
Zdá sa mi takmer večná otázka o sliepke, 
či vajci pomerne infantilne postavená. Čo 
bolo skôr? Predsa všetko vzniká súčas-
ne, jedno je druhým a druhé prvým. Sme 
jedným organizmom. Všetko je zahrnuté 
v sebe, i okolí. Bunky vedia, čo majú robiť 
a nový režisér plný entuziazmu, môže 
zažiť sklamanie. Nepýtajme sa, prosím čo 
bolo skôr – úsmev, smiech, či dôvod prežiť 
tento moment potešenia. Každý príspevok 
o zamyslení nad tým sa počíta. Stručná 
zmienka o niektorých z nich.

Tak, ako (e)sejeme predpoklad mož-
nej, byť aj skromnej úrody v malých zr-
nách sadív, v už tisíckrát spracovanej 
a rodiacej zemi, tak sa vydávam na 
cestu po týchto riadkoch v skrom-
nom predsavzatí vyjadriť opäť názor 
o smiešnosti, podmieňovaní toho čo v nás 
vo výtvarnom umení vyvoláva smiech. Už 
počas prípravného sumarizovania po-
známok k tomuto textu som zaregistro-
val určitú veselosť z nich prúdiacu. Tou 
veselosťou, vloženou napríklad do teórie 

nadradenosti, ktorou sa zaoberal už Pla-
tón. Tak vďačne citovaný hlavne z toho 
dôvodu, že nezanechal po sebe ani jeden 
napísaný riadok. Vďaka ďalším hmata-
teľnejším príspevkom tvorcov predkla-
dajúcim príčinnosť komickosti, možno 
iba súhlasiť so všeobecným názorom, že 
je to živá, organická  oblasť, a teda sú-
časť nášho spoločenského napredovania. 
Vzhľadom na predpokladaný rozsah textu 
pôjde skutočne iba o stručnú zmienku, 
humorizáciu   problémov teórií humoru.

Veškerý  život je nádherný komický žert. 
Není na něm nic vážného. Jen berte život 
vážně a budete se s ním míjet. Životu může-
te  porozumět jen prostřednictvím  smíchu.                                                                                       
Osho

Považujem za dôležité priblížiť proble-
matiku teoretickej doktríny smiechu, 
nakoľko podľa môjho názoru došlo 
v posledných desiatkach rokov k veľkým 
zmenám čo „spoločenský úzus“, ako 
smiešne predstavoval a už tak nečiní. 
Ambicióznosť tejto úvahy je minimálna. 
Má to svoje opodstatnenie. Je to tak, ako 
keď zanietení životom zvyknú hovoriť aj 
o opodstatnení kyslíka, vody a uhlíka v prí-
behu našej existencie na zemi. Súhlasím 
s tými pre ktorých je humor ingredienciou 
zamiešanou vo všetkom ľudskom. Dovolím 
si okrem zmienok o prvkoch komickos-
ti v obrazoch uvádzať aj málo príkladov 
z iných žánrov umení, napr. vo fotogra-
fii. V komponentoch statického obrazu je 
mnoho symboliky, flexibility, jedinečnosti 
ako v iných rozprávačských prístupoch. 
V tejto mnohorakej bohatosti vzhľadu 
obrazu má takéto rozprávanie úmerné 
širší zásah, viac pootvorené dvierka do 
našej fantázie a rozmanitejší účinok na 

JARO ONDO
„Komickosť 

a obraz. 
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klaviatúru nášho emočného poľa. Inými 
slovami: kúsok linky vie svojou univer-
zálnosťou byť účinnejší ako očakávaná 
pointa celovečernej hranej komédie.

ZAČIATKY A KONCE - HRANICE

Hranice nebývajú iba ostrými čiarami 
oddeľujúcimi jedno od druhého stoti-
nou milimetra. Skôr tu môžeme hranice 
chápať ako širšie hraničné presahy, di-
menzie, pásma a tie sa aj viac podobajú 
prelínaniu sféry  komického do menej 
komického a takého, ktoré v skutočnosti 
nepríde vtipným, či zábavným nikomu so 
zdravým rozumom a vnímaním súvislostí. 
 
Prichádzajúce generácie odhaľujú prin-
cípy veselenia v jeho chronickom kon-
tinuálnom slede a pridávajú nové teó-
rie. Na piedestáli pre veľké vzory sa 
vyníma Henri Bergson. Ten vo svojom 
pojednávaní o smiechu, začínajúc kri-
tikou definície komična od Yvesa De-
lage, vyjadruje nesúhlas s doterajším 
prístupom: Od Aristotelových čias pred-
ložili istý počet definícií tohto druhu.., že 
k vašej ste dospeli touto metódou: na-
rysujete kruh a dokazujete, že náhodné 
pozbierané komické účinky sú zahrnuté 
v kruhu (1966). Bergson odmieta aspekt 
označovania „niektorej nevyhnutnej pod-
mienky“, vytiahnutej podľa neho zo súvisu. 
Dodáva, že na rozdiel od týchto pokusov 
hľadal v komédii  výrobný postup komična 
(1966). Nuž, jeho práca Smiech má sku-
točne atribúty zaujímavého približovania 
mechanizmov komickosti s argumentá-
ciami hodnými filozofa jeho mena. V úcte 
k nemu nám však už dnes aj jeho varianty 
môžu pripadať vsadené do pomyselného 
a tému zväzujúceho kruhu. Pre Bergso-

na, napríklad, je za hranicou komické-
ho - krajina. Tá „nebude nikdy smiešna“ 
(1966). V čase keď písal tieto riadky bol 
film v post prenatálnom štádiu. Terry Gil-
liam kreoval niekoľko tak sugestívnych 
animovaných krajín v cirkusoch Monty 
Pythonov v sedemdesiatych rokoch, že 
predpokladám, divákovi cestujúcemu ho-
rizontom dnes neuniknú súvislosti tva-
rov pripomínajúce „všeličo“. Pravda, ak 
pozná animácie Gilliama. Krajina môže 
byť komickou, respektíve hranice vníma-
nia krajiny ako nežartovnej sa posunuli. 
 
Súčasnejšie teórie (reliéfov, nesúladu, 
úľav, omylov, onticko - epystemická, 
atď.) prispievajú k nepretržitému do-
pĺňaniu mozaiky o odkrývaní pôvodu 
vtipného a zábavného v našom de pro-
fundis. V oblasti psychologických vied 
je smiech, ako by sme mohli predpokla-
dať, približovaný rovnako rôznorodo. 
Smiech, ako výraz radosti „ľahko roz-
poznateľný“ už od ranného veku detí,  
je oproti tomu vnímaný v kontraste ako 
„ventilácia nejednoznačnej emócie“, na-
príklad pri formách krízových intervencií. 
Daniel Goleman v Emočnej inteligencii 
uvádza: Smiech, podobne ako povznese-
ná nálada, pomáha ľuďom myslieť širšie 
a asociovať voľnejšie, vnímať súvislosti, 
ktoré by im inokedy unikli. Táto psychická 
schopnosť je dôležitá nielen pre tvorivosť, 
ale aj pri rozpoznávaní zložitých súvislostí 
a predvídaní dôsledkov určitého rozhod-
nutia (1997). Poznanie, že smiech je jed-
noducho zdravý a prospešný je súčasťou 
„deliacej hranice.“ Môžeme sa naň dívať 
ako na blahodárny, aj ako na nemiestny, 
či patologický. Je mechanizmom spúšťa-
ným miliardami impulzov.
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Pri návšteve kina s predstavením vese-
lohry sa v sále plnej rozosmiatych ľudí 
ťažko orientovať v intenzitách a dôvo-
doch skutočne prežívanej zábavy. Hu-
mor v mnohých ohľadoch reprezentuje 
zložitý spôsob uvažovania, aký je v dobe 
automatizácie a outsourcingu potrebný. 
A obyčajný smiech vedie k radostnos-
ti, ktorá zase vedie k väčšej kreativite, 
produktivite a spolupráci (Pink 2008). 
Charakteristka podstaty výpočtovo - 
neurálnej teórie humoru vzhľadom na 
charakter nasledujúceho sa javí ako sú-
vzťažná: V biologických systémoch sa 
v priebehu vývoja nevyhnutne vyvíja zmy-
sel pre humor, pretože jeho biologická 
funkcia spočíva v zrýchľovaní prenosu 
spracovaných informácií do vedomia 
a v efektívnejšom využití mozgových zdro-
jov (Suslov 1992).

DIVÁK NA DVOCH KONCOCH 
A V STREDE

Mnohé námety, motívy, sú dnes nosi-
teľmi vtipných podtextov a súvislostí, 
napriek tomu, že pred nedávnom tomu 
tak nebolo. A samozrejme naopak. Ple-
jáda osvedčených a závažných podnetov 
z minula, vtedy vzbudzujúcich smiech 
by sa mohla uzavrieť vážnym konšta-
tovaním že tieto témy už nie sú sférami 
na pobavenie. Komickosťou preplnené 
stránky humorných časopisov s tragic-
kými predlohami nemohli logicky vznik-
núť vzápätí odohraných udalostí, napr. 
vojenských konfliktov a s nimi spojenými 
utrpeniami. Zložka toho ľudského, čo sa 
odohrávalo v dušiach vojnou postihnutých 
ľudí až neskôr dovoľuje zaznieť príbehom 
o viere v koniec utrpenia a bolestivých 
náhodách. V podstate o absurdnosti účas-

ti nevinných ľudí vo vojne. Tak ako je to 
v prípade obrazov Goyu, Picassa, Maneta.
 
Viktor Emil Frankl krátkou kapitolou 
Šťastie je to, čoho je človek ušetrený, vo 
svojej knihe Napriek tomu povedať ži-
votu áno, približuje krátky, výnimočný 
pocit radosti, ktorý zažil v koncentrač-
nom tábore.   V priestore medzi preži-
tím svojho života za daných podmienok 
a priestorom v bode smrti blízkych ľudí sa 
vymedzujú hranice, kde sa dá zažiť chvíľa 
veselosti. A prirodzene vzápätí za touto 
hranicou znova. Frankl sa po prepustení 
z lágru dožil vysokého veku a obohatil 
svet o mnohé prospešné názory na ceste 
v hľadaní zmyslu života. Peter McGraw 
o mnoho rokov neskôr štartujúce me-
chanizmy komického vidí v niečom po-
dobnom, v navodení odstupu od normy 
- tak, aby nespôsobovali reálne ohrozenie. 
 
V oblasti chúlostivých dosiahnutí ľudskej 
rasy v dejinách skutočne nie je vždy ľahká 
konfrontácia podstaty komického s defi-
níciami filozofov, sociológov, lingvistov. 
To, čo sme sami sebe predvádzali pred 
začatím veku vodnára a kreujeme po jeho 
štarte je skutočne na zasmiatie. Sľúbe-
ná humanitná obroda sa nedostavuje. 
S fragmentmi poľudšťovania zábavného 
u pozorných mysliteľov posúvajúcich po-
platónske odcudzovanie, obmedzovanie 
a zakazovanie smiechu, nemožno nesú-
hlasiť: Komično sa rodí bez konca, vždy 
znova a znova, lebo sa smejeme radi 
a každá zámienka je nám dobrá (Bergson 
1966).
 
Čitateľ, divák vypĺňa hraničné pásma 
vtipu interaktívne, nie v teóriách a dnes 
sa tieto javia byť širšími rozmedziami 
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ako samotné preferované „ohraničo-
vané témy“, tvoriac tak sieť problémov 
a  otázok z týchto tém a ich aktívnych 
hraníc vyplývajúcich. Hranicami chráne-
né „čisté územie“ sa možno nezmenšuje, 
dochádza tu skôr k určitému prekrývaniu, 
vrstveniu. Toto prelínanie vidí Marshall 
Mc Luhan ako interakciu ľudských stretov 
s médiami: „Poselstvím“ každého média 
nebo technologie je změna měřítka, tempa 
nebo modelu, které zavádí do lidských 
záležitostí (1991).
 
Preto, podľa neho ...naše kulturní strategie 
velmi potřebuje humor a hru. Hra ochlazu-
je horké situace skutečného života tím, že 
je napodobuje (1991). Jeho „Médium je po-
solstvo“ stiahlo na seba veľkú vlnu kritiky. 
Úplne prirodzene. Za čias intervencií Mary 
Whitehouse vzbudzovali jej aktivity vlnu 
výsmechu asi tak veľkú ako bolo intenzív-
ne jej pohoršenie z programovej náplne 
médií. Dnes sa však ozývajú hlasy o ľútosti 
nad absenciou pokusov náprav a reakcií 
podobnej Mary. Súčasník  Manfred Spitzer 
argumentuje s podobným odhodlaním 
o dôležitosti určitej korekcie vplyvu médií. 
Každý s uvedených kritikov zaujíma určitý 
uhol pohľadu. Sú akýmisi nasledovníkmi 
Johna Ruskina a účastníkov prvého od-
poru proti nekontrolovanej priemyselnej 
záplave a cvale za novým, výkonnejším 
a  industrializovaným svetom.
 
Náznak vysvetlenia vyššie uvedenej roz-
manitosti animovanej tvorby sa dá odkryť 
v podobných súvislostiach ako ich pribli-
žuje Mc Luhan: Znakové a hieroglyfické 
písmo, užívané babylónskou, mayskou 
a čínskou kulturou, představuje extenzi 
zraku, která ukládá lidskou zkušenost a 
urychluje k ní přístup. Všechny tyto for-

my jsou obrazovým výrazem orálních 
významů. (1991).
 
„Neohrabanosť“ je dnes často jednou 
z využívaných foriem, zobrazovaní vo 
výtvarnom umení. Rebecca Westová už 
dávno požehnala abstraktne tvoriacu 
obec: Umenie nie je na to, aby napodo-
bovalo skutočnosť. Akoby tejto jednej ne-
bolo dosť (1928). Tento argument, nad 
ktorým figuralisti od tých dôb iba kývnu 
rukou, sa stalo mementom napr. animo-
vaného filmu počas jeho celej histórie. 
Animovaná filmová tvorba je záhradou 
plnou tisícich prác, ktoré rozprávajú toľko 
najskutočnejších príbehov bez zobrazenia 
vernej reality. Ale taktiež iba v určitých 
hraniciach. Mickey Mouse letí v nahá-
ňačke s pretransformovanou  skupinou 
zvierat, ktoré sa na svoje živočíšne vzory 
vôbec nepodobá zimnou krajinou. Tá je ale 
zodpovedne realistická. Cencúle a haldy 
snehu.
 
V tvorbe humoru na plátne, papieri je 
vykročenie cestou abstraktného nemys-
liteľné. Zatiaľ je univerzálnym jazykom 
„zrozumiteľná“ štylizácia a evidentne 
odkryteľné významy výtvarného jazyka. 
Samozrejme v určitom význame nás môže 
rozosmiať Čierny štvorec Malevicha. Ur-
čite nás môže rozosmiať aj to, čomu ne-
rozumieme.
 
Taibi Kahler preklasifikoval psycholo-
gické typológie a ich postoje vo svojom 
PCM a Nelson Goodman vysvetlil mož-
né nedorozumenia týkajúce sa vníma-
nia umeleckých diel v Jazykoch umenia, 
Oldfield zahrá celý orchester. Mnohým 
ďalším tvorcom,  pedagógom, sociológom 
a ekonómom súčasnosti sa darí upozor-
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ňovať na to, že mnohým veľkým teóri-
ám a pevným ideologickým stanoviskám 
a názorom končia nečakane rýchlo dá-
tumy exspirácie. Je inak ako bolo do 
nedávna. Keďže mnohé donedávna ne-
bolo prehľadné, skutočné neprehľadné 
v technologickom šprinte kontinuuje 
a kulminuje.
 
Azimut nám nepomáhajú nájsť ďalšie 
tragédie. Práve to, čo nazýva Good-
man kválie a zmyslové údaje Bernad 
Russell sú jeden z najdominantnejších 
senzorov, ktorý ovplyvňuje naše reak-
cie, emočné stavy a teda aj odhodlania 
sa z duše vyplakať, alebo sa rozosmiať. 
Nejedná sa o nič iné ako o skúsenosti, 
nadobudnutý potenciál zažitých prí-
behov, vnemov či situácií sprostredko-
vaných na živo, či inými médiami. Čo 
s poznatkami nadobudnutými z umelých 
farbív, chutí, útržkovitých správ v TV, 
v PC sprostredkovaných kvalít zo sveta 
za oknom?
 
Určitý denník, pred časom dovoleniek 
nechal kričať boldový titulok: Aké bude 
počasie počas leta? Kohosi, s týmito no-
vinami v ruke som sa neskôr opýtal: tak 
ako bude? Odpoveď znela rozhorčene: 
Píšu tam, že aké bude počasie nevie nikto. 
Aké sú hranice komického? 

Komickosť je krajina objavov. Často ob-
javujeme niečo, nad čím sa nikto nikdy 
nezasmial. Je to dané navrstvenými sú-
vislosťami príbehov, ktoré spestrujú ko-
lektívnu myseľ každú chvíľu viac a viac 
a načieranie z nej je umožne-
né vnímavému divákovi, každému 
s funkčným anténovým aparátom. 
Nedá sa smiať určitým témam v ktorom-

koľvek veku, k pochopeniam mnohým 
súvislostí komických point prichádzame 
postupne. Je to ako prežívať predčasne 
udalosti neprimerané životnej etape - ne-
skôr (v tom lepšom prípade) už človek 
nemá čo objaviť.

Niektoré komické súvislosti sú smiešne 
iba chvíľu, krátke obdobie a neskôr tak 
už nepôsobia. Pomáhajú inventúry: či je 
ešte stále objekt pôvodne vyvolávajúci 
úsmev zábavný a či to, čo spôsobovalo 
strohú vážnosť, už nestojí za pousmiatie.
 
Všetko môže byť svojim pravým opa-
kom. Ako odraz v zrkadle. Aj tie najprí-
krejšie zážitky vyživujú svojou exten-
ziou rôzne variácie humorného, javia 
sa ako vlastné, identické pohľady. Pá-
ľavu slnka zmení a zmierni kúsok tieňa 
a význam hlbokej tmy posúva pramie-
nok svetla. Častým úkazom je absolútna 
neúčasť autora komediálneho prvku na 
zámere pobavenia množstva ľudí na-
priek tomu, že tento iniciátor komického 
je súčasťou danej skupiny. Mnoho na-
šich aktivít, prejavov, sociálnych reak-
cií môže byť okoliu na smiech, napriek 
nášmu neuvedomeniu si, že ho spúšťame. 
Komickosť je často  výzva. Za prvotným 
zamrazením z videného, počutého sa 
uvoľňuje lavína vnútorného smiechu, 
často trpkého nutkania k nemu, brzde-
ného iba akýmsi rešpektom neistoty: 
pôvodný zámer autora tohto kúska bol 
vážny, alebo komický?
 
Iskra zažínajúca aktiváciu humorného 
je anonymná. Výdatne smiať sa mô-
žeme niečomu, čo podnieti ktokoľvek, 
nevediac nič o jeho pôvode, ani záme-
re. Komické sa od pobavenia nad tým 
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odlišuje ako vizuálna hodnota stromu 
a schopnosť namaľovať ho.
 
Komické pretína každého jedinca 
a tým celé národy asi ako slušnosť 
v príkladoch Frankla a asi podobným 
spôsobom modeluje viac, či menej ve-
selé generácie (2006). Nepohŕdanie 
veselosťou vie naplniť všetky oblasti ži-
vota, výtvarné umenie nevynímajúc. 
Vzdávam poklonu knižným ilustrá-
ciám, ktoré, ak sú v „pásme, či území 
úsmevného“, využívajú túto možnosť 
a vyvolávajú radosť na čitateľských tvá-
rach. Rovnako hladiace sú aj obrázky 
na stránkach kníh, z ktorých je cítiť, že 
ilustrátor sa sám pri tvorbe usmieval 
a v poltónoch farieb sú odrazy jeho pier 
s kútikmi vyhnutými dohora. Slovensko je 
ilustrátorská veľmoc na drobnom území, 
zušľachťovanie veselosti jej iba prospeje 
- ako blahodarný úsmev drobného člo-
viečika. Ako putujúci Hotei  rozdávajúci 
deťom cukríky. Ezopove a La Fontainove 
príbehy so zvieracími bohatiermi určite 
nenútia k neutíchajúcemu rehotu (asi je 
to blízke existencionálnej hranici), však 
ľudské a zvieracie si je viac ako blízke - je 
často jedným, tým istým. Trochu sa to ale 
mení. Digitálny (i maľovaný) obraz, ako 
aj fotografia postúpili od „komornosti“ 
rozprávania. Práca určená pre salón má 
teraz ambície obletieť svet. Spolieha sa 
na komentáre a „lajky“, Vbieha do priaz-
ne emajlových virtuálnych priaznivcov. 
Všetko je inkognito. Vulgárne výkriky 
i citoslovcia úžasu, uznanie je rovnako 
neurčitým, beznázorovým poďakovaním 
a tým je umenie i vyživované. Deštruovať, 
alebo vtasiť v aukcii milióny. Umenie sa 
sterilizuje.

PREČO?
 
Mohli by sme opýtať aj: máme vôbec 
nejaký problém? Pohľad človeka na 
prírodné formy, spätosť s nimi a vese-
lenie v naturálnych tónoch upravujú 
nové objekty záujmu - mašiny. Poučenia 
a inšpirácie životmi priateľov z lesa strieda 
fascinácia neutíchajúcimi gigantmi. Ob-
rovské oje vyniesli prvú lokomotívu s ná-
kladom nezadržateľných priemyselných 
objavov na dráhy novej doby. Súčasné 
klasické, kvalitné hĺbkotlače, napríklad, sa 
rady podobajú predchodcom spred mno-
hých desaťročí. Oproti tomu Guillermo 
Mordillo nemá „podobnosť“ v zobrazovaní 
vtipného príbehu pred napríklad dvesto 
rokmi. Nie je to otázka rukopisu autorov, 
pestrosti vzhľadu postavičiek sa nedotý-
kajme. Desaťtisíce rôznych produkcií po 
svete sú prirodzene rôznorodé.

Ktovie z akej diaľky k nám prichádza 
a stáva sa súčasťou nás fascinácia tech-
nologickými vymoženosťami. Paul Valéry 
varuje: Tak ako sa dostávajú zďaleka od 
našich bytov temer nebadaným pohy-
bom ruky voda, plyn a  elektrický prúd, 
aby nás obslúžili, zaopatria nás obrazmi 
a sledmi tónov, ktoré sa dostavia malým 
pohybom, takmer na znamenie a tak isto 
nás opäť opustia (Benjamin 1999). To, čo 
sme si vymysleli a požičali viac ako bolo 
v základnej ponuke života, nás možno 
pomocné sily niekedy poprosia vrátiť.

Podstatné je teraz nepanikáriť a tešiť 
sa, že komika v obrazoch, pohyblivých 
i nehybných obrázkoch pretrváva. Ví-
rus megalomanie v našej kultúre je 
ako funkčný v prejavoch skôr ojedi-
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nelý. Blízkosť tradície a náklonnosť 
k nášmu vlastnému prostrediu pomáha 
tlmiť amok novotradície - vynucovanej 
hystérie, toto by možno bolo prospeš-
né nezamieňať. Kým v tom vidíme roz-
diel. Mrzí ma sprofanovanie ďalšieho 
pôvodom ušľachtilého slova - humani-
zácia. Nuž ale úprimne: vľúdny, láskavý 
a sebakritický humor, opatrný k slabos-
tiam a nedostatkom iných má ambície 
takýmto byť.
 
Veľký Šariš, december 2018 
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