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5 DIMENZIA TRANSCENDENTNA VO VÝTVARNOM PREJAVE A POETIKE A 

ABSTRAKCIA INTENZITY VÝRAZU 

Transcendencia (Jaspers, K. 2004) je pre človeka prítomná všade tam, kde nie je 

možné pochopiť alebo vnímať určitú skúsenosť ako hmotnú a hmatateľnú prítomnosť. 

Teda, transcendencia, je tá kvalita, ktorú nemožno pochopiť zo sveta. Rovnako, ona nám 

neumožňuje pochopiť ani to, čo je svet, ale jednoducho cítime tú slobodnú silu, ktorá je mimo 

nás, a len samostatne si ju občas uvedomíme, aj to iba ako záchvev absolútneho súcna, tej 

zvláštnej prítomnosti. Je výsostným napätím, ktoré sa vytvára v tej pociťovanej blízkosti 

božského a imaginatívneho, no zároveň je niečím, čo sa stáva konečným v stave svojho 

zobrazenia a spodobenia. Jaspers K. (2004, s. 47) uvádza nasledujúce tvrdenie: „Lebo 

transcendencia, zachytená v obraze a v podobenstve, už nie je transcendenciou, ale sa stáva 

konečnou. Ak si utvoríme obraz a podobenstvo o Božstve, Božstvo je akoby niečím vo svete, čím 

už bolo v dejinách tak veľa bohov. (...) Je neprekonateľnou antinómiou človeka ako konečného 

zmyslového jestvovania, že ako konečná bytosť nemôže myslieť transcendenciu alebo Božstvo 

inak ako v obraze a podobenstve a musí sa k nim približovať v šifrách. Toto napätie sa nikdy 

neskončí, nemôže sa skončiť.“ A v závere sa dodáva, že sme ho ako ľudia schopní pochopiť. 

Vychádzajúc z konkrétnej živej recepcie obrazu – porozumenia mu alebo zobrazenia je možné 

citovo byť spoluúčastníkom na odkrývaní toho filozoficky konštruovaného tajomstva a šifier, 

ktoré obsahuje práve transcendentno. Každá podoba alebo forma onoho transcendentna je 

prítomná v rôznej kultúre (Lyotard, J.-F. In: Fobelová, D. 2004).25 – svojou rôznou povahou. 

Povaha je pojem, ktorým sa vyjadruje aj výraz jej charakteru alebo sa prejaví ako charakteristika, 

ktorá môže byť typovo podobná s tým, aký je človek sám – melancholická, introvertná, 

extrovertná alebo zmiešaná. Často prítomnosť transcendentna porozumieme alebo precítime až 

po imaginatívnom prežívaní nejakého expresívneho zážitku v stretnutí sa s výnimočným dielom 

– obrazom, sochou, kde sú zobrazené emočne vyhrotené udalosti, a to zvyčajne veľmi realisticky. 

Takéto zobrazenia, samé osebe, akoby tesnejšie s nami komunikovali, a ako ľudia potom máme 

tendenciu podieľať sa na samom vyobrazení. A tu už vstupujeme do vzťahu spolu s empatiou – 

                                                           
25  Pojem kultúra je najfrekventovanejším slovom, ktoré človek požíva pri mnohých príležitostiach. Zároveň  ide 
o najmnohoznačnejší pojem, ktorý človek obohacuje aj rôznym obsahom a zmyslom, teda aj formou duchovnosti, 
čím sa približuje k transcendentnu, k istej forme myslenia a spolu prítomnosti počas konania a prežívania 
spoločenského života. Pojem je najjednoduchšia forma myslenia a slovo je jazykovým vyjadrením pojmu.  
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vcítením sa do toho abstraktne chápaného intenzívneho priestoru, ktoré je prítomné pri 

recepčnom procese uvedomovania si transcendentna a zobrazenia ako aktuality – abstraktne 

pociťovanej  reality daného okamihu.  

Transcendentný presah je prítomný vo výtvarnom prejave a poetike najmä diel, ktoré 

súvisia so spirituálnym prežívaním emócii a empatie do diel.   

Teológ a spisovateľ Juraj Jordán Dovala (Dostupné na 

http://www.dovala.wz.cz/text_vypis.php?ID=34>. In: Ihnátová, T. 2011) povedal: „Umenie je 

starým osvedčeným prostriedkom rozohňujúcim duchovno, je mostom transcendentna.“  

V podstate by sme mohli napísať, že aj výtvarný prejav a poetika umenia sú si v jednom zo 

svojich významov veľmi blízke. Sú potom prítomné spolu s inými hodnotami aj v obsahoch 

vlastností i foriem sprostredkovania náboženstiev.  

V inom význame sa výtvarný prejav a poetika približujú aj podobám  náboženskej 

modlitby, najmä vtedy, ak svojou výrazovou a kompozične usporiadanou štruktúrou v motívoch, 

s emočnou expresivitou, zasahujú do sféry alebo dimenzie transcendentna. Vtedy sú 

transcendentnými aj výtvarný prejav a poetika. Modlitba sa zvyčajne rodí v tichu, a slová pre ňu 

plynú z úst človeka vo viere, v úmysloch prosieb o určitú pomoc. 

Aj výtvarný prejav a poetika, ktoré sa rodia pod ťahmi štetcov a pastelov, ako konkrétny 

a farebný, skonštruovaný výtvarný svet na ploche a kompozíciou jednotlivých emotívnych 

obrazov, či svojou imagináciou a spleťou rôznych čiar, premyslených i náhodných, čiar 

expresívnych a trhaných, či plynulých, predstavujú a zastupujú výsledný sled slov a viet. 

Výtvarný prejav a jeho poetika tu je napokon tak obrazne – metaforicky napísané – akoby 

pretvorené a preložené do výtvarne vymodelovanej podoby tichej – tej transcendentnej modlitby. 

Ticho a tvorba sa navzájom prelínajú a vyúsťujú do jedinečnej formy a tvarov. Ticho je veľmi 

často potrebné pre intímnu tvorbu, pre transcendentnú aj sugestívnu, a teda aj pre rovnako 

označený výtvarný prejav a jeho poetiku. Ticho ale nutne samo nepodmieňuje tvorbu. Vždy tu 

budeme musieť vziať do úvahy aj osobnostný a povahový charakter autora. A napokon, samotná 

tvorba výtvarného prejavu a poetiky sa nereprezentuje len v tichu. Mnohokrát sa preukázali 

v úplnej zhode so zvukmi alebo slovami. Oproti tomu však existuje aj dimenzia umeleckých diel 

s trochu odlišne porozumeným významom pojmu transcendentna, a to sú tie diela, ktoré sú 
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vytvorené s cieľom reprezentovať určitú mimozmyslovú, no synkreticky alebo synesteticky 

vyformovanú myšlienku a výpoveď – autorskú odpoveď na ‛niečo‛. Obrazy a zobrazenia sú vtedy 

vypracované rozlične expresívnym štýlom a sledom praktických postupov. Vyžadujú si zároveň 

aj odlišný prístup k ich pochopeniu, porozumeniu, spoznaniu symboliky a znakovosti 

akéhokoľvek zastupujúceho významu a zmyslu. V týchto obidvoch, no zároveň akosi aj rovnako 

transcendentných dimenziách, sa pohybujeme po fiktívnej horizontálnej a vertikálnej osi, od 

relatívne zlého obrazu až po ten dobrý, respektíve kvalitný obraz, či od nesprávneho, ale už 

výtvarného zobrazenia až po profesionálny a presne cielený prístup. Teda od relatívne zlého 

výtvarného prejavu a poetiky po ten dobrý výtvarný prejav a poetiku. Aj tu sa nachádza zmysel 

a význam prítomnosti transcendentna. Má však inú pocitovú a emocionálne napätú rovinu. 

Rovnako je tu prítomná aj umelecká hodnota so svojou veľkosťou, či mierou. Napríklad, 

mnohým obrazom s náboženskými motívmi len zdanlivo rozumejú ľudia, ktorí inklinujú 

k náboženským prejavom, lenže obrazy a zobrazenia majú v sebe odlišnosť výrazov a prejavov 

vo vzťahoch od začiatkov umeleckej formy ako svojrázneho spôsobu zobrazenia až po koniec 

možností výtvarného prejavu. Zvyčajne v sebe obsahujú určitú dávku akejsi nadpozemskej 

emocionálnej mocnosti a oslavnej modly,26 čo sa v písme zakazuje. A tak sa musia dodržiavať 

určité pravidlá výtvarného vypracovania a používania symbolických tvarov, štýlov, významov 

a prvkov, ktoré sú jednoducho odpradávna ustálené, a tak ich ľudia aj akceptujú. Objavujú sa 

rozličné modernistické prístupy, však aj tie si isto vyžadujú určitý čas na usadenie a ustálenie sa 

v spoločenskej rovine. Tak, ako vzniká a dozrieva každá ľudská generácia, a dokáže sa 

s jednotlivými spôsobmi výtvarného prejavu náboženských motívov stotožniť a prirodzene ich 

prijať alebo akceptovať. 

T. Kulka (2000) opisuje pojem intenzita v spojení slov intenzívne diela ako veľmi 

expresívne diela. Čím intenzívnejšie dielo je, tým viacej jeho konštitutívnych elementov má svoju 

konkrétnu estetickú funkciu a tým menej týchto elementov je esteticky nadbytočných. V 

maximálne intenzívnom diele by všetky elementy mali mať svoj estetický význam. V diele, v 

ktorom nie je nič zbytočné či náhodné, nemožno nič upraviť, než by sme (ku škode alebo v 

prospech) zmenili jeho estetický dopad. V tomto zmysle môžeme povedať, že špecifikum 

konštitutívnych elementov intenzívnych diel je pre dielo záväzné t. j., že tieto elementy nie sú 

                                                           
26 Ide o predmet zbožňovania, kultový predmet, nepravý ideál.  
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zameniteľné za žiadne iné. Miera intenzity môže byť preto chápaná ako miera špecifickosti, 

nezameniteľnosti alebo ako miera estetickej funkčnosti konštitutívnych prvkov diela. Vysoká 

intenzita však nezaručuje sama o sebe vysokú estetickú hodnotu. Intenzívne (práve tak ako 

komplexné) diela môžu byť ako dobré aj zlé. Výnimočná krása aj škaredosť môžu byť rovnako 

intenzívne. Estetickú intenzitu by sme preto mali chápať ako umocňujúci faktor, ktorého dopad 

závisí na (pozitívnej či negatívnej) miere jednoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




