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Úvod

Uvažovanie o téme starosti o dušu ponúka viacero možností, ako k nej 
pristúpiť -  z metodologického, tematického i dejinnofilozofického pohľa
du, z pohľadu koncepcií, ktoré sa tejto téme venujú explicitne, ako aj tých, 
ktoré ju nachádzajú na pozadí iných filozofických otázok. Ako teda zarea
govať na komplexnú a tematicky rozsiahlu výzvu starosti o dušu a roz
meniť ju na konkrétne problémy? Aké línie uvažovania zvoliť? Pri výbere 
jednotlivých momentov a tém sa pre autorov tejto knihy stali dôležitými 
otázky vzťahu k sebe, druhým, svetu a mysleniu. Tri časti knihy -  opisujúce 
rôzne podoby starosti o dušu a premeny jej výrazu, starosti o dušu vzhľadom 
na étos konania a vzhľadom na podoby myslenia -  sa zároveň rozvrhujú 
na pozadí základného tematizovania vzťahu medzi teoretickým a praktic
kým, ako aj medzi metodologickým a tematickým  hľadiskom, ktoré sa vzá
jomne prelínajú. Dalo by sa povedať, že jedným pólom, ktorým autori 
sprístupňujú starosť o dušu, je zameranie sa na podmienky a vnútorné 
potenciality života subjektivity, kým druhým neoddeliteľným pólom sa 
pre nich stávajú jej praktické rozvrhy.

Prvým problémom, pred ktorým skúmanie starosti o dušu stojí, je 
otázka, čo vlastne znamená starosť a na čo sa starosť vzťahuje -  ako  a o čo 
sa staráme, keď sa staráme o seba a o svet? Je starosť o dušu skutočne 
prospešná a liečivá? Dokážeme ešte nadviazať vzťah so sebou a svetom? 
Čo znamená zdravie a choroba? Francúzska filozofka Françoise Bonar- 
delová v úvodnom texte knihy poukazuje na to, že tieto odpovede nemá
me vždy vyjasnené a „pokiaľ je liečebná starosť aplikovaná ako všeliek
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prekrývajúci hlbinný pôvod choroby príslušným humanizmom, môže sa 
veľmi dobre sama stať patológiou“. V nadväznosti na to David Weberman 
v súvislosti s Heideggerovým tematizovaním odstupu poodkrývá ani nie 
tak produktívne rozvinutia, ako skôr deficity našej existencie, ktorá má 
prirodzenú tendenciu rozvinúť sa do ochorení, ochorení duše, ktoré sú 
„zakorenené v našej ľudskej povahe..., nie sú odchýlkami od normálneho 
zdravého života; vyskytujú sa na pozadí a/alebo v popredí životov, ktoré 
vedú úplne ,normálni“ ľudia“. K základu života subjektivity, k jej sebadá- 
vaniu teda patrí aj prejavovanie, respektíve uvoľňovanie emócií, ktoré môže 
nadobúdať bežné i hraničné výrazy odzrkadľujúce vzájomné strety telesnej 
a duševnej stránky. V nasledujúcom texte sa preto témou stáva smejú
ca sa subjektivita, ktorá je vrhnutá do takej afektívnej situácie, pri ktorej 
stráca kontrolu nad sebou, nedokáže nájsť adekvátny, funkčný či prime
raný výraz a uvoľnenej emócii prepadá. Fenomenológia, ktorá sa zaujíma 
o celý rozsah života subjektivity, nielen o vedomé a kognitivně akty, je 
vnímavá aj na subtílnejšie, problematické a zdanlivo okrajové skúsenosti, 
ktoré sa však vo svojom základe dotýkajú jadra samej subjektivity.

Dôležitou súčasťou opisujúcou rozvinutia starosti o dušu sú umelecká 
tvorba a imaginácia: spomeňme najskôr tvorivú imagináciu, ktorá nás môže 
zachrániť pred imagináciou samou, ako uvádza Annabelle Doufourcqová, 
„imaginácia sa tu však nedefinuje ako čisto aktívna sloboda, je zároveň aj 
trpezlivým umením dialógu s prízrakmi, ktoré tvoria svet, a aj umením 
pokúšať sa vytvoriť nové línie významov v tomto snovom svete. Merleau- 
-Ponty tak obracia modernú krízu na ideálnu situáciu pre vytvorenie novej 
racionality, ktorá je odvážnejšia, no zároveň hodnotnejšia než tá klasická
-  keďže akceptuje náročné dobrodružstvá zamerané na jej vybudovanie na 
báze fundamentálnej iracionality.“ A tento pohľad dopĺňa Pavol Sucharek
o otvorenie sa možnostiam neočakávaného, ktoré ponúka umenie pri svo
jom zrode, keď zároveň môže pôsobiť ako premieňajúca udalosť.

Druhý okruh monografie prináša obsiahlu tému filozofie ako spôsobu 
života. Inými slovami, starosť o dušu sa prejavuje aj v problematizovaní 
či aktualizovaní samotného filozofovania, ktoré neznamená iba nadobúda
nie poznatkov, keďže je viac než len výkonom teoretického či analytického 
myslenia: je to modus existencie. Predstava o filozofii ako spôsobe života, 
spôsobe, akým myslíme, konáme, ale aj čítame či píšeme, si stále zacho
váva svoj význam a hodnotu. Filozofovanie sa zrkadlí v zmysle života, 
vo viacerých formách jeho rozvrhovania, prežívania, správania -  nielen
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vedeckého, ale aj výchovného, náboženského, umeleckého či každoden
ného. Skúmanie vzájomných väzieb medzi myslením a konaním umožňuje 
odhaliť motívy a dosahy praktických aktivít a porozumieť predpokladom 
sociálnych vzťahov. Starosť o dušu je tak aj starosťou o dušu spoločenstva. 
V tvorivom napätí dvoch filozofov predstavujú tieto témy najskôr Vero
nika Konrádová u Platóna a Aristotela a Wojciech Starzyński u Descarta 
a Levinasa, pričom sledujú v prvom prípade vzťah filozofie a politiky 
a v druhom prípade filozofie a etiky. Tak ako Veronika Konrádová určuje 
rámec pre uvažovanie o cnosti, rozumnosti, praxis, priateľstve a ušľachti
losti, ktorý tvorí v konečnom dôsledku vzťah ľudského a božského, tak aj 
Wojciech Starzyński sleduje, ako Levinas číta Descarta, a uvažuje o idei 
nekonečna a jej etickom význame. „Akokoľvek sa zdá, že teoretické mysle
nie spočíva výhradne v univerzálnej, teda anonymnej operácii .objasňova
nia“, podľa .karteziánskeho* Levinasa ho treba zasadiť do širšieho kontextu.“ 
Je ním komplexný pohľad na starosť o dušu, ktorej sa týka sebaúcta a úcta 
k druhým, spoločenstvo ušľachtilých, je teda „kultiváciou a rozvíjaním 
dobrých vášní duše“.

V podvojnom autorskom čítaní možno pokračovať aj ďalej. Jozef Majer- 
ník nadväzuje na tému kultivácie duše, ktorá nás privádza k Nietzscheho 
dielu a k jeho výchovnému a performatívnemu rozmeru. Nietzsche ordinuje 
duši smrtiace pravdy, ktoré majú pôsobiť ako farm akon, liečiť a posilňovať 
ju, ale zároveň majú rozrušiť čitateľa, vzbudiť v ňom aktívne porozumenie 
a vnútornú premenu. Nietzsche tu pracuje s pocitom strachu, nebez
pečenstva, ale aj príťažlivosti. No motívy a pohnútky, ktoré vedú k premene 
duše a v konečnom dôsledku k praktickým činom, sa nemusia sformo
vať len do jasne vykryštalizovanej podoby, ale, naopak, môžu sa nachá
dzať v zóne nerozhodnosti, nejednoznačnosti a „nevýnimočnosti“. „Refle
xia sa rozmohla do takej miery, že v jednotlivcoch ubíja vnútrajškovosť, 
vášnivosť a rozhodnosť. Extrémna reflexívnosť umožňuje len krátke vzbĺknu - 
tia nadšenia, ktoré rýchlo ústia do zracionalizovanej apatie.“ Peter Šajda 
tak nadväzuje na Kierkegaarda a Schmitta v ich diagnózach prítomnosti, 
ktorá by mohla byť prítomnosťou akejkoľvek doby.

Na vzťah starosti o dušu/život a podstaty konania sa zameriavajú aj 
dve nasledujúce štúdie predstavujúce minuciózne, ale zároveň radikálne 
odpovede z prostredia francúzskej a nemeckej filozofie -  a to v rámci ma
teriálnej fenomenologie Michela Henryho, ktorou sa zaoberá Jan Černý, 
a Heideggerovej a Tugendhatovej filozofie, ktoré sleduje Martin Muránsky.
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Otázku, čo znamená konanie, treba nanovo položiť a sproblematizovať, 
odkrýva nám totiž paradoxné súvislosti: konanie vedúce k vyprázdneniu Ja, 
opusteniu sveta, no aj k nájdeniu absolútneho života, odhaleniu svojho zro
denia v Bohu. Týchto línií uvažovania sa dotýka Michel Henry. Koncepcia 
imanentnej transcendencie ako „egalitárne pochopenej zodpovednosti 
za život vcelku“ a dôležitosť „ono sa“ v jej negácii sú zase východiskom 
skúmania Martina Muránskeho, ktorý ukazuje, prečo Heidegger a Tu- 
gendhat namiesto pojmu „duša“ volia pojmy starosti o pobyt a život v per
spektíve konečného života. Zároveň identifikuje problematické miesta 
v interpretácii vďačnosti za život ako modu prevzatia zodpovednosti zaň. 
Ak niet komu ďakovať, tvrdí Tugendhat, nemožno brať ani smrteľný ži
vot vážne. Dôvodom tejto Tugendhatovej rezignácie v otázke zmyslu je 
implicitné stanovisko autoritatívneho a len antiegalitárne možného sú
hlasu so životom.

Prechod do tretej časti knihy o podobách myslenia je aj návratom 
k predchádzajúcim textom, pretože sa na celú problematiku pozerá z dejin- 
nofilozofického i metodologického pohľadu. Uvažovanie o starosti o dušu 
je sledovaním „cesty duše“, respektíve „cesty myslenia“, toho, čo ju určuje, 
akým zákonitostiam podlieha. Inými slovami, tento pohľad sa snaží nájsť 
a opísať myšlienkový pohyb i vzniknuté napätia na pozadí otázok skúse
nosti seba, toho, ako sa nám zjavuje súcno, „ako môže byť svet predmetom 
poznania a zároveň miestom skúsenosti subjektu“. Patrick Cerutti sa tak 
na ceste duše dostáva k cestám fenomenologie a nemeckého idealizmu, 
k filozofii Jana Patočku, podľa ktorého, ako uvádza Patrick Cerutti, je „duša... 
pravdou, ktorá neprináleží k objektívnemu vedeniu, ale k .vediacemu ne
vedeniu -  záhade par excellence1“. Andrzej Gniazdowski zase z iného uhla 
pohľadu preniká do fenomenologickej metódy a filozofie Ludwiga Ferdinan
da Claussa. Upozorňuje na úskalia a premeny eidetickej na mimickú me
tódu, ktorá viedla až k zvráteným metamorfózam výskumu rasy a k rasovej 
psychológii. Anton Vydra predstavuje metódu takzvanej historickej reku- 
rencie, ktorá filozofovi nedovoľuje prijímať nekriticky a ako danosť zjed
nodušený príbeh dejín. Nabáda kriticky premýšľať nie chronologické, ale 
komplikované „logické genealógie“ filozofických textov, postojov i skú
seností: „Pri novom čítaní a prežívaní môžeme byť citlivejší na nové nuan
sy textov a skúseností, priblížiť sa k obrazu vedca, ktorý sa zaoberá čoraz 
cizelovanejším detailom, ktorý sa čoraz viac približuje k svojmu predme
tu, hoci ho nikdy v úplnosti nedosiahne.“ A v podobnom duchu uzatvára
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Tatiana Sedová túto knihu uvažovaním o vzťahu filozofie a vedy, ako 
aj psychológie a mytológie a hľadá ich kritické momenty i produktívne 
východiská, ktoré nechcú rezignovať a stratiť sa v beletrizovaní alebo v ná
vodoch ako žiť.

Autori textov si v tejto knihe otázku starosti, duše, vzťahu k sebe, svetu 
a druhým kladú z vlastnej perspektívy a napriek rôznorodosti odpovedí sa 
v mnohých ohľadoch navzájom stretávajú. Napriek, no aj vďaka rôznosti 
týchto odpovedí nachádzajú možnosti vymedzenia tejto témy a zdôvod
nenia starosti o dušu ako filozoficky bohatej témy, ktorá môže byť stále 
príťažlivá a dôležitá v súčasnom myslení.

Vydanie tejto kolektívnej monografie sa uskutočnilo vďaka spolupráci 
členov tímu grantového projektu „Existencia, socialita a étos konania: 
fenomenologické výzvy a existenciálne súvislosti“ a najmä obetavej práci 
a ochote Róberta Karula, Jany Tomašovičovej a takisto spolupráci s Karlom 
Novotným, Janom Bierhanzlom a ďalšími pracovníkmi Filozofického ústa
vu AV ČR. Poďakovanie patrí aj recenzentom, prekladateľom, jazykovým 
redaktorkám a ústretovému prístupu vydavateľa Pavla Mervarta.

Jaroslava Vydrová



Abstrakcia ako predmet starosti 
o dušu v umení 

Kandinskij a Maldiney
Pavol Sucharek

Neviditeľné sa nezviditelňuje predovšetkým v obraze, 
na ktorý sa pozerám, ale zviditelňuje sa tým, 
že ma zasahuje a zasahovaním tvorí a formuje.1

Je jasné, že pokiaľ ide o problém umenia, nikto z veľkých francúzskych 
teoretikov konca 20. a začiatku 21. storočia (J.-F. Lyotard, G. Didi-Huber- 
man, M. Richir, H. Maldiney, M. Henry a J.-L. Marion, E. Escoubasová, 
L. Marin, M. Dufrenne) nemôže obísť estetické analýzy M. Merelau-Pontyho, 
z ktorých vyplýva, že poslaním maliarstva je zviditeľnenie neviditeľné
ho (a naopak, „zahladenie“ viditeľného). Ak by sme sa však mali pokúsiť 
o nejakú zovšeobecňujúcu charakteristiku, t. j. o pomenovanie jednotia
ceho princípu tejto neviditeľnosti, musíme obrátiť pozornosť smerom 
k „formálnemu umeleckému aspektu“. Čo tento postulát znamená? Ide 
najmä o diskvalifikovanie názoru, podľa ktorého je umelecké dielo no
siteľom nejakého vnútorného zmyslu a zároveň refektárom vonkajších 
udalostí (poslaním umenia nie je zobrazovanie, reprezentovanie skutoč
nosti, obraz napríklad nemožno celkom dobre pochopiť v zmysle „okna 
do sveta“). Obraz je vnímaný skôr ako špecifický priestor zrodu nových 
foriem: napríklad Maldineyova „formujúca sa forma“, Escoubasovej

1 KARUL, R.: Jeden spôsob pasivity: obraz u J.-L. Mariona. In: Filozofia, t o č . 61, 
2008, č. 8, s. 670.
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„energetický charakter obrazu“, Henryho „značiaca forma“, ale aj známe 
Marionove „ektypy“ predstavujú výrazy, ktorých zmyslom je zachytiť 
dynamický a transformačný aspekt, vďaka ktorému nám umelecký obraz 
(v širšom zmysle) umožňuje zakúšať fenomenálnosť sveta. Každé umelec
ké dielo treba vnímať ako jedinečnú udalosť, na ktorú nemožno v celom 
rozsahu uplatniť tradičnú estetickú metriku (podstata, funkcia, krásno, 
vznešeno, estetický cit, zmysel, vkus a pod.). Zároveň väčšina týchto teore
tikov rozlišuje medzi autentickým (existenciálnym, abstraktným, perspek- 
tivistickým) a neautentickým (ilustratívnym, realistickým, „aperspektivistic- 
kým“) umením.2 Práve toto rozdelenie vedie francúzskeho fenomenologa 
Henriho Maldineya, ale hlavne Kandinského ku konštatovaniu, že jedi
ným „modelom“ skutočného a autentického umenia bolo vždy abstraktné 
umenie. Z tejto tézy potom vyplýva už nie celkom zaujímavý rezultát: 
aj na klasické obrazy založené na princípe reprezentácie možno hľadieť ako 
na abstraktné obrazy.3

Kandinského a Maldineyova koncepcia umenia sa v tomto ohľade veľmi 
dobre dopĺňajú: dnes už možno nie príliš presvedčivý obraz a metafora 
v podaní Kandinského nachádza svoje formálne doplnenie v striktne fe
nomenologických skúmaniach Maldineya. Kandinskij (1866 -  1944) sa ako 
maliar preslávil paradoxne spisom O duchovnosti v umení, ktorý sa pova
žuje za najznámejší a najvplyvnejší umelecký text 20. storočia. Tento text 
bude pre našu analýzu kľúčový. Problematiku umeleckej abstrakcie v ňom 
obohacujeme o estetické a existenciálne analýzy Maldineya (1912 -  1913), 
tohto obskúrneho a ťažko čitateľného filozofa, ktorý je až dodnes v našom 
prostredí celkom neznámy.

2 Maldiney odlišuje ouvrage (dielo, artefakt) od œuvre (umelecké dielo). Konkrét
nejšie sa k tomuto rozlíšeniu vracia napr. E. Escoubasová. In: ESCOUBAS, E.: 
Ľesthétique. Paris: Ellipses 2004, s. 217 -  228.

3 LORENC, L, SAŁWA, M., SCHOLLENBERGER, P. (eds.): Fenomen i przed
stawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/kon
teksty. Warszawa: IfiS PAN 2012, s. 20 -  21.



Pavol Sucharek

Abstrakcia

V kontexte starosti o dušu budeme interpretovať štyri základné kategórie 
moderného umenia. Ide o abstrakciu, formu, hĺbku a prázdno. Prečo práve 
tento kontext a prečo práve tieto kategórie? Poďme si po odpoveď priamo 
za Kandinským aj Maldineyom. Kandinskij vo svojej knihe O duchovnosti 
v umení analyzuje príčiny umŕtveného vzťahu medzi súčasným umením 
a divákom, ktorí spolu komunikujú prostredníctvom jazyka duše: za to, 
že si prestávajú umelec s divákom vzájomne rozumieť (umelec divákovi 
vyčíta neschopnosť hlbšieho či vyššieho umeleckého citu, divák zase umel
covi obyčajné eskamotérstvo), je podľa Kandinského na vine predovšet
kým umelec zabúdajúci na skutočný zmysel vlastnej tvorby. Tá nemá byť 
„nezmyselnou výrobou predmetov, ktoré sa neskôr rozplynú v živote, ale 
zmysluplnou silou, ktorá napomáha rozvoju a zušľachťovaniu ľudskej duše“.4 
Umelec totiž nemá povinnosť len vo vzťahu k umeniu, ale predovšetkým 
k sebe:

Musí vychovať predovšetkým seba, pohrúžiť sa do vlastnej duše, zušľach
tiť ju a rozvinúť tak, aby sa mal jeho vonkajší talent o čo oprieť a nepo
dobal sa pohodenej rukavici, ktorá je len čírym preludom ruky. Umelec 
musí mať čo povedať, pretože jeho poslaním nie je  formu zvládnuť, ale 
prispôsobiť ju  obsahu. Hovoríme tu samozrejme o výchove duše a nie 
o nevyhnutnosti vnútiť každému umeleckému dielu obsah alebo chcieť 
tento obsah za každú cenu formulovať! Ak je umelcova duša skutočne 
živá, potom ju netreba podopierať výmyslami a teóriami. Prihlási sa 
o slovo sama, aj keď tomu možno umelec nebude v danej chvíli ani 
rozumieť. Vnútorný hlas jeho duše mu napovie, akú formu použiť 
a odkiaľ ju vziať.5

Práve duša je podľa Kandinského sídlom tzv. vnútorného znenia či rezo
nancie schopnej zachytiť vibrácie reálnych alebo abstraktných predmetov. 
Je to bezprostredná -  a nepretržitá -  duševná reakcia, ktorá má chara
kter bezpredmetnej či inobjektívnej recepcie.6 Kandinskij ju nazýva aj

4 KANDINSKIJ, W.: O duchovnosti v uméní. Praha: Triáda 2009, s. 106.
5 Ibid., s. 107.
6 V tomto ohľade treba upozorniť na rozdiel medzi vnímaním ako pociťova

ním (v širšom zmysle recepciou) a percepciou: percepcia poskytuje vedo-
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duchovným zrakom. Akýkoľvek predmet vplývajúci na ľudskú dušu je 
špecifickým fenoménom s vlastným životom, ktorého účinky nie sú nikdy 
rovnaké: môžu sa meniť v závislosti od pôsobenia farby, formy, kompozí
cie a samotného predmetu. Proces vnútorného znenia prebieha obrazne 
ako úder na klávesy piana: tým, čo „udiera“, je sama skutočnosť, t. j. premen
livé vonkajšie prostredie; klávesy zase predstavujú konkrétny alebo čas
tejšie abstraktný predmet; struny piana Kandinskij pripodobňuje duši, 
ktorá je úderom „uvedená do stavu perm anentnej vibrácie“.7 „Predmet“ 
definovaný ako element rezonujúci s harmóniou foriem sa však môže 
zakladať len na účelovom dotyku ľudskej duše. Pojem účelu sa tu vymyká 
kategóriám projektu či konceptualizácie, pretože čím slobodnejšia a abs- 
traktnejšia zložka umeleckej formy sa môže uplatniť, tým jasnejšie a pri
rodzenejšie je aj jej vnútorné znenie. Rozhodujúcou inštanciou účelnej, 
a preto slobodnej volby uprednostňujúcej napríklad abstraktnejšie alebo 
aspoň abstrahovanejšie formy pred formami čisto figurálnymi alebo kom
pozičnými je vždy vnútorný cit. Výchova duše, to znamená proces pris
pôsobovania foriem obsahu, prebieha ako citlivé prenikanie smerom k čoraz 
abstraktnějším formám vnútorného výrazu.

Jazyk duše opierajúci sa o zákon vnútorného znenia, v ktorom je har
monická jednota vystavaná z jednotlivých neviditeľných konštrukčných 
prvkov, však napriek dnešnému prívalu rôznorodých umeleckých diel

miu predmety, zatiaľ čo pociťovanie (recepcia) je inobjektívna (nenázorná) 
a vždy spojená s kinesis, pohybom (je to -  a nie je v tom nijaké protirečenie -  
čosi ako nepredmetná alebo nenázorná jasnosť pozadia). Práve v tom má 
svoj pôvod diferencia medzi „pociťovaním“ (sentir) a „vnímaním“ (percevoir), 
ktorú Maldiney často označuje aj ako opozíciu medzi „patickým“ a „gnos
tickým“. Aj napriek tomu, že nám patický moment pociťovania (= recepcia) 
pre svoju nenázornost’ neumožňuje poznať nič konkrétne, dovoľuje nám oveľa 
viac. Dovoľuje nám zakúšať bytie a našu vlastnú existenciu. Patický z gr. pathos 
znamená cítiť, zakúšať, vystáť, znášať, podstúpiť, trpieť, strpieť -  to všetko de
finuje ľudskú existenciu. Pociťovanie, pathos, ako pôvodná otvorenosť voči 
svetu a bytiu je zároveň elementárnou podmienkou myslenia, umenia a tvo
rivosti v najširšom zmysle -  to, čo je umelecké, teda možno definovať v zá
vislosti od „pravdy pociťovania“. MALDINEY, H.: Art et existence. Paris: 
Klincksieck 2003, s. 42.

7 KANDINSKIJ, W.: O duchovnosti v uměni, s. 58.
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zostal umŕtvený. Bežný divák, ale aj estét prestal s dielom komunikovať, 
začal ho bez hlbšieho porozumenia jednoducho konzumovať. Dôvod je 
zrejmý a úzko súvisí so systematickým opomenutím toho, čo by sme mohli 
nazvať výchovou k abstrakcii alebo formálnou pedagogikou.

Divák je totiž zvyknutý pátrať po „zmysle“, hľadať medzi jednotlivý
mi časťami obrazu vonkajší zmysel. Obdivovatelia umeleckých diel 
(najmä znalci) neboli k vnímaniu obrazu nikdy vedení, a preto v nich 
hľadajú všetko možné (popis reality, prejav umelcovho temperamen
tu -  teda bezprostredný výraz jeho nálady, tzv. „maľbu“, reprodukciu 
anatómie, perspektívy, vonkajšie znaky citového rozpoloženia atď.), 
avšak pritom nie sú schopní vcítiť sa do vnútorného života obrazu, 
bezprostredne sa oddať jeho účinkom. Ich duchovný zrak, zaslepený 
vonkajšími formálnymi prostriedkami, nie je schopný rozoznať, čo 
vlastne obraz vyjadruje.8

Otázka vnútornej rezonancie („čo podľa vás umelec vyjadril?“, „aké 
sú vaše pocity?“) je zo všetkých otázok tou najbanálnejšou len zdanlivo. 
Náhodného návštevníka galérie moderného umenia alebo dokonca ku
rátora práve prebiehajúcej výstavy nijako neprekvapí. Umelec však spra
vidla nič nepovie, pretože nepracuje s abstraktnými pojmami, t. j. nevie 
sa vyjadriť inak ako práve prostredníctvom svojho diela; kurátor -  ktorý 
má buď chabé teoreticko-filozofické základy alebo „nikdy nedržal v ruke 
štetec“9 -  nás bude balamutiť fádnymi opismi toho, čo je z diela zrejmé už 
na prvý pohľad. Divák, ktorému sa nedostáva nijakého vysvetlenia, od
chádza opäť rozladěně domov:

Hladné duše odchádzajú nenasýtené. Výstavnými sálami sa potĺkajú 
davy ľudí a plátna posudzujú slovami ako „pekné“ či „skvelé“. Ten, kto 
chcel niečo povedať, nakoniec nepovedal nič, a ten, kto mal načúvať, 
zase nepočul. Tomuto stavu sa hovorí ľart pour ľart.

8 Ibid., s. 95.
9 Nie je ťažké uhádnuť, ako často sú u nás nútení tento výraz v rôznych ob

menách počúvať študenti estetiky a dejín umenia!
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Rovina porovnania: podobnú kritiku, akú adresuje Kandinskij sme
rom k „umeniu pre umenie“, smeruje Maldiney k tzv. „konceptuálnemu 
umeniu“:

V Paríži sa otvára výstava: Matisse, Gaugin, Amenofis III., francúzske 
umenie vo švajčiarskych alebo španielskych zbierkach. Zhromažďu
je sa tu vďaka prítomnosti tlače vzrušený dav a už samo toto vzrušenie 
bohato postačuje na to, aby sa verejnosť cítila v pozícii znalca. Nazýva 
sa to „nával k umeniu“. Nával k čomu? K dielam, ktorým sa pripisuje 
výnimočná estetická hodnota. Kto rozhoduje o tejto hodnote? V každej 
dobe rozhoduje vkus, ktorý môže mať masový alebo elitársky charakter. 
Uniformita verejného vkusu však ešte neznamená jeho univerzálnosť.
A čo sa týka elity -  či už znalcov alebo snobov -  jej sebavedomie 
dávno nemá nijaké zvláštne prostriedky na to, aby samu seba ubez
pečila v pocite, že svojím vkusom reprezentuje tie najvynikajúcejšie 
ľudské kvality.10

Otázka „co vlastne obraz vyjadruje?“ sa musí správne pochopiť z for
málneho hľadiska vzniku diela, t. j. v rovine pociťovania ako prvého kon
taktu umelca a diváka so skutočnosťou. Dielo nám totiž nesprostredkúva 
nejakú novú estetickú perspektívu, ktorú je potom možné spätne analy
zovať a pripisovať tak dielu umeleckú „hodnotu“ na základe vonkajších 
kritérií, ktoré sú vždy len určitými a v podstate meniacimi sa spoločenský
mi konvenciami. Už v úvode knihy Umenie a existencia Maldiney pripomí
na, že umelecké dielo je absolútne zbavené známok svojho „zhotovujúce
ho“ charakteru (l’être fa it) v tom zmysle, že je vždy niečím, čo ešte nikdy 
nebolo zhotovené, vytvorené a uskutočnené; dielo -  to vždy znamená 
proces a prechod, t. j. činnosť, na základe ktorej sa uskutočňuje ono samo 
a vďaka čomu sa samo definuje ako umelecké.

Rozdielu medzi artefaktom (ouvrage) a umeleckým dielom (œuvre) 
možno podľa nemeckého teoretika expresionizmu W. Worringera lepšie 
porozumieť na základe dvoch základných estetických perspektív.11 Z prvej

10 MALDINEY, H.: „Esquisse d’une phénoménologie de ľart“. In: L’art au regard 
de la phénoménologie. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail 1994, s. 195.

11 WORRINGER, W.: Vorwort zum Neudruck: Abstraktion und Einfühlung. 
Ein Beitrag zur Stilpsychologie. Munich 1948, s. 39.
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perspektívy možno podľa Worringera vnímať pôvod umeleckého diela 
v prírode -  umenie má teda pretvárať prírodu, ktorá mu k tejto činnosti 
poskytuje dostatočné množstvo prostriedkov. Túto perspektívu nazýva 
Maldiney „diktatúrou konzumentov“. Druhá perspektíva naopak vidí pôvod 
umeleckého diela v ňom samom, to znamená, že umenie nespočíva v zob
razovaní a exponovaní (aktuálneho alebo fiktívneho) sveta, ale v sebautvá- 
raní, v rámci ktorého umelecká činnosť sama rozhoduje a sama vypracú
va vlastné prostriedky pôsobenia -  toto je zase, podľa slov Maldineya, 
„diktatúra producentov“.12 Z tohto rozlíšenia vychádza Maldiney aj v Náčrte 
fenomenologie umenia, keď otázku zmyslu umenia rozvrhuje medzi dve kraj
né výpovede: kultúrno-historickú alebo sociologickú a tautologickú. Pravdu 
podľa neho nemá ani prvá strana:

Umenie nepodlieha ani diktatúre konzumentov, ani diktatúre pro
ducentov. Jeho podstata sa nevyvodzuje z historicko-spoločenské- 
ho povýšenia predmetov materiálnej a kultúrnej spotreby, ktorým 
pridaná hodnota prekrýva pôvodnú funkciu či význam, tak ako je to 
v prípade ochrannej značky produktu.

A nemá ju ani druhá strana:

Konceptuálne umenie ideou a priori obnovuje v umení uzavretosť, 
z ktorej ho chcela vyslobodiť. Aby znovu objavila otvorenosť, uchyľuje 
sa k „performancii“. Predtým než ju zrealizuje, umelec vyhlási: „Prosím 
o pozornosť! To, čo teraz urobím, bude umenie.“ Čo ho oprávňuje 
takto hovoriť? Spoluúčasť partnerov a súhlas verejnosti. Opäť sa tu 
objavuje sociologický princíp právomoci. Nijako sa to nelíši, a ak, tak 
len nepatrne, od kritéria, aké používajú Mundugumorovia: vykonávať 
remeslo a nosiť titul rezbára majú právo tí lesní robotníci, ktorí sa 
narodili s pupočnou šnúrou ovinutou okolo krku.13

Na rozdiel od tzv. „ilustratívneho umenia“ založeného predovšetkým 
na zmyslovej estetike, v ktorej je umelecký artefakt zrozumiteľný vďaka 
tomu, že jednoznačne a neproblematicky odkazuje na vonkajšiu formu,

12 Porov. MALDINEY, H.: Art et existence. Paris: Klincksieck 2003, s. 9 -  10.
13 MALDINEY, H.: Esquisse d'une phénoménologie de ľart, s. 200.
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sa „abstraktné“, „autentické“ alebo „existenciálne“ umenie ako prem ieňa
júca udalosť neodohráva a nedáva v nám známom svete; pretože tu niet 
dopredu pripraveného depozitára zmyslu, dielo sa rodí a my sa rodíme 
spolu s ním v samotnom okamihu jeho javenia. To, že dielo vnímame ako 
premieňajúcu udalosť, zároveň znamená, že sme spolu-prítomní na otvore
ní sveta -  naša prítomnosť sa nanovo formuje a naša existencia sa nanovo 
uskutočňuje v tom zmysle, že sa náhle pripodobňuje samej skutočnosti
-  ako tomu, čo sme predtým síce neočakávali, no len čo sa to zjavilo, m ám e 
pocit, akoby to tu bolo odjakživa. Umelecké dielo je teda, ako hovorí Maldi
ney, „očakávaním neočakávaného v okamihu, v ktorom sa toto očakávanie 
završuje“.14 To znamená, že „umelecká estetika“ primárne nespočíva v dešif
rovaní významových poukazov, funkcií a ľahko rozpoznateľných svetských 
fenoménov. Pravé umenie nás vždy „in-formuje“ presne v opačnom zmysle, 
nie je správou ani subjektívnou výpoveďou, sprostredkovaním ani zobra
zením námetu, ale „dielom“, nanovo zvnútornenou formou sveta, skúse
nosťou jeho (a našej) neustálej transformácie.

Esenciálnou zložkou „existenciálneho“ umenia je podľa Maldineya 
práve abstrakcia, ktorá je -  ako podotýka E. Escoubasová -  kľúčovým 
problémom knihy Otvárať nič, holé umenie.15 Abstrakcia neoznačuje mo
derný umelecký smer a ešte menej základný logický postup spočívajúci 
v uchopení identity rôznorodého v prežívaní; naopak, je to konštitutívna 
rovina samej udalosti javenia:

Ani systém, ani metóda, spôsob pozorovania (façon du regard), spôsob 
existencie (façon de l'existence)-, spôsob, ktorým sa existencia otvára 
voči skutočnosti.16

Abstrakcia je len iné označenie pre tvorbu.17

14 Ibid., s. 202.
15 Porov. ESCOUBAS, E.: Henri Maldiney ( 1912 -  ). In: SEPP, H. R„ EMBREE, 

L. (eds.): Handbook o f phenomenological aesthetics. Dordrecht, Heidelberg, 
London, New York: Springer 2010, s. 195.

16 MALDINEY, H.: Ouvrir le rien l’art nu. Fougères: La Versanne 2000, s. 197.
17 MALDINEY, H.: Regard, parole, espace. Lausanne: Ed. L’Age d’Homme 1973, 

s. 19.



Pavol Sucharek

Abstrakcia je jednoducho povedané spôsob vynachádzania nových 
foriem skutočnosti. Keď sa napríklad v galérii zahľadíme na nejaké dielo, 
máme vždy tendenciu hľadať určité súradnice zmyslu, o ktorom predpokla
dáme, že vlastne umožnil jeho vznik -  dielo teda primárne vnímame 
ako skladbu prvkov a námetov, ktoré rôznorodým spôsobom odkazujú 
mimo seba a zároveň k svojmu ideálnemu myšlienkovému „centru“. Z tohto 
hľadiska sa pre nás jednotlivé časti diela vyčerpávajú vo svojej referenč
nej funkcii -  sú to len zástupné „obsahy“, „symboly“ a „znaky“ nejakého 
skrytého zmyslu.

Napríklad z Kandinského Kompozícií je jasné, že ako diváci nemáme 
veľa priestoru na to, aby sme mohli dešifrovať či kódovať „skrytý“ zmysel 
diela. Mylne predpokladáme, že ak nám chýba konceptuálny rámec, nikdy 
neprídeme na to, akým spôsobom umelec pri tvorbe „videl“, to znamená, 
že nebudeme schopní pochopiť spôsob umeleckého zobrazovania. Maldi- 
ney spolu s Kandinským navrhujú, aby sme sa vonkajšie obsahy, symbo
ly a znaky pokúsili vnímať ako abstraktné formy, a nie ako konkrétne 
prvky. Kandinskij tvrdí, že keď nás niekto zaujme rečovým prejavom, 
vôbec pritom nevnímame pohyb jeho pier, neuvažujeme o spôsobe jeho 
vyjadrovania:

Z hľadiska komunikácie sú to len vedľajšie javy a náhodné detaily, len 
aktuálne zvolené formálne prostriedky, pretože podstatné je obsiah
nuté vo vyslovených myšlienkach a emóciách. K umeleckému dielu 
by sme mali pristupovať rovnako: oddať sa jedine jeho abstraktné
mu pôsobeniu.18

Pochopiť skutočný zmysel umeleckého vyjadrovania nám nepomô
že ani tolko ospevovaný semiotický prístup. Rekonštrukcia Maldineyovej 
polemiky so semiotikou umenia v texte Prítomnosť diela a alibi kódu určite 
nebude na škodu. Podľa zástancov semiotiky umenia predstavuje obraz 
niečo ako text, ktorý vždy evokuje určitý systém, spôsob čítania. Obraz je 
totálny estetický objekt, otvorený najrôznejším interpretačným perspek
tívam.19 Predmet malby, ako aj každá z jeho dištinktívnych zložiek sú

18 KANDINSKIJ, W.: O duchovnosti v umění, s. 96.
19 Pozri napr. MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z estetiky. Praha: Odeon 1966; USPEN- 

SKIJ, B.: Semiotika kompozice. Brno: HOST 2008.
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analyzované v hraniciach základnej definície diela ako znaku  (v rámci 
toho však podľa Maldineya dochádza k stotožneniu formy a stopy, pe
riférie a horizontu, dielo v procese tvorby je zastúpené predmetom, ktorý 
je len určitou projekciou v priestore reprezentácie). Semiotika sa zaujíma 
hlavne o objektívnu skutočnosť -  o celkovú organizáciu a funkcie textovej 
formy obrazu (ako hovorí Maldiney, „jej vzťah k umeniu je  podriadený  
princípu objektivácie“),20 každá z obrazových figúr je pre ňu kondenzáciou 
určitej série paradigiem, ktoré sa vyznačujú historickou a diskurzív- 
nou povahou. Akoby si bol semiotik vo vzťahu k dielu viac istý slovami 
ako vecami. Práve táto univerzálna extrapolácia písma a jeho korelátu
-  čítania -  podľa Maldineya determinuje nový typ vzťahu k umeleckému 
dielu ako takému: vnímanie a cit, pociťovanie sú nahradené čítaním. Obraz, 
dielo sa stávajú súčasťou „čitateľného“ sveta znakového písma, v ktorom 
vládne diskurz, zabúda sa na ich „formálnu dimenziu“. Výsledkom sto
tožnenia konštitúcie obrazu s procesom videnia a identifikácie foriem 
so znakmi je pokrivený vzťah k živému priestoru vzniku diela (zdá sa, že 
pre hĺbku „priestoru“ nemá okrem pojmu „konfigurácia“ semiotika nijaký 
zodpovedajúci výraz): treba si však uvedomiť, že od „znaku“ je ešte veľmi 
dlhá cesta k materiálnemu podkladu, nemožno hneď prechádzať k von
kajšej globálnej diskurzívnej štruktúre, ktorá nevykazuje nijaké špecifické 
priestorové a časové napätia.

Iste, každý obraz si určitým spôsobom vynucuje nejakú perspektívu, 
vlastný spôsob čítania, veď štruktúry umeleckého diela sú zároveň štruk
túrami vnímania a pociťovania, avšak na rozdiel od čítania „znakov“, ne
vykazuje umelecké vnímanie sveta intencionálnu štruktúru. Práve preto 
sa nazýva estetickým. Na rozdiel od percepcie a objektivujúceho spôsobu 
videnia pristupuje fenomenologická estetika k dielu na základe pravdy 
ne-intencionálneho pociťovania, ktoré si možno predstaviť ako určité 
pýtanie sa, komunikáciu so svetom. Dielo je pravdou tohto stretu so svetom. 
Pristúpiť k dielu ako k znakovému systému teda znamená opomenúť pod
statný okamih jeho zrodenia a vyvstávania -  podobným spôsobom sa 
napr. podľa Levinasa vo vnímaní zahaľuje transcendencia tváre, ktorej 
črty (ako znaky) len zdanlivo prezrádzajú niečo z „objektívnych“ vlast
ností človeka. Skôr než odpoveď je tu otázka a určité zarazenie, vetrenie;

20 MALDINEY, H.: Art et existence, s. 28.
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skôr než vnem je tu udalosť stretnutia, dá sa teda povedať, že na obraz 
vlastne „hľadíme“ v tom zmysle, že mu najskôr čelíme: tvárou v tvár dielu, 
ktoré sa pred nami odhaľuje v jedinečnosti svojho výrazu sme „facies totius 
universí‘.21 Vo vzťahu k svetu a dielu niet centrálneho bodu videnia, pretože 
niečo ako „bod videnia“ je len perspektíva a tá je ňou preto, že je jednou 
z mnohých. Napríklad Kandinského Kompozície predstavujú súbor mikro- 
-udalostí (sú to akoby záznamy jedinečného stretnutia umelca so svetom), 
z ktorých má každá svoj vlastný horizont, pod ktorým je podľa Maldineya 
ešte čosi ako jeho okrajové pole, periféria (champ marginaľ). Práve v tomto 
okrajovom poli, a nie v pohybe od znaku k znaku (od znaku k centru), 
tieto mikro-udalosti vzájomne komunikujú v „simultánnosti“ diela. Natre
tá časť, línia, prázdno, svetelný odraz či tieň, to sú ohniská rozptýleného 
priestoru gradovaného aktualizáciou vlastných potencialít, ktoré smerujú 
k vytvoreniu nového priestoru a novej perspektívy. Toto rozvinutie (časový 
rozmer diela) a (priestorové) pretínanie okrajových polí zreteľne odpo
rujú inertnému semiotickému chápaniu diela ako autonómneho znaku, 
resp. znakového systému. Ako zásadné sa v istom zmysle ukazuje semiotic- 
ké chápanie umeleckého diela ako určitého reprezentanta alebo správy: 
niečoho, čo sa vyznačuje sémantickým (hocako synergickým) obsahom. 
Každé umelecké dielo je považované za autonómny znak, ktorého označo
vané nemusí mať zreteľnú určitosť. Predpokladá sa, že táto neurčitá rea
lita, na ktorú umelecké dielo mieri, jeho vektor, je celkový spoločenský 
kontext. Avšak to, čo nazývajú Maldiney spolu s Kandinským formálnou 
alebo komunikačnou dimenziou diela, chápe semiotika v redukovanom 
zmysle prenosu a odkazu, podania informácie a vyhradzuje ju len pre 
sujetové (tematické, obsahové) umenie. Komunikácia však podľa Maldineya 
nie je sprostredkovaním, skôr sa viaže so „zmyslovou matériou“ umelec
kého pociťovania. Obsah každého pocitu je absolútne, nevyvrátiteľne daný, 
ale pôvodne vždy ako čosi ohromujúce a prekvapivé. A prvým je pocit 
závratu nad hĺbkou svetového priestoru -  práve „tu“, v mieste stretnutia 
s hĺbkou a otvorenosťou sveta sa ocitám v priestore bez symetrie, živom 
prostredí (Umwelt), v ktorom dochádza k nespočetným variáciám záhybov, 
zakrivení a povrchových zábleskov, napätí tvorených vyžarovaním svetla 
a vábením temných zákutí. Existencia, bytie diela sa odohrávajú v tejto

21 Ibid., s. 30.
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extatickej dimenzii živelne štruktúrovaných foriem. Forma, presnejšie for
mujúca sa forma je však na rozdiel od pomenovateľných znakov nepome- 
novateľná a netematická -  je nekoncipovateľná. Semiotická posadnutosť 
„kódovaním pomocou znakov“ preto vyznieva vo vzťahu k tejto originár- 
nej dimenzii diela ako skutočné alibi: je priamym dôkazom neprítomnosti 
na mieste činu v dobe jeho spáchania: „Kód je  alibi.“22

Forma -  hĺbka -  prázdno

Forma nie je figúra, motív ani vonkajší aspekt diela, je to niečo, čo „impli
kuje čas a priestor vlastnej genézy“,23 hovorí Maldiney. Každý zobrazený 
predmet je takto výsledkom formálnej skladby síl -  dielo predstavuje sú
stavu pokusov o zachytenie tohto formálneho momentu diela. Je to forma, 
ktorú Hans Prinzhorn a Paul Klee pomenúvajú ako Gestaltung, a to v dvo
jakom zmysle, hoci fakticky sa tento zmysel neodlišuje: v zmysle formovania 
formy a v zmysle formy na ceste k sebe samej. Umelec sa samozrejme usi
luje tejto hre foriem udeliť nejaký ustálený výraz, ale -  ako uvidíme -  ešte 
viac ide o zápas so samou dimenzionalitou foriem, teda s hĺbkou  a prázd
nom  -  tým, čo konštituuje jednak formovanie foriem, jednak samotnú 
umelcovu existenciu. Forma existuje iba vďaka tomu, že sa vyznačuje 
určitou rozlohou a extenziou, t. j. hĺbkou. Kandinského metafora vnútorného 
znenia nachádza svoje nové fenomenologické vyjadrenie a formálne potvr
denie v Maldineyovej terminológii:

Fenomenologické skúmanie umeleckého diela sa týka jeho formál
nej roviny. Forma, ktorá existuje vďaka hĺbke, je samotným dielom, 
jej „existovanie“ je bytím-diela. Hĺbka nie je len obyčajný podklad, 
pretože v diele nadobúda formu iba vďaka tomu, že ju forma povoláva 
k existencii v tom istom pohybe, v ktorom sa formuje. [...] Takýto 
priestor nemá aktuálnu existenciu: je celý v možnosti. Je to však možnosť

22 Ibid., s. 32.
23 MALDINEY, H.: Esquisse d’une phénoménologie de l’art, s. 204.
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Ničoho. Priviesť ju k svojej évepyeia, dať jej rozmer bytia diela je 
zvrchovaným paradoxom umenia... a skutočnosti.24

Skúmanie umeleckého diela vo formálnej rovine sa vždy obracia k svoj
mu počiatku, miestu zrodenia, a tým je otázka javenia: „javiťsa znam e
ná manifestovať sa v otvorenosti v sebe“15 -  manifestácia a otvorenosť sú 
dve zložky tajomstva zrodu diela. Každé autentické umelecké dielo dispo
nuje určitou hĺbkou a zároveň otvorenosťou plynúcou z neohraničenej 
priestorovej gradácie vlastných potencialít. Kandinského Kompozícia VI 
je dobrý príklad: rozhranie tu jednoducho neexistuje. Hĺbka a otvorenie 
svojou lúčovitou expanziou (unikajúcou zo svojho neexistujúceho stredu) 
vytvárajú zahnuté formy, ako by povedal Deleuze: mnohorozmerný pries
tor, ktorého jednotlivé časti spolunažívajú v simultánnosti hĺbky a žiare
nia. Forma (to, čo robí dielo dielom) je daná hĺbkou, existuje vďaka nej: 
„hĺbka... nadobúda form u iba vďaka tomu, že ju form a povoláva k existencii 
v tom istom pohybe, v akom  sa form uje.“ To znamená, že forma je  hĺbkou.

Čo je však forma? Pýta sa Maldiney. A odpovedá slovami V. von Weizsä- 
ckera: „Forma je miestom stretnutia organizmu s jeho Umwelt, živým 
prostredím.“

Oba, organizmus a jeho prostredie, existujú iba vo vzájomnej výmene 
a duševnom obohacovaní, v priebehu tejto výmeny akcií a reakcií nepres
távajú alternovať a modifikovať sa. Ich stretnutie je teda výmenou dvoch 
protichodných pohybov, ktorých ďalšie smerovanie nemožno anticipo
vať (a ak áno, tak jedine v podobe stretnutia/komunikácie) -  forma je 
pohybujúca sa mutácia (duševnej vibrácie na zmyslový pocit, haptického 
priestoru na priestor optický, jednotlivého na totálne, jedného na Všet
ko, Všetkého na Všetko): „Mutácia je zámena Všetkého za Všetko. Hľa, 
univerzálne tajomstvo, manifestujúce konštitutívnu dimenziu formy.“26 

Forma, ako neustále zdôrazňuje Maldiney, je Gestaltung, ale nie v zmys
le „tvaru“, Gestalt (vonkajšia, tvarová stránka veci, časť nejakej plochy). 
Prípona -ung označuje samo-pohyb, ktorý je vlastný forme v priebehu 
formovania. Vlastná „formálna dimenzia diela“, Gestaltung (morfogené- 
za, formujúca sa forma, forma v procese formovania), je predovšetkým

24 Ibid.s. 216.
25 MALDINEY, H.: Art et existence, s. 49.
26 Ibid., s. 184.
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generatívna: je možnosťou otvárania nových smerov, časopriestorových 
vzťahov a napätí. Kandinskij definíciu formy spresňuje ešte bližšie:

Forma v užšom slova zmysle teda nie je nič iné než presne vymedzená 
časť určitej plochy. To je jej vonkajšia charakteristika. Pod každou von
kajšou šupkou sa logicky skrýva aj vnútorné (viac či menej sa preja
vujúce) jadro a každý tvar má preto svoj vnútorný obsah. Forma je  
teda vonkajším prejavom vnútorného obsahu. Je jeho zvonkajskovaním, 
objektiváciou. A tu je vhodné pripomenúť vyššie uvedené porovnanie 
s klávesmi piana. Namiesto „farby“ dosadíme „formu“: umelec je rukou, 
ktorá stlačením tej či onej klávesy (= formy) uvedie dušu do stavu úče
lovo podmienenej vibrácie. Z toho vyplýva, že harmónia foriem je  za
ložená na princípe účelovo zameraného dotyku ľudskej duše. Tento 
princíp sme nazvali princípom vnútornej nevyhnutnosti.27

Špecifická mohutnosť vnútorného obsahu, umeleckého zámeru, jeho 
schopnosť uviesť ľudskú dušu do stavu vibrácie vyžadujú celkové prepra
covanie pojmu formy. Kandinského obraz nám sprostredkúva hru foriem; 
forma tu však nie je figúrou, motívom či ohniskom v protiklade k pro
strediu. Nevpisuje sa doň ako vonkajší prvok. Forma -  ako vonkajší prejav 
vnútorného obsahu -  a hĺbka obrazu sú ko-originárne, navzájom na seba 
vplývajú. To je jednoducho bežná skúsenosť pozorného vnímania Kandin
ského Kompozícií: neparticipujeme len na ich vonkajšej reprezentácii, spolu- 
podieľame sa na rytmike ich foriem, naše telo je odrazu v napätí, vciťujeme 
sa do nich, pretože sme zelektrizovaní ich pulzujúcou hĺbkou, zžívame sa 
s ich vnútornými princípmi. Forma tak na základe svojich uzlových bodov 
sama vytvára priestor, v ktorom sa odohráva. Tie sú vždy jej kritickými, 
kontrapunktickými bodmi. Jej „pohyb“ opisuje Maldiney takto:

Forma nemôže dať existenciu vlastnému pozadiu inak ako spoločným 
zrodením. Táto zo-súčasnenosť pôvodu vyžaduje, aby forma vystúpi
la z vyvstávajúceho pozadia. Forma emanuje z pozadia, aby prišla 
sama k sebe.28

27 KANDINSKIJ, W.: O duchovnosti v umění,, s. 54.
28 MALDINEY, H.: Esquisse d’une phénoménologie de l’art, s. 240.
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Avšak povedať, že umelecká forma je  hĺbkou, môžeme vtedy, keď dosta
točne porozumieme funkcii toho, čo Kandinskij nazýva kontrapunktom, 
to znamená schopnosťou foriem zlučovať sa do vyšších celkov. Položme 
mu teda otázku, aké sú to vlastne momenty, ktoré rozhodujú o form álnom  
rozmere diela?

Schopnosť spájať sa do vyšších celkov, ktoré sa neskôr zlúčia do cel
kovej kompozície, postavenie tvarových zostáv v rámci celku, ďalej 
schopnosť jednotlivých tvarov súznieť či vytvárať kontrapunkty, teda 
súhrnné pôsobenie jednotlivých foriem, ich vzájomné vytesňovanie, 
rozbíjanie, posúvanie, strhávanie [...] kombinácia pravidelného s voľ
ným rytmom a abstraktných geometrických tvarov s tvarmi amorfný
mi, striedanie foriem presne vymedzených s formami len naznačenými 
atď -  to všetko sú rôzne prvky kontrapunktu.29

Kandinského odpoveď v sebe zahŕňa jednu zo zásadných charakteristík 
formálnej pedagogiky, v ktorej sú celkový rozvrh a výsledná kompozícia 
vždy určované prácou s rozporuplnými alebo dokonca protichodnými 
stránkami: ak dielo svoje divergujúce alebo rozporuplné stránky nezak
rýva, ale prejaví ich, ak dokáže stvárniť vlastné obsahové antagonizmy, 
možno povedať, že „má hĺbku“. K jeho definícii jasne patrí to, že sa usi
luje o mutáciu alebo nezlučiteľnosti vlastných protikladov. Umelec, ktorý 
sa necháva viesť svojím citom, posudzujúc pritom vhodnosť jednotlivých 
formálnych výrazových prostriedkov, teda skôr komponuje, než konci
puje. Výsledný efekt je vždy prekvapením.

Z tohto dôvodu však nemožno podľa Maldineya umelecké dielo a vzťah 
k nemu redukovať pomocou klasického fenomenologického gesta. Tento 
prístup je založený na myslení celku a celkovom pohľade; je to predovšet
kým dopredu vyjasnený pohľad  umelca, ktorým sa riadi zrodenie diela. 
Umelecké dielo však nie je možné pochopiť ako podriadené zmyslu, ktorý 
by mohla vysvetliť štruktúra prázdneho a vyplneného mienenia; už vôbec 
ho nemožno pochopiť ako individuálnu projekciu. Maldineyov argument 
proti husserlovskej intencionalite a heideggerovskej projekcii stojí na pre
vrátení vzťahu -  nie pohľad, prejasnenosť, ale zrod: pre sprístupnenie kreh
kosti a jedinečnosti diela, jeho „pointy“, je  potrebné stať sa citlivejším pre

29 KANDINSKIJ, W.: O duchovnosti v umění, s. 62.
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okamih jeho náhleho objavenia, ktoré je vždy prekvapujúcim stretnutím 
a vpádom -  udalosťou, voči ktorej nemôžu zostať ľahostajní ani tvorca, 
ani divák. Pretože je to vždy prekvapujúce stretnutie, nemožno ho antici
povať, myšlienkovo zahrnúť, nepomôže nám „nijaká kapitalizácia či re- 
likviár spomienok. Nijaké odškodnené očakávanie.“ To znamená, že dielo 
nikdy nie je na konci „cesty tvorby“.30

Umelecké dielo vyvstáva ako proces otvárania sa pre bytie-so-svetom:

Umenie je búrlivý konflikt rozličných svetov, ktoré sú povolané k tomu, 
aby bojom a v boji medzi sebou vytvorili nový svet. Tento svet sa na
zýva dielo, „proizvedenie“. Každé dielo aj technicky vzniká tak, ako 
vznikol kozmos. Uskutočňuje sa katastrofami, ktoré sa ponášajú na 
chaotické burácanie orchestra, vlievajúce sa napokon do symfónie.
Jej meno je hudba sfér. Vznik diela je stvorením sveta.31

Estetike nezostáva nič iné, než kontemplovať toto „Otvorenie“ (Ouvert).
V Náčrte fenom enologie umenia Madiney upozorňuje: „Skôr než je svet 
predmetom, je niečím, s čím sme vo vzťahu. To však nie je to najpôvod- 
nejšie. Zoči-voči svetu je prvoradé byť otvoreným -  aby sme v ňom boli. 
Pohľad umelca tento okamih otvorenia neprestajne predlžuje.“32

Primárna rovina skúmania sa viaže na okamih otvorenia vo vzťahu 
k tomu, čo nemá predmetnú a symbolickú povahu -  to znamená, že di
váka pri pohľade na obraz nezaujíma svet v zmysle potenciálne nekoneč
ného súboru predmetov a možností, resp. svet ako určitá významová sieť 
vzájomných poukazov. Divák sa musí naučiť pristupovať k dielu z per
spektívy otvorenia, ktoré vlastne nachádza v estetickej rovine svoj kom
plementárny člen v pojme neviditeľného: Prázdna -  a nie, ako by sme 
logicky predpokladali, v pojme uzatvorenia:

Komplementárnym členom tohto otvorenia je Prázdno. Nie prázd
ny celok, ale absolútne Prázdno: Nič, ktoré je nereprezentovateľné, 
keďže nie je spriehľadnené spektakulárnym pohľadom. Obsah udalosti 
(événement), ktorý je zároveň príchodom, nastúpením (avènement)

30 MALDINEY, H.: Ľart, l’éclair de l’être. Seyssel: Compact 1993, s. 384.
31 KANDINSKIJ, W.: Stupne. Bratislava: Fragment 1994, s. 32.
32 MALDINEY, H.: Esquisse ď  une phénoménologie de ľart, s. 222.
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priestoru vyvstávajúceho práve z tohto Prázdna [...]. Toto prázdno, 
toto Nič, ku ktorému sa vracia priestor diela ako k svojmu pôvodu, 
vyvstávajúc v ňom zároveň vo vzťahu k sebe, je tým, kde a v čom sa my 
sami stávame otvorenosťou vo vzťahu k jeho bytiu na spôsob umelec
kého diela (être-oeuvre). Prázdno možno maximálne privítať, nikdy 
ho však nemožno úmyselne anticipovať. Potvrdenie nachádzame vo 
všetkých druhoch umenia, od keramiky až po architektúru.33

Ide tu o trojakú väzbu Prázdna/Ničoho -  Otvorenia -  priestoru: bytie 
umeleckého diela, jeho hĺbku implikuje zo strany diváka otvorenie vo 
vzťahu k nepredstaviteľnému a nereprezentovateľnému Prázdnu. HÍbka 
alebo „živý priestor“ Kompozície VIII sú vlastne tvorené týmito formál
nymi napätiami, a nie vzdialenosťami medzi jednotlivými geometrický
mi útvarmi (nie náhodou hovoríme o „tvorivom napätí“, a nie o „tvorivej 
vzdialenosti“). Napätia ako konštitutívne, a teda nevykonštruovateľné, 
nekoncipovateľné formálne rozmery diela sú určené pulzovaním Prázdna
-  oných bielych (malba), otvorených (keramika), prevzdušnených (archi
tektúra), mlčanlivých či tichých (poézia a hudba) plôch -  a sýtia každý 
ťah, líniu, tvar, tón, harmóniu a napokon Plnosť. Každé umelecké dielo 
preto možno vďaka jeho hĺbke vnímať ako svojskú „rytinu do prázdna“. 
Vnútorný zmysel Kom pozície VIII azda najviac vystihujú tieto Maldi- 
neyove slová:

Preto všetci významní maliari kreslia bielou. Biele plochy na ich kres
bách, to nie sú zvyšky, ani keby sa previedli na harmonické zvyšky. 
Vytvárajú priestor. Sama hĺbka obrazu či zakreslenia v skutočnosti 
nie je konšteláciou stôp na bielom podklade. Všade sa vynárajú samy 
sebe a toto zjavenie so sebou prináša spriestornenie povrchu ako jed
notného poľa bielych energií. Zakreslenia slúžia bielej a podriaďujú 
sa realizácii nezakresleného, z ktorého ich nákres neprestajne vychád
za. Kresba nie je obrazom, reprezentáciou, znakom ani výjavom. Je 
prítomná sama osebe. Existuje év évEpyeia. Energeia tu predstavu
je ôúva^uc; év épy\|/: silu večne vlastnú dielu, bez konca obnovujúcu 
svoje hranice vo vyžarovaní vlastného pokoja. Táto vyžarujúca sila je 
silou bielej plochy. Práve jej vďačia zakreslenia za priestor svojej genézy.34

33 MALDINEY, H.: L’art, l’éclair de l’être, s. 324.
34 MALDINEY, H.: Esquisse d’une phénoménologie de l’art, s. 231.
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„Preto všetci významní maliari kreslia bielou“ -  t. j. pomocou prázdna; 
Kandinského obraz tak ako všetky veľké diela žijú takpovediac z otvorenej 
formy. Tvar v nich nikdy nie je definovaný kontúrami, celok sa spriestor- 
ňuje tým, že vyvstáva z prázdneho, bieleho podkladu -  stačí len rozšíriť 
zreničky („otvoriť dušu“) a prestať blúdiť po povrchovom reliéfe. Rýchlo 
pochopíme, že obraz je vlastne konkávny a že celková kompozícia vôbec 
nie je výsledkom náhodne rozvrhnutých vonkajších foriem a aj napriek 
absentujúcemu „centru“ zostáva kompozícia vyvážená priam s matema
tickou presnosťou. „Biela pôsobí na dušu ako velké ticho, ktoré vnímame 
ako absolútnu hodnotu... ako ticho, ktoré sme náhle pochopili.“15 Je to veľ
mi dôležitá lekcia z príbehu o posudzovaní „umeleckej kvality“ určená 
všetkým, ktorí sami netvoria, ale majú k umeniu vytvorený vzťah (vyhľa
dávajú, zbierajú umelecké „kúsky“, píšu o umení, „študujú“ ho): ak chceme 
stanoviť nejaké elementárne rozlišovacie kritérium pre rozpoznanie dob
rého či kvalitného umenia od remeselného alebo priemyselného gýča, ne
podarku alebo imitácie alebo keď nevieme rozlíšiť talentovaného umelca 
od toho, ktorý talent nemá, alebo hľadáme stopy talentu v sebe, dobre 
sa pozrime na spôsob, akým v diele pracuje Prázdno. Nie je totiž velkým 
umením nakresliť ruku s fotografickou presnosťou spôsobom, pri ktorom 
je výsledný tvar definovaný svojím ohraničením (pamätajme: „kresba nie 
je  obrazom, reprezentáciou, znakom ani výjavom“); umením je zachytiť 
život v tom, kde vzniká a čo ho bytostne definuje, v jeho pulzovaní, ktoré 
je vždy vzájomnou mutáciou plnosti a prázdna, neohraničenou, nerozliši
telnou a obrysom či hranicou nedeliteľnou výmenou bielej a čiernej. Obraz 
a socha, skladba, báseň a budova pulzujú, ako píše Maldiney, výmenou 
„koeficientu hĺbky a gradientu otvorenia“.36

Ako však „privítať“ Prázdno a vytvoriť tak podmienky pre Otvorenie, 
v ktorom sa sami stávame otvorenosťou voči svetu? Ako vytvoriť auten
tické dielo? Ako ho rozpoznať? Ako autenticky byť? Nech už Maldiney 
analyzuje Kandinského Kompozície, čínsku malbu z epochy Sungov alebo 
Cézannovu Horu sv. Viktórie, vždy kladie dôraz na taoistický princíp, ktorý 
síce na Západe dobre poznáme, ale len málokedy ho dokážeme praktic
ky uplatniť: pravý umelec nezasahuje, celá jeho predstavivosť a každá jeho

35 KANDINSKIJ, W.: O duchovnosti v umění, s. 76.
36 MALDINEY, H.: Esquisse d'une phénoménologie de l’art, s. 232.
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túžba sa musí utíšiť; aby mohol „privítať“ Prázdno, musí sám seba sprí
tomniť na spôsob napnutia struny (staré čínske príslovie hovorí, že človek 
je strunou napnutou medzi nebom a zemou); v trpezlivom očakávaní za
budnúť, mlčať, stať sa čírou, dokonalou ozvenou bytia toho, čo je, v okami
hu svojho zjavenia a zanikania. Napríklad Cézannova Svätá Viktória,
o ktorej Maldiney hovorí ako o prenikajúcej samotným „kozmickým mú
rom“, klasická sungská krajinomaľba, „kde sa v okamihu, keď  v hustej hmle 
zaniká hrebeň pohoria, otvára bytie sveta na ceste návratu do Ničoho“,37 
alebo napríklad Goyova Markíza de la Solana, ktorú Maldiney vďaka trom 
základným rozptyľujúcim bielym plochám označuje za samotnú „farbu 
času“,38 predstavujú exemplárne príklady tohto „privítania“ alebo vibro- 
vania Prázdna, Ničoho.

Absolútno ako Nič, ako autentický chaos, Otvorenie, evokujúce Prázd
no. Prázdno nie je len výsledkom vysťahovania sa sveta. Je to podmien
ka každej formácie. Prázdno, t. j. receptivita, ktorá nepredbieha udalosť, 
pretože jej úloha spočíva v jej o prijatí.39

Príchod formy, umeleckého diela -  tejto v každom okamihu jedinečnej 
formy -  volá po prvom prázdnom okamihu: receptivite otvorenej na 
univerzálnu živelnosť, oslobodenú od každej formálnej anticipácie.40

Pre toho, kto načúva, je prázdno mlčaním.41

Zjednodušene povedané, ide o to, stať sa mlčanlivo pozorným voči 
manifestácii umeleckého diela ako takého, duševne sa otvoriť. Na tejto 
požiadavke je založená tak Kandinského formálna pedagogika, ako aj Maldi- 
neyova fenomenologická estetika, obe postupujú od pôvodného chaotic
kého závratu priepastného Prázdna smerom k rytmike umeleckého diela
-  jeho vlastnej auto-genetickej forme. „Privítať“ Prázdno, t. j. zotrvať 
pri zrode umeleckého diela znamená stať sa súčasníkom vlastného pô
vodu: byť tu (être-là) oproti „neočakávateľnému“ vyvstávaniu rýdzej

37 Ibid., s. 204.
38 MALDINEY, H.: Ľart, l’éclair de l’être, s. 374.
39 Ibid., s. 18.
40 Ibid, s. 20.
41 Ibid., s. 110.
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skutočnosti na základe Ničoho -  prvotný moment ľudskej a estetickej 
existencie ako takej.

Maldiney okrem iného často referuje o čínskej estetike, ktorá je zalo
žená na predstave organizovaného univerza. Podľa nej má umenie vždy 
smerovať k znovu oživeniu totálneho makrokozmu zjednoteného prvým 
dýchaním, ktoré je samotným Prázdnom, to znamená vnútorným „mies
tom“, na ktorom je vybudovaná celá sieť vitálneho pohybu skutočnosti. 
Najmä malba -  v tomto systéme reprezentujúca celý pohyb myslenia 
spočívajúci v snahe objaviť tajomstvo Stvorenia -  je v spojení s poéziou 
a umením kaligrafie úzko viazaná na hlavnú os systému: Prázdno. V celom 
kultúrnom „mechanizme“ Číny od hudby, divadla, gymnastiky, umenia 
viesť vojny až po lekárske či dokonca kuchárske umenie zohráva Prázdno 
fundamentálnu rolu. V čínskej optike nie je „nekontúrovateľné“ Práz
dno, ako by sme možno predpokladali, niečo hmlisté alebo nejestvujúce; 
naopak, Prázdno (čínsky Qi) je  nanajvýš aktívnym činiteľom. Prázdno 
je z hľadiska pohybu či prechodu základných piatich živelných fáz (voda, 
oheň, drevo, kov a zem) konštitutívnym miestom transformácií, vďaka 
ktorým môže potom Plnosť dosiahnuť svoju dokonalosť. Ako základ
ný princíp dokáže v sebe zjednotiť rôznorodé a často aj inkompatibilné 
prvky. Vezmime si základné formy, ktorými sa riadi hudobná, literárna 
kompozícia, poézia a malba, a to bez toho, aby sme sa zaoberali detailmi. 
Prázdno je v hudbe občas vyjadrené určitou rytmickou synkopou, ale 
najčastejšie je to ticho, prerušenie. Je namieste otázka, ktorý skladateľ by 
nás dokázal presvedčiť o tom, že pri tejto intermisii ide o premyslený ťah, 
keďže prázdny moment prerušujúci kontinuálny rozvoj vlastne sám osebe 
otvára nový skladobný priestor: celkom odlišným zvukom napríklad umož
ňuje vzájomný presah (teda v istom zmysle kontinuálnosť) bez nevyhnut
nosti pokračovať v podobe určitej rezonancie. Podobne v básnickej skladbe 
je „zaradenie“ prázdnych typografických polí výsledkom rozpätia a roz
šírenia, významovej transformácie otvorenej pre vpád vonkajška. Ak sa 
však slovo básnika podrobené jazyku namiesto otvorenia opätovne uzat
vára do seba, nikdy nebude schopné sprostredkovať skutočnosť.

Rytmus nemá model mimo seba ani v sebe. Je to samopohyb jedinečné
ho jazyka básne. Kontinuálnosť opätovne dosahovaného rytmu -  vyvo
laná ním samým na základe diskontinuity -  je daná kontinuálnosťou 
putovania, od formy k forme, nomináciou, f... ] Avšak rytmika básne sa
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v sebe môže opätovne zrodiť jedine na základe sprostredkujúcich prázd
nych polí, pretože práve medzi nimi sa otvára celý horizont, z ktorého 
všetko znovu vychádza z ničoho. Básnický horizont nie je horizon
tom projekcií, ale otvorenosti -  umožnený vyzvaním -  toho, čo samé 
zo seba nie je otočené smerom k nám: Prázdna, Ničoho, mlčania...42

Prázdny Horizont, v ktorom prichádza k slovu vec sama, v ktorom 
vznikajú všetky slová a veci, predstavuje „to, čo sam o zo seba nie je  otoče
né smerom k nám“: ticho, prázdno niečo, čo je ešte len v prenatálnom 
stave, vyzývajúce k vysloveniu, preniknutiu a premysleniu, teda prekro
čeniu [...], ale z perspektívy skutočnosti, v ktorej je každé zjavenie uda
losťou par excellence. Znamením tejto udalosti je potom inakosť, ktorú 
nemožno previesť na identitu a totožnosť. Je to inakosť, ktorú možno len 
prežívať. Prežívanie udalosti interpretuje Maldiney ako jedinečné pri
svojenie toho, čo sa deje v zmysle konfrontácie či stretnutia s inakosťou. 
„S inakosťou sa možno len stretnúť,“ píše Maldiney, a dodáva: „A každé 
stretnutie sa deje ako prekvapenie.“43 Horizont otvorenia je horizontom 
vpádu udalosti -  prekvapenia -  oslobodeného od každého a priori a každej 
projekcie a očakávania, preto umelecké dielo vychádzajúce z tejto „prázd
nej strany“ nikdy nemôže „sklamať“:

Ešte je to svet
a nikdy Nikde bez záporu: čisté 
a nestrážené, to, čo človek dýcha, 
vie nekonečne, nežiada.44

Tieto Rilkeho slovát z Ôsmej elégie Maldineyovi pripomínajú tak myš
lienku čistého priestoru-dychu nekontaminovaného negativitou túžby 
a očakávania, ako aj patickú rovinu bytia v konfrontácii s prekvapivým 
vpádom udalosti; „je to svet [ ...]  čisté a nestrážené, to čo človek dýcha 
[...], nežiada“ -  to znamená moment, v ktorom je zásadným spôsobom

42 Ibid., s. 86. Pozri aj DU BOUCHET, A.: Qui n'est pas tourné vers nous. Paris: 
Mercure de France 1972.

43 Ibid., s. 80.
44 RILKE, R. M.: Elégie a requiem. Preklad M. Richter. Dunajská Lužná: MilaniuM 

2003, s. 67. Cit. p. MALDINEY, H.: L’art, l’éclair de l’être, s. 267.



112 Abstrakcia ako predmet starosti o dušu v umení. Kandinskij a Maidiney

destabilizovaná naša doterajšia existencia a spôsoby jej zakorenenia vo 
svete. Horizont sveta sa vďaka udalosti formuje a nanovo presúva inam 
a umelecké prežívanie udalosti môže otvoriť pole toho, čo je absolútne 
nové. Inak povedané, o umeleckom diele je potrebné premýšľať v o fo r 
málnej rovine, v rovine „formujúcej sa formy“, ktorá zahŕňa dva základné 
aspekty udalosti ako takej: a) moment „prázdna“ v zmysle neprítomnosti 
dopredu pripraveného zmyslu; b) moment plnosti, t. j. udalosti ako odha
lenia poľa absolútne novej skutočnosti. Z tejto perspektívy nie je zmyslom 
a poslaním umeleckého diela statické zobrazovanie a reprezentovanie, ale 
dynamické tvorenie novej skutočnosti.

*  *  *

Kandinského chápanie abstraktného umenia, v ktorom prestáva byť zmysel 
viazaný na zobrazovanie predmetov, možno vo formálnej rovine vnímať 
podobne ako realizáciu transcendentálnej husserlovskej redukcie, ktorej 
rezultátom nie je nič iné než posledný, neredukovateľný základ -  duša. 
Princíp všetkých princípov zase predstavuje zákon vnútorného znenia.45 
Umelecký obraz či dielo podľa toho nemožno chápať ako „obraz niečo
ho“. Keďže dielom sprostredkované zakúšanie fenomenálnosti sveta nie 
je podmienené nijakou reprezentáciou, menia sa v závislosti od toho aj 
výrazové prostriedky: po uzátvorkovaní námetu, figúry a materiálnej po
doby predmetu zostávajú abstrakcii už len čisté formy ako farba, kompozí
cia, hĺbka a Prázdno. Otvoreným „miestom“ ich javenia je ako posledný 
neredukovateľný základ Duša, ktorá je na psychickú entitu neredukova- 
teľným sídlom nepredmetných a inobjektívnych „vibrácií“. Tie zjavujú to, 
čo filozofický diskurz nemôže pomenovať bez odkazu na zmyslové a obra
zové projekcie, ktoré sú voči primordiálnej skúsenosti pociťovania vždy 
sekundárne. Kandinského pathos prezrádza niečo o potenciáli umenia, 
ktorý nemožno vyjadriť nejakou „ideou“ ani ako „ideu“. Obsahuje a vo 
svojej strohosti a neodôvodnenosti vyjadruje to, čomu sa nemožno naučiť 
inak ako vďaka zakúšaniu: apofantickú dimenziu príchodu existencie 
z temných hĺbok bytia. Špecifický spôsob bytia Kandinského foriem sa

45 V podobnom duchu interpretuje Kandinského tvorbu ďalší francúzsky feno- 
menológ M. Henry. Porov. HENRY, M.: Voir l’invisible: Sur Kandinsky. Paris: 
François Bourin 1988.
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nesprítomňuje na esencialistickom, znakovom či obrazovom základe, ale 
na základe nich samých a divák, ako aj filozof sa môžu poučiť zo spôsobu 
videnia skutočnosti, ktorá sa nedáva v mode použiteľnosti, kódovateľnosti 
či zhotoviteľnosti. Umelecká abstrakcia je v tomto ohľade pôvodnejšia 
a duchovnejšia než filozofická, pretože aktívne prepája existenciu s pô
vodnou odkrytosťou -  pravdou aisthésis, ako hovorí Maldiney. Preto sa 
umelecká abstrakcia vyznačuje pedagogickou či výchovnou funkciou: pri
vádza nás k tomu, čo uniká nášmu bezprostrednému potvrdeniu a pred
stavovaniu, učí nás, že skutočnosť nemôže byť predmetom jednoduchej 
skúsenosti. Tento umelecký jazyk nie je jazykom znakov, ale foriem. Forma 
nie je arbitrárna, čo znamená, že je volená účelovo vzhľadom na mieru 
zakotvenia vo svete, ktorý však nemôže označovať inak svojou tvori
vou silou. Skôr než oku a mysli necháva vyvstať svet form a  určená duši.
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