sa urbanizovali a tých, ktoré 

prirodzené  prostredie nenútilo k stavaniu miest. Nechajme teraz stranou jeho úlohu v 

životoch tých, ktorých mestské obyvateľstvo s potešením nazýva divochmi, či barbarmi a 

sledujme vývoj tejto úlohy v živote rozvinutých civilizácií. 

Všimnime si, že civilizácie nevznikli v oblasti tropických lesov, kde bohatá, štedrá príroda 

poskytuje človeku životné potreby bez veľkých starostí, a nevznikli ani vo vyschnutých 

púšťach, kde niet priestoru pre život. No vznikali na takých miestach, kde človek potrebuje 

neustále pracovať a bojovať, ak chce prežiť. 
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Sny a vnútorné túžby sa nevyhnutne scvrkli pred skrytým prízrakom prebývajúcim nad 

mestom – prízrakom strachu z hladu. Scvrkli sa, ale nezmizli. Zostala im noc, aby ožili a 

radovali sa, - ale opatrne! Niet pochýb, že prízrak strachu z hladu ich vyháňal dokonca i v 

noci. 

Pri rozdelení spoločnosti o dvoch tried – pracujúcej a vládnucej, získala tá druhá voľný čas. 

Tak začal sen a fantázia hrať v mestských spoločenstvách dve rôzne úlohy. Dôkazom 

o miere, akú úlohu hrali vo vládnucej vrstve, sú nám umelecké diela zachované z týchto 

predošlých civilizácií.  

Umenie sa taktiež čoskoro rozdelilo, na základe jeho úlohy na dva druhy. Najrozšírenejší 

druh bolo umenie prebývajúce v službe náboženstva v čase, keď bol náboženský hodnostár 

(kňaz), tak ako policajt, vyslancom vládnucej vrstvy pre vrstvu pracujúcich - aby 

zastrašoval, udržiaval bezpečnosť, stabilitu a režim. Prirodzene sa teda toto umenie 

vyznačovalo zvrchovanosťou, konzistentnosťou a pedantstvom. Bolo teda vzdialené snom 

a výbojom predstavivosti. Tento druh začal v malom, postupne sa rozvíjal a rástol. Keď sa 

umenie oddelilo od náboženstva existoval pre potešenie bohatých. Je zvláštne, že celkovo 

bol tento druh umenia produkciou výnimočných členov pracujúcej vrstvy, teda bolo to 

umenie za úplatu. Prirodzene, metódy tohto umenia boli ovplyvnené špecifickým vzťahom 

vzniknutým medzi umelcom a bohatým pánom, preto sa doňho včlenili prvky pätolizačstva, 

obradnosti, zmäkčilosti a snahy o získanie uznania. Sú to prvky, ktoré vnímame ako 

rozšírené napríklad v európskom umení od doby renesancie až do obdobia pred Francúzskou 

revolúciou. 

Niet pochýb, že sen a fantázia si našli viac miesta v umení aristokracie ako v náboženskom 

umení, no bol to sen a fantázia, ktoré v tomto prípade stelesňovali sen a fantáziu vyvolenej 

vrstvy ľudí, majúcich svoje vlastné, vyhradené tendencie a ideály. Najjasnejšou hranicou, 

ktorá zväzuje aristokratické umenie je obmedzenie sa na okruh vyjadrujúci iba najvyššiu 

triedu spomedzi ľudí a bránenie sa hlbšiemu ponoru do skrytých a zahalených vrstiev 

v hĺbkach ich duše. Bolo to umenie krásne a vznešené, no málokedy hlboké.  

Už bolo povedané, že spoločnosť bola rozdelené do dvoch tried – triedy vznešenej a triedy 

podradnej. následne sa rozdelili aj pocity na dva druhy – a tým vznikli pocity jemné a 

vznešené na úrovni vládnucej vrstvy (ako privilégium). Zanedbanie tejto úrovne zo strany 
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umelca sa podobalo napadnutiu systému v spoločnosti a vyvolávaniu chaosu. 

Nech bol spoločenský systém v tých či oných časoch akýkoľvek a či už bolo najrozšírenejšie 

umenie náboženské, umenie aristokracie, alebo akékoľvek iné, tak dobe nikdy nechýbala 

umelecká produkcia siahajúca do hlbín a nechýbali jej ani umelci ignorujúci úroveň a 

hranice, odkrývajúci poklady svojich sŕdc. Veď práve v samotnej pracujúcej triede - napriek 

lopotnej práci a zamestnaniu na získanie obživy – nikdy nechýbala žiara svetla snov 

a fantázie. Niektoré jej lúče sa odrážali v ľudovom umení, ktoré vzišlo na povrch.  

Spomenuli sme, že umenie je mierkou podielu snov a fantázie v ľudskom živote. Nemyslím 

tým, že zmyslom snov a fantázie je produkovať umenie. Umenie je nástroj, ale je to hlavne 

život s jeho hlbokým pulzom, bohatými údermi, motivačnými výbuchmi a pokladmi, ktoré 

sú stále pochované v temnote pod haldami práce a záujmami prežitia. 

Niektorí spájajú v súčasnosti vzrastajúci záujem o sny a vnútorné túžby s Freudom, ale my 

spájame objavenie sa freudizmu v tomto období so špecifickými faktormi, ktorými sa 

vyznačuje moderný spoločenský rozvoj. Naším dôkazom pre toto tvrdenie je to, čo sa 

objavilo tu a tam – pred Freudom – teda jasná tendencia v modernej poézii k psychickej 

analýze a popisu komplikovaných duševných kríz, či vyjadrenie výbuchov rebelských 

emócií a červených fantázií. A naším dôkazom je, že netrvalo dlho po objavení sa 

Freudových teórií, kým ich ľudia nadšene prijali – prijali ich priam nenásytne, čo 

nepochybne naznačuje bývalý hlad po nich. 

Snáď najväčším faktorom, ktorý motivoval ovzdušie pri objavení sa freudizmu bol záujem 

pracujúcich tried, ktoré žili poloskryto  vo vnútri spoločnosti a to, čo nasledovalo tento 

záujem – požiadavky väčšieho podielu na mzdách a na voľnom čase. Teda väčší podiel 

potešenia. Veď nutnosťou  systému a stability v spoločnosti, ktorá spočíva na materiálnom 

využívaní je, aby ju paralelne sprevádzal analogický systém pri jej členoch. Systém sa 

spolieha na kontrolu úsudku najvyššou vrstvou, prejavujúci sa v latentných a skrytých 

vrstvách spoločnosti – teda na ovládanej mysli pracujúcej triedy. 

Preto keď podmienky motivovali oslabenie bremena zneužívania a kontroly, ožila s nimi aj 

vnútorná potreba oslabiť nadvládu nad rozumom pracujúcich a zobudiť premohnuté túžby 

a uväznené sny, požadujúc ich práva v živote. 

Tvárou v tvár freudizmu v modernej psychológii sa objavilo hnutie surrealizmu v umení a 
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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.  
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Príloha č.4 

Nebezpečenstvo fašizmu 

 

Nič nenahnevá viac, než národ prizerajúci sa hroznej, planúcej, svetovej bitke spôsobom 

ako by sledovali – s rovnako hlúpym potešením – konské dostihy, či kohútí zápas, alebo 

súboj boxerov, bez hodnoty, vyvolávajúci len chvíľkové vzplanutie. Nepotrvá dlho a oslavy 

sa ukľudnia, a život sa potom vráti do svojich zabehnutých koľají. 

Je tu tiež národ „intelektuálov“, ktorí si zvykli nevidieť v sociálnych a politických smeroch 

nič iné, iba ak rozličné „názory“. Bavia sa ich vypočítavaním, ako sa iní bavia hraním kariet. 

Vypočítavanie nemá konca, vracia sa k prvému a poslednému...a nemá zmysel, okrem 

čistého potešenia z vypočítavania. Pritom si sedia na svojich ťažkých kreslách, v lete pri 

ventilátore, v zime pri ohrievači, strácajúc pojem  o všetkom, čo sa šíri v meste okolo nich. 

Ďalší zase poznajú z bitky iba kolízie tankov, strety stíhačiek a váhu bômb. Potom ich už 

nezaujíma zistiť, prečo sa tieto stroje zrazili a čo za hlboké spoločenské rozpory to boli, 

ktoré vyslali tanky, stíhačky a bomby na bojové fronty. 

Jedna tabletka múdrosti nám postačí aby nám ukázala už i tak zjavné - že táto vojna je krutý, 

rozrastajúci sa a násilný súboj, násilnejší, než ktorýkoľvek iný aký história doteraz poznala, 

medzi spoločenskými prvkami rozličných vo svojich nádejach, ambíciách a túžbach...a 

výsledok tohto súboja nezaujíma len jeden, dva, či tri národy, ale ovplyvňuje osud sveta po 

dobu niekoľkých generácií. 

Ďalšia tabletka múdrosti nám postačí aby nám ukázala, že táto vojna je viac než len 

obyčajný súboj  medzi pár krajinami. V obsadenej Európe a v samotnom Nemecku sú 

občianske vojny ukryté medzi vrstvami obyvateľstva, prikláňajúcimi sa k jednej krajine. 

Rola týchto vojen nebude pri rozhodnutí o  ukončení celej bitky malá. 

A ak by sme si vybrali – ako si aj vždy vyberieme – postoj aktívneho odporu voči fašizmu 

v každej jeho podobe, je to preto, že sa nám naozaj hnusia zásady, na ktorých stoja fašistické 

bandy, či už v Európe, alebo mimo nej. Vidíme šibenicu, pri víťazstve týchto varovných 

signálov v budúcnosti, ktorá popraví všetky hlboké ľudské poklady aké sa objavili v tomto 

období - je to zaslepenie celého intelektu a vnímavej mysle.  

Vieme, že svetovým fašistickým skupinám nechýba sila, schopnosti, rozľahlá základňa a 
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spojenci.  

Nuž – nech je to dlhý a krvavý boj! My ale zostávame s vierou v silu spočívajúcu v ľude, 

pričom odmietame zúfať si. 

 

1942 
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Príloha č.5 

Umenie od vojny k vojne 

 

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. 

Európa bola zaplavená vlnou revolty, usídlila sa v jej nížinách aj pohoriach a otriasla najmä 

jej   hlavnými tepnami, teda ulicami a továrňami. 

V týchto revolúciách sa miešali pohnútky ničenia a budovania, pomsty a nádeje, zášti k 

temnej a tyranskej prítomnosti a nádej v príchod nového úsvitu , v ktorom človek nájde 

svoje nové sny. 

A tieto spoločenské revolty sa miesili s výbuchmi svojho druhu vo svete umení. Najmä 

uvedieme hnutie DADA, ktoré vzišlo z Nemecka krátko pred koncom vojny a tiež, že táto 

vojna bola výbuchom kontradikcií nazbieraných buržoáznou spoločnosťou v 

predchádzajúcom období. Hnutie DADA bolo frontovou líniou opozície, vykryštalizovalo 

z hnutí predchádzajúcich vojnu a svojimi tŕňmi a bahnom vyjadrovali odpor k materiálnej 

skutočnosti, ktoré ich obklopovala. 

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. 

Nezostávalo než tento škandál skutočne odhaliť. Pokojné, platónske odmietnutie sa zmenilo 

na odpor, rebéliu a kričiacu  neposlušnosť, hlasité odmietnutie všetkých hodnôt a ideálov na 

ktorých stála spoločnosť, zrodených z pazúrov tejto vojny, a satanské rebelstvo voči 

všetkým príkazom, úlohám a zodpovednostiam, ktoré vlastníci spoločnosti uložili na plecia 

a uši jej členov. Neposlušnosť voči všetkej moci, sediacej so založenými nohami na tróne, 

manipulujúc žezlom osudy ľudstva. 

V tomto čase sa rozoznel hlas umelca Georga Grosza  - jedného z popredných predstaviteľov 

hnutia DADA – ako volá na svojich kolegov a súčasníkov: „Vaše perá a štetce, ktoré by mali 

byť napnutými šípmi, nie sú nič len kúsky prázdnych pliev...“ Neskôr hovorí: „Dadaizmus 

nie je vyfabrikované hnutie. Je to vitálny produkt vzniknutý ako reakcia proti istej tendencii 
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v umení – tej, v mene jej svätosti, volajúcej po živote v oblakoch. A proti tendencii umelcov 

uspokojiť sa s meditatívnym kubizmom a gotickým rámcom obrazu. Keď pritom vodcovia 

maľujú krvou...“ 

Netrvalo dlho než sa takýto výkrik neposlušnosti, povstávajúci z útrob zvíjajúcej sa 

spoločnosti opakoval v ozvenách aj mimo Nemecka, najmä vo Francúzsku. Nasledujúce 

prvé roky ešte počas vojny zažili záplavu tvorby v umení a poézii, skoro ako ručné bomby 

zhadzované z výšky roztrúsenými  revolučnými skupinami, nech snáď zasiahnu kolesá 

stroja v celej svojej medzinárodnej výške a šírke -  stroja, ktorý spočíva na hrudi a na krku 

ľudstva... 

No hádzanie ručných bômb z výšky sa onedlho vo svojej podstate zmenilo na zábavnú hru, 

nemajúcu nebezpečenstva, ktorou sa rebeli zabávali bez toho, aby viedla k nejakej zmene v 

systéme. Neposlušnosť, táto pasívna revolúcia, sa stala izolovaným útočiskom, do ktorého 

sa uchyľovali vydedenci, keď povaha situácie volala prinajmenšom po pochode v uliciach 

a námestiach. Dadaistické hnutie sa podľa vyjadrenia Andrého Bretóna stalo tak – „ako 

mnohé iné veci – mäkkým kreslom, na ktorom si niektorí oddychujú.“ 

André Breton začal svoje volanie odznova: „Neviem vás ani uistiť, že o tomto žartujem, a 

že opakujem, aby ste zanechali všetko...zanechajte DADA, zanechajte vaše ženy, rozptýľte 

vaše deti po kútoch lesa...vyrazte smerom k horizontu.“ 

Jedným z tých, čo opustili túto malú továreň na neškodné ručné bomby, z tých, čo pozerali 

smerom k vzdialenému horizontu, bolo aj hnutie surrealizmu. 

Hnutie surrealizmu dlží Freudovi zásluhy nielen za svoj vznik, ale môžeme tvrdiť, že aj za 

svoju obranu a vysvetlenie. Tým myslíme vedecký dôkaz, ktorý skutočnú psychiku človeka 

priniesol na dosah ruky - a to je najdôležitejšia, najcennejšia a najplodnejšia skutočnosť v 

živote jednotlivcov. 

Myšlienka surrealizmu už existovala, keď André Breton a jeho spoločníci objavili poklad 

poézie psychického automatizmu, ktorú môže stvoriť pero, ak je slobodne ponechané nech 

zaznamenáva, čo chce - akékoľvek výrazy bez kontroly vedomia a bez ohľadu na umelecké 

a tvorivé kánony. Počas tohto „písania“ a počas procesu zobrazovania, ktorý objavil Max 

Ernst a jeho spoločníci, s magickými a využitím blúdivej fantázie, vznikla možnosť 

prechádzky až na hranicu skrytostí v ľudskej psychike – prechádzka, aká nemá v histórii 
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páru, medzi lesmi so spletenými, serpentínovými rukami a mnohými prstami nesúcimi 

všetko zakázané ovocie. 

Na počiatku sa zdalo, že tieto poklady sú iba zvláštnym umeleckým bohatstvom a ich 

osudom bude  jedného dňa, pridať sa k večným pokladom v prachu múzeí. No netrvalo dlho 

kým sa potvrdilo , že snaha o oslobodenie u mnohých vnútorných síl - čo len na okamih - 

nie je ničím iným ako  začiatok novej oslobodeneckej vojny, ktorú viedol sám život človeka. 

Je to pomsta voči odsudzujúcim, utláčajúcim silám volajúcim po logike, úsudku a vedení - 

ktoré v skutočnosti hrajú úlohu príkladného strážcu pre účely moci,  no moc si už nedokáže 

udržať svoje miesto vo chvíli, keď človek objaví všetky tie zdroje pušného prachu vo 

svojom vnútri. 

Je tu táto dievčina, vytvorená z tkaniva našich snov, ktorú osud, neviem ani povedať na 

koľko desiatok storočí, držal zakrytú a zahalenú, so zviazanými rukami a spútaným zrakom, 

až pokiaľ neprišiel surrealizmus. On strhol jej závoj a odkryl závoj panenstva, nechal vietor 

plynúť po jej vlasoch a nohách. No nie preto, aby ju presvedčil, aby zostala – ako čisté 

umelecké potešenie vo výstavných sálach a medzi stránkami poézie...nie, jej osudom bolo, 

aby vyšla do ulíc a verejných námestí, nedbajúc o rady a požiadavky, manipulujúc ulicami 

našla slobodomyseľné, no za živa pochované fantázie a vyvolala triašku v srdciach tých, čo 

sa starajú tak o svoj ročný príjem, či prosto o dennú obživu.  

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. 

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. 

Ak bola vojna bolestná, tak najväčšou ranou je, že po tvrdých skúškach, ktoré zadupali ľud 

Európy. Ba čo je horšie - po šiestich rokoch tejto vojny už sotva nájdeme jasot výbuchov 

niečoho nového, čo by človeku vrátilo už stratené hľadanie jeho ľudskosti. 
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Tak v tomto čase nemôžeme uznávať iné umenie než to, ktoré by človeku prinavracalo jeho 

ľudskosť. 

 

1946 
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Príloha č.6 

Vybrané časti z prehlásenia 

 

Tridsať rokov po októbrovej revolúcii a napriek zakladaniu a rozširovaniu takzvaných 

revolučných strán po celom svete, ľudské cesty stále nepostačujú na prebitie temnôt a čoraz 

zlovestnejší tieň osídľuje budúcnosť. Ovláda nás v tomto beznádej, no nie je nutné, aby táto 

beznádej zabila samotnú prirodzenosť človeka. 

V očakávaní, že ľudské vedomie musí odmietnuť takýto psí život, neprestávame zo 

zúfalstva využívať toľko, čo stačí na živenie rebelského ohňa v nás samých.  Priznávame, 

že my sme šialení. Skúsenosť nás nič nenaučila. Nenakŕmi nás ani naše delírium. A toto nás 

nedokáže pripraviť o žiariace svetlo. Ak sme odmietali vidieť v súčasnom zlyhaní 

robotníckych hnutí koniec našich snov, tak nás bude stále ťažiť mnohostranné bremeno 

útlaku, narastajúce deň po dni. 

Triedny boj už neodpovedá na naše požiadavky. Naša požiadavka, ktorú nepredniesol ešte 

nikto v celej histórii - v neprestajnom boji v mene beztriednej spoločnosti – je požiadavka 

odmietnutia príslušnosti k akejkoľvek triede. Triedna príslušnosť je v našom uhle pohľadu 

zrada. Jedine rebelujúci voči triedam majú pravdu vo svojich slovách ohľadom budúcnosti, 

že prípady osobností ako Marx, Engels, Sade , Lenin a Trocký to potvrdzujú, a že takto 

nahradíme triedny boj bojom voči triednemu systému, teda boj, ktorý je proti triednemu 

rozdeleniu a mimo triedneho rozdelenia. Nech synovia robotníkov sú povolaní,  tak ako 

synovia buržoázie, aby odmietli svoje triedy! Musí ich spojiť jedno spoločné rozdelenie, 

boj proti ich otcom, čo je snáď šialené, no sloboda má nárok na takúto cenu. Nemožno 

spoločnosti slúžiť a zároveň jej byť vzdialený. 

Podporme rady tých, čo vystupujú zo svojej spoločenskej triedy, nech sa rozšíri naše 

šialenstvo kým neochromí všetky zamestnania v tejto zločinnej spoločnosti! 

Mládež všetkých krajín – vysmejte sa vašim otcom! 

Napľujte do tvárí vašich vojakov! 

 

1947 
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Príloha č.7 

Umenie v Oceánii 

 

Ak by ste sa ocitli uprostred ľudí z Melanézie15 a pritrafilo by sa vám, že by ste sa spýtali 

jedného z nich: „Kde je ten a ten?“, odpovedali by vám: „Nuž, je chorý“. Potom by ste sa 

spýtali znovu: „A naozaj je chorý?“, a bolo by vám povedané: „Akoby nie! Veď má chorú 

kožu“. Potom vedzte, že ten na koho ste sa pýtali už nenávratne umrel, či presnejšie 

povedané - že z vášho aj nášho pohľadu už umrel. Ale čo sa týka pohľadu tohto národa, 

tento človek je neustále živý, nakoľko slovo smrť ani význam smrti nemajú analógiu v ich 

mysli ani v ich jazyku... Naopak - bytie je pre nich spleť aktívnych síl, rôznych druhov a 

úrovní, niekedy spodobuje a stelesňuje, inokedy oddeľuje a ukrýva. Jedno telo tvorené 

tvarmi, súvisiacimi s týmito silami – silami, ktoré nezmiznú, ak zmizne ono telo – nuž to 

telo, hneď ako sa zvlečie z rozkladajúcej, umrlčej kože, odíde putovať bytím medzi skrytými 

silami - tými, čo ovládajú vonkajší zjav a viditeľné telo. Mŕtvy teda nie sú mŕtvymi, ale 

živšími než živý. Nie je to príklad toho, čo nazývame „uctievanie predkov“ ako svätých u 

národov v dávnych časoch. Je to potvrdenie, že absolútne bytie ovláda bytie javové16. 

Nuž, človek má dve tváre: tvár, ktorá sa javí zraku a tvár skrytá a večná, ako hviezdy, skaly, 

či lebky. Zdá sa, že táto druhá tvár je tou, na ktorú poukazujú desivé masky, rozšírene 

využívané pri všetkých posvätných slávnostiach medzi mnohými pradávnymi kmeňmi, či 

už medzi ľudom Oceánie, alebo tých, čo obývajú srdce „čierneho kontinentu“. 

Keď si počiatkom tohto storočia začali európski kritici a umelci všímať černošské umenie, 

bolo pod týmto pojmom označované umenie národov obývajúcich srdce afrického 

                                                           
15 pôvodná pozn. autora: Zoskupenie ostrovov nachádzajúce sa v oblasti najväčšieho oceánu, teda Tichého 

oceánu, siahajúceho od Indického oceánu až po pobrežie Severnej a Južnej Ameriky. Toto zoskupenie 

ostrovov sa rozdeľuje na tri časti: západná časť nazývaná Indonézia a zahŕňa ostrovy obklopujúce 

juhovýchod Ázie, najvýznamnejšie z nich sú Borneo, Sumatra a Jáva; stredná časť sa nazýva Melanézia 

(teda čierne ostrovy), nachádza sa na severe Austrálie, a jej najväčšími ostrovmi je Nová Guinea. Niektoré z 

nich v tejto časti zasahujú do samotného kontinentu Austrália; východná časť sa nazýva Polynézia a 

rozprestiera sa východne a severne od Austrálie, v prostriedku Tichého oceán. Najväčší ostrov je Nový 

Zéland na úplnom juhu. 
16 pôvodná pozn. autora: Tak ako černosi v bytí rozlišujú medzi vonkajším bytím a vnútornou silou a 

rozlišujú medzi zlom telesným a zlom v osobnosti. Ak pochopíme túto filozofiu, dokážeme porozumieť 

stránke, ktorou sa vyznačuje černošské umenie, teda, že vyjadruje osobnosti, nespodobuje telá. Niet preto 

divu, že sa naň nevzťahujú západné umelecké pravidla, už odkedy boli stanovené gréckymi sochármi. 
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kontinentu, taktiež umenie mnohých národov na malých a veľkých ostrovoch roztrúsených 

medzi Áziou a Amerikou, ktoré sa začali nazývať „Oceánia“. 

V skutku sa človek udiví nad všeobecnou podobnosťou medzi umeniami týchto rôznych 

národov,  dokonca medzi ich náboženskými rituálmi, presvedčeniami a väčšinou jej 

spoločenských usporiadaní17. Táto podobnosť privádza niektorých moderných etnológov k 

myšlienke existencie spoločného základu, teda pôvodu všetkých týchto umení a zvykov, 

ktoré ich obklopujú v jednom kultúrnom centre, pochádzajúcom z doby kamennej. Najviac 

prevažovalo v niektorých oblastiach Blízkeho, či Ďalekého Východu, neskôr sa jeho lúče 

rozprestreli až dosiahli východ austrálskeho kontinentu, srdce afrického kontinentu na 

západe, či dokonca dosiahli až do oboch amerických kontinentov. 

Západný človek si myslí, že jeho náklonnosťou k černošskému umeniu je spôsobená tým, 

že v ňom našiel vyjadrenie nespútaných prírodných inštinktov a výbuchy rebélie. Tak ako 

v černochovi – v jeho tancoch, piesňach, oslavách a oblečení - nachádza novinový titulok 

pre príjemný, pohodlný život, plynúci podľa pravidiel prírody, prostý zväzujúcich pravidiel 

a zvyklostí, aké vytvorili tí civilizovaní. 

No ak sa pozrieme z bližšia na týchto čiernych ľudí, drobnohľadom na ich záležitosti, ich 

rozpoloženie, objavíme dokonca že sú snáď najvzdialenejší zo všetkých ľudí nejakým 

prírodným inštinktom a vo svojom umení, tak ako aj v iných dôležitých záležitostiach, 

nenasledujú túžbu a nekonajú na základe želaní, no idú podľa presného, stanoveného učenia, 

ktoré im nechali ich chýrni predkovia. Ak sa od nich jednotlivec otočí, alebo ich zanechá, 

prinesie sebe aj celému ľudu najväčšie nešťastie a biedu.  

Už dávno bolo známe, že tento ľud uctieva modly18 a nasledujú mágiu. U čiernych 

obyvateľov Oceánie, ako aj u černochoch Afriky, objavujeme vplyv hlboko zakorenenej, 

starej viery, vzťahujúcej sa k najvyššej bytosti19, ktorá ďaleko presiahla svojou veľkosťou a 

                                                           
17pôvodná pozn. autora: je uvedené: „rituály, presvedčenia a spoločenské tradície“, pretože naše civilizáciou 

ovplyvnené myslenie je zvyknuté rozdeľovať kultúrne javy práve takto. Začali sme rozlišovať medzi vedou 

a umením, medzi umením a náboženstvom, medzi spoločnosťou a štátom okrem iného. Ide pritom o 

vytvorené rozlišovanie, ktoré nemá obdobu v mysliach týchto národov pochádzajúcich z prvotných kultúr. 
18pôvodná pozn. autora: modly a idoly sú ako kostra, ktorú obývajú mocnosti prevyšujúce moc človeka. 
19pôvodná  pozn. autora: je popísaný ako ten, ktorý je všemohúci, bezhranične milosrdný a múdry, no nie je 

objektom uctievania a posvätné rituály sa neusporadúvajú kvôli nemu; hrom je jeho hlas, vietor je jeho dych, 

búrka znak jeho hnevu a prebýva v nebesiach. Černosi ho vôbec nezobrazujú v ich sochách, alebo maľbách, 

no niektorí vedci sa domnievajú, že naňho niekedy referujú obrazom obrovského vtáka s rozprestretými 

krídlami. 
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vznešenosťou ľudské stvorenie a nezaujíma ju viac ich svet a záležitosti...preto sa tento ľud 

uchyľuje k prostredníctvu svojich predkov a  totemov, aby sa utiekali k ich sile a moci. 

Totem, ku ktorému sa kmeň vzťahuje, je symbol živočíšnej sily, teda symbol ženskosti. Čo 

sa predkov týka, tí sú symbolmi mužskosti, hrdinstva a vedomostí o tajomstvách bytia. 

Prostredníctvom spojenia týchto dvoch faktorov povstáva celý život a vzniká celé bytie s 

tým, že toto bytie je u černochov bytie v pohybe, bytie činov nie slov, aktívne mocnosti, 

ktoré sa nezastavujú a neustaľujú. Tieto mocnosti majú svoj poriadok a úrovne. Na vrchole 

je sila najvyššieho božstva, zastupuje ju sila dávnych predkov. Po nej nasleduje všetka sila 

spočívajúca v zverstve, rastlinách a kovoch. Poznanie týchto rôznych úrovní síl, ich popisov 

a reakcií, ich ovládnutie navzájom, to černosi nazývajú „vedením“; ich tajomstvá nepozná 

nikto iba kňazi za pomoci predkov. 

Život nie je možné žiť bez opory tohto „vedenia“, či možno povedať náboženstva. Preto 

plodenie, práca na poli, lov, či dokonca jedenie a obliekanie – to všetko sa deje iba spolu s 

náboženskými rituálmi a zvykmi, v prítomnosti totemu a predkov. 

Tieto rituály sa môžu diať len spolu s tancom, spevom, maskami a vztýčenými kameňmi 

(pomníkmi)20, môžeme tak povedať: Umenie21 u tohto národa je oporou pre náboženstvo, 

pre život a pre celé bytie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (ʼanṣāb) أنصاب20
21pôvodná pozn. autora: Niekedy býva staroveké umenie, napríklad egyptské (staroegyptské) umenie 

obviňované, že podliehalo kontrole náboženstva, no môžeme situáciu obrátiť a povedať: náboženstvo bolo 

vtedy pod kontrolou umenia. 
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Príloha č.8 

O umení Muḥammada Nāgīho22 

 

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. 

Lyrickosť bude pevná a vyrovnaná, ako v umení klasicizmu, či emotívna a sentimentálna, 

ako v umení romantizmu, či rozradostená a melodická ako niektoré znaky umenia 

impresionizmu, alebo hlučná a znejúca, ako umenie fauvizmu, či brutálna a libertínska ako 

umenie surrealizmu, no nemôže v umeleckom diele chýbať – inak by ním nevládlo nič, lež 

sterilita a jalovosť. 

Oba prvky musia interagovať a spájať sa, ako prvky ženskosti a mužskosti, tak je „prvok 

stavebný“ oporným stĺpom „lyrickosti“ - a tá je znejúcim echom na nádvorí „stavebnosti“. 

Nesmie chýbať vášeň, aby sa vtelil tento zázrak. Bez nej by maliar nebol umelcom, iba 

producentom obrazov, ktoré nevravia a nepulzujú. 

Príťažlivosť ľudových umení – či už výtvarných, hudobných, alebo literárnych – pochádza 

práve z tejto blízkej interakcie medzi stavebným a lyrickým, napriek jednoduchosti formy 

a naivnosti témy. 

Bez pochýb prvok stavebný 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 

                                                           
22 Muḥammad Nāgī– významný egyptský maliar z generácie priekopníkov, považovaný za jedného zo 

zakladateľov egyptského moderného umenia 
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povieme, je potrebné brať ako približné, nie ako jasne dané. 

Nāgī bol prvý umelec, ktorého zrodil moderný Egypt. Nebolo nijak zvláštne, že jeden z 

Egypťanov, približne od polovice storočia, mal odvahu napredovať vo výtvarnom umení. 

Zaiste bolo dané, že národná obroda bola spojená s ničením vytvorených okov, vypustením 

potlačených emócii z rácia, otvorením sa ľudí a ich záujmov voči vyjadrovaniu sa všetkými 

možnými farbami – a to nie len na poli reforiem a odboja – ale taktiež na poli umenia a 

literatúry. 

Je ale naozaj pozoruhodné, že tento prvý egyptský umelec dokázal počas niekoľkých rokov 

prekonať mnohé etapy a prechádzať obdobiami – z klasicizmu sa premiestnil do 

romantizmu, z romantizmu do impresionizmu, z impresionizmu do fauvizmu a post-

impresionizmu. Pri tom všetkom nezabudol brať do úvahy aj umenie svojich najstarších 

otcov. 

Niet pochýb, že práve osobnosť Nāgīho bola týmto prvým egyptským výtvarným umelcom. 

Jeho neprestajná vytrvalosť v nasledovaní moderných umeleckých vízií bola dôkazom toho, 

že sa tešil zo skutočného talentu a činorodej, usilovnej duše. No jeho neprestajná snaha 

nasledovať kánon, či dokonca až strach, aby neporušil tento kánon nejakou chybou, 

častokrát viedli ku kontrole jeho vzdoru, spútaniu jeho fantázie a sumarizovaniu 

Keď Nāgī skoncoval s týmto jarmom diabolského našepkávania – ako napríklad v obraze 

Obroda Egypta23, v niektorých jeho etiópskych maľbách a vo všetkých drobných kresbách 

– potom nechal plynúť svoju poetičnosť a tvoril nádherné veci. 

Klasicistická etapa v diele Nāgīho sa takmer obmedzila na návštevy múzea a kópie jedného, 

či dvoch obrazov z obdobia renesancie. Aj keď pri kontemplácii jeho práce z nasledovného 

obdobia sa nám zdá, že si vzal mnoho z tejto etapy, či už čo sa týka bohatstva farieb, 

kompozičných zručností, alebo vznešenosti melódie. 

Na výstave Nāgīho umeleckého odkazu, zorganizovanej nedávno, vidíme medzi jeho 

prvotinami jedinečný obraz svojho druhu, nazvaný Jakubov sen. Je to romantická maľba, 

vo veľkej miere podobná prácam hnutia Preraffaelistov. 

V tomto fantazijnom obraze sa objavila – snáď po prvý krát v diele Nāgīho – červená a 

fialová farba, ktorá už sotva chýbala v jeho nasledovných prácach. Ale s podstatným 

                                                           
 (Nahḍat Miṣr) نهضة مصر23
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rozdielom. I keď túto farbu vidíme približne podobne, čo sa týka jej chemického zloženia 

vo všetkých jeho obrazoch, no čo sa týka jeho emočného obsahu – v Jakubovom sne sa 

podstatne líši od ostatných malieb. Zdá sa nám, akoby tu bola farbou videnou len vo sne, 

zatiaľ čo v ďalších maľbách je iba ozdobou potešujúcou zrak. 

Niektorí prívrženci formálnych teórií umenia, ktorí chceli, aby Nāgī priadol podľa ich 

vzorov, si neboli vedomý tejto stránky jeho umenia. 

Keď Nāgī dosiahol tridsiatku, odcestoval druhý krát do Francúzska, aby pobudol v 

mestečku Giverny, v blízkosti Clauda Moneta, vedúcej osobnosti impresionistického hnutia 

od konca 19. storočia. 

Impresionizmus, čo sa techniky týka, sa opiera o niektoré vedecké teórie analýzy svetla, 

ktoré sa objavili v polovici minulého storočia. 

Prírodovedci vtedy objavili, že svetlo nie je pevne danou vlastnosťou telesa, ale je 

výsledkom odrazu lúčov slnka - obsahujúcich sedem základných farieb - na toto teleso, 

ktoré niektoré z nich pohltí a iné odrazí. Ak ich svetlo vôbec nie je niečo stále, no mení sa 

z momentu na moment, podľa zeme a jasnosti oblohy a podľa okolitého pohybu, tak to, čo 

voláme „príroda“ vlastne nie je danosť, iba neustále mihanie farieb a odrazov farieb, ako 

zrkadlo s tisícimi tvárami, ktoré sa neustále menia. Týmto si impresionisti sľúbili sami sebe, 

že budú používať len prirodzené farby spektra a nebudú tak limitovaní v zachycovaní 

javovej podstaty prírody, či tohto mihania – vo všetkých jeho prchavých momentoch. 

Tento červený kvet – je naozaj červený? Akoby! Jeho aktuálny stav odráža modrosť nebies, 

zeleň listov na stromoch a žlté šaty dievčiny stojacej obďaleč. A tie žlté šaty...je ich farba 

naozaj žltá? Akoby mohla byť! Ich aktuálny stav odráža červenú farbu kvetu, zeleň trávy a 

pozlátka vody tečúcej pred dievčinou. A to všetko sa neustále mení. Vody mihajú pozlátkom, 

kvety sa ohýbajú, trávu mení vánok. 

Čo sa týka psychologického pohľadu, tak impresionizmus je zrkadlom doby, kedy sa umelec 

jeho prostredníctvom priblížil javom bytia v pozitívnom a vítajúcom duchu, spokojný so 

životom šíriacim sa vôkol neho, veriac v pohyb a realitu a pochybujúc o možnostiach poézie 

a fantázie. Už sa viac neutieka do svojho štúdia, používajúc fantáziu na stavanie vzdušných 

zámkov. Naopak, vyšiel na voľný vzduch, uprostred prírody, nie aby nad ňou kontemploval, 

či aby sa ňou inšpiroval, ale aby zachytil v jedinom pohľade oka niečo z jej prchavého 
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vzhľadu. No impresionistický umelec čosi  prehliadol. Síce ospevuje farby dúhového 

spektra, no prehliadol stavebný prvok, preto musela prísť reakcia, ktorá z impresionizmu 

spravila čosi neotrasiteľné – umenie v múzeu, ak sa máme vyjadriť ako Cézanne. 

Reakcia dosiahla najväčšiu silu v hnutí kubizmu, pričom sa z umenia stal iba vonkajší plán, 

dizajn. I hlavné, príkladné osobnosti kubizmu – Picasso a Braque si pritom boli od začiatku 

vedomé, že stavebnosť je oporou lyrickosti. Boli tu však ďalšie desiatky kubistov, ktorý sa 

uspokojili so stavebným prvkom, priam ho izolovali a pozmeňovali, až sa z neho stalo iba 

usporiadanie, kladúce záväznú podobu znakom, ale vzniká len samo pre seba, ako v prípade 

abstrakcie. 

Nāgī bol súčasníkom týchto ťažkých časov umenia. Vidíme uňho čistý príklad 

impresionistického umenia v obraze Krajina v Normandii s použitím jemných, 

priehľadných farieb. V realite sa ale Nāgī nevyznačoval týmto spokojným, radostným a 

šťastlivým charakterom a postojom k životu, typickým pre hnutie impresionizmu. Preto 

netrvalo dlho, keď sme v jeho diele uvideli ťažké tiene a temné farby vstupujúc do obrazov. 

Udomácnili sa tu bok po boku jasné farby a temné tiene, niečo, čo zdedil z impresionizmu. 

Spolu s tmavými tieňmi sa vracajú na obzor aj čiary, ako esencia niečoho z dizajnu 

(príkladom je obraz Dedina, 1924), čo svedčí o začínajúcej premeny Nāgīho k hnutiu post-

impresionizmu. 

Ďalší vývoj nastáva po jeho ceste roku 1931 do Etiópie24. Je to cesta, ktorá mnohými 

aspektami pripomína Gauginovu cestu na ostrovy Tahiti. Pár rokov pred tým – v roku 1928 

v Prahe, Nāgī predniesol reč na obhajobu ľudového umenia, ktoré podľa jeho slov: „veľkou 

mierou vyjadruje silu tvorivosti a invencie medzi ľudom“, dokonca s nadšením poukázal na 

„prvotný vkus“ a povedal: „Naša teória estetických hodnôt v dnešnej dobe je práve to, čo 

túto dobu pozdvihlo na prvé miesto.“ 

Tak sa zdá, že keď zamieril do Etiópie, hľadal prvotný prameň divokej prírody a blčiacich 

farieb, mýtického  oblečenia a tvárí pokrytých bradami. A naozaj našiel niečo z toho čo 

hľadal. Začala v ňom zaznievať odvaha akú pred tým nepoznal. 

Táto cesta mala aj jasný vplyv na jeho tvorbu po návrate. Dokonca sa nám zdá, že obrazy 

                                                           
24 V orig.: do Habešu 
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namaľované roku 1933 ako Zber bavlny, Hráč na arghúl25, Lov so sieťami a Dcéry 

Amenhotepa IV. sú doplnením jeho obrazov z Etiópie. No nasledujúce roky pozorujeme 

zvýšený záujem o technické prvky dizajnu. Najväčšiu silu dosahuje posledné roky pre 

smrťou. Ak sa zadívame na plán jeho obrazu Samota na Cypre (1955), všimneme si, že 

všetko v tomto obraze je zo základných čiar, takmer akoby boli nakreslené pravítkom, so 

symetriou temer identickou po oboch stranách. 

Ak sa pozrieme na Nāgīho tvorbu vcelku - aby sme tak objasnili jej hlavné rysy a zhrnuli 

podstatu jeho umenia spoza nepodstatných vplyvov – odhalíme aj romantickú tendenciu, 

ktorú si hlboký skúmavý pohľad nepomýli, akokoľvek sa skrýva pod maskou hlučných 

a ozdobných farieb a akokoľvek ju zväzujú pravidlá dizajnu. 

Prvý krát sa táto tendencia jasne zjavila v obraze Jakubov sen. Potom iným spôsobom v 

obraze Obrodenie Egypta. Tretiu jej podobu vidíme v obraze Lov v Lourmarinských vrchoch 

a štvrtú na ľavom krídle Alexandrijskej školy. 

Nepochybne práve táto romantické tendencia bola tým, čo Nāgīho priviedlo k odchodu do 

Etiópie a neskôr, na sklonku života, k odchodu na Cyprus. 

Pozorujeme odlesky  tohto romantizmu – okrem zjavných motívov i v súčastiach mnohých 

jeho obrazov - v obrazoch vtákov a zvierat, po ktorých človek volá, aby sa sám uistil o ich 

krotkosti, no v skutočnosti neprestávajú byť cudzími. Ich pochopenie je nám neprístupné. 

Všímame si, že Nāgī zobrazovaním týchto bytostí nepoukazuje iba na ich mnohé významy, 

ktoré presahujú významy v ním zobrazených ľudských postavách, no vo väčšine prípadov 

prekypujú znakmi, čo ich viac približuje k mýtickým symbolom, než k skroteným vtákom 

a domestikovaným zvieratám. Príkladom toho je kocúr v obraze Dedina, hus v obraze Lovec 

a dieťa, moriak na obrázku Mlynárka a kohút s kocúrom na obraze Pred domom. Tento 

príklad naznačuje, že kocúr (majúci sedem životov) hral výnimočnú rolu v predstavivosti 

umelca, preto mu aj venoval najčudnejší z jeho obrazov. Povráva sa, že bol tým posledným, 

čo vytvorili jeho ruky. 

Romantická tendencia sa tiež prejavuje v divadelnom svetle a tieni, ktoré Nāgī vrhal na 

postavy svojich obrazov. Často je pre nás zložité určiť pôvod svetla v jeho obrazoch. V 

mnohých ďalších prípadoch si všímame, že tieto postavy, napriek všetkému jasnému svetlu 

                                                           
25 Tradičný egyptský dychový hudobný nástroj 
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dopadajúcemu na nich, nevrhajú na zemi tieň. Takýmto príkladom je obraz Alexandrijská 

škola. Na obraze Mlynárka vidíme tieň nádoby opretej o stenu, no nevidíme tieň dievčaťa 

stojaceho popri nej, ani mlynárky sediacej na zemi. Všetko to svedčí o tom, že Nāgī nebol 

pri distribúcií tieňa spútaný logikou reality, no inšpiroval sa svojím talentom a 

predstavivosťou. 

Nakoniec sa nemýlime ani keď povieme, že jeho romantický duch sa ukazuje tiež v 

desiatkach snových očí, ktoré na nás hľadia najmä z jeho drobných kresieb. Nāgī nám 

vykreslil všetky druhy očí: oči s ospalými ťažkými viečkami i oči prebudené a doširoka 

otvorené, usmiate a oťažené obavami, hravé a dôstojné, prístupné a rozrušené, veselé a 

sužované...no cítime pred nimi, že všetky majú v sebe skryté tajomstvo a utajené mystérium. 

  

Okrem toho, táto romantická tendencia protirečila maliarovmu záujmu geometrické prvky 

dizajnu, imitujúc niektorých moderných maliarov post-impresionistického smeru. 

V štýle tohto dizajnu bol Nāgī presvedčený o používaní dvoch prekrížených stĺpikov v tvare 

symbolu x a +, opakovaní jedného z týchto symbolov, či ich vzájomnej kombinácií. Myslím, 

že nie je potreba vravieť, že tento druh tvrdého, elementárneho dizajnu – ako napríklad v 

obraze Negus, ktorý pri správnom použití vyjadruje rovnováhu a stabilitu, nesúhlasí 

s povahou  a duchom romantizmu, ktorý bol dôvodom Nāgīho záujmu o umenie maľby, 

neprestával ho zvádzať počas celého jeho života a neprestajne sa zjavoval napriek mnohým 

múrom a prekážkam, ktoré vystali. 

 Pre zhrnutie možno povedať, že nešťastím Nāgīho bolo, že žil v dobe, keď sa väčšina 

európskych maliarov zaoberala analógiou a počítaním, zanedbávajúc prameň inšpirácie a 

predstavivosti. Nedokázal  dosiahnuť ich ciele, čo sa týka prvku stavebného, pretože to 

nebolo v jeho prirodzenosti. V rovnakom čase nedokázal prejaviť ani svoje prirodzené 

predispozície, a to zo strachu pred súdom kritikov. 

 Popravde, jedna nová romantická búrka sa už prehnala svetom umenia pred viac ako 

štvrť storočím, bolo to hnutie surrealizmu. Zmiatlo z cesty tieto analógie a počty, zvrhlo 

kocky kubistov a ich pravidlá. Bolo to hnutie podobné revolúcii -  drzej revolúcii trhajúcej 

záclonu a poškvrňujúcej posvätnosti v mene toho, aby človek skoncoval so všetkými 

okovami kolektívneho pokrytectva - nech vytvorí priamo puto medzi svojím srdcom a 
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predstavivosťou, medzi svojou predstavivosťou a rukami, nech tieto ruky nemajú viac iných 

starostí bytia, len stavanie kryštálových zámkov obývaných nymfami26 jeho snov a žiaru 

hviezd vo vnútri človeka na pravé poludnie! ...Teda Nágí, tento plachý človek, ktorý 

neprijímal ani kresbu aktov, akú akceptovali jemu podobní umelci, keď aj obliekajúc akty 

do akademického šatu - tento elegantný a rezervovaný muž, ktorý sa pri maľovaní 

nevyzliekal – ani len viazanku na krku – preňho bolo nemožné prijať ono rebelské, 

voľnomyšlienkárske hnutie, ktoré ničí. Prvé, čo zničí, úplným oprostením sa, nie je nič 

menej ako skryté okovy a neviditeľné masky. 

 

al-Madžalla, júl 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Pôvodne: huriskami 
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Príloha č.9 

Umenie a dejiny 

 

Homér a Hesiodos boli podľa Herodota - otca histórie - tými, ktorí dali božstvám ich mená, 

určili ich rodové línie a priradili každému moc a oblasť pôsobenia. Vzhľadom na to môžeme 

povedať, že sochári a stavitelia starého Egypta, Sumeru, Indie, Číny a Mexika boli tí, ktorí 

stvorili vzhľad božstiev, určili ich podoby, priradili im atribúty a zoslali ich do ich príbytkov. 

V tomto období, ktoré sa roztiahlo na niekoľko stoviek generácií bolo úlohou umenia 

vybudovať usporiadanie „druhého sveta“ a zobraziť jeho bytosti a vlastnosti. Zatiaľ čo 

európske umenie sa od obdobia renesancie prestalo zaujímať o „druhý svet“, poslaním 

umenia v celom svete a vo všetkých dobách zostávalo neustále zobrazovanie „druhého 

sveta“, vyznačujúceho sa vznešenosťou, krásou a čistotou, ktoré nemali nič spoločné so 

svetom živých, jeho otrasmi, úbohosťou, nedostatkom a miznutím. 

Je teda chybou ak niekto tvrdí, že umenie (naozajstné umenie,) bolo niekedy sluhom kňaza, 

monarchu, či princa; sluha je otrokom, kdežto umenie je tvorenie a tvorenie je vec 

najpodobnejšia absolútnej slobode. 

Ale nie je potrebné nazývať umelecké dielo „Sloboda“, aby vyjadrovalo slobodu. Každé 

umelecké dielo si zaslúži toto pomenovanie, lebo v skutočnosti je svedkom slobody a jej 

dôkazom, dokonca jej skutočným vykonávaním. Táto aktívna sloboda je pritom silnejšia 

ako ústavy, vládne systémy  garantujúc nám slobodu len na základe odstránenia niektorých 

prekážok, uložením niektorých obmedzení a otvorením niektorých dverí. Koniec koncov 

nám neudeľujú nič viac ako slobodu pasívnu. 

 Preto sochári, ktorí si namýšľajú, že slúžia otázke slobody idúc s prúdom histórie, 

pritom spútavajú svoje ruky a mysle zásadou „sociálnej reality“, či nasledovaním pod 

vedením chvíľkových sektárskych a politických hesiel - v skutočnosti túto otázku slobody 

iba urážajú najhanebnejším spôsobom. Pretože takto sa vzdávajú svojho prvotného, večného 

kultúrneho dedičstva skutočnej slobody a stávajú sa, z vlastného podnetu, hanebným 

stelesnením príkladu poníženia a otroctva. 

Niet pochýb - ak je to vôľa umelca, mimo rozsahu jeho umeleckých snažení – môže byť 

sociálnym spisovateľom, či politickým aktivistom, je to jeho právo, ak po tom túži, môže 
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dláždiť chodníky a kultivovať pôdu, zúčastňovať sa v dobročinných spolkoch. Jeho právom 

však v žiadnom prípade nie je zmiešavanie medzi týmito dvoma princípmi – spoločenské a 

politické ciele nie sú nič viac, ako obmedzené historické prostriedky, podliehajúce zákonom 

potreby a dôsledku. Umelecké tvorenie sa pritom vzťahuje iba ku slobode a 

nepominuteľnosti. Neprisahá vernosť ničomu, iba svojej vlastnej logike. Je preto 

neopísateľnou hlúposťou, ba priam zradou snov najmilších človeku, ak sa vzdáme 

zostávajúceho pokladu z najdrahších pokladov skutočnej slobody, pod zámienkou boja v 

mene dočasných prostriedkov, ohraničených hranicami politiky a sociálna. 

Nepochybne, umelec nezatvára oči pred javovou podstatou bytia a podobami života, ktoré 

sa okolo neho šíria a umenie by si zaslúžilo byť neobsahovým, ak by postačovalo zachytiť 

tieto javy a podoby.  

Pretože práve umelec vyberá z obrazov života a bytia prvotnú látku a formuje ňou vízie, 

ktorých tajomstvo spočíva v hĺbkach jeho srdca. 

Tiež niet pochýb, že nie je v schopnostiach umelca nadobro skoncovať s podmienkami 

prostredia, v ktorom vyrastal, či podmienkami miesta a času, v ktorých žije. No umenie nie 

je zrkadlom života umelca, či čias, v ktorých sa narodil – v tom prípade by sa jeho význam 

obmedzoval len na samotného autora, či jeho dobu. Ani nevyjadruje osobnosť umelca, so 

všetkými jeho aspektami a schopnosťami, ale to najhlavnejšie, čo vyjadruje, je žeravá fakľa 

planúca v najhlbšom vnútri umelca. Dôkazom tohto všetkého sú umelecké pamiatky, bez 

ohľadu na ich pôvod a umiestnenie, ktoré si zachovávajú svoje tajomstvo a veľkoleposť 

napriek premenlivosti časov a ríš. 

Karl Marx chcel vysvetliť tento zvláštny jav, protirečiaci jeho dejinnej teórii obecným 

výkladom filozofie, umení, literatúr a vied rôznych kultúr. Ohľadom gréckeho umenia preto 

povedal nasledovné: „Keď teraz ľudstvo dosiahlo vek dospelosti a nesie tak bremeno, aké 

prináleží dospelým, je jeho povinnosťou zamýšľať sa nad tým, čo za zázrak krásy človek 

tvorí, veď už viac nie je vo veku naivného detstva.“ 

Tento výklad - ak o niečom svedčí - tak jedine o naivite myslenia samotného Marxa, 

prinajmenšom ohľadom umeleckej hodnoty. Pritom je tiež príkladom arogancie niektorých 

európskych mysliteľov, najmä v 19.storočí. Týchto niesla ich slepá viera v niečo - nimi 

zvané „pokrok“ - a na tomto základe považovali všetko, čo priniesli staré kultúry na poli 
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myslenia, literatúry a umenia za podobné krokom batoliaceho sa dieťaťa, či zábave 

pochabých mládencov. 

Je pravda, že umenie sa neustálilo na jednotnom modeli od dôb, kedy prvotní maliari kreslili 

linky na steny jaskyne. Dokonca chápanie umenia a princípov krásna sa výrazne líšilo 

vďaka rozdielom kultúr a plynutiu časov. Preto napríklad umelci obdobia renesancie 

neuznávali pamiatky svojich predkov z obdobia umenia gotiky a Byzancie, a 

predpokladáme, že nebolo v ich silách nájsť potešenie v pamiatkach Egypta, Číny, či starého 

Mexika, ak by sa im bola naskytla možnosť uvidieť ich. No i tak vnímame, že skutočné 

poslanie umelca sa podstatne nezmenilo a umenie si zachováva svoju hlbokú podstatu - ako 

v dávnych časoch, keď bolo magickým dielom a keď pritom tvorenie svedčí samo o sebe, 

mimo hraníc myslenia a logiky. Nech by šlo o akýkoľvek prípad, zdá sa, že existuje  spojivo 

medzi podobami umenia a rozpoloženiami spoločnosti. Je to rozhodne spojivo temné, 

nemôže mať takú podobu ako spojitosť medzi chorobou a chorým, či akciou a reakciou. 

Chápanie umenia sa behom minulých päťdesiatich, či šesťdesiatich rokov rozšírilo, až 

začalo v súčasnosti zahŕňať všetky veľdiela a pamiatky, ktoré nám zanechali predchádzajúce 

kultúry. Veď európsky maliar takmer do konca minulého storočia obmedzoval chápanie 

umenia len na európsky umelecký odkaz, nič okrem neho  a dokonca ignoroval, či vedome 

zanedbával niektoré dôležité časti tohto odkazu: gotické katedrály, etruské sochy , keltské 

mince. No umelecké vedomie a v širšom kontexte kultúrne vedomie sa od týchto čias 

zmenili charakterom revolúcie, ktorá prinajmenšom významovým hľadiskom predbehla aj 

posledné výdobytky vedy ako štiepenie atómu a vypustenie umelých družíc. Pretože 

objavuje skutočnú hodnotu, ktorú obsahujú všetky minulé kultúry. 

Tak sa súčasný umelec stal schopným kontemplovať napríklad nástenné maľby v jaskyni 

Lascaux, Džoserove sochy, či hlavu človeka-orla z Mexika, masky z Novej Guinei, veľké a 

masívne sochy z jaskyne Elephanta v Indii, či im podobné v jaskyni Yungang v Číne. 

Nevníma ich ako umeleckú pamiatku minulosti, svedčiacu o špecifickom čase, či kultúre, 

ale ako umelecké zázraky „súčasnosti“, ktoré ho nadchýnajú a na ktoré priamo odpovedá. 

Ak je aj toto dokonalé vedomie v súčasnosti spojené s istým druhom váhania a zmätku 

medzi vyjadrovacími prostriedkami – ako to jasne vidíme najmä na prácach Picassa – je to 

tým, že má schopnosť oslobodiť nás z dobového pohľadu, či stiesnenia daným miestom, 
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schopnosť dláždiť cestu vzniku svetovej kultúry disponujúcej štyrmi dimenziami, v ktorej 

sa vyjaví zhrnutie všetkých kultúr. To všetko za podmienky, že nezvíťazí barbarská sila, 

ktorá potrebuje túto dobu na úplné zničenie nemateriálnych hodnôt. 

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 novo-zbohatlíkov. Veľké výstavy začali byť preplnené v 

každej sezóne tonami ženského mäsa, predávaného a kupovaného na trhu. Túto mäsiarčinu 

za krátko nasledovala vlna, ktorú započal Cézanne a vrchol dosiahla, keď sa objavil prúd 

abstrakcie, ktorý bol ako ozdravné hnutie a prísna očista od všetkej špiny spojenej s umením 

toho storočia. No táto očista – ak aj nechala umelcovi niečo z jeho dôstojnosti - vzala umeniu 

tiež z jeho životodarnej potravy. Máme na mysli umelcovu víziu. Preto, keď sa objavilo 

surrealistické hnutie, bolo revolúciou proti tejto neplodnej abstrakcii, proti otrockej rutine. 

V jedinom okamihu ich nahradila istým druhom pevného, bakchantského romantizmu, 

rozpaľujúceho potlačené túžby, vyzbrojujúceho žiadostivosti fantázie. Až kým sa nevytvorí 

priame spojenie medzi túžbami duše a inšpiráciou. 

Ale toto hnutie, ktorému nechýbal optimizmus, onedlho stratilo cestu, keď príliš dychtilo 

stať sa zároveň činiteľom sociálnej revolúcie. Tak zostúpilo do ulíc a verejných námestí a 

pred poslednou svetovou vojnou trvalo na spolupráci s tzv. pokrokovými stranami netušiac, 

že tieto strany nemajú nič spoločné s víziami umenia a s veľkolepým  myšlienkami – teda 

so skutočnou slobodou. Nemajú iného cieľa, než nahradiť jeden výrobný systém systémom 

druhým, jedny výrobné vzťahy druhými. 

Výroba, jej množstvo, sila a úrovne sa v tejto dobe vo všetkých „pokrokových“ krajinách 

stali akoby najvyšším bohom, na ktorého oltári sa obetujú všetky hodnoty, zasväcuje sa mu 

všetko úsilie. Osud jednotlivca sa meria len podľa miery jeho výroby. A to napriek 

dostatočným zdrojom a možnostiam vyskytujúcim sa dnes vo svete pre ľahké nasýtenie 

všetkých potrieb. Nezdá sa, že by táto obluda mala hranice svojej pažravosti. Vždy, keď 

zhltne ľudské sily je čoraz pahltnejšia a nenásytnejšia. Tak aj tu sa zmenil prostriedok na 

účel, dokonca sa z neho stal zbožšťovaný idol. 

Čo sa týka človeka, ten nečakal dlho a vzal si nástroj konzumu (prinajmenšom dočasne,) v 
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mene dobra produkcie. A čo sa týka básnika, či pravého mysliteľa, ten takmer nenachádza 

miesto v tejto obludnej, oceľovej štruktúre vytvorenej pre nový idol. Ak teda nezaprie svoju 

podstatu a nezanechá svojich démonov, neoblečie si modrý oblek a nepridá sa k mase 

správnych otrokov, veriacich v posvätnosť výroby a pracujúcich pre jej navýšenie. 

Nemyslime si, že pre umelca existuje iná cesta vykúpenia z tejto divej, historickej 

chobotnice - ktorá nás už takmer drží pod krkom a mení nás na pokusné myši, či na popol 

roznášaný vetrom - než vyzbrojením sa neustále tou magickou silou, ktorú mu dal osud od 

počiatku. Máme na mysli silu zúfalej, spaľujúcej túžby, silu výnimočnej, žiarivej múdrosti 

a silu geniálnej, rebelskej predstavivosti. 

Je to sila, ktorá snáď bude schopná jedného dňa roztrhať záclonu falošného božstva, či držať 

ho prinajmenšom na vodítku. 

 

al-Madžalla, jún 1958 
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Príloha č.10 

Prúdy umeleckej kritiky 

 

Väčšina ľudí hľadí na umenie ako na verné zobrazenie prírodných elementov. Merajú preto 

jeho význam mierou presnosti v imitácii prírody, aspektov živých bytostí, stromov, nebies, 

hôr a riek... Oproti tomu je známe, že filozofi umenia neakceptujú tento všeobecný uhol 

pohľadu a vravia: „ak aj je príroda zdrojom inšpirácie umenia, umenie je vyjadrovacím 

jazykom a má špecifické pravidlá, ktoré sa líšia od pravidiel prírody asi ako sa hudba líši od 

ľudského hlasu, či zvukov zvierat a vetra - tak, ako sa spev líši od reči.“ 

Ak uznáme, že umenie je jazyk, nie obrazový prepis, zostáva nám zistiť ako súdime 

umelecké dielo a ako posudzujeme jeho dôležitosť a hodnotu. Tu sa množia prúdy 

umeleckej kritiky a rozpory. Napriek ich mnohosti môžeme vyčleniť štyri hlavné prúdy, na 

základe postoja kritika k umeleckému dielu. 

1. psychologický prúd, ktorý nazerá na umelecké dielo v tom zmysle, že je vyjadrením 

osobnosti umelca. Sústreďuje sa na analýzu psychologických tendencií, ktoré sa bijú v 

umelcovom vnútri a neskôr vykryštalizujú v jeho obrazoch, či sochách. Hodnotu diela 

oceňujú podľa výrečnosti umelca a jeho schopnosti odhaliť tieto tendencie. 

2. sociologický prúd, ktorý nazerá na umelecké dielo v tom zmysle, že je zrkadlom doby, v 

ktorej umelec žil a vyjadruje jednotlivé elementy, alebo morálku doby, ktorá umelca 

uchvátila. Hodnota tohto umenia je meraná podľa miery jeho vytrženia touto morálkou a 

elementami, či druhom vytrženia. 

3. dojmový prúd, ktorý sa nezaujíma o zámer umelca či o to, čo chcel dielom povedať. Dielo 

sa meria podľa dojmu samotného kritika, podľa toho čo za významy vyvoláva v jeho mysli 

a čo za pocity v jeho vnútri. 

4. objektívny prúd, ktorý sa snaží posudzovať dielo samo o sebe, bez ohľadu na individuálne 

motívy, z ktorých vyviera, či spoločenské podmienky, v akých vzniklo, alebo preferencie 

kritika a jeho osobné pocity. 

 

Objektívny prúd 

Na prvý pohľad je jasné, že tento prúd je najbližšie k pravde, pretože prvý a druhý robia z 
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umeleckého diela takmer len prostriedok k štúdiu psychológie umelca, alebo spoločnosti v 

ktorej žil, kdežto tretí prúd presviedča len pocitmi a osobnými dojmami kritika, bez zhrnutia 

všeobecných pravidiel, ktorými by sa riadil aj niekto iný. 

Ak nad tým ale chvíľu pouvažujeme, onedlho budeme musieť priznať, že tento objektívny 

prúd v kritike je najvyšší ideál, ktorý je ťažko ba priam nemožno dosiahnuť. A to preto, že 

ak predostrieme históriu umenia a všetky diela, ktoré nám zanechala, nemôžeme objaviť 

všeobecné, všezahŕňajúce pravidlá, ktorá by sa aplikovali na staroegyptské umenie tým 

istým spôsobom ako napríklad na umenie starej Číny, starého Grécka, Byzancie, umenie 

renesancie, ci moderny. Isteže dokážeme – ak disponujeme potrebným umeleckým citom – 

vycítiť, že tu existuje spoločná črta, spájajúca umelecké veľdiela všetkých miest a časov a 

ponúka sa nám rozlíšenie medzi nimi a tým, čo nedosahuje takúto dôležitosť, alebo dokonca 

nemá s umením nič spoločné. No táto spoločná črta – akokoľvek silno cítime jej prítomnosť 

– je ťažko presne definovateľná, či zhrnuteľná do všeobecného pravidla, pretože súvisí s 

podstatou umenia, a tá prevyšuje každú definíciu. 

Je tiež pravdou, že ak obmedzíme náš pohľad na kontext jedného umeleckého obdobia, 

môžeme objaviť to, čo sa najviac podobá na dané spoločné pravidlo, vďaka ktorému 

môžeme rozlíšiť medzi dielami tohto a iného obdobia. Ale ak premýšľame o tomto prípade, 

čoskoro musíme priznať, že hodnota  umeleckého diela – ak aj patriaceho do špecifickej 

doby – sa nemení aplikáciou týchto pravidiel – toto funguje iba pri prácach študentov a 

nevýznamných (mladých) umelcov. Zázrak umenia je totiž vždy niečo výnimočné, v ňom 

kryštalizujú tieto pravidlá, ale ich vymedzenie nie je možné. 

Ďalej na základe predchádzajúceho nesmieme zabúdať, že zákony umenia (nepochybne 

umenie má svoje zákony, veď aj kúzlo má svoje zákony) sú výtvorom umelca, nie stavu 

kritika. V skutočnosti kritik podlieha umeniu a nie naopak. Ale tieto zákony nie sú niečím 

pevným a určeným, ako matematické, či technické pravidlá. Časťou podstaty pravidiel 

umenia je neustále oživovanie, obnovovanie. Umenie je kontinuálna tvorba. Ak 

predpokladáme, že kritik dokáže nazerať polo-objektívne na umenie predošlých vekov, 

ktorého znaky a špecifiká sa objasnili uplynutím času, ako potom nazerá takýmto pohľadom 

na umenie moderné, obsahujúce novostvorené javy, teda nové zákony odlišné od tých, ktoré 

už spoznal? 



58 
 

 

Dojmový prúd 

Ak musíme priznať nemožnosť objektívnej kritiky v oblasti umenia – čo i len vo veľmi 

obmedzenom kontexte - znamená to, že uprednostňujeme iný z vyššie spomenutých prúdov 

kritiky? Kdeže, veď umelecká kritika je podľa nášho názoru veľmi komplexný proces a 

kritika, ktorá si zaslúži byť nazývaná kritikou, zahŕňa všetky spomenuté prúdy, dokonca ich 

obmieňa. Tým chceme povedať, že takéto rôznorodé uhly pohľadu, s trochou prispôsobenia, 

sú ako po sebe nasledujúce etapy, no vzájomne zviazané v procese kritiky. Už sme napríklad 

poukázali na dojmový prúd. V realite túto kritiku musí predchádzať vytrženie vyvolané 

umeleckým dielom vo vnútri kritika, bez vytrženia by nebola ani kritika. No ak je týmto 

vytržením iba povrchný, dočasný dojem, podliehajúci dychtivosti a nástojčivosti, kritika 

nebude mať prijateľnú hodnotu. 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. 

Stále však ak sa aj kritik nadchne umením, ktoré vidí, nedokáže zanechať svoju ľudskú 

podstatu. Ak by to bolo dielo džinov, alebo anjela napríklad, či dielo prírody, nemohli by 

sme ho už volať umením, alebo by slovo umenie malo iný význam. Pretože umenie je jazyk 

medzi dvoma súcnami. Nadchnutie, ktoré kritik cíti, je silno prepojené s vnútorným 

zážitkom tejto skutočnosti. 

 

Psychologický prúd 

Tu prichádza na rad psychologický prúd. Tento prúd sa zaoberá iba analýzou psychiky 

umelca, z jeho postavenia ako indivídua, alebo ako člena istého spoločenstva. Týmto sa 

význam umeleckého diela obmedzuje na toto indivíduum samé o sebe, či skupinu o ktorú 

sa opiera. Ak by to naozaj bola podstata javu, takéto umelecké dielo by nemalo hodnotu, 

okrem hodnoty pre samotné indivíduum, či skupinu. A to protirečí všetkému, čo chápeme 

ako podstatu umenia. Ak vravíme, že umenie je jazyk dvoch súcien, nemyslíme tým súcno 

umelca ako jednotlivca, ani súcno kritika ako jednotlivca, poukazujeme na ľudské súcno 

jedinečného druhu. Toto súcno nie je žiadny psychologický komplex, je tým, čím musí kritik 
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prejsť vo svojom najhlbšom vnútri a rozpovedať nám rečou básnika o tajomstvách onoho 

súcna. 

 

Sociologický prúd 

Ohľadom sociologického prúdu možno povedať to isté ako o prúde psychologickom. Ak by 

bolo umenie iba zrkadlom doby v ktorej umelec žil, nevedeli by sme ako je možné že my – 

civilizovaní ľudia – obdivujeme staré umenie, ktoré sa zjavilo v spoločnostiach postavených 

napríklad na feudalizme a otrokárstve. Tento obdiv je dôkazom, že vnútro umelca – pretože 

je človekom – prevyšuje spoločenské podmienky v ktorých vyrastal, či prinajmenšom im 

vyslovene nepodlieha. 

Okrem toho nám nič nebráni všimnúť si, že umenie mení svoje prostriedky, dokonca jeho 

duch sa mení z doby na dobu, od krajiny ku krajine. Ako vysvetlíme tento jav? Nuž, 

vysvetlíme ho ako chceme, ale dôležité je pochopiť, že kritikovi napríklad nič neosoží 

študovať každodenný život v starovekom Egypte, pretože tým nebude vedieť viac o 

významoch obsiahnutých v egyptskom umení. Prospeje mu, ba priam je mu nevyhnutné, 

aby dlho kontemploval toto umenie a na druhej strane, aby pochopil všetky javy 

staroegyptskej kultúry, jej poéziu, filozofiu a náboženské myslenie – teda inými slovami – 

aby pochopil „mytologickú klímu“, ktorej bolo umenie súčasťou a aktívnym faktorom pri 

tvorbe a vymedzení jej čŕt. 

 

Umenie a mytológia 

Potom kritik musí pochopiť, že staroveké legendy nie sú len rozprávky odviate časom. 

Napriek všetkým ich nedokonalostiam, ich množstvu, mnohodruhovosti a protikladnosti 

javov, napriek tomu, že tvrdia raz to a raz ono, sú ako jedna rastlina rozpínajúca korene do 

najstarších vekov, rozťahujúca konáre rôznych tvarov do všetkých strán a neprestáva sa 

rozvíjať a rozpínať a ani neprestane. Pretože toto kultúrne dedičstvo zvané mytológia je vo 

svojej podstate vyjadrením podstaty aspektov a farieb kultúry. Je to tajomstvo jej úžasu a 

večnej túžby, túžby umenia v ňom zahrnutom, z akokoľvek prastarého veku, či vzdialenej 

zeme. 
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noviny aš-Šaʿb, 2.3.1959 
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Príloha č.11 

Dionýzos a Apolón 

 

Počas šiesteho a siedmeho storočia pred našim letopočtom sa na gréckom území rozšírilo 

uctievanie božstva, ktoré malo pôvod v Trácii a Frýgii v Strednej Ázii. Volalo sa Dionýzos. 

Z osláv tohto božstva a všetkého, čo sa dialo počas nich sa zrodilo grécke divadlo – tak ako 

sa staroegyptské divadlo zrodilo z mýtu o Osirisovi. Tieto dve božstvá sú si podobné - sú to 

spletené nite zahŕňajúce staré božstvá. Ich životy boli spojené s životným cyklom rastlín, 

zomierali s pochovaním semena a boli vzkriesený pri jeho vzklíčení z hlbín zeme. Boli si 

podobní aj tým, že boli najprv božstvami Mesiaca a potom božstvami Slnka, a mená 

mesiacov boli tvorené v dávnych dobách podľa mien starých božstiev.  

 

Bakchantky 

Väčšinu uctievateľov Dionýza v jeho pôvodnej oblasti tvorili ženy, známe pod menom 

Bakchantky. Tieto ženy sú pôvodkyňami charakteristík, spájaných s uctievaním Dionýza, 

ako napríklad niektoré prejavy násilia a búrlivosti. Počas nocí sa zhromažďovali na 

vrcholkoch vzdialených hôr a pili víno akoby nemali dno. Dávali sa do tanca za zvukov 

bláznivých úderov bubnov, vedené iba pocitmi. Snažili sa dosiahnuť opojenie 

symbolizujúce dokonalosť Dionýza ako boha plodnosti. Potom konzumovali mäso býka, 

alebo teľaťa, pretože verili, že je to preoblečený boh. Po takejto búrlivej samopašnosti, ktorú 

v nich vyvolával tanec a víno, sa telesne aj duchovne podvoľovali tomu, koho uctievali. To 

všetko s túžbou zboriť hranice medzi božským a ľudským, aby sa opakoval a stále 

obnovoval kolobeh života, v ženskom lone a vo vnútri zeme. 

 

Viacvýznamovosť 

Takáto výbušnosť nebola jediná črta charakteristická pre uctievanie Dionýza, bol to len 

jeden aspekt z mnohovýznamovosti, ktorá vyvierala z tohto božstva. Dionýzos umiera, keď 

je jeho telo roztrhané na kúsky počas pochovávania zrna do hlbín zeme. Je teda mučeníkom 

a jeho agonická smrť bola v Grécku prvým obrazom tragédie. Po pohrebe prešiel Dionýzos 

do záhrobia, teda do sveta duchov a démonov, vzbúrencov a hadov. Inými slovami - do 
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diabolského sveta ktorého boj sa odohrával v ľudskom srdci. Zostal teda pri tejto svojej 

úlohe až kým sa neroztvorili sily nebies – a zapršalo. Voda života zúrodnila pôdu, svet sa 

usmial a rastliny vzklíčili. S nimi vzišiel aj tento boh von z temnôt pekla. A keď prišli plody 

a dozrelo hrozno, radosť zaliala celé bytie. Bol to čas najväčšieho sviatku, keď ľud spieval, 

tancoval, pil, žartoval a doťahoval sa a putoval po dedinách s vozíkom nesúcim falus ako 

symbol plodnosti. V starogréčtine sa to nazývalo „komos“, čo sa neskôr stalo označením 

divadelných hier postavených na vtipe a pobavení. 

Takto môžeme vidieť, že plodnosť zeme sa v ľudskej predstavivosti spojila s mnohými 

významami ako sebaobetovanie, vnútorný boj, zrodenie, smrť a zmŕtvychvstanie, divoká 

oslava, oslava znovuobnovenia života. Všetky tieto významy vzišli z mýtu o Dionýzovi a 

jeho meno zostáva špecificky späté s temnou, nepokojnou  a nepochopiteľnou silou vo 

vnútri zeme a vo vnútri človeka. 

 

Sloveso  عرم„ “ (ʿarama) 

V arabčine existuje sloveso, ktoré pripomína mnoho odvodených, rozdielnych výrazov. 

Snáď poukazuje na už zaniknuté mýty z dôb al-džáhilíje27, ktoré pripomínajú mýtus o 

Dionýzovi a týmto slovesom je sloveso „ʿarama“. Znamená vykostiť mäso, a tiež znamená 

prekročiť limit, alebo byť rozradostený a divoký (a všímame si, že Bakchantky trhali mäso 

býkov a teliat, ako si všímame aj ich bujarosť a frivolnosť). Podstatné meno z neho 

odvodené označovalo nahromadenú pšenicu, ktoré bola pozbieraná aby sa mohla zasiať a 

tiež je to označenie výdatného dažďa. Odvodené slová z toho z tohto slovesa označujú tiež 

katastrofu a časť ovce, alebo kozy ( možno to malo spojitosť s obetným zabíjaním zvierat). 

Tiež označovala istý druh hada (a had je rovnako ako býk vo všetkých starých mýtoch 

symbolom plodnosti.) 

Najdôležitejšie na tom je, že týmto nám sloveso „ʿarama“ ukazuje, čo všetko v sebe skrýva, 

keď sa používa na popis tej diabolskej, divokej sily, ktorú v sebe obsahuje dionýzovský 

prúd. 

 

                                                           
27 al-džáhilíja (doslovne: ignorancia, život v ignorancii, nevedomosti) – tento výraz sa používa na označenie 

časového a kultúrneho obdobia (v arabských krajinách, najmä v oblasti Arabského polostrova) pred 

príchodom islámu. 
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Apolón 

Apolóna Gréci považovali za boha Slnka, teda za boha svetla a dobra. To znamená, že lieči 

duše z onej diabolskej, temnej moci. Neskôr, keď sa starogrécke umenie premenilo a začalo 

brzdiť opraty divokých (dionýzovských) výbuchov sa stal aj bohom umení.  Stal sa aj 

stelesnením krásy, čistoty, vyrovnanosti, vhodnosti miery a múdrosti. 

Z toho je nám jasné, že Dionýz a Apolón predstavujú opozitné sily. Pritom neopomíname 

ani to, že Apolón sa zo začiatku vyznačoval inými črtami a Dionýz ukryl svoju divokú 

stránku po tom, ako sa stal oficiálnym božstvom. Pridal sa teda k družine bohov na Olympe. 

Teraz ale nemyslíme na históriu týchto dvoch mýtov, pozeráme sa na nich ako na dve 

protichodné tendencie ducha, sú to dva prvky ľudského bytia – vidíme ich vplyv vo 

všetkých umeleckých štýloch od staroveku po moderné umenie – raz spolu, raz zas prevláda 

jeden nad druhým. 

 

Starogrécke umenie 

Ak by sme sa obmedzili na európske umenie, tak nemusíme zdôrazňovať, že apolónovský 

princíp bol vo všeobecnej prevahe počas tzv. zlatého veku u starých Grékov. Dionýzovský 

princíp prevládal v predchádzajúcom archaickom období a to dokonca tak, že nás zahanbujú 

pamiatky z tohto obdobia, kvôli ich nehanebnosti. 

Dionýzovská tendencia potom zaznamenala návrat v čase helenizmu, no netrvalo dlho, kým 

tento vývoj odbočil na inú cestu spolu s nástupom kresťanstva. 

 

Európske umenie v stredoveku 

Dionýzovský princíp dostal počas stredoveku duchovný rozmer, keď smeroval k zbaveniu 

sa všetkého, čo pripútava k pozemskému životu, až k boju s telesnými pokušeniami, 

dokonca s telesnosťou ako takou a ponecháva jediný význam v mučeníctve, zmŕtvychvstaní 

a v náboženskej extáze. Takto sa blčiace plamene Bakchantiek očistili od pekelnej červene 

a premenili sa na sviece s priezračným plamienkom, žiariace nie ako svetlo sviečky, ale ako 

svetlo božie, či povedzme – svetlo viery. 

 

Talianska renesancia 
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Počas obdobia talianskej renesancie sa na svetlo opäť vrátil apolónovský princíp. Na 

plátnach Leonarda da Vinci vidíme kúsok z toho svetla sviece osvetľujúceho osoby, ktoré 

svojou prirodzenosťou viac pripomína staré dionýzovské obrazy. Toto svetlo žiari aj na 

plátnach Botticelliho, Piera della Francescu  a Raffaella, pritom z ich obrazov tiež vychádza 

rovnováha, zmysel a umiernenosť. 

 

Barok 

Po období renesancie prišlo ďalšie obdobie v dejinách umenia známe ako barok. 

Michelangelo sa považuje za jeho prvého priekopníka, keď vidíme divoké, vnútorné sily 

ako zmietajú raffaellovskou vyrovnanosťou – na jednej strane na plátnach Tintoretta, na 

druhej na plátnach Rubensa, potom Greca a Goyu. V ich rukách sa umenie prikláňa k 

volaniu po výraze, tak ako v modernej dobe. 

 

Neoklasicizmus 

Potom sa vo Francúzsku po revolúcii roku 1789 objavuje škola volajúca po neoklasicizme, 

na jej čele bol maliar David. Snaží sa o návrat k starogréckej apolónskej tradície, pričom sa 

snaží o vyrovnanosť, pokoj, rovné línie a vynechanie citov. 

Netrvalo dlho kým sa toto umenie stalo hlavným znakom oficiálneho francúzskeho umenia. 

Po Davidovi sa vedúcou osobnosťou stal Ingres, nesmierny obdivovateľ Raffaellovho 

umenia. 

 

Romantizmus 

Neskôr skupina mladých umelcov revoltovala proti neoklasicizmu, chtiac vyjadriť planúce 

pocity vo svojom vnútri. Linky sa po vyrovnaní opäť naklonili k stočeniu na spôsob hadov. 

Farby po období pokoja a bledosti zase zahoreli a vedúcou osobnosťou bol maliar 

Delacroix. 

 

Od impresionizmu po surrealizmus: 

Impresionistický prúd môžeme zaradiť k apolónskej tendencii, vďaka ich vyzdvihovaniu 

lúčov svetla, a fauvizmus, ktorý sa objavil na začiatku storočia, zase môžeme považovať za 
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dionýzovský, kvôli jeho sile, vzdoru a  blčiacim farbám. Apolónovský prúd môžeme vidieť 

aj v niektorých aspektoch kubizmu, najmä v jeho technickosti. No najväčšou revolúciou 

dionýzovského princípu bola revolúcia surrealizmu, ktorý nebol protestom voči 

predchádzajúcej škole kubizmu, no proti tradíciám celého európskeho umenia od dôb 

Perikla, vracajúc sa k prvotnému prameňu inšpirácie vo svete snov a vízií. Je úložným 

priestorom týchto síl, ich prameňom vyvierajúcim v prastarých mýtoch. 

 

noviny aš-Šaʿb 
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Príloha č.12 

Umenie na dedine 

 

Nemyslime si, že názor verejnosti, či dokonca odbornej verejnosti venoval dostatočnú 

pozornosť experimentu, ktorý vyskúšal umelec a architekt Ramsīs Wiṣā Wāṣif pred 

niekoľkými rokmi medzi mladými mládežou z dediny al-Ḥarrānīja v Gíze, v blízkosti 

pyramíd. Napriek ohromným výsledkom, ktoré tento experiment priniesol a veľkému 

záujmu, aký vyvolal v niektorých zahraničných umeleckých kruhoch, kde preň usporiadali 

množstvo výstav, zostáva naozaj pravdou, že mu nebola venovaná dostatočná pozornosť. 

Samotný experiment bol úžasný svojou jednoduchosťou. Spočíval v tom, že niekoľkým 

malým chlapcom z dediny poskytol Wiṣā Wāṣif jednoduché drevené krosná a určité 

množstvo vlnených a bavlnených nití rozličných farieb ako aj základný výcvik princípov 

tkania (na čo nie je potreba viac ako dvoch, troch týždňov). Potom ich nechal tvoriť čo len 

chceli – obrazy inšpirované výjavmi z vidieka, ktoré ich obkolesovali, alebo z ľudových 

príbehov. Bez akéhokoľvek prikazovania, alebo inštruovania základov kresby, dekorácie, a 

dokonca bez akéhokoľvek usmerňovania, či vedenia, až na posilňovanie ich vlastného 

sebavedomia a povzbudzovania v ich tvorbe. Prebehlo len niekoľko týždňov, keď sme mohli 

vidieť oné nite premenené na prekrásne obrazy, tvorené radostnými farbami. Miešala sa v 

nich skutočnosť s predstavami. Zobrazovali všetky druhy vtákov, stromov a zvierat, ľudí aj 

džinov – všetko, čo by nikdy nebolo možné, či predstaviteľné, ak by im nebola daná oná 

osudová príležitosť na prejav vlastného talentu a plodnosti vlastnej predstavivosti. 

 

Hodnota pre spoločnosť 

Napriek jednoduchosti je v tomto experimente obrovská hodnota, zo spoločenského 

pohľadu otvára brány radostnej, tvorivej práci veľkému množstvu obyvateľov vidieka. Za 

zmienku stojí aj fakt, že výroba figuratívnych tkanív, či tkaných obrazov má dlhú tradíciu v 

tejto oblasti. Táto tradícia pochádza až z obdobia pred piatimi storočiami. Stále vidíme jej 

vplyv v niektorých mestách Horného Egypta, ako napríklad Achmīm a Girgā. No výroba sa 

už časom zmechanizovala stereotypným opakovaním niektorých základných 

geometrických tvarov. Potrebuje teda v sebe znovu nájsť jej vzkriesenie. 



67 
 

Experiment, ktorý prebehol v dedine al-Ḥarrānīja potvrdil, že to nie je nič zložité. Tiež 

úspech, s akým sa stretol v zahraničí dokazuje, že je možné z neho vytvoriť profitujúci 

obchod. Ak by sa koncept tohto experimentu rozšíril do viacerých našich dedín, tak by sa u 

nás vytvoril nový mocný druh národnej  umeleckej tvorby, korelujúci s našou dlhou 

históriou na poli umeleckých remesiel. 

 

Hodnota pre vzdelávanie 

Tento experiment má tiež hodnotu z pohľadu vzdelávania. Je nutné poznamenať, že v 

modernom vzdelávaní sa zväčša uchyľuje k inštruktáži informáciami a nie prispôsobením 

podmienok vzdelania na využitie detskej fantázie. Tento druh vzdelania ale vytvára 

jednotlivcov neschopných tvorby a kreativity. 

Ak sa pozrieme z iného uhla na prácu sedliakov a robotníkov, konkrétne priemyselných 

robotníkov vidíme, že ich práca sa zväčša zosumarizuje na niekoľko telesných pohybov, 

ktoré opakujú deň po dni, rok po roku, nudné opakovania, ktoré v jednotlivcovi zabijú 

akýkoľvek tvorivý talent. 

Preto je lepšie, teraz na prahu obrody priemyselnej výroby vytvoriť medzi nami ručnú 

remeselnú výrobu, vyžadujúcu predstavivosť a tvorivosť, aby pritiahla ľudí z vidieka 

nadaných umeleckým talentom, pomohla im v ich práci a zároveň by z nej mala úžitok aj 

spoločnosť. 

 

Hodnota pre umenie 

Nemusíme už zdôrazňovať, že tento experiment má obrovskú hodnotu. Spomeňme ešte, že 

v súčasnosti existuje obrovská priepasť rozdeľujúca ľud z vidieka a takzvané vysoké umenie 

a to napriek veľkolepej umeleckej minulosti, akou sa táto krajina vyznačuje. 

Ministerstvo kultúry nakoniec zvažovalo - za účelom prekonať tento nedostatok - 

usporadúvanie výstav v jednotlivých provinciách. Cieľom bolo skultúrnenie ľudu a jeho 

výchova v umeleckom cítení. Je to vskutku výborný projekt, zasluhujúci si našu vďaku, a 

želáme mu úspech... Až na to, že ako si vieme predstaviť - umelecké cítenie potrebuje istú 

predchádzajúcu prípravu a čo je mu lepšou prípravou, než to, čo sa nazýva ľudové umenia? 

Tieto umenia u nás, ako bábiky na mawlid napríklad, alebo ako slonovinové výrobky z 
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Asijūṭu, alebo výroba kobercov v Achmīme a všetky ostatné remeslá, ktorými sa preslávil 

Chān al-Chalīlī, sa zmenšujú už len  na remeselné kopírovanie, bez tvorivosti a obrody. 

Existuje preto obava, že ich kvalita bude upadať, generáciu po generácii. Najlepšie by preto 

bolo priniesť mladú krv do týchto umení, navrátiť sa k mladosti chlapcov, ktorí ešte majú 

nepoškvrnenú predstavivosť. Je treba im poskytnúť možnosť prejaviť sa, takýmto druhom 

umeleckej tvorby, slobodnej a vyjadrujúcej. 

 

noviny aš- Šaʿb, 1959 
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Príloha č.13 

Príbeh moderného myslenia (vybraná časť) 

 

I. 

V sérii článkov by sme radi zhrnuli príbeh moderného myslenia – myslíme tým príbeh 

európskeho myslenia od počiatku 20. storočia a to najmä ako je reprezentované v smerovaní 

súčasných literárnych prúdov. Toto vymedzenie nezahŕňa žiaden druh proeurópskeho 

fanatizmu, pretože veríme, že kultúra je ľudské dedičstvo, na ktorého zrodení sa podieľali 

všetky národy. 

Ak sa Európa v modernej dobe stala najproduktívnejším zdrojom myslenia na svete, tak sa 

to podľa nášho názoru nevzťahuje na nejaké zvláštne kvality, ktorými by sa Európania líšili 

od ostatných národov. Je to úloha času, ktorý určuje ako sa bude presúvať fakľa kultúry – 

pomedzi vekmi, od kontinentu k druhému, či od jednej oblasti k druhej, v rámci jedného 

kontinentu. Príbeh moderného myslenia je príbehom roztrieštenej nádeje. Je to tá nádej, do 

ktorej vkladali všetky svoje nádeje európski myslitelia od dôb renesancie, presnejšie 

povedané, od dôb francúzskej revolúcie – nádeje v dobro vedeckého pokroku. 

Zdá sa podivné, keď vravíme, že je to roztrieštená nádej a pritom každý deň vidíme koľko 

zázračných podivuhodností tento svet prináša. No tá obrovská nádej, ktorou sa obhajovali 

myslitelia sa neobmedzovala len na zlepšovanie výrobných procesov, liečenie chorých, či 

zlepšovanie života – súvisela najmä s procesom, ako dospieť k detailným nástrojom pre 

pochopenie človeka a bytia, vynájdenie nových hodnôt, ktoré by obohacovali tak, ako to 

bolo úlohou mýtov a metafyziky v predošlých obdobiach. Tak ako bola veda úspešná na 

poli priemyselnej výroby a jej podobným odvetviam a tak ako bola fiaskom – podľa názoru 

týchto mysliteľov – na poli poznania, v najširšom filozofickom význame, tak nás 

neprekvapuje, že vidíme francúzskeho kritika Ferdinanda Brunetière od roku 1896 ohlásiť 

“úpadok vedy”. 

Nie je nijak protikladné keď tvrdíme, že prvým dôvodom pre fiasko vedy v uskutočňovaní 

spomenutých nádejí, je rozširovanie sa vedeckej pôdy, tak ako si to Diderot, či d´Alembert 

a iní im podobní filozofi v dobe osvietenstva (teda v dobe rozumu) ani nevedeli predstaviť. 

Ale vedecké oblasti sa rozhojnili a ich obzory rozrástli tak, že už nie je v ľudských 
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možnostiach ich všetky porátať. Je pravdou, že oblasť vedenia bola vždy široká a rozvetvená 

a počet tých, čo disponovali encyklopedickými vedomosťami v žiadnom období nepresiahol 

počtovo obmedzenú skupinu. No v minulosti sa toto vedenie zdalo byť koherentné, či 

jednotné a jednotlivec si bol schopný predstaviť možnosti tohto celku vedomostí v rámci 

usporiadaného systému postavenom na pevnom  logickom základe, ktorý uspokojoval 

rozum a jeho výtvory. Keď sa potom týmito vedomosťami zúrivo šíril rozvoj na všetky 

smery a preťažilo sa celé rozvetvovanie a šírenie, veda stratila svoju vlastnú cestu – 

presnejšie povedané – stala sa prístupnou len pre odborníkov v danom vednom odbore. To 

znamená, že sa rozčlenila na fragmenty a nikdy viac nebola vedou, iba omrvinkami z nej, 

čiastkovým vedením. Inými slovami môžeme povedať, že veda sa už ako taká nenachádza 

v mysli žiadneho človeka, nahradili ju všetky vedy množiace sa narastajúcou rýchlosťou, 

až takmer každá z nich žije v oddelenom priestore, či presnejšie v úzkom horizonte, odkiaľ 

má výhľad na bytie len cez úzku štrbinu. 

Okrem toho vedecké teórie už nie sú verifikovateľné výsledkami. Po presadení jedného 

názoru na danú teóriu sa hneď objaví niečo, čo ju poprie, akoby sa pri nej zastavili len z 

miesta pozorovateľa. Takto sa vedenie - v zmysle, ktorý presadzovali európski myslitelia 

posledných dvoch storočí – stalo nedosiahnuteľnou vecou. 

Vedy sa nielen že rozhojňujú a rozrastajú, ale začínajú si pri objavovaní a vedeckom bádaní 

tvoriť aj vlastné metódy a logiku špecifickú len pre danú vedu, ktoré sa diametrálne líšia od 

postupov iných vied. Tak sa  stalo možné nazerať na jedinú vec z pohľadu prírodovedného, 

chemického, či revizionistického, alebo akéhokoľvek iného vedeckého pohľadu. Každý deň 

ju vidíme v nejakom špecifickom formáte, ktorý  takmer nijak nesúvisí s tým, ako sa nám 

javí v inom vednom obore. 

Výstižný príklad tomu poskytol Aldous Huxley, keď sa v poviedke  jedna z postáv zamýšľa 

nad svojou rukou a vraví svojej priateľke: „Obraz bytia, ktorý prináleží k jedinej veci sa  

rozrástol keď nad tým rozmýšľame a keď sa prizrieme bližšie, vidíme viacznačnosť a 

vágnosť. Čo sa na prvý pohľad zdalo jasné a zjavné sa zanedlho stane nezrozumiteľným a 

ťažko pochopiteľným. Pozri napríklad na túto ruku, takto zdvihnutá oproti oknu sa zdá byť 

iba tvarom, má určitú farbu a pretína lúče svetla, no keď sa na ňu teraz pozrieme z uhlu 

pohľadu fyziky, musíme vziať do úvahy nepredstaviteľné množstvo atómov, zložených z 
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malého, či veľkého počtu elektrónov so záporným elektrickým nábojom, točiacich sa 

milióny krát za minútu okolo jadra s potrebným potenciálom. Otrasy atómov pri tomto 

pohybe a dopad magnetických lúčov – nič z toho moje oči nepocítia, len určitý z farby ruky 

– ružovej, takmer hnedej. 

V tomto ohľade si všimneme, že pohyb častí svetla dostatočne vysvetľuje jedna z teórií 

elektrickej dynamiky, pričom pohyb elektrónov vo vnútri atómu sa vysvetľuje na základe 

inej teórie, úplne inej ako tá prvá. Vedci nám dnes hovoria, že elektróny sa vo vnútri jadra 

premiestňujú po orbite bez toho, aby pri tom prekonali vzdialenosť, alebo strávili čas. To 

preto, že vzdialenosť a čas vo vnútri atómu neexistujú, a mne nezostáva nič iné, než prijať 

to, čo hovoria, lebo v skutočnosti z toho nerozumiem ničomu, z celého toho sa mi akurát 

začne točiť hlava...“ 

A postava pokračuje: „ A teraz sa pozrime na tú ruku z pohľadu chémie  -všimneme si tak, 

že oné atómy sú atómy rôznych látok a zoskupujú sa v špecifických architektonických 

tvaroch - nazývajú sa časticami. A ak by som dal ruku do ohňa, tak by som hneď pocítil 

bolesť. Aj keď na to nevynaložím vlastnú vôľu, budem nútený ju z ohňa stiahnuť. 

Pravdepodobne sa dokonca stiahne sama bez toho, aby som to vedel, pretože tá ruka je 

súčasťou všetkého živého a prvý zo zákonov bytia je snaha o zachovanie života. Z pohľadu 

biológie je totiž ruka skupinou buniek a každá z nich má špecifickú funkciu, žijú bok po 

boku v spolužití a harmónii, žiadna z nich neprekračuje hranice tej druhej a nemnožia sa na 

úkor druhej, ale žijú, vyvíjajú sa a umierajú pre jediný účel – a to aby uskutočňovali živú 

bytosť, ktorá sa skladá z nich pre vopred stanovený účel, idúc po línii, ktoré sa zdá byť 

vopred určená. 

Okrem toho, táto ruka vôbec nie je iba časťou živej bytosti - je časťou bytosti, ktorá pozná 

dobro a zlo a môže konať dobro, alebo zlo. Táto ruka trebárs zavraždila a napísala mnohé 

odtiene výrazov, pomohla mužovi, ktorého postihlo nešťastie, dotkla sa tvojho tela.“ 

Tu sa postava otáča na svoju milenku a náhle pokladá ruku na jej hruď, tá sa zľakne a tak 

postava pokračuje hovoriac: „a keď sa dotkne tvojho tela, tak sa dotkne teba samej. A keď 

ňou takto pohnem na tvoju hruď, tak sa hýbe aj v tvojom srdci. Moja myseľ je to, čo 

rozkazuje ruke hýbať sa, aby tvoje telo preniesla do mojej mysle. Tak je táto ruka časťou 

mňa a môjho bytia, tak, ako je časťou aj teba...“ 
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Svoje slová končí hovoriac: „Toto je zopár obrazov – okrem bezpochyby mnohých ďalších, 

v ktorých sa nachádza moja ruka - je obsiahnutá v elektrických nábojoch, chemických 

časticiach, živých bunkách,  je to nástroj vykonávania dobra a zla. Ak sa potom niekto pýta, 

kde je pojítko medzi životom a chémiou, medzi dobrom a zlom z jedného pohľadu, a medzi 

elektrickými nábojmi z druhého a kde je pojítko medzi živými bunkami a pocitom, ktorý 

cítim, keď sa dotýkam tvoje hrude? A tu sa otvárajú dvere do priepasti – pretože pravdou 

je, či prinajmenšom sa zdá byť, že tu žiadne pojítko medzi týmito jednotlivými rozdielnymi 

obrazmi neexistuje.“ 

  

II. 

Keď európski myslitelia začali na konci minulého storočia pochybovať o spôsobe myslenia 

obsiahnutom vo filozofii renesancie - myslíme tým spôsob myslenia a vedy - pochybovali 

najmä o všetkom, čo obsahovalo vedecké vysvetlenia. Boli to hlavne tie časti zahŕňajúce 

strojovosť a fatalizmus, ktoré nepriznávajú človeku charakteristiky ako sloboda, či nádych 

fantázie a inšpirácie. 

Vedci chceli na život prestrieť zákon tradičnej logiky, teda zákony fyziky, a vytvorili preto  

skupinu mentálnych obrazov, mechanických poučiek, matematických či chemických 

rovníc. Na začiatku sa rozum mysliteľov potešil ich jednoduchosťou a logickosťou, no 

netrvalo dlho kým sa im objavili ďalšie vyfabrikované kódy a šifry, brániace životu prejaviť 

sa, či obkľučujúc ho pomyselnými, úzkymi hranicami miesto toho, aby pomáhal v jeho 

pochopení a objavovaní jeho tajomstiev. 

Takto sa cítili všetci smädní po vedomosti – že rozum im ponúka iba pohár vody, v ktorom 

sa topí svet odbornosti, pričom život je neustále tečúcim prúdom vody. Preto sa vzbúrili 

týmto modlám ktoré uctievali ich otcovia a vyrazili hľadať skutočný život, chtiac utíšiť 

smäd v jeho prvotnom žriedle. 

Vzbura voči mechanizmu a fatalizmu sa prejavila vo všetkých filozofiách a literárnych 

prúdoch začiatku storočia. Bola to napríklad aj filozofia Williama Jamesa (1842-1910), 

prívrženca pragmatizmu, kde vidíme ako vedecké „skutočnosti“ strácajú svoju žiarivú 

korunu, pretože iba nasledujú podstatu vecí. Stávajú sa z nich iba vynálezy mysle, užitočné 

ako pomoc pri uskutočňovaní našich cieľov, ich pozícia v tomto je pozíciou priemyselných 
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nástrojov, ktoré vynaliezame, aby sme využili prírodné sily a možno ich nahradiť inými 

„skutočnosťami“, ktoré by boli užitočnejšie a prinášali by väčší osoh. 

Z tohto pramenil aj štýl francúzskeho spisovateľa, menom André Gide a jeho vzbura voči 

zdedeným predstavám a tradíciám v myslení, a jeho nástojčivá výzva k priamemu, 

senzuálnemu prežívaniu života. Táto výzva sa prejavila v jeho slávnom výroku: „Nathaniel, 

odhoď túto knihu.“ 

Nietzscheho filozofia sa začala šíriť po preložení jeho spisov, počínajúc rokom 1900 a 

napriek tomu, že jeho etický postoj vyvolal mnoho nevôle, bol nepochybne jedným z 

najväčších priekopníkov moderného myslenia, keď trval na tom, že skutočné vedenie 

pramení z gréckej tragédie, teda zo zážitku vedomia človeka, do ktorého človek vtrháva 

pomocou existenciálneho boja. 

Spomedzi tých, ktorí boli ovplyvnení filozofiou Nietzscheho, prinajmenšom jeho 

koncepciou dionýzského živlu, bol taliansky spisovateľ d'Annunzio - prívrženec hnutia 

dekadencie, ktorý sa neskôr za čias Musolliniho zmenil len na duté rinčanie. No tento 

spisovateľ bol jeden z prvých mysliteľov, ktorí objavili niečo, nazývané ako podvedomie. 

V jeho poviedke „Víťazstvo smrti“, ktorá vyšla roku 1897, teda ešte pred rozšírením 

Freudových teórií, vidíme, ako upozorňuje na „túto stránku osobnosti, ktorá uniká cenzúre 

vedomia a človek pritom silne pociťuje, že sa bez nej nezaobíde v ďalšom živote.“ 

Svoj vrchol dosiahla vzbura voči algebrickej mechanickosti s príchodom filozofie Bergsona 

(1859 – 1941), v ktorom sa vykryštalizovali všetky filozofické a myšlienkové túžby blúdiac 

ovzduším tohto veku. Dôkazom tohto tvrdenia je, že hneď ako sa objavila Bergsonova prvá 

esej Čas a sloboda : o bezprostredných dátach vedomia roku 1889... 
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Príloha č.14 

Tvarový jazyk  

 

Tvary sú jazykom umenia tak ako sú stupnice jazykom hudby. Toto tvrdenie sa zdá byť 

jasné bez dodatočného dokazovania, no v skutočnosti je to jedna z najťažších vecí na 

pochopenie a uchopenie pre väčšinu ľudí a to pre dva podstatné dôvody: 

1. pretože v umení často miešame medzi pojmami „tvar“ a „obraz“ ( v zmysle kópia, obraz 

niečoho). Pozeráme sa na umelecký obraz s tým, že ho považujeme za zrkadlo odrážajúce 

bytosti nami už poznané, akoby to bolo okno s výhľadom na tieto bytosti. 

2. miešame medzi samotnými tvarmi a ich slovným významom. V tvare vidíme iba to, čo 

je možno vyjadriť slovami. 

 

Umenie a hudba 

Je zvláštne, že pri hudbe k takýmto zámenám nedochádza – nepočúvame stupnice a melódie 

s tým, že by to mali byť imitácie zvukov, ktoré poznáme a taktiež sa pre nich nepokúšame 

v rýchlosti nájsť slovné vyjadrenie. Tiež sa hudbu nesnažíme vysvetliť, aby sme ju mohli 

umelecky precítiť.. Zdá sa, že naše uši si zvykli počúvať stupnice a melódie samé o sebe a 

pochopiť ich špecifický jazyk aj bez slov, nie ako náš zrakom, ktorý sa pre kontempláciu 

tvarov a obrazov samých o sebe a porozumeniu ich špecifickému jazyku potrebuje opierať 

o slovný jazyk. 

 

Cvičiť si oko 

Ak sme si potrebovali cvičiť ucho, aby sme si vypestovali lepší umelecký vkus, tak naše oči 

potrebujú ešte intenzívnejší výcvik pre kontempláciu tvarov, aby lepšie videli a chápali. Tak 

ako aj naše uši potrebujú výcvik keď počujú nový druh melódie predtým neznámej, tak aj 

naše oči potrebujú takýto výcvik pri novom type umenia. 

Veď proces učenia sa vo všetkých prípadoch nemá hraníc – umelec v ňom zotrváva celý 

svoj život. 

 

Úrovne videnia 
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Videnie má úrovne a druhy. Pozeráme sa na strom - to stačí na to, aby sme povedali, že je 

to strom, nie kameň napríklad, či zviera. Toto je najjednoduchší a najrozšírenejší druh 

videnia. Pozrieme sa teda na strom a vieme, že je to jabloň, alebo pomarančovník, a potom 

sa naň pozrieme z pohľadu biológie a hneď sa zamyslíme nad jeho druhom napríklad a jeho 

miestom v rastlinnej ríši. Keď sa naň pozrieme ako filozof, zotrváme dlho v prúde zamyslení 

sa prehliadajúc samotný strom, hľadajúc esenciu tejto veci nazývanej rastlina. Potom sa naň 

pozrieme ako básnik, kontemplujúc košatosť jeho zelených listov, ktorý evokuje významy 

v našej mysli. Myslíme napríklad na jaro, mladosť a životnú radosť. 

Umelec sa na strom pozerá pohľadom básnika, alebo filozofa, ale nezastavuje sa pri tejto 

hranici, pretože mu nestačí vidieť okruh stromu s tým, že je to typ rastliny, no zamýšľa sa 

nad týmto konkrétnym stromom, ako jedinečným tvarom svojho druhu, ktorý sa nielen že 

líši od ostatných tvarov vecí a bytostí, ale aj od ostatných stromov, čo i keď rovnakého 

druhu. 

Umelec zotrvá pri pohľade, uprene hľadiac na vzhľad a črty tohto tvaru, dokonca na jeho 

jedinečnú osobnosť. Dokonca pri tom prehliadne obraz stromu tak, ako sa javí očiam na 

prvý pohľad, pretože takýto tvar a jeho nejasné gestá zväčša prevládajú v bežnom vedomí 

a pocitoch. 

 

Abeceda tvarov 

Tak ako jazyk zväčša spočíva v niekoľkých konkrétnych písmenách, približne tridsiatich, z 

ktorých sa skladajú slová tohto jazyka obsiahnuté v slovníkoch, tak ako sa aj hudba skladá 

v podstate zo siedmych tónov, ale tvoria nespočetné vety a melódie. Tak isto možno 

povedať, že umenie sa opiera najmä o vizuálne prvky, zhrnuté do čiar, povrchy, celky, farby, 

svetlá a tiene... a k týmto prvkom možno pridávať ďalšie, ako napríklad textúra, teda 

jemnosť povrchu, či jeho drsnosť, alebo priehľadnosť farieb, intenzita, napätie čiar, ich 

jemnosť – tým všetkým umelec tvorí svoj špecifický jazyk, ktorým vyjadruje zložité city a 

nejasné pocity, ktoré sa hýbu v jeho vnútri. Toto je jazyk, pre ktorý by sme mali cvičiť naše 

oči v kontemplácii, aby sme odhalili skrytý zmysel, pre ktorý je ťažko nájsť výrazy v 

hovorených slovách. 
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Typy tvarov 

Umelecké tvary nie sú jedného druhu, môžeme ich rozdeliť napríklad na základe prvkov 

aké používajú. Teda hovoríme, že sú také, čo sa opierajú o čiary, ako japonské umenie, alebo 

tie, čo sa opierajú o farby a odraz svetla, ako impresionizmus...Tiež ich možno rozdeliť 

podľa ich podstaty, napríklad tie, ktoré sa vyznačujú rovnováhou a ustálenosťou ako 

staroegyptské umenie, alebo tie, čo sa vyznačujú ľahkosťou a eleganciou ako starogrécke 

umenie. Niektoré sa ako indické umenie vyznačujú živočíšnosťou a iné ovládol dramatický 

boj ako umenie moderné. 

V súčasnosti preferujeme rozdeľovať umelecké tvary principiálne podľa ich spôsobu 

(vyjadrenia), a hovoríme teda, že existujú dva hlavné druhy – tvary dekoratívne a tvary 

výrazové. 

Síce sa tieto dva tvary prelínajú, no vo väčšine prípadov sa líšia, ale nachádzame aj tvary 

dekoratívne-výrazové, alebo dekoratívne s výrazovým vzhľadom, alebo výrazové majúce 

dekoratívny nádych. 

 

Dekoratívne tvary 

Dekoratívne tvary sú vo všeobecnosti najjednoduchšie umelecké tvary. Sú najjednoduchšie 

aj pre vkus, pretože ich obsah sa v podstate obmedzuje na potešenie oka. Hovoríme: „v 

podstate sa obmedzuje“, lebo vieme, že to, čo teší oko, teší aj dušu v tej istej chvíli. No sme 

nútení ísť takouto skrátenou definíciou, aby sme vyjadrili rozdiel medzi tvarmi 

dekoratívnymi a výrazovými. 

Najjednoduchší dekoratívny tvar spočíva na opakovaní jednotky v istom poradí, či 

organizácii. Takáto jednotka môže byť len kruh, trojuholník, alebo niečo podobné spomedzi 

jednoduchých geometrických tvarov. Môže tiež obsahovať rozličné mierky, prepojené 

rozličnými zakriveniami - ako arabesky, alebo centralizované a usporiadané tvary zvierat, 

rastlín a ľudí ako niektoré staroegyptské diela. Zväčša, keď sa vyskytla jednotka s mnohými 

prvkami, bol dekoratívny obsah bohatší a plodnejší, ale nie je to vysloveným pravidlom. 

Celkovo záleží na kráse tejto jednotky a nového tvaru, ktorý z nej vzniká. 

Popravde nevieme, prečo takéto opakovanie, repetícia vyvoláva potešenie a uspokojenie. 

Vieme ale, že takúto dekoratívnosť nepoznali počas vekov všetky národy, no nachádzame 
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niečo podobné aj v naivných druhoch ľudovej hudby, alebo v opakovaní veršov v poézii. 

Okrem toho nie všetky dekoratívne tvary sa opierajú o opakovanie. Niektoré sú postavené 

na plynulosti línií, povrchov, celkov a farieb, či na harmónii všetkých týchto prvkov a ich 

celkovom súlade v jednote. Príkladom toho je vrstvenie jednoduchých ornamentov na 

obaloch kníh, alebo jednoduché jemné nádoby, ktoré sa kladú na stôl až po dekoratívne 

obrazy, ktoré tvoria scenériu divadla, či krásne sochy, ktoré zdobia záhrady. 

 

Výrazové tvary 

Ak sa dekoratívne tvary podobajú spevu, ktorý vyvoláva túžbu po nevinnej naivnosti, tak 

výrazové tvary sú podobnejšie symfónii, alebo dramatickému románu. Musíme si ale dať 

pozor pri takýchto porovnávaniach, pretože by nás znovu nútili k miešaniu medzi 

významom, ktorý nesie samotný tvar a medzi jeho doslovným významom. 

Nemôžme tiež pozabudnúť, že do umenia prvok času  nezasahuje – až na výnimočné 

prípady – pričom ale pri divadle a hudbe je to základný prvok. Tým, že je umenie zbavené 

prvku času, jeho význam má charakteristiku „teraz“, ktorou sa vyznačuje aj bez 

akýchkoľvek iných výrazových prostriedkov. 

Čas, o ktorom tu hovoríme je čas, ktorý plynie horizontálne, od slova ku slovu, od melódie, 

k melódii, od diania k druhému. Umenie má ale iný typ času, rozprestierajúci sa dopredu 

spolu s pohľadom oka, prechádzajúc vrstvami významov, ktoré zahŕňa umelecké dielo. Ak 

strávime čas kontempláciou obrazu a sochy, strávime časť času, časť nemerateľnú minútami 

a hodinami, pretože význam, ktorý je obsiahnutý v diele nemá koniec a začiatok. Je spletený 

a spoločný, mieša sa medzi sebou v každom momente kontemplácie. 

 

Umenie a príroda 

Vyššie sme rozdelili umelecké tvary na dva druhy: dekoratívny a výrazový, spomenuli sme, 

že niektoré dekoratívne tvary sa opierajú o geometrické prvky ako kruhy, trojuholníky a 

polkruhy, niektoré citujú obrazy rastlín, živočíchov a ľudí, a menia ich a približujú 

geometrickým tvarom. 

Výrazové tvary môžu byť tiež abstraktné, tak ako je to rozšírené v niektorých moderných 

prúdoch. Niektoré iné z nich sa inšpirujú prírodnými obrazmi, ako väčšina diel, ktoré nám 
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zanechali predchádzajúce obdobia. 

Okrem toho tieto abstraktné tvary aj tvary inšpirované prírodou sú v umení navzájom 

premiešané tak, že medzi nimi ťažko rozlíšime. To, čo nazývame pri umení „štýlom“, alebo 

pri umeleckom diele „tvarom“ sa opiera o abstrahované obrazy z prírody. A to, čo nazývame 

abstraktnými prvkami v skutočnosti nie je len čistá predstavivosť a výmysel, akokoľvek je 

to zvláštne, nachádzame v nich veci podobné a spoločné pre obrazy zo života. Na základe 

toho možno povedať, že neexistuje umenie bez abstrakcie, ale ani bez obrazov z prírody. 

 

Usmievajúca sa dáma 

Aby sme uviedli príklad výrazových tvarov inšpirovaných na základe prírodných obrazov, 

uveďme slávny obraz Gioconda maliara Leonarda Da Vinci (1456-1519). 

Ak sa na tento obraz pozrieme všeobecným pohľadom o akom sme hovorili na začiatku, 

uvidíme iba usmievajúcu sa dámu. Nemožno tu postrehnúť žiaden rozdiel medzi týmto a 

iným obrazom – maľbou, či fotografiou usmievajúcej sa dámy. 

 

Literárny pohľad 

Ak teraz prekročíme tento všeobecný pohľad a pokročíme smerom vpred, tak vidíme, že 

žena so špecifickým tvarom má na perách namaľovaný úsmev špecifického tvaru. Ak by sa 

zmenila dĺžka jej nosu, alebo okrúhlosť jej tváre, alebo by jej Leonardo bol namaľoval 

obočie, ktoré zanedbal, predĺžil jej pery, alebo zväčšil oči, ukázal jej uši, nechal jej visieť 

pramienok vlasov na čele...potom by sa výraz tváre podstatne zmenil. 

A posuňme náš pohľad ešte ďalej, bude sa nám zdať, že Giocondin úsmev nie je prítomný 

len na jej perách, ale jej oči ho potvrdzujú tiež, až tak, že ak by sme zakryli spodnú časť jej 

tváre, mysleli by sme si, že úsmev na nás vykúka z jej očí. 

Keď sa potom zamyslíme nad jej rukami, zdá sa nám, že ich jemnosť a mäkkosť si 

privlastňuje význam úsmevu, či strháva pásku z jej úst a odkrýva čosi skryté. 

 

Estetický pohľad 

To, čo bolo predstavené zodpovedá vo všeobecnosti takzvanému literárnemu pohľadu na 

umenie, teda je to taký druh pohľadu, ktorý v tvare hľadá vymedzený význam, či  vyjadrenie 
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pomocou slov. 

Takzvaný pohľad estetický sa nezastavuje pri tejto hranici kontemplácie, a to preto, že 

význam obrazu sa neobmedzuje len sa na samotnú tvár, ani na tvár spolu s rukami. Naopak, 

pokrýva všetky prvky v obraze – nebo, hory, jazerá – to všetko hrá svoju rolu v obraze. A 

nie je to rola vedľajšia k tvári a rukám, ani to neznamená, že by šlo iba o nebo, hory, jazerá 

a odev, ktoré je možne hoc aj vymeniť. Nie, je to nebo, hory, jazerá a odev určeného tvaru, 

predstavený určenou linkou a určenou farbou, určený tieň a svetlo a všetko sa to prelína v 

jednote. To je obraz, ktorý kontemplujeme a tak ako symfónia sa prelína do jednoty, keď by 

sa zmenil jeden z týchto tvarov, či jeden z týchto tónov, zmenil by sa „obsah“ obrazu, či 

symfónie. 

Neexistujú slová, ktorý by vyjadrili tento „obsah“, pretože to je podstata „tvarového 

jazyka“, či jazyka stupníc. 

Na dôkaz o prepojení prvkov obrazu postačí, keď si všimneme tvár na obraze oddelene od 

ostatku obrazu, alebo iba jednu stranu z nej. Potom uvidíme priblíženým pohľadom, že tvár 

zmenila svoj tvar a obsah. Na zmenu významu stačí dokonca keď si predstavíme, že by nebo 

bolo osvetlené, alebo hory jasne viditeľné, alebo by sa zmenili záhyby odevu. Chceme tým 

povedať, že každá čiara, farba, či tieň na obraze hrá svoju rolu v tomto význame a vnáša do 

nás ich dojem. 

 

Postestetično 

Tento estetický pohľad však pohlcuje všetok zmysel, ktorým obraz inšpiruje. Úsmev, 

pohľad, hory, nebo – všetko toto je skrytý dôkaz umelcovho cítenia, ktoré vykryštalizoval 

zo svojho vnútra tento obraz, keď ho tvorilo. Ono cítenie ale nepredstavuje jednotlivca 

zvaného Leonardo, ktorý by sa práve teraz inšpiroval ženou menom Gioconda. Týmto 

cítením myslíme cítenie špecificky „ľudské“ pre určitý obraz ženy, symbol bytia. 

 

Panna a Gioconda 

Počas obdobia stredoveku bol v európskom umení rozšíreným zobrazením ženy obraz 

panny (musíme tu rozlišovať medzi obrazom panny prameniacim z fantázie niektorých 

umelcov a obrazom Panny Márie, tak ako sme rozlíšili medzi Giocondou a dámou s menom 
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Mona Lisa). Jej obraz sa postupne premieňal počas storočí. Možno to zrovnať s premenou 

obrazu Hathor na Isis napríklad, v staroegyptských legendách. Na počiatku hrala panna len 

druhoradú úlohu popri obrazoch svätcov. Potom si upevnila miesto a postupne sa vynárala. 

Najprv sme ju videli ako „pokornú matku“, potom „Božiu matku“, potom „svätú matku“ a 

neskôr sa zmenila ešte raz, tak ako ju môžeme vidieť v obrazoch Raffaella napríklad. V 

tomto obraze stelesňuje mladú a krásnu matku, s čistým duchom, žiarivej tváre a pokojných 

očí. V tom istom čase napĺňa myseľ umelcov obraz legendárnych starogréckych bohýň a 

tieto vnikli do obrazu panny tiež. 

Giocondina sláva a spôsob, akým sa upol jej obraz v mysliach ľudí počas dlhých storočí, to 

všetko je pre nás dôkazom, že tento obraz je jedným zo svojho druhu – obrazom 

symbolickým, v ktorom sa ukazuje časť samotného človeka v istej dobe, ale jej dojem 

pretrváva v človeku. Je to preto, že toto cítenie je časťou dedičstva umeleckého cítenia, 

zakoreneného v hĺbke človeka od najstarších vekov. 

Ak sa na Giocondu pozrieme z tohto uhla pohľadu, vidíme, že sa podstatne líši od novších 

obrazov panny, ako aj od obrazov starovekých bohýň z mýtov. 

Nedokážeme ale presne ohraničiť charakteristiky tohto obrazu. Je ako všetky symbolické 

obrazy – zahŕňa v sebe mnohé významy. Niektoré z nich sú jasné, no väčšina má v sebe čosi 

nejasné a skryté. Môžeme iba povedať, že obraz tejto ženy je niečo medzi bohyňami našich 

predkov a obrazom „ženy predstavujúcej samotnú ženskosť“ - tak ako ju namaľoval 

španielsky maliar Goya – raz nahú, raz oblečenú. 

 

Tretí rozmer - perspektíva 

 Je známe, že európski maliari počas obdobia renesancie objavili niečo, čo sa nazýva tretím 

rozmerom – teda perspektívou. Musíme v tomto ohľade rozlišovať medzi týmto tretím 

rozmerom, ktorý je výrazom ľudských pocitov ohľadom bytia a medzi teoretickou, čo je iba 

plodom týchto spomínaných pocitov. Ak európski umelci v stredoveku ignorovali teoretickú 

vedu , nebolo tomu preto, žeby ich oči nevideli prírodu rozprestierajúcu sa pred nimi, ale 

kvôli ich náboženskému cíteniu, ktoré ich nútilo tento fakt ignorovať, či dokonca popierať. 

Bolo zvykom týchto umelcov maľovať náboženské výrazy zlatou farbou - no nie preto, že 

by bola ozdobnou, ale preto, že zlatá v ich umeleckom cítení vyjadrovala nebeské svetlo. 
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Toto svetlo a nie belasá farba nebies oslňoval ich zrak. 

Ale belasej farbe nebies a s ňou i prírodným výjavom netrvalo dlho, aby sa ukázali a stalo 

sa tak v umení od konca trinásteho storočia. Najprv to bola len záclona na pozadí obrazu 

osoby, neskôr rástla do hĺbky aj šírky. Bol to hmatateľný dôkaz vnútornej premeny 

európskeho cítenia, ktoré sa začalo odvracať od viditeľných znakov bytia, snažiac sa odhaliť 

jeho tajomstvá, miesto obdivu nebeského svetla. 

Nový pohľad na bytie nemal u renesančných umelcov len jedinú podobu. U Raffaella sa 

líšila od Leonarda. Lebo keď sa kontemplujeme obraz Giocondy cítime, že bytie je ešte stále 

zahalené hmlou, akoby spektrum neohraničovalo niektoré z jej čŕt. Prostredníctvom 

takéhoto spektra naplneného tajomstvom sa vynára nový, nejasný obraz ženy, vychádzajúci 

akoby z hĺbky zeme. 

 

Noviny aš- Šaʿb, 13.5.1959 
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Príloha č.15 

Umenie v atómovom veku 

 

Venuša nie je iba krásnou gréckou tradíciou a Gioconda nie je len pekným gréckym 

dievčaťom... V obidvoch prípadoch, ako aj v celom umení ide o umelecký náboj, ktorý 

umelec vloží do vlastného obrazu. 

Človek bol mierou všetkých vecí a jeho obraz bol centrálnou osou umenia v tomto období. 

No keď už bytie nemá centrum, nemá ani mieru a obraz človeka stratil posvätnosť. 

 

Hmota je silou... 

To nie je nový objav modernej vedy, je to staré vedomie ľudského vnútra, všetky staré mýty 

to potvrdzujú. 

A objavilo sa štiepenie jadra – posledné útočisko hmoty – výbuch ohromnej sily na akej 

dovtedy nespočinula ľudská ruka. No postavila človeka tvárou v tvár pred sily prvotného 

bytia, ktorých ozvena znie v umeleckom cítení človeka od jeho počiatku. 

Teda niet divu, že rozpad jadra je prepojený s rozpadom obrazu v modernom umení. 

 

Z publikácie pre výstavu “Fuʼād Kāmil”, Ateliér Káhira 
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Príloha č.16 

O niektorých problémoch kritiky na poli výtvarných umení 

 

Naša kríza kritiky na poli výtvarných umení má pôvod vo všeobecných problémoch, 

spojených so svetovým vývojom kultúry, ako aj v problémoch špecifických, spojených s 

lokálnym kultúrnym vývojom v našom okolí. Musíme preto o téme pojednať naraz z 

obidvoch strán, a začneme stránkou prvou. 

 

Vývoj chápania pojmu umenie  

Čo sa týka problémov všeobecných, všimnime si, že chápanie umenia sa približne 

posledných sto rokov veľmi rýchlo rozvíjalo. Stále sa neprestáva rozvíjať, takže nie je v 

našich silách presvedčivo vymedziť definíciu, čo je to umenie. Dôvodom fenoménu tohto 

vývoja je vznik istého vedomia medzi umelcami a kritikmi – je to vedomie o svetom 

umeleckom dedičstve a tiež rozšírenie tohto vedomia spôsobom, aký nemá páru v 

predchádzajúcich dobách. Pretože napríklad v starom Egypte sa chápanie umenia 

obmedzovalo na staroegyptské umenie, iná doba sa obmedzovala na asýrske umenie, v 

cisárskej Číne to bolo umenie čínske a nepochybne nič okrem neho. Keď sa v Európe 

civilizácia  preklenula do novoveku, pojem umenia sa začal obmedzovať na umenie 

európske, dokonca len na jeho určitý druh, ktorý vytvorila genialita starých Grékov v 

5.stor.p.n.l. Následne v ňom znovu pokračovali Taliani za čias renesancie a skončilo s 

úsvitom hnutia romantizmu v prvej polovici 19.stor. Napriek tomu, že umenie renesancie sa 

podstatne líši od starogréckeho umenia a ono samotné bolo veľmi rozdielne vo svojich 

koncoch od vlastnej počiatočnej fázy, medzi historikmi umenia až do nedávnej doby 

prevládala predstava, že tento umelecký odkaz sa vyvíjal lineárne, či aspoň takmer lineárne. 

Toto stiesnené chápanie umenia nezahŕňa dokonca ani niektoré ďalšie typy umenia 

európskeho, nehovoriac o celom úchvatnom umeleckom dedičstve z ostatných kontinentov, 

ktoré svedčí o genialite človeka. Nezahŕňalo by tak ani starogrécke umenie Feidiasa z 

predchádzajúcej doby, umenie etruské, byzantské, gotická, dokonca ani egyptské a 

sumerské, asýrske, indické, čínske, perzské, japonské, mexické, či africké, v jeho celistvosti 



84 
 

i detaile. 

Ale takéto chápanie umenia sa už zo základov zmenilo počas posledných sto rokov. 

Rozšírilo pojem, aby tak zahŕňal všetky svetové umelecké odkazy do istej miery a stále sa 

neprestáva rozširovať, aby zahŕňalo všetko nové v umení, a to od počiatku 19.stor. Preto 

začalo nutne potrebovať novú definíciu  umenia, zahŕňajúcu prijatie všetkých rozdielnych 

odkazov zo starých časov a aj z časov novej originality. 

Vskutku od počiatku tohto storočia vznikli mnohé snahy, aby sa  formulovala definícia 

takéhoto druhu. Ale o všetkých navrhovaných definíciách možno povedať, že potrebujú 

vysvetlenie a výklad. A každé také vysvetlenie potrebuje bez pochyby vysvetlenie seba 

samého, a tak dokola. Dodávam, že hodnota akéhokoľvek typu umenia a akéhokoľvek 

umeleckého odkazu spočíva v jeho jedinečnosti oveľa viac, než v spoločných črtách s inými 

umeleckými dielami, či odkazmi. Niet preto divu, že u významných svetových kritikoch 

vidíme upustenie od snahy totálnej definície umenia a naopak záujem o objavovanie 

hodnoty rozličnosti typov a smerov umenia, a to v umení starom aj novom. 

 

Rozpad mýtov 

Všezahŕňajúce povedomie o svetovom umeleckom odkaze je pritom, ako sme už povedali, 

dôvodom javu rozvoja chápania pojmu „umenie“, pretože toto povedomie samé sa vzťahuje 

k ďalším hlbokým dôvodom spojeným s kultúrnym vývojom a všeobecne s kultúrou v 

modernej dobe. Tieto rozličné, vzájomne prepletené dôvody sa iba ťažko dajú odčleniť a 

oddeliť jeden od druhého, no za najdôležitejší  z nich pokladáme rozpad mýtov.    

Mýtus bol v starovekých spoločenstvách do istej miery totožný so súčasným pojmom 

„ideológia“ no s tým, že ideológia vyviera zväčša z mysle a je živená emóciami. Jej význam 

zvyčajne nepresahuje politický a sociálny kontext. Mýtus pritom vyviera z hĺbky duše, živí 

ho predstavivosť a zahŕňa celú podstatu človeka – človeka zápasiaceho na zemi, uprostred 

prírody, ktorá nevraví jeho jazykom, a uprostred kozmických síl, ktorých význam vie 

pochopiť len pomocou symbolov, metafory a alúzie. Okrem toho, ideológia ako forma súvisí 

s postojom ľudského národa k národu, či národom iným. No legenda súvisí so životom 

človeka a jeho postoju k bytiu v jeho najširšom význame. 

A to je pre umenie mimoriadne podstatný rozdiel. Dôkazom je úpadok, ktorý zreteľne 
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vidíme medzi nami - úpadok akýchkoľvek snažení vykonaných v modernej dobe, na 

východe, či západe, pre vytvorenie nových metód a obsahov umenia na základe ideológie. 

Ich neúspech vytvoril iba niečo navonok podobné umeniu. Je to opak prípadu starých kultúr, 

kedy sa umenie rodilo zo srdca mýtov (z esencie mýtov) a rástlo v ich náručí. 

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. 

Keď sa staré mýty usadia, usadia sa s nimi aj umenia, stanú sa pevnou tradíciou, od ktorej 

je temer nemožné sa odkloniť. Takto napríklad vzniklo a zakorenilo sa umenie starej Číny, 

Indie a Egypta. 

Pritom ľudské vedomie nikdy nezamrzlo na jednom bode, ani jediný krát počas dávnych 

vekov, nie je to ani jeho možnosťou. Rozvíja sa, 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. Niekedy sa ale vyvíja  v násilí a sile -  vtedy, keď sa umelecký 

rozvoj spája s násilnou revolúciou voči zdedeným umeleckým tradíciám. Je to návrat k 

umeleckému prazdroju, kvôli snahe objaviť iné symboly, ktoré by vyjadrili nové významové 

obsahy. Tak ako sa stalo tiež v staroegyptskom umení, do istej miery – za čias Achnatona, a 

ešte jasnejšie pri vzniku koptského umenia. 

 

Nový mýtus 

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 
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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. 

Tak ako sa starý mýtus rozšíril do všetkých strán, aby zahrnul celé bytie v svojom zajatí, 

rozšíril sa aj do všetkých časov, aby bytie od počiatkov až ku koncom zahrnul do jedného 

celku. Čo sa týka mýtu novodobého, ten takmer ohraničil svoje symboly na evidentné bytie. 

Tento obsahový význam vyjadroval v dobovom umení – zrejme po prvý krát v histórii 

umenia – vo svetle čistého dňa. Tak dosiahol svoj vrchol v umení impresionizmu, keď 

umelci svoj výraz ohraničili na jedinú hodinu počas dňa. 

A keďže nový mýtus bol pozemský a ľudský, bolo prirodzené, že svoje presvedčovacie 

prostriedky zmyslov rozšíril o ozdobnosť v oblasti života. Takto sa umenie danej doby a 

najmä tých, po ňom nasledujúcich vyznačovalo nádherou a ozdobnosťou, či krásou v jej 

rozšírenom význame. Snáď ani nepoznáme podobný jav v umení predošlých období. Od 

týchto čias sa pojem umenia  vo väčšine myslí pevne spojil s pojmom ozdobnosti. 

Okrem toho tento mýtus bol akoby všeobecným kontextom pre myseľ a bytie človeka v 

danej dobe. Nezačal by bez príchodu niektorých umelcov, v ktorých prácach sme schopní 

pravdivo nazerať na  ľudské súcno. No je to mýtus ľudský, prekračuje ďaleké hranice 

vlastného konceptu. Dokonca objavenie sa umelca s nezávislým, osobným vedomím, ktorý 

prekračuje prevládajúce vedomie svojej doby čo do hĺbky i šírky horizontu, bolo hlavnou 

korisťou, akú umenie obdobia renesancie získalo. A tak isto je jasným dôkazom o rozpade 

mýtov. K tomuto novému javu sa objavil podstatný, jasný vplyv na vývoj umenia a jeho 

chápania, a to práve od tohto obdobia. 

 

Akademické umenie 

Nebudeme sa snažiť klasifikovať vývoj európskeho umenia posledných troch storočí, ale 
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nepochybne musíme poukázať na fakt, že 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. 

No napriek tomu tieto akadémie našťastie nedokázali monopolizovať umenie a privlastniť 

si jeho výrobu. Moderný umelec neprestával hľadať a pátrať v hĺbke samého seba, prírody, 

či nedávnej a dávnej minulosti. Neprestával hľadať obrazy fantázie a bytia, ktorými by 

vyjadril svoje súdobé ľudské súcno, obrazy odvodené zo sveta mýtov. 

 

Hnutie romantizmu  

Hnutie romantizmu bolo prvým moderným umeleckým hnutím, proti ktorému viedli 

akademici nemilosrdnú vojnu. Toto hnutie sa opieralo viac o cit, než o poznanie, ale celkovo 

nepriniesol tento nový zjav viac, než na čo sme už poukázali – teda nástup nezávislej 

umeleckej osobnosti vo svete moderného umenia. Mýtus z obdobia renesancie už stratil 

svoju úlohu po tom, ako presadil svoje významové obsahy. Preto umelec nemal inú možnosť 

ako oprieť sa o svoju špecifickú zásobu predstavivosti, o typológiu prevzatú z príbehov o 
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hrdinoch a tragédiách, aby tak vytvoril polomýtický ozdobný vizuál, kompenzujúci - čo i 

len čiastočne -  symboliku starých mýtov. 

Hnutie romantizmu nemalo dlhé trvanie, pretože myseľ európskych intelektuálov v danej 

dobe začali lákať objavy modernej vedy a obdivuhodné vynálezy.  Začali veriť v rozum 

spôsobom, ktorý takmer dosahoval mieru viery starovekého človeka v jeho božstvá a pánov. 

Zdalo sa im, že tento rozum im jedného dňa prinesie uspokojenie pri objasňovaní záhad 

bytia, tak ako ho v minulosti prinášali mýty. Tento boj na čele s rozumom a vedou sa odrazil 

v niektorých umeleckých obrazoch - z jednej časti v hnutí realizmu, potom v kubizme a 

konštruktivizme z iného pohľadu. 

Veda totiž namiesto toho, aby načrtla bytiu úplný, súdržný obraz, v ktorom by sa spájali už 

poznané časti bytia a bol by teda ustálením a uistením pre dušu, naopak rozvetvuje a 

rozvetvuje, odhaľuje obrazy neznámeho bytia, ktoré temer nemožno spočítať, či vyrátať a 

každý z obrazov referuje na obraz ďalší, nakoniec sa v mnohých oblastiach zmení na 

algebrické rovnice, tak vzdialené hmatateľnej a citeľnej realite. Nepochybne to všetko 

vycibrilo silu mysle a predstavivosti a vyostrilo pocity, no nijak neustálilo vedomie a 

nevykryštalizovalo ho tak, ako toho boli schopné mýty predošlých vekov. 

 

Množstvenie chápaní pojmu “umenie” 

Medzičasom – teda v období, keď toto vedomie bolo ukrátené o vlastné mýty a romantické 

sny, a vzhľadom na tento vývoj, sa európski umelci začali snažiť vidieť záblesky nového 

svetla – naskytla sa im možnosť vidieť iné druhy umeleckých tradícií, diametrálne odlišné 

od tých, ktoré poznali ako lokálne umelecké tradície. Uvideli umeleckú tradíciu Indie, 

Ďalekého Východu, Perzie, Egypta a potom Afriky a starovekého Mexika. V počiatkoch 

musel mať ich pohľad na takéto objavy čosi z romantizmu, teda vítali ich s nadšeným 

objatím, akoby v nich boli našli kľúč ku spaseniu sa od dilemy akademizmu a tak by umenie 

akademizmu nadobro ukončili. No skutočným prínosom tohto kultúrneho rozšírenia bolo – 

ako sme už spomenuli - vznik povedomia o svetovom umeleckom dedičstve a to prvý krát 

v celej ľudskej histórii a tiež to, čo nasledovalo toto povedomie, teda množstvenie chápaní 

pojmu umenia, v množstvách, aké nepriniesla žiadna predošlá kultúra. 

Takto moderný umelec unikol zajatiu lokálnych tradícií. Týmto útekom a povedomím o 
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svetovom umeleckom dedičstve a ráznym množstvením koncepcie umenia rástlo 

uvedomenie si vlastnej umeleckej slobody, či lepšie povedané zodpovednosti – pri 

experimentovaní s novými princípmi za účelom vyjadrenia vedomia súdobého človeka. 

Toto vedomie – tak ako sa jasne zjavuje v poézii Rimbauda, Eliota, Majakovského, Saint-

John Perseho, či v diele Kafku, Hemingwaya a Pasternaka, a v umení Paula Klee, Rouaulta , 

Van Gogha, či Picassa, napríklad. V hlbokej podstate je to vedomie putujúce nevedno kam, 

no neprestáva hľadať a pátrať vo svojom najhlbšom vnútre, a preto si všímame, ako je 

moderná pocitovosť priťahovaná obrazmi drsného umenia, ktoré zobrazujú vedomie 

neprestajne čeliace mystériu života – ako africké umenie vo všeobecnosti, či umenie 

archaického Grécka, prvotné egyptské sochy, posledné obrazy Tiziana, Rembrandta, či 

Cézanna, napríklad. Je k nim priťahované viac ako k nalešteným, vyumelkovaným 

obrazom, ktoré vyjadrujú istotu a odovzdanosť. 

Je chybou domnievať sa, že toto súdobé vedomie je špecifickou črtou západného umelca. 

Pretože odkedy moderná spoločnosť so všetkými svojimi vedomosťami, strojmi, súbormi, 

čipmi a byrokraciou nie je exkluzívne európska, stalo sa aj vedomie spoločným majetkom 

medzi intelektuálnou avantgardou všetkých krajín. 

 

Problémy modernej kritiky 

Ako môže umelecká kritika povstať za takýchto podmienok, keď sa množí pojem umenia, 

či dokonca ak originálny umelec nemusí svojou prácou vytvárať nové koncepty, ktoré by sa 

líšili od všetkých daných konceptov? 

V skutočnosti úloha moderného kritika nie je ničím jednoduchým. Aj keď môže byť ľahké 

porovnať medzi dvoma umeleckými dielami, ak obe patria do jedného umeleckého hnutia, 

či spadajú pod jasnú lokálnu tradíciu, ako napríklad porovnať medzi dvoma 

impresionistickými obrazmi, dvoma starogréckymi sochami, či obrázkami perzského 

umenia. Záležitosť sa stáva ťažšou, ak sa jedná o porovnanie medzi sochou gotickou, 

indickou, mexickou a sochou z čiernej Afriky. Alebo medzi obrazom z Japonska a obrazom 

kubistickým a expresionistickým a ďalším byzantským. Okrem toho sme sa v týchto 

príkladoch obmedzili iba na umenie, ktorého hodnota už bola kritikmi spoločne uznaná 

počas dlhých vekov. Čo potom s prípadom umenia moderného, kde sa ešte neustálil názor 
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naň a ani sa neustálilo prostredníctvom jeho tvorcov? 

Všímame si ale, že táto ťažkosť v oblasti estetického súdu nie je v skutočnosti úplne novým 

problémom. Spomeňme v tomto ohľade, čo sa stalo anglickému maliarovi Whistlerovi , keď 

slávny kritik John Ruskin podrobil jeho umenie kritike a obvinil ho, že na verejnosť iba 

hádže kýblikmi farby. Ďalej spomeňme prípad Rembrandta, tohto umelca, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho európskeho maliara od čias renesancie. V mladosti sa tešil sláve a 

poctám. Vtedy nasledoval vžité tradície svojej doby, ale keď potom zmenil svoju tvorbu na 

novú a jedinečnú, vyjadrujúcu tep jeho trpiaceho, duchovného vedomia, väčšina kritikov a 

nasledovateľov sa od neho odvrátila, obviňujúc ho z vybočenia od princípov krásneho 

umenia. Kritici začali vnímať novú umeleckú hodnotu jeho umenia až približne tri storočia 

po jeho smrti. 

Moderný kritik sa však už poučil z tejto lekcie. Okrem toho sa od svojich predchodcov líši 

tento kritik aj všetkým, čo mu ponúka povedomie o svetovom kultúrnom dedičstve – 

povedomie schopné chrániť ho od príliš ohraničeného pohľadu, pomáhajúce pochopiť 

druhy všetkých možných umeleckých hodnôt a rozlíšiť medzi chabým a plodným v súčasnej 

umeleckej produkcii. 

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. Moderní kritici 

sú si vedomí celého tohto intelektuálneho odkazu, preto nečudo, ak ich vidíme ako odobrujú 

bez potiaží umeleckú produkciu svojich kolegov – umelcov. 

To ale neznamená, že moderný kritik sa nemýli. Znamená to, že v tejto dobe, keď už nie je 

v moci originálneho umelca, aby sa opieral o stanovené umelecké pravidlá, je jediným 

spôsobom ocenenia daného umelca, keď sa určitý počet kritikov zhodne na jeho umeleckej 

hodnote. Myslíme tým kritikov, ktorých minulosť svedčí o ich múdrosti, pokoji a dobrom 

úsudku. 

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. 
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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. 

Ak sa toto deje v kapitalistickom svete, čo sa potom deje vo svete socialistickom? S 

výnimkou Poľska a Juhoslávie, nejde o nič rozdielne. Umeniu i umelcom sa deje to isté, 

pretože umelci a kritici týchto krajín sa utiekajú k službám ideológie, čo vedie z rozšíreniu 

umenia postaveného na heslách, propagande, afektovanosti a umelej citovosti. Toto umenie 

nemá páru vo svojej triviálnosti, ak len v najhorších dielach európskeho, akademického 

umenia konca 19.storočia. 

Je to jediný druh umenia tešiaci sa v súčasnosti záujmu a oceneniu, no existujú dôkazy o 

šíriacej sa snahe o zmenu medzi mladými umelcami a kritikmi v týchto krajinách. 

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 umelecké hnutie na počiatku, druhý 

súvisí s viditeľným rozštiepením sa medzi naším literárnym a umeleckým hnutím.   

 

Akademické vzdelávanie 

Vo svojich počiatkoch sa naše umelecké hnutie opieralo o istý počet zahraničných umelcov, 

ktorý prebývali v Egypte a prevzali výučbu umenia na inštitúciách, či v súkromných 

lekciách, či tí, ktorý boli povolaní zo zahraničia pre výučbu na štátnych umeleckých 

inštitúciách. 

Nepochybne, myšlienka žiadosti o pomoc zahraničných umelcov pri výučbe bola 

myšlienkou správnou a logickou, no títo umelci boli väčšinou nasledovníci učenia 

akademizmu, učenia, na ktoré sme už predtým poukázali ako na predstaviteľa úpadkovej 

etapy európskeho umenia. Preto formovali našu umeleckú výuku istým spôsobom, ktorého 

dopad môžeme vidieť až dodnes. Väčšina Egypťanov, ktorí si prešli ich rukami a im 

podobným v Európe boli totiž presvedčení o tomto akademickom učení a tak v našom okolí 

rozšírili, či už svojimi prácami, alebo písaním, alebo pomocou centier, ktoré ovládli, 

ohraničenú koncepciu umenia, vyznačujúcu sa trivialitou, plytkosťou a obmedzeným 
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obzorom. 

Je zvláštne, že toto sa u nás udialo v čase, keď sa v zahraničí silne presadzovala revolúcia 

proti triviálnosti tejto akademickej koncepcie. Medzitým vznikali spisy veľkého 

francúzskeho kritika menom E.Faure , v ktorých pojednával o všetkých typoch umeleckého 

odkazu z uhľu pohľadu novej  svetovej kultúry a snažil sa odhaliť vnútornú podstatu 

každého z týchto odkazov. S veľkou silou vykonávali hľadanie nového umeleckého 

vedomia medzi európskymi intelektuálmi, hľadanie vyznačujúce sa celistvosťou a hĺbkou v 

tom istom momente. 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. 

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. 

Je to vďaka tomu, že zdroj tejto akademickej koncepcie sa obracia k trivialite myslenia a ku 

kultúrnej obmedzenosti. Nepochybne je preto potrebné sa snažiť s ním skoncovať a to 

vlastným, dlhodobým úsilím a prenechať miesto pochopeniu hlbokých obsahových 

významov a pocitov, s celou ich mnohostrannosťou a to vo všetkých svetových umeleckých 

odkazoch. Teda nestačí napríklad, aby si človek prečítal kapitolu, či jednu knižku o čínskom 

umení, ďalšiu o indickom a egyptskom a potom jednu o umení súčasnom, aby tak získal 

vzdelanie v kultúre a umení. Tiež nestačí preštudovať si zopár diel týchto umeleckých 

odkazov. 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. 

 

Rozkol medzi umením a literatúrou 
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Náš stav na tomto poli sa mohol zmeniť, ak by sa literárne hnutie rozšírilo do prostredia 

umenia a kultúry. Pravdou je, že poprední svetoví kritici boli pôvodne spisovatelia, či 

básnici a venovali sa neskôr štúdiu umenia. No opäť žiaľ, naši spisovatelia neboli takto 

zasiahnutí ani náhodou. Snáď to možno pripísať tomu, že 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. 

Dôsledkom tohto rozkolu je tiež, že zatiaľ čo vidíme niektorých našich veľkých 

spisovateľov rozprávať s pochopením o literatúre T.S.Eliota, či Hemingwaya a Pirandella, 

teda v nich nachádzajú nové svety chápania a cítenia, zdržiavajú sa rozprávať o svojich 

spoločníkoch spomedzi veľkých súčasných umelcov. Tí svojím špecifickým, umeleckých 

jazykom vyjadrujú rovnaké významové obsahy, ako ich kolegovia spisovatelia a básnici 

vyjadrujú jazykom svojím. 

Okrem toho tento rozkol medzi kultúrou v širšom význame a špecificky v umení, neviedol 

iba k neplodnosti našej umeleckej kritiky, ale aj k rozkolu medzi umelcami. Svojím vplyvom 

viedol i k odradeniu mnohých našich nadaných umelcov v ich ambíciách, ich stiahnutiu sa 

do odvetvia komerčného umenia, alebo uspokojeniu sa s pozíciami a zamestnaniami, ktoré 

sa im naskytli. Program umeleckej renty bol zavedený, aby riešil práve tento problém. Ale 

tento projekt podľa nášho názoru nemôže splniť svoj hlavný zámer, iba ak sa spojí so silným 

vzostupom na poli umeleckej kritiky a bude tak spolupracovať na oceňovaní našich 

umeleckých talentov. Na druhej strane bude spolupracovať na vytváraní umeleckého 

povedomia medzi intelektuálnou verejnosťou, a to na ochranu umelcov – hmotne aj ideovo 

– od manipulácie zo strany ignorantov, parazitov a ostatných, majúcich na to svoje dôvody. 

 

Naša nádej v budúcnosť 

Pravdou je, že pozorujeme, uprostred tohto temného obrazu záblesky istej nádeje vo vývoji 
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záujmu o umenie a umeleckú kritiku zo strany našich intelektuálov. Z týchto zábleskov 

potom vychádza niekoľko akademických publikácií, ktoré v posledných rokoch pojednávali 

o téme umenia a jeho filozofie. Z týchto zábleskov rovnako vychádza to, čo cítime u 

niektorých našich mladých spisovateľoch, ich príklon k rozširovaniu vlastných kultúrnych 

horizontov, aby tak zahrnuli aj kultúru umenia. A aj keď spomenuté akademické publikácie 

sú stále iba malou a obmedzenou časťou v danej oblasti a záujem mladých spisovateľov 

nedosahuje etapu skutočne seriózneho záujmu o kultúru umenia, no i tak tieto dve 

skutočnosti neskonale vítame. Želáme im, aby rástli čo do šírky i do hĺbky, pretože z jedného 

uhlu pohľadu -  umelecká kritika nemôže skutočne povstať, ak sa nebude opierať o široký 

základ dôkladných štúdií vo filozofii umenia, v ich najširšom význame. Z druhého uhlu je 

umelecká kritika v stave najnutnejšej potreby tvorivého pera spisovateľov a básnikov, 

disponujúcich citlivým cítením a dôsledným vyjadrovaním sa, aby tak pozdvihli úroveň a 

rozšírili obzory, a vytvorili to stratené puto medzi ľudom a umelcami v jednom spoločnom 

okamihu. 

 

časopis al-Madžalla, november 1961 
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Príloha č.17 

Intelektuáli a naša obroda 

 

Keď sa zamyslíme nad naším kultúrnym dedičstvom od prehistorického obdobia až po 

obdobie Fátimovcov, musíme poznamenať, že toto dedičstvo predstavovalo to najlepšie na 

poli výtvarného umenia a to prostredníctvom sochárstva za čias faraónov, koptského 

maliarstva a islamskej architektúry. Na žiadnom inom poli ľudskej aktivity nepredstavovalo 

niečo tak významné. Akoby bol tento ľud stvorený preto, aby splodil sochárov, maliarov a 

architektov. Akoby vložil všetku múdrosť, vedu, túžbu, spiritualitu a ľudskú skúsenosť – 

akokoľvek dlhú - ktoré obkolesovali jeho srdce, do formulácie sôch, malieb a stavieb. 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. 

No nemali by sme zanedbať nebezpečenstvo, ktoré ju obkolesuje – totiž obava z toho, že 

bude brzdená, alebo časom vybočí zo správnej cesty rozvíjania tejto obrody a bude tak príliš 

krátka, či naopak rozvláčna. Je tu podstata tohto nebezpečenstva, podľa nášho názoru 

možno i 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 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 
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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. 

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. Ak sa 

nepostavia za túto zodpovednosť, bude kritika stagnovať v pretvárke a chvastúnstve. 

A toto je jasné nebezpečenstvo pre našu umeleckú obrodu. 

 

al-Ahrám, 30.3.1962  
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Príloha č.18 

Úvahy nad umením 

„Téma a obsah“ 

 

Porovnajme si dvoch maliarov. Predpokladáme pritom, že obaja sú majstrami svojho 

remesla. Porovnáme ich v rámci istej témy, napríklad ako prinášajú tému materstva, alebo 

prácu robotníka. V jednom z nich vidíme majstrovské dielo, zatiaľ čo pri druhom síce 

vidíme perfektný obraz, ale s mizernou hodnotou, teda obraz bezvýznamný. Kde je dôvod 

takéhoto rozlišovania? Je bežné tvrdiť, že ide o štýl, alebo radšej hovoríme, že ide o „štýl 

tvorby obsahu“, alebo „obsah tvoriaci štýl“ - ale ide v podstate o tú istú vec. Pretože zatiaľ 

čo niektorých častiach literárnej tvorby možno rozlišovať medzi formou a obsahom, je toto 

nemožné pri umení výtvarnom, vychádzajúc z predpokladu, že tvarový jazyk je 

rozhodujúcim faktorom vyjadrenia a jeho hlavnou črtou pri tejto forme umenia. 

Laici zväčša zmiešavajú pojmy téma a obsah. Ak je pre nich téma ľahko uchopiteľná, myslia 

si, že už dospeli k obsahu umeleckého diela. Pritom pochopenie obsahu si vyžaduje hlbokú 

kultúrnu vzdelanosť, do hĺbky, ktorá je obsiahnutá v samotnom umení. Dokonca si vyžaduje 

dva druhy kultúrnej vzdelanosti: špecifickú kultúrnosť, viažucu sa na poznanie tvarového 

jazyka, tak ako sa napríklad od hudobníka vyžaduje špecifická kultúrna znalosť stupníc. 

Potom je to všeobecná kultúrnosť – znalosť vedomia človeka, ako bytosti vo vesmíre v 

špecifickom čase. Obsah v umení tak,  ako sa o ňom vyjadril Venturi , je „duchovný život 

umelca a kultúry, ku ktorej prináleží“. Tento duchovný obsah sa kryštalizuje v štýle. On nás 

zaujíma, keď sa zamýšľame  nad staroegyptským umením, umením Michelangela, 

Rembrandta, či Piccassa. Je to ako duchovný obsah vynárajúci sa v štýle Beethovena, či 

Stravinského, napríklad. 

Zostáva nám spomenúť, že témou v staroegyptskom umení, ako aj vo väčšine starovekých 

umení, je skôr posvätný symbol, čo bolo počiatočným krokom, aby bolo možné dospieť k 

duchovnému obsahu. Ale posvätné symboly sa už zmenili – v súvislosti s rozvojom kultúry 

– a to na symboly abstraktné. Od tohto momentu sa začali rozvíjať tri smerovania v histórii 

umenia: smer, ktorý presviedča architektonickou abstrakciou – ako v období po vzniku 

islámu. Druhý je smer, ktorý sa spolieha na oddelenie obsahu od formy, ako sa to dialo v 
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umení európskom od obdobia renesancie. Keď sa v tomto duchu zamyslíme napríklad nad 

sochou „Noc“ od Michelangela, uvedomíme si, že jej duchovný obsah sa v ničom neviaže 

na tému noci, ale na vnútorný boj umelca a doby, v ktorej žil. Toto rozdelenie obsahu a 

formy sa stalo ešte ostrejším s plynutím času, až kým skončilo úplným obídením sa bez 

obsahu, vo väčšine prúdoch moderného umenia. 

Tretí smer je ten, ktorý sa spoliehal na krásu, ako na vyjadrenie večnej hodnoty. Môžeme 

ho zahliadnuť už v niektorých malých egyptských sochách, ale zosilnel najmä v 

starogréckom umení a potom pri niektorých umelcoch obdobia renesancie, ako napríklad 

Raffael, potom v neoklasicizme najmä pri Ingresovi, a nakoniec aj v niektorých moderných 

prúdoch, ktoré sa objavili začiatkom tohto storočia. 

 

al-Ahrám, 29.6.1962 
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Príloha č.19 

Ľudská tvár 

 

Prečo sa v modernom umení ľudská tvár ukrýva? Prečo je ničená? Je to, ako sa občas hovorí 

– pretože človek dvadsiateho storočia, po všetkom čo zakúsil začína byť znechutený z tváre, 

ktorá sa mu zjavuje každé ráno v zrkadle. Alebo ako sa tiež hovorí – umelec tejto doby, v 

ktorej nás ľudská tvár obklopuje z každej strany, na preplnených cestách, na filmových 

plátnach, v novinách, plagátoch a obrázkových magazínoch – tento umelec je z takejto tváre 

už unavený. Tak ju zanechal a zaprel a v zápale sa obrátil k iným obrazom, ktoré mu 

nepripomínajú jej vzhľad a jej svet. 

Nech je to pravda úplná, či čiastková, nie je tu predsa len nejaký ďalší význam a hlbší 

problém? Nie je to tým, že moderný umelec roztrhal túto tak dobre známu tvár, aby objavil 

inú, neznámu? Tú, ktorá je nám podobnejšia, ktorá je bližšia našej podstate. Ak sa 

zamyslíme nad ľudskou tvárou v staroegyptskom umení, v umení sumerskom, asýrskom, 

čínskom, japonskom, starogréckom, indickom, rímskom, byzantskom, perzskom, v umení 

obdobia renesancie, baroka a klasicizmu – a zamyslíme sa nad nimi z istého uhľa pohľadu 

– keď ich vidíme ako nekonečnú reťaz masiek, krásnych, veľkolepých, alebo desivých – je 

to vždy maska ktorú sám človek chcel. Počas vekov ju chcel, chcel jej večnú ilúziu – 

falšovať ňou samého seba a skrývať svoje tajomstvá. Sú tu samozrejme výnimky, ako 

napríklad niektoré sochy zo starej ríše, fajjúmske portréty a najmä niektoré Rembrandtove 

portréty. Rembrandt má v sebe niečo ako Dostojevskij. Snáď je to on spomedzi všetkých 

maliarov, kto sa najviac priblížil k skutočnosti ľudskej tváre a detailov jej trápenia. A po 

rozšírení rembrandtovského vplyvu sa objavili Van Gogha a Roualt – ovplyvnený 

fajjúmskymi maľbami, tiež sa objavili niektorí nemeckí expresionisti, ako Beckmann, Otto 

Dix a Kokoschka. Nie sú to však tie isté fyzické masky, ktorými zastierame množstvo vecí 

existujúcich a hýbajúcich sa v temných útrobách našich sŕdc a myslí? Nie je táto nehanebná 

maska sama o sebe cieľom, ktorý ju spája s ďalšími maskami, ktoré sú predmetom záujmu 

moderného divadla? Od Pirandellu po Ionesca, tak ako sa moderná filozofia od 

Kierkegaarda po Heideggera snaží zosmiešniť a pokoriť toto zastieranie? 
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al-Ahrám 12.7.1963 
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Príloha č.20 

Eugene Delacroix – vedúca osobnosť hnutia romantizmu 

 

Ohľadom jeho narodenia kolovali povery. Vravelo sa, že je plodom vášne, nie manželstva. 

Keď bol malý sužovali ho choroby. Zdedil po nich zakrpatené a vychudnuté telo. Raz takmer 

odišiel na večnosť  pri požiari, dvakrát ho zachránili pred utopením, potom požil jed bez 

toho, aby o tom čo len vedel a takmer sa nechtiac obesil. Zdá sa, že autor obrazov Danteho 

čln, Masaker na Chiose, Príchod križiakov do Konštantínopolu, Sloboda vedie ľud, či 

Alžírske ženy si tak zvykol na rany osudu, aby sa mohol viesť na poli maliarstva v onom 

veľkolepom hnutí, ktoré sa rozvíjalo spolu s bojom menom Hernani28 na poli literatúry. 

Pre jeho húževnatosť, vzburu a vzdor ho prezývali levom, no v skutočnosti bol zázračným 

spojením sily a jemnosti, amorálnosti a múdrosti, myseľ nasýtená klasickou vzdelanosťou 

a cit prahnúci po telesných potešeniach, srdce plné obáv blčiace ako na ražni a predstavivosť 

zapálene bojujúca s víziami tragédie a krásy. 

Ženské telá so zamatovým odleskom sa zvíjajú ako had a hladné deti stískajú prsia svojich 

matiek, ktorých chrbty a šije pretínajú dýky. Búrlivé nebesia sú hrozivé, no my vidíme v 

cestičkách pomedzi hmlu priesvitné miesta, jemné ako dámska róba. Mŕtve telá spod nej 

ťahajú biedu ľudského osudu, ale ich oči majú faustovský lesk. Hrozivé kone, približujúce 

sa ako vlna oceánu akoby vytvárali vnútornú silu, ktorej nemožno vzdorovať. Takýto je svet 

Eugena Delacroix ako sa vynára z jeho obrazov. Je to tiež to utrpenie, čo nedá človeku spať 

a je to ten hlad, čo spaľuje dušu k šialenstvu. Tá búrka je aj istým typom melancholickej 

búrky, ktorú srdce potrebuje. 

Inšpirovala Danteho, Racina a Shakespeara, tiež Glucka, Mozarta a Beethovena, a 

Baudelaire sa o ňu toľko usiloval pri jeho teórii jazyku farieb. Chopin sa ňou snažil viesť 

diskusiu o vojne a harmónii, o kontrapunkte – a tak sa na tomto mieste, kde sa v intímnosti 

stretávajú tri umenia – poézia, maliarstvo a hudba, vynoril nový zjav, ktorým sa 

vyznačovalo obdobie romantizmu. 

Delacroix žil v revolučných rokoch 1830 a 1848, a sám seba zobrazil po prvej revolúcii ako 

revolucionára držiac zbraň za postavou Slobody. Čo sa týka druhej revolúcie, nebol v nej 

                                                           
28Dráma Victora Huga, ktorej uvedenie bolo sprevádzané demonštráciami 
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činný. Onedlho po nej namaľoval obraz svojho idolu Michelangela, ako vo svojom ateliéri, 

v blízkosti svojej sochy oddychuje od utrpení stvorenstva. Niektorí kritici už i vtedy vedeli, 

že na tomto obraze nezobrazil nikoho iného, ako seba. 

 

al-Ahrám 9.8,1963 
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Príloha č.21 

Egypt ako spojenie medzi Východom a Západom na poli umení 

 

René Huyghe29 sa vo svojej vynikajúcej druhej prednáške v sále Ligy arabských štátov 

priblížil vo všeobecnosti k smeru kritika Hyppolite Taineho čo sa týka objasnenia vývoja 

umenia. Hovoríme vo všeobecnosti, pretože jednak prednáške určite nechýbali mnohé 

trefné poznámky prekračujúce hranice spomenutého prúdu pozitivizmu a tiež nebol 

zviazaný onými troma faktormi, ktoré Taine považoval za najdôležitejšie pri vytváraní 

umeleckého prototypu a to rod, prostredie a moment. Huyghe sa obmedzil iba na jeden z 

týchto faktorov a to prostredie a vybral si len jeden jeho aspekt – spôsob života. Z neho 

vytvoril os svojho výkladu vývoja typov umenia, na základe tvrdenia, že spôsob života je 

to, čo formuje postoj človeka k bytiu a pochopenia osudu. 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. 

Zo spisov Reného Huygheho vieme, že si veľmi dobre uvedomuje existenciu aj duchovných 

faktorov, popri faktoroch materiálnych a tieto majú dôležitú úlohu pri vzniku umenia a jeho 

rozvoji. Pri svojej prednáške si ale zvolil opomenúť tieto faktory, bezpochyby z dôvodu 

zjednodušenia, aj keď sme si želali, aby na ne aspoň v rýchlosti poukázal, aby tak niektorí 

poslucháči nepochopili jeho výklad zle. 

Prednášajúci rozdelil históriu umenia v Egypte na päť etáp: 

1. počiatočné obdobie, teda obdobie lovu, keď sa človek rozpozeral okolo seba. Nezaujímal 

ho pohľad na nebesia, či stromy, pretože príroda v tom zmysle ako ju poznáme v jeho 

ponímaní nemala žiadnu hodnotu. Zaujímajú ho divoké zvieratá, ktoré chce pre seba využiť. 

Tým je vymedzené aj jeho chápanie osudu. To je v jeho očiach obraz špecifického záujmu, 

ktorý treba trafiť šípom. Od jeho obeti ho delia vonkajšie línie tela zvieraťa, preto sa záujem 

umelca vtelil v tejto dobe do kreslenia čiar vonkajších línií a to detailnou, realistickou 

kresbou. 

2. obdobie faraónov, tiež nazývané obdobie poľnohospodárskej revolúcie. V tomto období 

                                                           
29 V orig. رينيه ويج (pravdepodobne Rīnīh Wīg), stotožnený podľa popisu v eseji ال فن بال إنسان و ال إنسان بال فن 

(Lā fann bilā ʼinsān wa lā ʼinsān bilā fann – Niet umenia bez človeka a niet človeka bez umenia) s 

osobnosťou René Huyghe   
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sa zmenilo chápanie osudu z cieľa, ktorý treba uloviť na pole, ktoré treba kultivovať a 

zavlažovať.  Netrvá to dlho a pole si berie technickú podobu, zavlažovanie prebieha po 

vyrovnaných líniách a tým sa rodí technické smerovanie a netrvá dlho, kým sa odrazí aj v 

umeleckom prototype, vyznačujúcom sa vyrovnanými líniami a usporiadaným tvarmi na 

povrchu stien, usporiadaných v radoch pripomínajúcich čiary na zúrodňovanej zemi, na 

rozdiel od roztratených liniek počiatočného umenia, kde vidíme roztratené linky po stenách 

jaskýň, bez špecifického systému, alebo poriadku. 

Tu René Huyghe preskakuje míľovými krokmi naprieč dejinami a pripomína nám, že 

poľnohospodárska kultúra sa vo svete šírila až do 19. storočia, preto veľkolepý prevrat, 

ktorý nastal v umení rýchlo po prevrate zo života lovcov nebol ako tento moderný prevrat 

v umení, ktorý nasledoval, alebo sprevádzal prevrat do doby energie.  Preto napriek všetkým 

vývojom v umení počas doby poľnohospodárskej kultúry nie je na podiv, že postrehneme 

spoločné črty v obrazoch umenia, ktoré sa zrodilo v starej ríši napríklad a európskymi 

obrazmi 18. alebo 19.storočia. 

Prednášajúci mohol vo svojom príhovore pripomenúť, že vplyv poľnohospodárskej kultúry 

v umení spočíval aj v spojitosti poľnohospodárstva a ríše. Systém v ríši sa odrážal na obraze 

sveta pod zemou a potom aj nad zemou – a to v ľudskej fantázii. Takáto bola aj osobná 

skúsenosť fantázie, keď videla znovuzrodenie rastliny z pochovaného zrna. Ozvena toho 

všetkého, ktorá sa neustále opakovala v mýtoch starých poľnohospodárskych kultúr a ich 

umení. Vravíme, že tak mohol spomenúť aspoň niečo z tohoto, ak nie, tak sa rozhodol 

obmedziť iba na niektoré stránky spôsobu života, bez tých ostatných. 

3. Obdobie helenizmu, keď bola nastolená starogrécka kultúra a Alexandria sa stala jedným 

z najdôležitejších centier šírenia kultúry v starovekom svete. Táto kultúra sa vyznačovala 

vznikom ducha individualizmu, právom obyvateľa voliť si vládcu po tom ako bola 

absolutistická vláda v rukách kráľa-kňaza. Tento nový duch sa v Egypte odrazil aj v podobe 

narastajúceho záujmu o osud individuálneho človeka a jeho vnútorného života. To sa jasne 

ukázalo na slávnych fajjúmskych portrétoch, ktoré mali svoj podiel na vzniku byzantského 

umenia, ktoré zas ovplyvnilo umenie gotické. 

4. Islámske obdobie – islám sa zrodil v púštnej krajine. Muž z púšte, rovnako ako muž 

morskej oblasti vie, že najkratšia vzdialenosť medzi dvoma bodmi nie je ich priama 
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spojnica, ale oblúk, zatočená a pretočená čiara púštnej duny, či pohybu vetra. Preto v umení 

púštnych, či prímorských krajín zaznamenávame silnú náklonnosť k oblúkom a točivým 

líniám a z tohto pramenil fakt, že arabeska bola najdôležitejším znakom islámskeho umenia. 

5. Moderné obdobie – tu sa Egypt stretáva s obdobím elektriny a preto niet divu, že sa to 

prejaví v novom prevrate v oblasti umeleckého obrazu, podobne ako v iných rozvinutých 

krajinách. René Huyghe túto príležitosť využíva na poukázanie na našu modernú 

industriálnu revolúciu, no v závere svojej prednášky nám pripomína, aby sme dbali na 

industrializáciu a možnosť zvýšenia našej životnej úrovne. Nesmieme ale ignorovať aj 

existenciu ďalších hodnôt, ktoré robia človeka človekom. Sú to tie hodnoty, z ktorých počas 

vekov prekvitalo umenia a prekvitá neustále práve z ich esencie. 

Na koniec nám nemôže uniknúť, aby sme poukázali na takúto dobrú tradíciu, ktorú 

pripravila istá štátna organizácia a ktorá sa ako dúfame stane príkladom – teda, že zavolala 

tak významného profesora, aby nám prednášal o umení a dejinách umenia, popri tom, ako 

pozývajú významných bádateľov, aby prednášali o ekonomike. Veľké kapitalistické 

spoločnosti na Západe venujú časť svojho profitu na starostlivosť o múzeá a budovanie 

verejných knižníc a na podporu roly vedeckého výskumu  a všetkých umeleckých a 

literárnych ocenení, tak by priority našich socialistických spoločností mali smerovať k 

vyčleneniu podielu, okrem toho, čo už vyčleňuje štát, aby tak šírili kultúru a posilňovali  

našu kultúrnu revolúciu na všetkých poliach. 

 

12.2.1963 al-Ahrám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Príloha č.22 

Umelecké hnutie medzi lokálnym a globálnym 

 

Umelecké hnutie v našej krajine je stále v rozvoji a musíme priznať, že napriek všetkému 

čo sme na tomto poli dosiahli – a to najmä na poli výtvarného umenia – sme stále iba na 

začiatku cesty, či prinajlepšom v jej prostriedku. 

Nešťastím tohto hnutia bolo, že sa zrodilo v náručí jedného z úpadkových smerov 

európskeho umenia – a to hnutia akademizmu. 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 počiatku vyvstával z daného modelu. 

Tak napríklad, po dokonalom víťazstve aké zažilo hnutie romantizmu v prvej polovici 

minulého storočia, sme videli toto hnutie meniť sa postupne na romantický, davový 

akademizmus. Po nej sa hnutie realizmu zmenilo na vycivený akademický realizmus. A keď 

sa potom objavilo hnutie impresionizmu, akademizmus sa pri ňom pozastavil ako 

pozorovateľ, kritizujúc jeho prívržencov a obviňujúc ich najhorším spôsobom. Okrem toho, 

tento impresionizmus, milujúci svetlo a prekypujúci farbami sa za krátko od svojho 

víťazstva zmenil na výrobňu obrazov. To isté sa udialo v posledným rokoch s hnutím 

kubizmu a dokonca aj surrealizmu, keď sa objavili jeho falošní imitátori z prostredia 

profesorov akademizmu. 

 

Generácia priekopníkov 

Ak bolo nešťastím nášho vznikajúceho hnutia, že ho v počiatkoch ovládli akademickí 

profesori z pozostatkov realizmu a impresionizmu, potom bolo jeho šťastím, že spomedzi 

jeho prvotných priekopníkov sa ukázali v dvadsiatych a tridsiatych rokoch tohto storočia 

dvaja absolventi uprednostňujúci rozšírenie kultúrnych obzorov pred akademickým hnutím. 

Boli to Maḥmūd  Saʿīd a Muḥammad Nāgī. Okrem toho bolo tiež šťastím, že ďalší dvaja z 

týchto priekopníkov napriek tomu, čoho sa im dostalo z akademického vzdelania, dokázali 

uniknúť zviazanosti týmto vzdelaním - do istej miery. A to vďaka ich citlivému vnímaniu a 

zapálenému duchu. Boli to sochár Muchtár a maliar Aḥmad Ṣabrī. Taktiež k nim môžeme 
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pridať Rāghiba ʿAjjāda v niektorých jeho prvotných obrazoch, v ktorých zobrazuje 

prostitútky a tanečnice, ktoré majú poloexpresionistický charakter. 

Po tom, ako sa objavila táto generácia prvotných priekopníkov a po tom, ako štát postavil 

Akadémiu  krásnych umení v roku 1928 a pozval do nej niektorých nevýznamných 

akademických profesorov zo zahraničia a nasledovne jej vedenie prevzali ich egyptskí 

študenti – po tom všetkom zostávala nášmu umeleckému hnutiu dlhá doba pod kontrolou 

stagnujúceho akademického hnutia, ak by sa neboli objavili dve nové umelecké skupiny a 

to na konci tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov. Vďaka nim nám toto hnutie 

nastavilo inú tvár. 

Prvou zo skupín bolo zoskupenie Umenie a sloboda, ktorá doširoka otvorila brány inovácii. 

Jej výstavy boli v umeleckom prostredí ako výbuch bomby. Surrealizmus bol jej hlavnou 

tendenciou – v danej chvíli najsilnejšie svetové umelecké hnutie. Okrem toho vítala 

najrôznejšie umelecké smery, ako tiež spojila egyptského umelca s jeho súdobým svetom a 

koncepciu umenia s koncepciou slobody. 

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, 

ktorým sa inšpirovali niektorí naši umelci a to približne dvadsať rokov predtým, ako sa ním 

inšpiroval napríklad Tawfīq al-Ḥakīm v diele Ty, čo lezieš po strome30. 

Čo sa týka druhej skupiny, jej prívrženci si po kulturalizácii moderným umeleckým 

povedomím vybrali 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. 

                                                           
 (Jā ṭāliʿ aš-šadžara) يا طالع الشجرة30
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Hoci výučba na umeleckých školách sa v základoch spoliehala na povrchné štúdium 

niektorých starogréckych sôch a hoci sa tak rozšírené chápanie prírody zo strany 

akademizmu obmedzovalo na plytký pohľad na ňu, videli sme, ako sa členovia tejto skupiny 

zastavujú, túžia sa pozastaviť, raz pred našimi múzeami, raz zas pred prírodou, neprestajne 

ju študujú s dôkladnosťou a  presnosťou. Získali z tejto lekcie nástroj kontemplácie a 

objavovanie tajomstiev veriac, že systém prírody a systém umenia sú jedna a tá istá vec. 

Z uvedeného je jasne vidieť, že táto výzva sa podstatne líšila od všetkého predtým, aj potom. 

Volala po uzavretí sa  v rámci našich vlastných tradícií, vedená len spiatočníckymi 

pohnútkami, či čisto národným tónom s okresaným horizontom, no bez dôsledného 

spoznania nášho umeleckého dedičstva, či dedičstva svetového. 

 

Umenie v súčasnosti 

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. Nikto mu nevie prikázať: „Staň sa 

národným!“ - a stalo by sa. 

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. 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 
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orientálneho umenia, afrického a islámskeho umenia. V tomto ohľade môžeme spomenúť 

Gauginovu slávnu radu jednému z jeho priateľov: „Najväčším pochybením gréckeho 

umenia je, že nech by bolo akokoľvek krásne, vždy pozdvihneš oči aj k perzskému umeniu, 

kambodžskému a trochu k egyptskému...“ 

Nejedná sa teda o prípad kultúrneho útoku. Je to hlboký kultúrny prevrat, prejavujúci sa 

mimo kontextu národných zvykov, či svetového dedičstva. O tomto svetovom dedičstve 

hovorí Marlow v knihe Fiktívne múzeum. Múzeum, ktoré nebolo nikde postavené, existuje 

v našej mysli vďaka knihám o modernom umení, ktoré na dvojstránke spájajú prvotné 

kresby z jaskyne Lascaux, chrám v Luxore a jaskyňu Adžanta v Indii, Partenón, mexické 

pyramídy a katedrálu v Chartres...a to vďaka všetkým divom, ktoré sú zhromaždené v 

múzeách Káhiry, Ríma, Florencie, Paríža, Moskvy, Pekingu, Londýnu, Madridu a New 

Yorku. 

 

Jazyk moderného umenia 

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. Pre príklad – 

umenie obdobia renesancie vo svojej dobe neštudovalo samo seba. Kultúrne a spoločenské 

faktory, ktoré vyčlenili jeho charakteristiku sa objavili až tri storočia po tomto období. Jeho 

skryté stránky ešte stále potrebujú bádanie a objasnenie. 

Zdá sa nám, že historici moderného umenia budú v budúcnosti vytvárať silné puto medzi 

charakterom moderného umenia a zásadným zvratom v živote človeka, ktorý sa začal 

prejavovať pred približne sto rokmi - silnel až zahrnul celý svet v dvadsiatom storočí. 

Myslíme tým odvrat od poľnohospodárskej kultúry a ručnej remeselnej výroby smerom k 

modernej, industriálnej spoločnosti. Tento zvrat bol zásadný. Bol to najdôležitejšie, čo sa 

udialo od začiatku dejín po objavení poľnohospodárstva.  

Zúrivo otriasol životom človeka a nie len čo sa týka jeho života, ale aj pohľadu na 

existenciu, jeho vieru, hodnoty, postoje k bytiu a k prírode. Sme na začiatku novej dejinnej 

etapy po etape predchádzajúcej, ktorá trvala približne šesť tisíc rokov. Je to etapa v 

súčasnosti spájajúca Rusa, Američana, Francúza a Číňana, nehľadiac na to ako veľmi 
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rozdielny je politický systém – napriek veľkej dôležitosti sa zdá byť v tomto prípade iba 

druhotným pri posudzovaní hlbokého otrasu, ktorý bol dôsledkom tejto kultúrnej zmeny. 

Preto niet divu, že nová generácia ruských umelcov prijíma jazyk moderného umenia po 

tom, ako skoncovala s opratmi „riadeného umenia“. Nemožno sa diviť ani všetkým 

volaniam po znovu oživení náboženských tradícií v umení a tradícií národných, tak ako sa 

to deje v posledných rokoch v Európe – Francúzsku, či Taliansku, ale aj mimo nej – 

napríklad v Mexiku. Prívrženci oživovania náboženskej, alebo národnostnej tradície 

v umení však už nezmôžu nič – musia používať len jazyk moderného umenia.  

Moderný umelec neospevuje ani nekritizuje novú kultúru – nie je to jeho úloha, ale úloha 

propagandy (reklamy). Čo sa jeho týka, cíti vo svojej hĺbke tento otras a snaží sa vyjadriť 

svoj dojem, reakciu svojho vedomia. Nemá ani na výber – buď predloží toto posolstvo, 

alebo bude odsúdený k falši s šašovstvu.  

Možno tiež v budúcnosti historik vytvorí spojenie medzi odchodom moderného umenia zo 

sveta „biologického“, do sveta vnútornej sily, medzi odchodom modernej vedy závislej od 

hmoty ku vede závislej od sily. 

 

Egypt a nová kultúra 

My - v súčasnosti v Egypte, začíname nasledovať túto novú kultúru. Nieto divu, že niektorí 

z našich najlepších umelcov sledujú živé umelecké prúdy súčasnosti a prijímajú jazyk 

moderného umenia. Okrem toho sa však skúsenosť akú človek získal počas posledných 

tisícov rokov nemôže len tak premeniť na prach. Musíme sa pozrieť skutočne zblízka na 

svetové umelecké dedičstvo v rovnakom čase, ako otvárame naše okná dokorán  živým 

prúdom v modernom umení a prehlbujeme svoje vedomie vďaka dobe, v ktorej žijeme. 

Nebudeme mať žiadne pôvodné umenie, ak ho rázne nevybudujeme na všetkých 

zúčastnených silách. Našou úlohou na tejto ceste je nebáť sa akejkoľvek inovácie, nech by 

bola hocako extrémna. Tí, čo sa boja, že naša národná črta sa stratí akýmkoľvek závanom 

vánku tým iba odhaľujú slabosť ich viery v túto národnú črtu a jej schopnosť rastu a rozvoja. 

Veď umenie stále potrebuje talenty ako aj vhodné kultúrne prostredie, čo by tieto talenty 

živilo a mobilizovalo by prostriedky rozvoja a rozhľadenosti. A rozhodne si nemyslíme, že 

by nám chýbali talenty. Sme predsa ľud, čo počas dlhých minulých vekov dokazoval svoje 
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výnimočné schopnosti a to najmä na poli umeleckej tvorby. Problémom je, že akýkoľvek 

by bol tento talent nepochybne by skončil v neplodnosti a ničote, ak by sa objavil na púšti, 

bez kvapky vody.  

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. 

Jednou z najväčších a najnebezpečnejších, no pravdepodobne i najdôležitejších prekážok na 

ceste tohto hnutia je nepochybne úpadok kultúrnej umeleckej úrovne a to nie len medzi 

širokou verejnosťou, či podstatnou väčšinou vzdelancov, no dokonca aj medzi určitým 

počtom tých, ktorí sa považujú za intelektuálov. Toto len odráža situáciu väčšiny našich 

zodpovedných kultúrnych orgánov, keď sa pre nich stalo zložitým rozlišovať medzi 

hodnotným a bezcenným spomedzi našej súčasnej umeleckej výroby. 

Výsledkom toho všetkého bolo, že akademické hnutia dostali možnosť kontrolovať až 

doteraz množstvo našich univerzít, organizácií a kontrolných orgánov. Nad to všetko sa tešia 

pomoci a podpore zo strany zodpovedných umeleckých organizácií. 

Výsledkom bolo aj úplné zanedbanie otázky umenia v novinách a časopisoch a spoliehanie 

sa vo väčšine prípadov na ľudí, ktorí nepatrili do okruhu umenia. To bolo najscestnejšie, 

keďže výsledkom bolo narastanie pochýb a zmätku v čitateľoch, miesto objasňovania a 

skultúrňovania. 

 

Úloha umeleckej kultúry 

Keďže umelecká kultúra je pevne spätá s kultúrou vo všeobecnosti, riešenie našej kultúrnej 

situácie sa musí začať ohliadnutím sa po vzdelávacom programe – nie iba na vysokoškolskej 

úrovni, kde sa začína špecializácia, ale najmä v úrovni predchádzajúcej, ktorej sa zúčastňujú 

všetci. Mám pred sebou teraz pre príklad jednu knihu, schválenú pre výučbu na maturitnom 

stupni31 vo Francúzsku. Týka sa francúzskej literatúry v dvadsiatom storočí. Je to šiesty 

                                                           
31Vzhľadom na francúzsky systém vzdelávania ide o maturitu, teda posledný ročník stredoškolského štúdia, 

ukončený skúškou  “baccalauréa” , v orig. البكالوريا 
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zväzok série pojednávajúcej o francúzskej literatúre všetkých období, ktorú po poradí 

študujú študenti základných a stredných škôl. Prvé, čo si na ňom všimneme je približne 30 

obrazov, ktoré ho ilustrujú, vytlačené jemnou, farebnou tlačou a spodobujúce niektoré diela 

umelcov tohto obdobia – ako napr. Cézanne, Van Gogh, Picasso, Matisse, Braque, Klee, 

Max Ernst, Tanguy, Miró a Chagall. Okrem toho si všimneme, že zbierka špecializovaná na 

literatúru tiež obsahuje kapitoly o výtvarnom umení, sochárstve, architektúre, hudbe a 

kinematografii v dvadsiatom storočí. Ide o pomerne krátku časť, no podobne ako ostatné 

kapitoly je napísaná starostlivo, dôsledne a s hlbokým pochopením. Za tretie si všímame 

veľký záujem o poéziu, objavovanie jej tajomstiev a odtieňov krásy. Za štvrté si všimneme, 

že maturanti neštudujú iba Prousta a Valéryho, Gidého a Claudela, ale aj iných spisovateľov, 

dokonca Alberta Camusa a Sartra, či dokonca v súčasnosti autorov ako Robbe-Grillet, či 

Nathalie Sarraute, niečo z filozofie Bergsona a niečo z existencionalizmu, absurdna a 

avantgardného divadla... výkladu a textom surrealizmu je venovaných tridsať strán. 

Myslím, že to je postačujúce pre porovnanie tejto série - nielen obsahovo, ale hlavne 

úrovňou myslenia  - s jej spolubežníkmi z radov kníh určených pre výučbu na našich 

stredných školách. To všetko, aby sme pochopili mieru našej kultúrnej zaostalosti, v ktorej 

žijeme. Aj keby sme porovnanie rozšírili na dejín, geografie, vedy a matematiky, našli by 

sme rovnaký rozdiel v úrovniach. 

 Vráťme sa ale k nášmu umeleckému hnutiu. Ako v súčasných podmienkach upevňujeme 

rozvíjajúce sa  hnutie? Ako mu pripraviť plodné prostredie a zakorenenie sa tak, aby z neho 

raz vzišlo umenie, ktorým sa budeme hrdiť medzi národmi? 

Toto je presne otázka konfrontujúca projekt umeleckých rent, aby tak v ňom našla odpoveď. 

Keď začal byť pred šiestymi rokmi z rozhodnutia vykonávaný tento projekt nebolo tak pre 

rekreáciu umelcov, či uľahčenie ich životov. Bolo to urgentné riešenie krízy, aké si vyžiadala 

vnútorná kontemplácia našej situácie – všeobecne v oblasti kultúry a špecificky v oblasti 

nášho umeleckého hnutia. A to nie len čo sa týkalo jej minulosti a prítomnosti, ale hlavne 

jej budúcnosti. 

Ukázalo sa, že množstvo talentovaných ľudí, ktorí sa objavili v priebehu posledných 

dvadsiatich, či tridsiatich rokoch boli nútení stiahnuť sa – aby zarobili na chlieb, alebo z 

dôvodu našej spoločenskej situácie – a uchýliť sa ku komerčnému umeniu, alebo k niečomu 
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podobnému, alebo tiež sa zamestnať v štátnom, či súkromnom sektore, čo v istej skupine 

viedlo k úplnému zanechaniu umenia, keď ich plne zamestnával úspech na ich pracovnom 

poste pred čímkoľvek iným. Tí, čo napriek všetkému zostali verní umeniu, venovali aj tak 

väčšinu času a sily práci a tak nedosiahli v umení to, čo by boli mohli dosiahnuť, ak by mu 

venovali celý život. 

Táto situácia si nepochybne žiadala neštandardné riešenie. Nebolo iného riešenia, než 

zachrániť skutočne talentovaných z každodennej driny, aby sa im tak poskytla šanca 

venovať sa odkazu, pre ktorý boli stvorení. Projekt umeleckých rent sa začal ako skromný 

experiment. V počiatočných rokoch bol opatrný a ustráchaný. V súčasnosti, keď už priniesol 

ovocie aj dôkaz svojej dôležitosti, si zaslúži rásť a rozširovať sa, rozrastať sa z generácie na 

generáciu, až kým nesplní veľké nádeje doň vkladané. 

 

al-Fikra al-muʿāṣira; január 1966 

 


