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Literárne zrkadlenie skutočnosti 

 

Gabriela ŠTEFANOVÁ 

 

Každý národ, každá kultúra má svoje špecifické črty, ktoré ju robia jedinečnou. Nezáleží na 

veľkosti národa, bohatstve histórie či štátu, všade je to zachytávanie niečoho pominuteľného, 

ale dôležitého. Vďaka umeniu si môžeme uchovať veľmi veľa z našej minulosti a odovzdať to 

budúcim pokoleniam. Vo všetkom sa odzrkadľuje obraz konkrétnej spoločnosti, jej kultúry, 

tradície, hodnôt a morálky. Čitateľovi sa odkrýva nielen realita ľudskej existencie, ale aj skrytý 

odkaz autora. Spôsob, akým autor podáva informáciu a nakoľko ju čitateľ príjme, podieľa sa na 

formovaní ich osobnosti navzájom. Miesto a funkčnosť umenia/literatúry odkrýva problémy 

spojené s interpretáciou sveta aj obrazu človeka, ktorý je v nej obsiahnutý. Tieto reflexie majú 

svoje špecifiká viazané na spôsoby prístupu a chápania vzťahu človeka a sveta. Máme tu na 

mysli predovšetkým noetické, estetické/poetické a etické súvislosti a ich interpretačné možnosti 

a výpovede. 

Umenie má veľmi dôležitú, ba v niektorých oblastiach až nenahraditeľnú úlohu, v kontakte 

človeka so svetom a skutočnosťou. Cez umelecké dielo môžeme odhaľovať celok sveta. 

Neopisuje len skutočnosť, ale vytvára nový celok z jej elementov. Umelecké dielo je 

prostriedkom, modusom umeleckej reflexie. „Umenie ako súbor činností a výtvorov je dôležitou 

a svojbytnou súčasťou, nie je teda voči skutočnosti niečím menejcenným či nadbytočným. 

Umenie tvorí ľudskú skutočnosť a zostáva skutočnosťou“, „...znamená však skutočnosť 

zvláštneho a svojrázneho typu“ (Mokrejš, 1966, s. 98). Autor netvorí umelecké dielo len preto, 

aby zachytil skutočnosť, jej poznanie, resp. jej interpretáciu, ale aj preto, aby vyjadril svoje 

názory a pocity, ktoré v ňom vyvoláva svet a táto skutočnosť. Svojím dielom chce umelec 

prezentovať svoje myšlienky a zapôsobiť na čitateľa. Z hľadiska umelca spočíva spoločenská 

platnosť umeleckého diela pravdepodobne v prekročení vlastného subjektu, z ktorého by mal 

vzniknúť akt umeleckej tvorby. J. Števček to vyjadril takto: „Autor je teda subjekt, ktorý 

predstavuje jednotu spontánneho a uvedomeného, a toto uvedomené je práve tým kultúrnym 

alebo kultúrnotvorným momentom, ktorý je pre umenie každej epochy veľmi závažný“ (Šmatlák 

– Števček, 1981, s. 166).  
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Filozofia sa postupne emancipovala od mýtického pohľadu na svet a etablovala sa ako 

špecifický spôsob pojmového uchopenia skutočnosti. K samostatnosti sa rozvíjali i literatúra 

a umenie, ktoré sa postupne vymaňovali z područia mýtu. Filozofické chápanie prírody 

a spoločnosti pomohlo utvárať platformu, na ktorej vyrastali literárne diela, v určitých prípadoch 

bola literatúra formou vyjadrenia priameho filozofického názoru. Na túto tendenciu nás 

upozorňuje E. Farkašová: „Sme svedkami rozmachu „literarizujúcej filozofie“, pre ktorú sa esej 

stáva akoby jediným legitímnym modelom výpovede, zároveň však zaznamenávame priam 

explóziu „filozofujúcej literatúry“, v ktorej zas vo výdatnej miere dochádza k nahrádzaniu 

epických línií filozofickou reflexiou. Dôsledkom procesu ústretovosti je nielen tematizácia 

podobných problémov v rámci filozofie a literatúry, ale aj približovanie spôsobov ich 

prezentovania v textoch, akéhosi „vyrovnávania“ štýlov, resp. jazykov. Filozofia akoby dospela 

k náhľadu nielen o nemožnosti dosiahnuť systematické poznanie celku, ale aj k náhľadu, že 

takéto poznanie už dnes nepredstavuje pre ňu zmysluplnú úlohu. V tomto nahliadnutí možno 

vidieť korene jej rezignácie na filozofickosť a zároveň korene jej ambícií na literárnosť“ 

(Farkašová, 1998, s. 106, 114). 

Umenie vychádza zo skutočnosti a záleží aj od umelca, aký postoj k nej zaujíma, ako verne ju 

zobrazuje. Metaforické obrazy zachycujú podstatu vnímaného sveta a obohacujú naše videnie 

skutočnosti. Čím viac umenie postihuje tieto podstaty, tým viac sa rozširuje naša skúsenosť 

a prikláňame sa k tým názorom, ktoré tvrdia, že umenie nereprodukuje to, čo je viditeľné, ale 

zviditeľňuje (Welsch, 1993, s. 28). Skutočnosť tvorí jednu zo základných dimenzií umenia, cez 

ktorú môže človek vstúpiť do kontaktu s realitou, ktorá ho cez umenie oslovuje, ale zároveň 

svojou umeleckou aktivitou pristupuje nielen ku skutočnosti, ale zároveň i k sebe samému. Ak by 

sa umelec o skutočnosť nezaujímal ako o problematickú, prestal by skúmať a objavovať realitu, 

stal by sa z neho iba napodobňovateľ – ilustrátor skutočnosti. Umenie je určitou tvorbou, 

skutočnosť zároveň tvorí a produkuje: „Umeleckou činnosťou človeka získava skutočnosť 

dôležitú, špecificky ľudskú dimenziu, v ktorej sa realizuje jedna zo základných možností 

človeka“ (Mokrejš, 1966, s. 11). Pod pojmom skutočnosť nerozumieme iba súcno okolitých 

predmetov, ale chápeme ju ako niečo dynamické a premenlivé, čo útočí na človeka, ktorý je jeho 

súčasťou, a vťahuje ho do svojho stredu. Skutočnosť je jeho východiskom a zároveň výsledkom 

človeka, v ktorej človek vlastne realizuje sám seba. Základom ľudskej činnosti je skutočnosť, 

ktorá sa otvára iba vnímavému človeku a zároveň je i korelátom osobnosti, na ktorú je úzko 
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viazaná. Táto vyhranená a bohato diferencovaná individualita je hlavným predpokladom 

umeleckej tvorby. Disponuje schopnosťou vstupovať do najrozmanitejších vzťahov, schopnosťou 

citlivo a intenzívne reagovať na skutočnosť a prenikať do najrozmanitejších štruktúr ľudskej 

pospolitosti. Je to aktívny proces, ktorý je výsledkom celého kontextu a rozsahu prežívania sveta 

umelcom a preniká hlboko do vrstiev podvedomia. Svojráznosť umenia vyplýva z objektívnych 

vlastností predmetu poznania, teda zo samej skutočnosti, je preto potrebné, ak rešpektujeme tento 

aspekt, pokladať aj umeleckú formu prístupu za určitý produkt poznania (čiže určitý poznávací 

obraz o špecifickosti predmetu). Po odhalení tejto špecifickosti predmetu nasleduje možnosť 

umeleckého poznania, ktoré vlastne podmieňuje umelecký spôsob reflexie. Svoj cieľ umenie 

dosiahne až pretvorením predmetu. Niektorí autori vysvetľujú túto hranicu medzi utváraním 

a poznaním ako tzv. koncepciu “odrazu a vyjadrenia“. Odraz je cieľom vedy (je to objektívny 

svet, ktorý je jej výsadou) a vyjadrenie ľudskej subjektivity je zmyslom umenia. Rozdiel medzi 

nimi je zároveň rozdielom medzi poznaním a tvorbou; to znamená, že subjekt si poznaním 

osvojuje to, čo nepozná, a v tvorbe môže prejaviť vlastnú subjektivitu. Človek nemá len rozum, 

ale má aj cit, zmysly, obrazotvornosť a predstavivosť, ktoré ovplyvňujú ľudské poznanie. 

Poznanie, ku ktorému vedie literatúra, je zmyslovo-citovým, poznaním dovnútra: „Literatúra 

poskytuje iný druh poznania ako veda: poznanie emotívne (vnútorné), ktorého hodnota spočíva 

najmä v tom, že pôsobí na organizáciu našich emócií a vzťahov (A. F. Begiašvili), že nás 

emotívne dotvára alebo pretvára“ (Farkašová, 1998, s. 111). Skúsenosť človeka sa prejavuje 

v literatúre a zároveň cez ňu sa tiež dozvedá o skúsenosti iných ľudí, môže sa empaticky 

zúčastniť na všetkých skúsenostiach, ktoré by inak nezakúsil v limite svojho života. Podľa J. 

Locka, všetky naše vedomosti pramenia zo skúsenosti a skúsenosť je všetko, s čím bezprostredne 

pracuje vedomie človeka počas jeho života. „Umelecké dielo sa tvorí nielen preto, aby 

objektivizovalo obrazné postihnutie skutočnosti, ale aj s cieľom pôsobiť na „konzumenta“ 

umenia. Tieto dve úlohy sa realizujú súčasne a vo vzájomnej spätosti, čo mimochodom 

nevylučuje isté diferencie medzi nimi“ (Chrapčenko, 1980, s. 196). 

V literatúre možno nájsť dve formy zobrazenia skutočnosti a ako uvádza D. Slobodník, jedna 

je „reálna, objektívne prežívaná človekom“ a druhá odhaľuje „javy, ktoré objektívne 

v skutočnosti neprebehli, ale pôsobia na ďalšie formovanie štruktúr bytia a vedomia“ (Slobodník, 

1988, s. 58). Je to svet predstáv, ktorý rozširuje časopriestorové hranice bytia a obohacuje 

duchovný svet spoločenstva. Základným predpokladom tejto skutočnosti je existencia jazyka 
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a rozvinutá činnosť vedomia, pričom jazyk tu vystupuje ako nosič informácií (mení našu realitu 

na interpretovanú skutočnosť), ktoré predpokladajú schopnosť porozumenia. Je prvou realitou, 

s ktorou sa čitateľ filozofického či literárneho diela stretáva. Interpretácia textu ale prechádza 

podrobnými analýzami.  

Už od najstarších období ľudskej spoločnosti sa prepája realita s fantáziou, literatúra faktu 

s literatúrou „snívanou“. A za tým všetkým je jeden spoločný menovateľ, ktorým je človek. On 

vytvára všetky hodnoty, normy a pravidlá, ktoré neskôr pretavuje do svojho konania a správania 

a zároveň do svojich umeleckých diel. Ide o duchovnú činnosť, v ktorej sa odráža jeho sloboda, 

voľba, ale i povinnosť. A to všetko vytvára ďalšie množiny problémov. 

Tým, že človek má neustále ambíciu pýtať sa a hľadať odpovede, konfrontuje všetky svoje 

hodnoty, normy a poznatky, ktoré doteraz nazberal, so skutočnosťou, ktorá ho momentálne 

obklopuje. No neustále naráža na niečo nejasné, čo v ňom vyvolá ešte väčšiu zvedavosť a kolotoč 

sa opäť roztáča. Podnet na túto aktivitu (ktorá ako keby sa neustále znásobovala) prichádza vo 

veľkej miere z jeho vlastného vnútra. „Človeka však od počiatku sprevádza ambícia pýtať sa 

nielen na svet, ale i na seba, preto si vytvára určité obrazy nielen o svete, ale i o sebe. Obraz má 

svoju poznávaciu úroveň, ktorá sa koncentruje do pojmov sebapoznania a sebauvedomenia. ... 

Taký obraz a priestor ľudského chcenia prameniaci z hĺbky ľudskej slobody a tvorivosti, navyše 

bez akéhokoľvek príkazu zvonku, môžeme nájsť v umení, ktoré stojí podstatne bližšie 

k porozumeniu života, ako je tomu v prípade vedy. Imaginácia, ktorá sprevádza tvorbu takého 

obrazu je spojená s katarziou i výzvou zároveň, potom špecifický režim umeleckej (literárnej) 

narácie poskytuje prostriedky i nástroje na odkrývanie mravného rozmeru človeka, ale 

predovšetkým jeho mravnej zmeny. Umenie sa stáva fenoménom, ktorý prináša nový obraz sveta 

a spolupodieľa sa dokonca i na tom, čo sa niekedy charakterizuje ako rozpad morálnych hodnôt“ 

(Bilasová – Žemberová, 1999, s. 36 – 37). Práve tento fenomén v priestore literatúry si zaslúži 

pozornosť a analýzu. 

V postmodernej spoločnosti vývoj spoločnosti prináša aj rozvoj mravných zákonov/pravidiel, 

princípov a hodnôt, ktoré vplývajú na pretváranie postojov človeka a jeho vzťahu ku skutočnosti. 

Utvára sa to pomocou sebahodnotenia a hodnotenia človeka ako takého, pretože iba vďaka 

tomuto jedincovi, ktorý to všetko vidí, pozoruje a aktívne do tohto procesu zasahuje, sa môžu 

uskutočniť zmeny. Tam zároveň hľadá svoju vlastnú identitu. „Prevládajúci proces personalizácie 

v súčasnej spoločnosti je možné vnímať ako úsilie, ktoré sprevádza túžba po odlišnosti, po 
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uvoľnení, po okamžitom osobnom naplnení a po slobode bez akéhokoľvek obmedzenia zvoliť si 

svoj jedinečný spôsob života“ (Bilasová – Žemberová, 1999, s. 11). Umenie vzniká a rastie spolu 

s existenciou človeka, kompenzuje mu istý deficit v jeho živote.   

Približne od 19. storočia sa filozofia a literatúra 1 zbližujú stále viac a mohli by sme povedať, 

že je to predovšetkým viditeľné v rovine etickej, v úvahách o stave kultúry, spoločnosti a ľudskej 

identity, v ktorých vo vzájomnej interakcii sa vytvárajú nové duchovné, literárne, spoločenské 

a mnohé iné nemenej dôležité hodnoty. 

Ľudia vo svojich prístupoch k svetu nezačínajú vždy znova, od začiatku, ale tak, že nadväzujú 

(často aj podvedome na činnosť predchádzajúcich generácií a využívajú ich skúsenosti tak vo 

vede, ako aj v umeleckej činnosti. Svoju skúsenosť človek nadobúda nielen zo správneho 

konania, ale aj z chybného či omylného konania. Východiskom pochopenia všetkých premien 

v literatúre je človek. Súhlasíme s názorom E. Farkašovej, že „...poznanie vlastnej minulosti je 

veľmi dôležitý predpoklad aj pre orientáciu v prítomnosti a pre projektovanie podôb budúcnosti; 

uvedomelý vzťah k vlastnej minulosti má nielen noetický, ale aj etický rozmer. Ak prestáva 

fungovať pamäť  a narúša sa kontinuita minulého, prítomného a budúceho diania v ktorejkoľvek 

sfére, stráca sa schopnosť sebareflexie, sebapotvrdzovania ako osobitnej a jedinečnej 

´existenciálnej jednotky´“ (Farkašová, 1998, s. 76).  
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