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MIESTO PRAVEKÝCH ARTEFAKTOV V KULTÚRE 20. A 21. STOROČIA 

 

Lukáš MAKKY 

 

 

Problematiku, ktorú v predloženom príspevku prezentujem, som čiastočne načrtol už 

vo viacerých publikačných celkoch a systematicky, aj keď nie s rovnakým zameraním a 

intenzitou, sa jej venujem dlhšie. Považovať pravek a praveké obdobie iba za historicky 

ukončenú etapu dejín a praveké artefakty vnímať ako „archív nazerania na svet určitej 

kultúry, ktorá čaká na „prečítanie“,
1
 bez identifikovania väzieb na súčasnosť a uvedomenia si 

a akceptovania ich miesta v dnešnej kultúre, predstavuje nekomplexný pohľad na pravek ako 

taký.  

Cieľom príspevku nie je (ako by sa mohol niekto nazdávať) stanoviť a pomenovať 

spôsoby, ako má súčasný recipient a súčasná kultúra chápať praveké artefakty a ponúknuť im 

model recepcie či prezentovať akýsi návod na požadované „čítanie“ jednotlivých 

významových vrstiev. V tomto prípade by som zachádzal do širokého metodologického, ale 

z veľkej časti aj kunsthistorického a estetického problému, ktorý by potreboval väčší rozsah 

na riešenie a smeroval by som k „nežiaducej“ unitárnosti významov a vysvetlení. Možností, 

ako nazerať na výrobky pravekých tvorcov, je viacero, a preto sa veľkým oblúkom taktiež 

vyhnem zradnej, ale lákavej sieti riešenia statusu pravekého umenia (umelecké remeslo, 

umelecké výrobky, výrobky s umeleckou hodnotou). Analyticky a systematicky len 

zhodnotím rozpracovanie a vzťah odbornej verejnosti k danej téme v skúmanom období, 

a problematiku umenia budem vnímať v tej podobe, ako bola nastolená minulými autormi. 

Primárne budem sledovať naozaj a výhradne miesto, ktoré si praveké artefakty s pomocou 

archeológov a iných vedcov či teoretikov vydobyli a v súčasnej kultúre „zaslúžili“. 

Zaradiť praveké artefakty do súčasnej kultúry, resp. zhodnotiť ich miesto, predstavuje 

úsilie rovnajúce sa s identifikovaním vrtkavého a nestabilného miesta v dynamickom procese, 

ktorým kultúra bezpochyby je. Ako som prezentoval na konferencii v Bratislave (Kreativita, 

                                                 
1
 NOVOTNÝ, Ľubomír. Počiatky pravekého umenia na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 2014, s. 67. ISBN 

978-80-8128-080-1 (ďalej ako NOVOTNÝ, Ľ. Počiatky pravekého umenia na Slovensku, s.). 
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kultivácia, kultúrnosť, konanej 15. mája 2014): „Aj napriek tomu, že ktorýkoľvek artefakt 

pravekého sveta nebol vytvorený v modernej alebo nedávnej dobe a nevznikol ako súčasť jej 

kontextu a štruktúr, [...] predsa sa stal integrálnou súčasťou dnešnej kultúry“.
2
 

Dialektika minulosti a súčasnosti, minulých hodnôt a súčasných interpretácií, 

stratených významov a súčasných aktualizovaných štruktúr predstavuje pole, ktoré sťažuje 

definíciu a jednoznačné vymedzenie postavenia pravekých artefaktov v súčasnej (v širších 

kontextoch modernej) kultúre a spoločnosti a pole, ktorého integráciu do aktuálneho 

vedeckého diskurzu dlhšie sledujem a (s rovnakým úsilím) iniciujem. Vychádzajúc z tohto 

predpokladu a tvrdenia (ktorý sa stal taktiež určujúcim východiskom predloženého náčrtu), 

vymedzil som pole pôsobnosti pravekých artefaktov v súčasnej kultúre na tri oblasti: 1. 

pravek ako prvok diskurzu; 2. pravek ako časť kultúrneho dedičstva; 3. pravek ako obsah 

inštitúcií a mediálnej produkcie.
3
 Praveké artefakty v uvedených podobách vstupujú do 

súčasnej kultúry na dvoch úrovniach: (1) Ako pripomienka kultúrnej minulosti [pasívne 

pôsobenie artefaktov – doplnil L. M.]; (2) Ako aktuálny činiteľ kultúrnej aktivity [aktívne 

pôsobenie artefaktov – doplnil L. M.].
4
 V príspevku ma budú zaujímať obe úrovne 

participácie v komplexnom celku, ktorý tvorí skúmané miesto artefaktov. 

Integrácia pravekých artefaktov do súčasnej kultúry začala úplne prirodzene a logicky 

ich objavením a (opätovným) „vystúpením na svetlo sveta“. Viaceré „senzácie“ a články 

o nálezoch už (v priebehu a predovšetkým) koncom 19. storočia vzbudili záujem (estetickej 

                                                 
2
 MAKKY, Lukáš. Dialóg dvoch kultúrnych celkov: súčasnosť a pravek. In: GAŽOVÁ, Viera (ed.). 

Kulturológia: Kreativita, kultivácia, kultúrnosť.  Ed. Viera Gažová. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2014, s. 152. ISBN 978-80-223-3616-1. (ďalej ako MAKKY, L. Dialóg dvoch kultúrnych 

celkov..., s. ). 
3
 MAKKY, L. Dialóg dvoch kultúrnych celkov... s. 152; Problematika mediálnej produkcie a pravekých 

artefaktov má viacero rovín a popri historickej, estetickej a umenovednej otvára aj problém etický. Často však 

média predstavujú ústrednú silu a prostredníka propagácie materiálu archeologického bádania a v posledných 

rokoch ústredný prvok začlenenia pravekých výrobkov do súčasnej kultúry. Bližšie MAKKY, Lukáš. Vplyv 

médií na zvýšenie estetického záujmu o praveké artefakty/umenie. In: Konferencia Súmrak médií (Košice, 23. 

24. 10. 2013); TRUBÍNI, Ľuboš. Fidvár pri Vrábľoch – európsky unikát! [online]. 11. 05. 2010. [cit. 27. 11. 

2014]. Dostupné z: http://www.zitava.sk/ pozitavie-v-praveku/fidvar-pri-vrab%C4%BEoch-%E2%80%93-

europsky-unikat; Unikátny nález hrobky v Poprade – Matejovciach [online]. [cit. 27.11.2014]. ISSN 1335-

4418. Dostupné z: http://www.sme.sk/c/2976010/unikatny-nalez-hrobky-v-poprade-matejovciach.html; V 

Matejovciach ide o európsky unikát [online]. [cit. 27. 11. 2014]. Dostupné z: http://www.podtatranske-

noviny.sk/clanok?page=53&perpage=200&article=11924; Vrábeľský Fidvár bol väčší ako Mykény [online]. 7. 

10. 2013. [cit. 27. 11. 2014]. Dostupné z: http://www.zapadoslovenska.sk /video/849 
4
 MAKKY, L. Dialóg dvoch kultúrnych celkov... s. 153.  

http://www.zitava.sk/%20pozitavie-v-praveku/fidvar-pri-vrab%C4%BEoch-%E2%80%93-europsky-unikat
http://www.zitava.sk/%20pozitavie-v-praveku/fidvar-pri-vrab%C4%BEoch-%E2%80%93-europsky-unikat
http://www.sme.sk/c/2976010/unikatny-nalez-hrobky-v-poprade-matejovciach.html
http://www.podtatranske-noviny.sk/clanok?page=53&perpage=200&article=11924
http://www.podtatranske-noviny.sk/clanok?page=53&perpage=200&article=11924
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povahy) ľudí, ktorý vydobyl nálezom špeciálne miesto v kultúre. O podobnom záujme až 

obdive, ktorý je kľúčový pre participáciu objektov našej minulosti na súčasnom dianí, 

vypovedá aj známa anekdota, ktorá hovorí o návšteve španielskej jaskyne Altamira Pablom 

Picassom, ktorý vraj, keď uvidel maľby, povedal: „Nik z nás by nedokázal takto maľovať “.
5
 

Skôr ako prejdeme na hlavnú časť skúmania, dovolil by som si ešte pripojiť myšlienku z 

knihy Počiatky pravekého umenia na Slovensku od Ľubomíra Novotného, ktorá komentuje 

miesto pravekých artefaktov v kultúre slovami: „Pamiatky tohto druhu [praveké umenie, 

úžitkové umenie – doplnil L. M.] z územia Slovenska sú nedeliteľnou súčasťou európskeho 

kultúrneho dedičstva.“
6
 

Pri svojom skúmaní, dokazovaní a ilustrovaní budem vychádzať zo slovenského 

(česko-slovenského) kontextu, ktorý bude miestami (iba) čiastočne prekročený v prospech 

širších súvislosti sledovaných zámerov. Miesto pravekých artefaktov sa budem snažiť 

objasniť v dvoch bodoch: v rovine knižnej (čiastočne mediálnej) kultúry a v rovine 

kurátorskej, galerijnej, či výstavnej praxe (na príklade vystavovania pravekých artefaktov). 

O praveké objekty vo výstavnej praxi a kurátorskej činnosti mám záujem len, ak boli 

prezentované so zámerom poukázať na hodnotu, ktorá prekračuje triviálne vnímanie ako 

„pripomienky kultúrnej minulosti“, a teda ak je zámerom kurátora prezentovať dané artefakty 

ako umenie alebo umelecké či kultúrne predmety. 

Neujasnené pozície pri klasifikácii pravekých výrobkov ako predstaviteľov umeleckej 

sféry, raz liberálnejšie, inokedy prísnejšie kritéria výberu alebo dôraz na samotný fakt veku 

ako atribútu hodnoty, dokazuje komplexnosť a neustálu otvorenosť problému „pravekého 

umenia“ (ale aj umenia ako celku
7
) a jeho pôvodu.

8
 Otázka pôvodu umenia vystala už dávno 

a vždy „vŕtala“ v hlave rôznym mysliteľom. Ale až objavením a predovšetkým uvedomením 

                                                 
5
 AČ, Michal. V pravekých jaskyniach. In: SME [online]. 14. 10. 2010. [cit 27.11.2014]. ISSN 1335-4418. 

Dostupné z: http://cestovanie.sme.sk/c/5588273/v-pravekych-jaskyniach.html 
6
 NOVOTNÝ, Ľ. Počiatky pravekého umenia na Slovensku. 250 s.  

7
 CIPORANOV, Denis – KULKA, Tomáš. Co je umění?: Texty angloamerické estetiky 20. století. Praha: Pavel 

Mervart, 2011. 440 s. ISBN 978-80-873-7846-5.  
8
 MAKKY, Lukáš. Kritická analýza existencie (pojmu) „pravekého umenia“. In: ESPES: elektronický časopis 

spoločnosti pre estetiku na Slovensku [online]. roč. 2, č. 1, 2013. Dostupné 

z:http://casopisespes.sk/index.php/archiv-cisel/rocnik-2-cislo-i/122-kriticka-analyza-existencie-pojmu-

pravekeho-umenia 

http://cestovanie.sme.sk/c/5588273/v-pravekych-jaskyniach.html
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si adekvátnej hodnoty pravekých nástrojov a umeleckých predmetov, sa pozornosť bádateľov 

otočila správnym smerom. Inak to nebolo ani u nás. V prvom ročníku časopisu Prúdy z rokov 

1909 – 1910 Pavol Bujnák uverejnil článok pod názvom Stará a nová estetika, v ktorom sa 

venuje porovnaniu klasických estetických teórií a moderných estetických názorov, ale čo je 

pre nás najdôležitejšie, pýta sa „[...], aký základ má umenie[?].“
9
 Vo vysvetlení sa odvoláva 

na estetickú emóciu (ako vyššiu ľudskú emóciu), ktorá má podľa neho najvyššiu pôsobnosť 

vo vede, umení, v náboženstve a mravnosti, ale potrebuje, priam vyžaduje istý stupeň kultúry, 

aby mohla existovať.
10

 Stupeň kultúry, ktorú pravekí obyvatelia aj prostredníctvom výroby 

umeleckých predmetov bezpochyby dosiahli. 

Hľadaniu pôvodu tvorivej činnosti venoval pozornosť aj Ján Volko-Starohorský. 

Napísal: „[...] my v prírode nachodíme už len hotové kultúry a hoci sú ony i ďaleko staré, ale, 

ako pozorujeme, nijako nie sú počiatkom kultúry. Sú už hotovým, celkovým výtvorom, ktorý sa 

s času na čas a v pokroku času stále a stále mení, dospieva a zdokonaľuje, vytvára nové formy 

a nové tvary. Počiatok kultúr nám je ešte vždy hmlistou rúškou tajnosti zakrytý.“
11

 Na rozdiel 

od Bujnáka, ktorý prejavil záujem o viacero kultúrnych celkov a o podobu estetickej emócie 

v nich, Starohorský sa zameral na celú konštantu kultúry, ktorá, ako sám hodnotí, je len 

pojmovým konštruktom a terminologickou „nálepkou“ pre lepšiu identifikáciu a triedenie 

artefaktov. Je si vedomý, že značenie na základe špecifických znakov je nutné, ale súčasne 

s touto nutnosťou až pragmatizmom vedeckého bádania vnútorne nesúhlasí. Umelé členenie 

kultúry, kultúrneho diania a kultúrnych artefaktov na jednotlivé celky, ktoré reflektujú len 

aktuálny stav bádania a fragmentarizujú vývoj, ktorý je následne nutné umelo a nešetrne 

„zlepiť“, priam romanticky odmieta a na teoretickej rovine ho bojkotuje.
12

 Napriek odlišnému 

smerovaniu kritiky a odlišným problémom analýzy, Starohorského protest veľmi pripomína 

Dubuffetovo kultové dielo Dusivá kultúra (1986) a jeho kritiku akademizmu, ktorý podľa 

menovaného francúzskeho autora poznanie okliešťuje, vyberá isté momenty a selektuje ich na 

                                                 
9
 BUJNÁK, Pavol. Stará a nová estetika. In: Prúdy. roč.1, 1909/1910, s. 136 

10
 BUJNÁK, Pavol. Estetická metóda. In: Prúdy: revue mladého Slovenska, roč. 2, 1910/1911, s. 66.  

11
 VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Počiatky kultúry. In: Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. 20, č. 

1,1926. s. 7.  
12

 VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Počiatky kultúry. In: Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. 20, č. 1, 

1926, s. 7.  
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vybraný okruh artefaktov, či už takých, ktoré sa zachovali alebo takých, ktoré daný teoretik 

(alebo skupina, príp. tradícia) vyberú za „reprezentatívne“.
13

 

Pojem umenia sa aj napriek akademickému záujmu a situovaniu jeho pôvodu 

do praveku neobohatil o definíciu alebo aspoň kritériá, ktoré by dovoľovali konkrétnym 

artefaktom prideliť požadovaný status. Priamo pri aplikácii na praveké artefakty sa pojem 

umenia v prvej polovici 20. stor. používal veľmi benevolentne, ako napr.: „nachodíme zbroje 

a nástroje prvotného človeka, na ktorých už vidíme istý stupeň umenia,“
14

 „můžeme snad 

spatřovati jakýsi národní svéráz reliéfního umění gálskeho.“
15

 Z podobného užitia pojmu 

umenie by som si dovolil vyvodiť záver, že „praveké umenie“ sa chápalo skôr ako schopnosť 

pravekého remeselníka vytvoriť artefakty presahujúce formou, či skôr výzdobným prvkom, 

nástroje každodenného užitia a vydobývajúce si v plejáde pravekých artefaktov špecifické 

postavenie. Iné vysvetlenie, ako mohli jednotlivé pasáže autori pôvodne zamýšľať, by 

smerovalo skôr k banalizácii umenia a k jeho zrovnaniu s každodennými výrobkami 

pravekého sveta, s čím osobne nesúhlasím, aj keď hromadné, nekategorizované vystavovanie 

pravekých artefaktov a pravekého „umenia“ na výstavách ako napr. Počátky lidstva ve světle 

anthropologie, archeologie a umění, ku ktorej sa v druhej časti práce ešte dostanem, svedčí 

o opaku.
16

 

K definícií umenia, ktorá sa nepriamo dotýka aj praveku, by sme si mohli dopomôcť 

časťou z úvodu knihy Dejiny výtvarného umenia na Slovensku od Vladimíra Wagnera. 

„Výtvarné umenie je tým štádiom kultúry ľudstva, ktoré nastalo vtedy, keď duch človeka, 

príduc k poslednému bodu životných požiadavkou, bol všestranne presiaknutý tvoriacimi 

momentami, a ostával mu ešte pritom prebytok nevyužitej energie. Táto energia časom 

vzrástla v mohutnú lávu, ktorá musela vykypieť a uplatniť sa. Predovšetkým dotkla sa reálnej 

a abstraktnej psychiky človeka, a pobádala ho k tvorbe. Tak to bolo pred mnohými tisícami 

rokmi, a tak je to aj dnes. Ekspanzivita umenia závisí od psychickej kvality človeka. Na tejto 

                                                 
13

 DUBUFET, Jean. Dusivá kultúra. Praha: Herman & synové, 1998, s. 8-18. 
14

 SLÁVIK, Ján. Niečo z osídlenia Slovenska až po vpád Tatarov v r. 1241. In: Prúdy, roč. 13, 1929, s. 235. 
15

 ONDROUCH, Vojtech. Barbarské mince z Levíc. In: Bratislava. roč. 11, č. 1, 1937, s. 21. 
16

 SVOBODA, Bohuslav. Počátky lidstva ve světle anthropologie, archeologie a umění. In: Časopis Národního 

Musea. roč. 116, 1947, s. 206-207. 
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spočíva sila a trvácnosť diela.“
17

 Ako dokazuje vybraná pasáž, už v prvých dejinách 

slovenského výtvarného umenia sa počíta s obdobím praveku ako s obdobím prapôvodného 

umenia, ako s obdobím, kde umelecká činnosť začala. 

Aj napriek týmto teoretickým vymedzeniam chápania pravekých artefaktov ako 

reprezentantov (pravekého) umenia istého druhu, je až s podivom, že kunsthistorická teória 

tieto tendencie a artefakty v 1. polovici 20. stor. nesledovala a prakticky ich neradila do dejín 

umenia. Ak aj náhodou zmienkou o tieto artefakty zavadila, obmedzovala sa len na pár viet 

v úvode, ale potom v chronologickej analýze jednotlivých období, pravek ako obdobie 

s množstvom hodnotných artefaktov absentoval.
18

 V publikácii Staré umění na Slovensku Jan 

Hofman zaradil pravek do chronologického členenia dejín umenia (2. kapitola: Pravěk – 

Středověk), ale analýzu pravekého obdobia zredukoval na jednu vetu venovanú dobe 

bronzovej a hneď sa zameral na obdobie Rímskej ríše.
19

 Podobná tendencia „prehliadnutia“ 

pravekého obdobia sa objavuje aj vo Wagnerových dejinách
20

, ale aj v Šourkovom 

„katalógu“, kde praveké obdobie veľmi stručne popísal Ján Eisner.
21

 

O to hodnotnejšie a osobitejšie miesto zastáva publikácia Vojtecha Kričku Výtvarný 

prejav slovenského praveku (1942), ktorá vytŕča zo zaužívaného trendu a priam anticipuje 

zmenu v prístupe k pravekým artefaktom (umeniu), ktorá mala nastať v odbornej spisbe 

v nasledujúcom období.
22

 Autor síce rovnako neponúka kľúč kategorizácie pravekých 

artefaktov, ale smeruje čitateľa ku keramike, „[...] ktorej prísna a pre predhistorickú dobu 

taká príznačná slohovosť vo forme, ornamente i technike najlepšie vystihuje nielen podstatu 

výtvarného ducha tej-ktorej doby, ale aj svojráz tej-ktorej kultúrnej oblasti [...]“.
23

 Podobné 

požiadavky na primárnu podobu pravekého umenia, doplnené o chápanie pravekého umenia 

                                                 
17

 WAGNER, Vladimír. Dejiny výtvarného umenia na Slovensku. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1930. s. 5. 
18

 MAKKY, Lukáš. Dejiny estetického nazerania na praveké artefakty na Slovensku v periodikách, 

monografiách a inej tlači v rokoch 1890 – 1949. In: Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. Ed. Jana 

Sošková. Prešov: FF PU v Prešove, 2012, s. 95. ISBN 978-80-555-0727-9 (ďalej ako MAKKY, L. Dejiny 

estetického nazerania na praveké artefakty na Slovensku..., s.). 
19

 HOFMAN, Jan. Staré umění na Slovensku. Praha: Orbis,1930, s. 21. 
20

 WAGNER, Vladimír. Dejiny výtvarného umenia na Slovensku. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1930, s. 5. 
21

 ŠOUREK, Karel. ed. Umění na Slovensku, odkaz země a lidu. Melantrich, 1938, s. 1-5. 
22

 KRIČKA, Vojtech. Výtvarný prejav slovenského praveku.  Martin: Matica slovenská, 1942. 88 s.  
23

 KRIČKA, Vojtech. Výtvarný prejav slovenského praveku.  Martin: Matica slovenská, 1942, s. 6. 
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ako umenia ľudového charakteru ponúka o šestnásť rokov neskôr Bohuslav Novotný.
24

 Ján 

Dekan sa na margo Kričkovho prispenia vyjadril slovami: „[...] kultúrna verejnosť ju 

[publikáciu Výtvarný prejav slovenského praveku – doplnil L. M.] prijala ako dávno 

očakávaný dôkaz životaschopnosti vtedy ešte neveľmi známej slovenskej archeológie. Odvtedy 

[...] stúpol aj záujem širokej čitateľskej obce o jej výsledky.“
25

 

Zmena v umenovednej spisbe nastala v druhej polovici 20. storočia. Stále absentovala 

(a doteraz v pravom slova zmysle absentuje) definícia pravekého umenia alebo umenia ako 

takého, ktorá by zahŕňala aj znaky pravekých artefaktov, ale začali sa objavovať publikácie 

monografického charakteru, ktoré pristupovali k pravekým artefaktom ako k plnohodnotným 

umeleckým produktom. Zväčša išlo o publikácie, ktoré mali bližšie k archeologickému ako ku 

kunsthistorickému skúmaniu, o čom svedčí aj použitá metodológia a miera, obsah a hranice 

prezentovanej interpretácie jednotlivých výtvorov. Pojem umenia aj tak v nich figuroval 

sebavedome, plnohodnotne a so značným povedomím autorov o jeho význame. Praveké 

výrobky takto dostali väčší priestor a pôsobnosť na aktuálnom kultúrnom dianí a dostávali sa 

čoraz viac do pozornosti širšej verejnosti. 

Medzi kľúčové práce venujúce sa pravekému umeniu nášho geopolitického regiónu so 

zreteľom na detailný popis patria napr.: Pravěké umění (1956),
26

 Počiatky výtvarného prejavu 

na Slovensku (1958),
27

 Keltské mince typu Biatec z Bratislavy, poklad veľkých strieborných 

mincí z roku 1942 (1958),
28

 Život a umenie doby železnej na Slovensku (1962),
29

 Z pravekého 

umenia na Slovensku (1966),
30

 Památky pravěku na území ČSSR: Od lovců mamutů ke státu 
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Přemyslovců (1973),
31

 Umenie dávnovekého Spiša (1978),
32

 Venuše slovenského praveku 

(1979),
33

 Praveké umenie na Slovensku (1980),
34

 Dějiny hmotné kultury I. (1985),
35

 Keltské 

umenie na Slovensku (1987).
36

  

Osobité postavenie v uvedenom zozname zastáva publikácia Dějiny umění pravěku 

a starověku: období prvobytně pospolné a otrokářske společnosti (1969), ktorá sa snažila 

explicitne integrovať praveké umenie do širšieho kontextu európskej umeleckej tradície 

a presadiť koncept celistvého vnímania dejín umenia, ktoré začínajú pravekom ako 

plnohodnotným vývojovým obdobím. Autor však vo svojej snahe zlyháva, keď slovenskému 

praveku venuje, veľmi marginálne formulované, necelé tri strany textu.
37

 Vzhľadom na 

rozsah (246 strán) textovej časti a autorom deklamované „hrubé rysy dejín umenia“, by sa 

dala „skromnosť“ informácií akceptovať o to viac, keď František Kubišta zachádza nad rámec 

kresťanskej antiky až do raného kresťanstva.
38

 Publikáciu však musím v kontexte ostatných 

prác a z hľadiska dobývania miesta pravekým artefaktom v súdobej kultúre hodnotiť, síce ako 

pokus originálny a na danú dobu odvážny, no ako neúspešný predovšetkým z dôvodu 

sociologického, archeologického a religionistického charakteru výsledného textu.
39

 

Čas, kedy odborná i širšia verejnosť dostala prvé syntetizované dejiny výtvarného 

umenia, kde sa „nezabudlo“ na praveké umenie, a teda sa nenačrtla hrubá čiara medzi 

pravekým a „iným“ (v zmysle: recipientovmu vedomiu bližším) slovenským umením, nastal 

rokom 1991. Vydavateľstvo Osveta vydalo obsiahlu publikáciu Slovensko v obrazoch: 

výtvarné umenie, ktorá je v komplexnom pohľade na dejiny slovenského umenia zameraná 

v prvej časti aj na obdobie praveku.
40

 Integrácia a vydobytie si miesta pravekých artefaktov 
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v očiach verejnosti či vyvolanie záujmu o praveké umenie, bolo takto dokonané. Len čo boli 

praveké artefakty začlenené do dejín umenia, nadobudli status prestíže a hodnoty, ktorý 

presiahol hodnotu danú konštruktom „praveké umenie“. Pravek sa stal plnohodnotnou 

súčasťou dejín umenia. V rovnakom duchu postupovalo vydavateľstvo Slovart, keď 

publikovalo Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazov (2007)
41

 a potvrdilo miesto 

najstaršieho umenia v aktuálnej kultúre. V duchu staršej, ale stále potrebnej tradície 

podrobnejšieho a špecializovanejšieho, a teda aj metodologicky a interpretačne 

vyhranenejšieho pohľadu na praveké obdobie vznikla ešte knižná publikácia Od doby 

kamennej po Veľkú Moravu: Dejiny umenia Slovenska (2011)
42

 a Počiatky pravekého umenia 

na Slovensku (2014).
43

 

Okrem textov domácich autorov sa objavovali už oveľa skôr aj zahraničné práce 

(Geschichte der Kunst: aller Zeiten und Völker (1925)),
44

 aj v prekladoch (Umění a lidstvo: 

Umění pravěku a starověku (1967),
45

 Prehistorické a primitívne umenie (1972),
46

 Dejiny 

umenia (1976),
47

 Dějiny umění 1. (1977),
48

 ktoré museli svojím syntetickým charakterom 

nutne ovplyvniť nazeranie na praveké artefakty/umenie a cieľavedome modifikovať 

a smerovať ich analýzy, o čom popri uvedených prácach svedčia aj realizované výstavy 

pravekého „umenia“. 

Umenie slovenského praveku si našlo svoju cestu k odbornej i laickej verejnosti vo 

forme výstav a exhibícií v galerijných priestoroch už v roku 1937, keď sa na pražskom hrade 

uskutočnila výstava pod názvom Umění na Slovensku – odkaz země a lidu.
49

 Karel Šourek 

v katalógu z výstavy uvádza: „[súbor dokumentov – doplnil L. M.] nechce býti dílem 

umělecko historické literatury, ale jen nejvýš názorným připamatováním celé velké oblasti 
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uměleckého dění [...].“
50

 Publikácia (žiaľ) neprekračuje svoje vymedzenie katalógu 

a teoretická zložka je na také rozsiahle obdobie redukovaná len na minimálny a nutný rozsah. 

Zostavovatelia textu nechali čitateľa (a súdiac podľa toho aj návštevníka výstavy) tápať na 

poli pravekého umenia a nenúkajú žiadny návod k recepcii jednotlivých diel alebo ich 

vyhodnoteniu. Ak by sme mali dedukovať na základe priloženej obrazovej prílohy (keramika, 

kovania opaskov, šperky a pod.), ktorá je značná a prehľadne spracovaná, mohli by sme 

dospieť k istým, avšak len čisto hypotetickým, záverom.
51

 

O tom, že téma počiatku umenia a teoretické uchopenie jeho skúmania bolo živé, 

svedčí aj výstava pravekého oddelenia Národního musea Počátky lidstva ve světle 

anthropologie, archeologie a umění, ktorá sa uskutočnila v r. 1947. O podujatí nás na 

stránkach Časopisu Národního Musea informuje B. Svoboda.
52

 Recenzia dosvedčuje, že 

výstava zaznamenala záujem širšej odbornej ako i laickej verejnosti. Bližšie sa dozvedáme: 

„Tři složky výstavných předmetú byly ve větším sále rozloženy tak, že stěny a okrajové plochy 

zdobila díla umění, lidské výrobky a nástroje byly rozloženy v pásmu vnitřním a střed vyplnili 

tělesné pozůstatky, respektíve jejich odlitky.“
53

 Tu vidíme, že pojem umenia bol rovnako ako 

v knižnej spisbe, voľne aplikovaný na istú skupinu predmetov, no na základe predloženej 

recenzie sa nedozvedáme, aké konkrétne predmety boli obsahom „umenia“. O pár riadkov 

skôr síce autor píše o kamenných nástrojoch, ale tu nedefinuje, či ide o nástroje „sui generis“ 

alebo umenie. Ešte sa dočítame, že veľkú časť vystavovaných nálezov predstavovali artefakty 

zo západnej Európy a severnej Afriky spoločne s prvýkrát vystavovanými českými nálezmi.
54

 

Preto stojí za úvahu, či sa pojem umenia v kurátorskom zámere vzťahoval aj na praveké 

artefakty nášho priestoru alebo len na artefakty cudzokrajné, čo by sme mohli chápať ako 

degradujúce a nekritické nazeranie na pôvodnú produkciu „nášho“ praveku. 

O výstave, ktorá bola otvorená 27. júla 1966, nás informuje katalóg Z pravekého 

umenia na Slovensku, ktorý pripravila Magda Pichlerová. Špecifikum výstavy predstavuje 
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cielená selekcia a zúženie prezentovaných artefaktov na keramické nádoby, konkrétne 

bukovohorskej a kalenderberskej kultúry, ktoré sú, podľa Jána Guziho, chápané ako vrcholné 

umelecké prejavy slovenského praveku.
55

 O rozhodnutí prezentovať práve keramické výrobky 

ako vzorku umeleckej tvorivosti sa vyjadruje Pichlerová len stručne, keď píše: „O umeleckom 

úsvite pravekého obdobia našich najstarších dejín podávajú nám nepochybné dôkazy okrem 

iného aj nálezy keramiky z jaskyne Domica pri Kečove.“
56

 Voľbu keramiky Guzi rozpisuje 

širšie, aj keď vágne. „Keramika v pravekom období je odrazom ľudského života. Úžitková 

keramika je odrazom denných potrieb človeka, kým city a myslenie sa odrážajú v kultovej 

keramike. Na základe nej sledujeme záujmy, rôzne vplyvy o umeleckom cítení tej či onej 

epochy pravekých dejín.“
57

 Návštevník výstavy z dôvodu absencie kľúča identifikovania 

pravekého umenia musel postupovať intuitívne a dôraz prisudzovať výzdobným elementom 

keramických tvarov. Otázne je, či práve nutnosť intuitívneho vnímania a hľadania významov, 

nezabezpečila pravekým artefaktom miesto v dejinách umenia a postavenie v umeleckej 

kultúre. Až o rok neskôr M. Pichlerová informuje o výstave a motivácii výberu artefaktov, 

keď na stránkach Archeologických rozhledov píše: „Cieľom výstavy bolo ukázať [...] 

jedinečné kultúrne pamiatky, ktoré nám dnes dávajú doklady o umeleckom cítení pravekého 

obdobia. Pretože hlavnou formou umeleckého vyjadrenia v pravekom období bola prevažne 

hrnčiarska hlina, hlavné slovo na výstave mala keramika. Z veľkého množstva dokladov 

pravekého hrnčiarstva sme však vybrali iba keramiku z dvoch časových úsekov, a to z tých, 

kde práve Slovensko vydalo doteraz najkrajšie doklady stredoeurópskeho praveku.“
58

 

Životaschopnosť a sebestačnosť pravekých artefaktov v súčasnej kultúre dokazujú aj 

najaktuálnejšie výstavy. V roku 2013 realizovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach 

výstavu pravekého umenia v Krakove pod názvom Archeological Treasures of the East 

Slovak Museum in Košice, ktorej cieľom bolo ponúknuť a prezentovať prierez pravekých 
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dejín Slovenska prostredníctvom emblematických výrobkov pravekej kreativity. Kurátori 

výstavy sa snažili ponúknuť a publiku prezentovať artefakty, pri ktorých by sme mohli 

zachádzať do analýzy estetickej a umeleckej hodnoty.
59

 Na základe osobnej návštevy 

a sledujúc reakcie návštevníkov, si dovolím tvrdiť, že sa požadovaný zámer, predovšetkým 

vďaka starostlivému výberu artefaktov naplnil.  

V rozmedzí 7. februára – 26. mája (predĺžené do 2. júna) 2013 zrealizovalo Britské 

Múzeum v Londýne v gescii kurátora Jilla Cooka výstavu Ice Age Art: Arrival of Modern 

Mind. Zámerom exhibície bolo prezentovať praveké umenie ako prvotné podoby umenia 

spolu s modernou umeleckou produkciou a v komparácii s ňou.
60

 Uvedená výstava 

predstavuje povestnú bodku, ktorá formálne postavila umelecké výtvory pravekého obdobia 

na roveň moderných umelcov (aspoň vo forme svojej prezentácie; je nutná ešte odborná 

diskusia) a dlho otvorenú otázku definovania pravekého umenia rozjatrila v bolestnú ranu 

vyvolajúc búrlivú spätnú väzbu.
61

 Aktuálnosť pravekých artefaktov, či už na ne nazeráme ako 

na umenie alebo nie, dokazujú aj ohlasy na výstavu v takých svetovoznámych denníkoch ako 

je napr.: The Times,
62

 The Guardian alebo The Telegraph.
63

 

Aby som sa vrátil opäť do nášho geopolitického priestoru a uzavrel načrtnutý problém, 

predstavím poslednú výstavu, ktorá sa realizovala v čase od 1. mája do 30. septembra 2014. 

Vlastivedné múzeum v Olomouci charakterizuje výstavu Příběh kamene – expozice geologie, 

archeologie a lapidária nasledovne: „Expozice nabízí návštěvníkům deset tematických 

zastavení, která vypráví „příběh“ kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku. 

Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do 
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podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo.“
64

 Obrazová galéria, ktorú k výstave 

ponúka Vlastivedné múzeum v Olomouci na svojej oficiálnej stránke dovoľuje predpokladať, 

že kameň ako umenie, sa vzťahuje len na figurálnu a reliéfnu produkciu mladšieho obdobia, 

a praveku je venovaná len sekcia nástrojov.
65

 

Na základe uvedeného je zrejmé, že praveké artefakty od svojho objavenia a od 

prvého prezentovania verejnosti až po súčasnosť, zastávali osobitné, ale nie vždy 

špecifikované miesto v kultúre. Často automaticky použitý pojem umenie, vychádzajúci 

z potreby hľadania domácej tradície umeleckej tvorivosti smerujúcej až do praveku, nebol ani 

tak konkrétny či určujúci pre praveké artefakty, ako skôr význam zahmlievajúci. Postavenie 

pravekých artefaktov bolo úmerné chápaniu, interpretácii a predstavám o pravekých 

artefaktoch a úzko súviselo s reflexiou verejnosti, ale aj so stavom bádania na poli viacerých 

disciplín. Zdá sa, že priestor pravekých artefaktov bol smerovaný len a predovšetkým ich 

vnímaním ako umeleckej produkcie, pričom osciloval medzi osobitým vnímaním pravekého 

umenia ako špecifického kultúrneho elementu a medzi zakomponovaním pravekého umenia 

do celku dejín umenia. Jan Jílek vzniknutú situáciu vyjadril nasledovne: „Jestliže 19. století 

bylo stoletím objevu nejstaršího umění, tzn. umění lovců starší doby kamenné, pak 20. století 

je dobou pokusů o vysvětlení jeho vzniku a funkce pro paleolitickou společnost.“
66

 Ak 

predstavovala predovšetkým druhá polovica predošlého storočia snahu o vysvetlenie 

a interpretáciu pravekého umenia v pravom slova zmysle, potom jeho koniec a prvé roky 21. 

storočia inklinujú k teoretickej integrácii pravekého umenia do dejín umenia a súčasná spisba 

sa snaží analyzovať miesto a význam pravekej tvorivej činnosti pre obdobia po praveku 

nasledujúce. 
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Obr. 1       Obr. 2 

                  Šourek, K. Umění na Slovensku (1938)      Krička, V. Výtvarný prejav Slovenského praveku (1942) 

 

                                     

Obr. 3.      Obr. 4 

           Pichlerová, M. Z pravekého umenia na Slovensku (1966)       Plagát výstavy Příběh kamene 
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Obr. 5 

 Cook, J. Ice Age art: arrival of the modern mind  (2013) 
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Summary 

 

Theplace of prehistoricartifacts in theculture of 20th and 21st century 

 

The paper deals with and points on the identification of prehistoric artifacts place in the culture of 20
th

 and 21
st
 

century. The understanding of prehistoric artifacts as full-fledged cultural objects able to participate on cultural 

events and cultural shaping besides their authentic original context is the presumption of this research. There are 

two levels of the analysis: literary culture dedicated to prehistoric period; exhibition and gallery practice 

presenting prehistory artifacts/ art. Prehistoric artifacts occupy from their first appear and exhibition till present 

time, specific, but not specified place in the culture. Often and automatically used term of art, based on the need 

to find the native tradition of artistic creativity directed to prehistory, does not respect the need of defending and 

concretization of its ingestion. Position of prehistoric artifacts were therefore proportional to the understanding, 

interpretation and ideas of prehistoric artifacts and was closely linked to the public reflection, but also to the state 

of research in the field of multiple disciplines. The second half of the previous century represents mainly the 

effort to describe and interpret prehistoric art in the true sense. The end of 20th and the first years of the 21st 

century tend to theoretical integration of prehistoric art to the art history in its entirety and current literature tries 

to analyze the place and meaning of prehistoric creative activity for the periods after prehistory.  
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