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O možnosti škaredého 

 

Peter TAKÁČ 

 

S príchodom postmodernizmu sme stratili osvietenskú celistvosť sveta. Skutočnosť sa 

fraktalizovala do rozdielov, plurality aspektov, nemožnosti objektívnej jednoty a úplnosti 

poznania. Napriek pesimizmu postmodernej globálnej obce sa ľudský duch opätovne vracia 

k problémom, a zápasí s nimi, aby napokon odhalil pravdu.    

Používanie slov nás mnohokrát vedie k ich hromadeniu a synonymii práve v prípade, ak 

sa nám predmet o ktorom hovoríme, nejaví úplne jasne, a pritom mu podvedome alebo skôr 

apriórne rozumieme. S týmto faktom sa stretávame v rôznych textoch, ktoré analyzujú estetickú 

kategóriu škaredého. Za fundamentálnou otázkou „Čo je to škaredé?“ sa ukrýva spletité 

organické pole miestami krvácajúce ale z veľkej časti stále neprebádané. 

 

„...škaredému je vlastná istá nevýrazná chuť, čo stanovuje rys spoločný s krásou, a bolo 

by taktiež možné uvažovať o definícii škaredého na základe prehnania kvalít, ktoré definujú 

krásno.“1 Jednoduchým konštatovaním „kde nie je krása, tam je škaredé“ môžeme zavrhnúť tento 

bipolárny model premýšľania, a postupovať s citovaním  Gironsovej: „Škaredé však nie je prostá 

neprítomnosť krásy: vyjavuje protikladnú inverziu krásy tým, že sa neustále kladie otázka: ako, 

ale ako je len možná.“2 Takto kladená otázka po možnosti existencii škaredého súvisí s otázkou: 

Čo umožňuje škaredé? respektíve Čím je umožnené škaredé? Nie je to len jeho anti-možnosť 

voči pozi-možnosti krásy? Potom by bolo škaredé len protikladom krásna, a to znamená presne 

vymedzené v oblasti protivy: toto je krásne, toto je škaredé. „... štúdium škaredého sa teraz zdá 

byť úplne nezávislé na reflexii krásy.“3 Skúsime si upresniť, čo nám kladie otázku: „Ako je 

možné škaredé?“ Je to krásne, ktoré sa pýta, alebo je to jedna z podmienok bytia, ktorá ho 

umožňuje? Dve koncepcie sveta: prvá, deliaca ho na čierny a biely, druhá, operujúca s jeho 

indiferentnosťou, by mali postačovať. Do akej miery však škaredé závisí od pohľadu subjektu na 

jeho zdanlivú či ozajstnú objektivitu? Škaredé sa týka nášho sveta, je stále nejako prítomné. 

Prítomné ako bytie, a aj jestvujúcno, súcno.  

                                                            
1 Gironsová, B. S.: Rizika ošklivosti, vytržení z poklidu krásna, s. 304. 
2 Tamže, s. 238. 
3 Gagnebinová, M.: Dějiny ošklivého, s. 340. 
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  Lucian Freud 

 

Britský maliar nemeckého pôvodu, vnuk Zigmunda Freuda, patrí v súčasnosti medzi 

najvýznamnejšie postavy svetového umenia. Svedčí o tom aj predaj jeho obrazu Benefits 

Supervisor Sleeping (1995), známy ako „Big Sue“, v máji 2008 aukčnou spoločnosťou  Christie's 

za 33,6 milióna dolárov, čím sa jeho dielo stalo najdrahšou predanou maľbou žijúceho autora.  

 

 

Lucian Freud - Benefits Supervisor Sleeping (1995) 

 

Hlavnou témou jeho obrazov je človek a jeho fyziognómia, podobne ako u jeho priateľa 

Francisa Bacona. Aj keď majú spoločný existenciálny postoj ich ďalšie smerovanie je odlišné. 

Celkové vyznenie maľby je z technickej stánky podtrhnuté hrubými ťahmi so širokým štetcom. 

Táto technická stránka úzko súvisí s námetom. Hrubosť maľby plynulo zvýrazňuje myšlienku. 

Dívame sa na nadmerne obéznu ženu, ktorej telo je rozvláčne uložené, a do popredia 

vystupuje jej tučnota. Freud maľuje to, čo pred ním naozaj je. Neľútostne skúma realitu 

a odhaľuje ju v jej plnosti. Práve tučnota stiera fyzické črty človeka, jeho rysy sa stávajú 
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neurčitými, splýva v masu. Priam bezpohlavný organizmus aktu, ktorého sa nemáme chuť 

dotknúť. Tvár modelu je pokrčená ako papierová guľa.4 Žena má nadmerné proporcie 

vytvárajúce celkovú amorfnú hmotu. Je vyliata do priestoru pohovky. Čo nám však Freud naozaj 

odhaľuje na tejto maľbe? Je to krásna plnosť tvarov evokujúcich Rubensové ženy, alebo len 

vystavuje to, čo by malo ostať skryté pod šatami: surovosť ľudskej existencie, ktorá vystupuje 

jedine cez kúsok nezabratého miesta na pohovke? Nedáva nám na výber, možnosť škaredého 

nepreteká medzi riadkami, ale zasahuje nás ako jemná krutosť žiletky prerezávajúcej sa bruškami 

prstov. Freud nás prenáša za horizont škaredého, za dokonalosť maľby, farieb, formy a obsahu 

priamo do jeho centra. 

 

 

Lucian Freud - Nude with Leg Up (1992) 

 

Freudov druhý obraz Nude with Leg Up (1992) je tak isto figurálnou maľbou. Nahý muž 

ležérne ležiaci s nohou na posteli nám ukazuje svoje pohlavie. Kompozične sa nachádza v centre 

obrazu, avšak to, čo je očividné, netvorí jeho jadro. Elegancia a otvorenosť s akou muž leží, je až 

                                                            
4 Pozri: Nahoum – Grappeová, V.: Kánony ošklivosti, s. 266 – 275.   
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zarážajúca. Obrazu po technickej stránke nič nechýba, prečo teda nereprezentuje krásu? Na prvý 

pohľad z neho vyviera ohromujúca vulgárnosť. Ak si ho rozdelíme virtuálnou uhlopriečkou na 

dve časti, pochopíme, že ľavá časť nás vťahuje do obrazu svojimi pozdĺžnymi líniami matracu. 

Následne narazíme na nohu, ktorej deformácia je príznakom toho čo nasleduje.  

Na oboch Freudových obrazoch je prítomný odtieň zelenej farby (pohovka, matrac) 

patriacej medzi chladné a upokojujúce, akoby mala zmierniť nahé telo v jeho provokácii. Realita 

Freudových aktov je „reálnejšia“ než tá skutočná. Muž na obraze odhaľuje svoje telo, nemá čo 

skrývať, všetko je viditeľné. Neprístupné je pre nás jeho myslenie, to čo sa mu odohráva 

(odohráva?) v mozgu nad bacuľatými lícami. Priama obscénnosť tela je obalom za ktorým sa 

ukrýva podstata – škaredé. „Škaredé sa tak ukazuje byť rozmedzím toho, čo je pre subjekt 

označované a čo je prehĺbené označujúcim.“5 

Na rozdiel od Cindy Shermanovej, ktorá vo svojich dielach predstavuje mnohé identity 

nezáväzné od identity osoby, identita Freudových portrétov je jediná. Nejedná sa však o 

„súčasnosť rôznych pohľadov na tú istú identitu, akú ponúkal kubizmus“6, „ani o existenciu 

rôznych identít viazaných na jeden predmet, ktorým je určité telo“7. Každá Freudová figurálna 

maľba je portrétom inej osoby ale ich spojením je identita prázdnoty.   

 

Ak by sme ho porovnali s Baconovým aktom z triptychu Three Studies for a Crucifixion 

(1962), nepozastavíme sa nad podobnosťou postele, matracu, ani tým, že oba akty ležia 

v uzavretej miestnosti za stiahnutými roletami a zatvorenými dverami. Rovnaká je ich podstata, 

reprezentujú škaredé. Freud v obscénnosti a vulgárnosti, Bacon v násilí a hrôze. Tieto dva 

výpovede sa podieľajú na kánone škaredého, ktorý „sa neodvodzuje ani od idey, ani od citu.“8 

Jeho kánon je ukotvený v konkrétnosti. Preto ustúpme od tak častého skúmania škaredého cez 

objektív etiky, mnohokrát len slepo nasledujúceho tradíciu krása = dobro, škaredé = zlo. 

Gagnebinová správne podotýka k estetike ako celku: „Horizont estetického nie je viac etikou, ale 

skôr metafyzikou.“9 

 

                                                            
5 Gagnebinová, M.: Dějiny ošklivého, s. 339.  
6 Vaňek, J.: Estetika myslenia a tela, s. 92. 
7 Tamže, s. 92. 
8 Gagnebinová, M.: Dějiny ošklivého, s. 340. 
9 Tamže, s. 360. 
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Zopár poznámok k Dexterovi 

 

Záporná a hlavne druhoradá postava vraha, násilníka, zlosyna bola v rôznych epických 

príbehoch charakterizovaná tmavými otieňmi, čiernymi či tmavohnedými vlasmi, cerením zubov, 

škľabením sa, samotnou fyzickou veľkosťou a podobne. Mnoho podobných charakteristických 

znakov sa dnes mení. Postava zločinca už nie je druhoradá, stáva sa hlavným hrdinom, aj keď 

anti-hrdinom, aj keď predložka anti- je chápaná skôr v pozitívnom zmysle.  

Súčasný americký seriál Dexter je charakteristický rovnomenným hlavným hrdinom, 

imponujúcim masovým vrahom.  Dexter už má svetlé vlasy, zuby cerí len keď sa zvodne usmieva 

a má naučené svedomie, kód, ktorý mu vštepil jeho nevlastný otec. Oblieka sa do svetlých 

odtieňov, a iba keď sa chystá zabíjať, berie si rituálne, tmavé oblečenie. Nežije niekde 

v daždivom meste, ale v slnečnom Miami. Svoje konanie si vnútorným hlasom (pre diváka) 

morálne ospravedlňuje, a pretože musí zabíjať, zabíja len zločincov. 

Škaredé tu už nemá svoje tradičné miesto. Estetika seriálu je založená na zmene pohľadu 

nielen po vizuálnej stránke, ale prevažne po etickej. Krvavé škvrny pripomínajú abstrakné 

maľby, rosekané telá su uložené v plastových vreciach ako obyčajný kuchynský odpad. Práca 
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Dextera ako forenzného policajta je predvedená ako umelecká činnosť. Keď skúma dopad 

kvapiek krvi, tvorí pritom malú performace, ktorej výsledkom je abstrahovanie od krvi, a jej 

primárna podstata je od nej odňatá. Krv je médiom nenesúcim život ale informáciu, a tak je 

možné z nej urobiť nástroj pre ovládnutie vnímania diváka, podobne ako sa to stalo samotnému 

hlavnému hrdinovi v detstve. 

 Škaredé si našlo svoju cestu z umenia do všedného, každodenného života, kde je už 

ponúkané ako niečo prirodzené, hodné stotožnenia sa s hlavným hrdinom. Napokon Dexter bol 

nominovaný a aj ocenený mnohými cenami vrátane Emmy a Zlatého glóbusu.   

 

 

 

Dexter (2006-2009) 
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