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6 TRANSCENDENTNO AKO ŽIVOTNÝ PRINCÍP A CHARAKTER PRE ROZVOJ 

VÝTVARNÉHO PREJAVU A POETIKY  

Už ako deti sa rady zaoberáme farebnými obrázkami, hráme sa s hračkami a pastelkami. 

Pútajú nás vizuálne, tvarom a povrchom, vzhľadom a celkovým výrazom, niekedy aj zvukmi, ak 

ich majú v sebe zakomponované, pretože sú praktickými a hravými nástrojmi pre rozvíjanie 

samostatného vizuálneho a konštruktívneho myslenia. To, čo nás ako dieťa na týchto materiáloch 

alebo i nástrojoch láka, sú farby, estetický, pekný a príjemný vzhľad, tajomnosť zobrazených 

motívov, pretože naša, ešte len krehká a naivne detská predstavivosť prichádza do kontaktu po 

prvýkrát s psychologickým procesom ľudskej fantázie, a postupne sa vynára zhmotňovanými 

predstavami o zobrazených motívoch. Aspoň takto by sme sa dotkli tejto životnej etapy človeka, 

ktorý sa v ranom období svojej existencie dostáva do sveta výtvarného prejavu a poetiky 

prostredníctvom mnohých podnetov. V našej predstave sa presne tvorí systém fantazijnej 

kombinácie vizuálnych podôb a prežitých udalostí. Prichádzajú voľne alebo sa prežijú ako 

skúsenosť. To je súčasťou rastu a zrenia človeka z psychologickej stránky. Neskôr si uvedomíme, 

že vlastne my sami sme týmto veciam priradili niektoré antropoidné alebo animálne schopnosti 

a vlastnosti. Neživé predmety sme oživili vo svojej mysli a predstavách, či fantázii. Každé dieťa, 

a takmer do dospelosti, má určitú mieru schopností oživovať svoju predstavivosť, čo je závislé 

aj na mozgovej činnosti a činnosti mozgových centier – keď do mozgu prichádzajú senzorickými 

nervami informácie a transformujú sa tu podnety zo všetkých častí tela. Len čo mozog tieto 

informácie analyzuje a zhodnotí, prijme potrebné rozhodnutie a informácie o ňom, spolu s 

príkazmi k potrebnej aktívnej odpovedi, vysiela impulzy motorickými nervami do svalov. Potom 

každý náš pohyb, pocit strachu a radosti alebo obyčajné zdvihnutie ruky, je výsledkom činnosti 

nášho mozgu (http://intelekt.7x.cz/mozgove-centra).27 Za všetky naše schopnosti myslieť alebo 

                                                           
27 Predný mozog (telencephalon) sa považuje za sídlo rozumu, predstavivosti a tvorivosti 
Je najväčšou časťou mozgu. Tvoria ho dve mozgové pologule (hemisféry), ktoré sú oddelené hlbokým zárezom. 
Povrch tvorí mozgová kôra plná záhybov ,špirál a závitov. Súčasťou mozgovej kôry je: sivá a biela hmota. Sivá 
hmota – Kryje mozgové závity. Môžeme ju považovať za akési „sídlo myslenia“. Biela hmota –  je uložená pod 
mozgovou kôrou. Tvoria ju vlákna, ktoré vstupujú alebo vystupujú do kôry a dráhy, ktoré prepájajú jednotlivé 
časti mozgu. Mozgové hemisféry (pravá a ľavá) sú navzájom spojené, a to svorkovým telesom. Spojenie je veľmi 
dôležité, lebo zabezpečuje vzájomnú komunikáciu medzi hemisférami. Medzimozog (diencephalon) – „brána do 
vedomia“ je pomerne malou časťou mozgu, je obklopený hemisférami predného mozgu. Tvoria ho dve časti: 
lôžko (talamus) a podlôžko (hypotalamus). Lôžko (talamus) je dôležitou „prepájacou cestou“. Križujú sa tu všetky 
senzitívne dráhy, ktoré vedú do mozgovej kôry. Prichádzajúce podnety lôžko prepustí do mozgovej kôry alebo ich 
utlmí. Lôžko takto sprostredkúva reakcie na rozličné podnety. Preto sa mu hovorí i „brána do vedomia“. Podlôžko 
(hypotalamus) – iniciátor stresu. Najvýznamnejším regulátorom organizmu. Udržuje stálu vnútornú telesnú 



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

47 

pracovať s fantáziou zodpovedá vývin mozgových centier. Tak vzniká aj náhodný pohyb 

v kresbách dieťaťa, ktorý sa opisuje pri detskom výtvarnom prejave, s tým, že je pohybom 

prenosu impulzov svalových skupín a kostí rúk – dieťa vtedy „kreslí“ do vzduchu, no až po 

určitom čase, keď sa naučí chodiť, a keď zistí, že pastelka alebo pero zanechajú stopu po takomto 

pohybe. Vzniká detský výtvarný prejav so svojou vlastnou poetikou, možno s genetickou alebo 

prirodzenou formou výtvarného talentu. 

Nie sme všetci rovnako nadaní pre umelecké oblasti, pretože človek sa odlišuje od iných 

bytostí. Inými slovami, v rôznej miere sme schopní aj rôznych umeleckých prejavov. Aj myslenie 

a premýšľanie človeka je rozdielne. Je raz v takej podobe, že vnímame predmety a javy, ktoré 

sme si schopní už ako malé deti sami si uvedomovať, a vieme si vysvetliť určité pojmy i vety, 

ktoré sa nám ako deťom často vynoria v úplnom tichu. A naopak, sú také, ktoré sa jednoducho 

nedajú vysvetliť na pragmatickej úrovni. Sem dokonca radíme aj sny, ktoré sa nám niekedy 

snívajú, a sú často označované aj akoby poskladané, ale často nejasne zreteľné fragmenty 

s rôznymi príbehmi. Raz sú hravé a veselé, inokedy sú smutné a strašidelné. Obrazy sa v snoch 

a predstavách, alebo detskej a dospelej fantázii, stávajú vizuálnou rečou. Takáto podoba sa veľmi 

často stáva inšpiráciou k napísaniu rozprávok, či je vstupnou bránou pre namaľovanie obrazu – 

teda sa opätovne stretávame s výtvarným prejavom a poetikou s inými prvkami duchovna 

a hĺbkou fantázie. Ak ich dokážeme označiť a pomenovať, potom ich vieme aj interpretovať. Tak 

sa aj sny ľudí, ako nehmotné hodnoty, transcendentné a mystické, alebo reálne, stávajú často 

odrazom ľudskej duše a prejavom osobnosti človeka. Sú takpovediac súčasťou ich pragmatizmu, 

                                                           
teplotu, rovnováhu tekutín. Meria množstvo glukózy a soli v krvi, navodzuje pocit hladu či smädu. Tieto regulácie 
umožňuje endokrinná žľaza – hypofýza, ktorá je stopkou pripojená na spodnú časť hypotalamu. Hypofýza vysiela 
signály i do nadobličiek, ktoré produkujú hormóny ako adrenalín a noradrenalín, čiže môže vyvolať pocit stresu. 
Stredný mozog (mesencephalon) je najmenšia časť mozgu. Je centrom zrakových a zvukových nepodmienených 
reflexov. Zo stredného mozgu vystupujú nervy, ktoré inervujú okohybné svaly. Zabezpečuje pohyb očí a pohyb 
hlavy za sluchovým alebo zrakovým podnetom. Zadný mozog – „primitívny mozog“ a bol prvou zo súčastí mozgu, 
ktoré sa vyvinuli na vrchole miechy. Patrí k nemu: mozoček (cerebellum) a most. Mozoček – sídlom rovnováhy, 
ktorý je vytvorený z dvoch pologúľ. Povrch kryje kôra. Koordinuje napätie kostrových svalov, zabezpečuje 
vzpriamenú polohu tela a súhrne pohyby svalov. Pri opilosti je mozoček poškodený, čo spôsobuje typické 
„tackanie“ opitého. Mozoček je schopný zapamätať si rôzne pohybové aktivity (bicyklovanie, lyžovanie, 
písanie,...) a bez problémov dovolí tieto aktivity kedykoľvek zopakovať. Most je prúžok bielej hmoty, ktorý spája 
predný mozog s mozočkom. Prechádzajú ním dráhy: mozog –miecha, ktorý objavil chirurg C. Varolio, takže nazýva 
sa tiež – Varolov most. Predĺžená miecha (modulla oblongata) – je akýmsi „automatickým pilotom tela“ a je 
pokračovaním miechy. Prechod miechy do mozgu je plynulý. Tu sú centrá pre reflexy ako sú: hltanie, kýchanie, 
dýchanie, srdcový rytmus, krvný tlak, kašlanie, zvracanie, slinenie. 
Všetky tieto funkcie sú vôľou neovládateľné a vykonávame ich bez toho, aby sme si to uvedomovali. Preto 
predĺžená miecha je tzv. „automatickým pilotom tela“. 
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ale v rovine ich prijateľnej realite. Transcendencia a fantázia, predstavy a fantázia sú vždy úzko 

spájané s imagináciou – s mentálnym prejavom. Každý taký vnem a podnet je potom súčasťou 

tvorivosti a umeleckých alebo výtvarných prejavov s poetikou, ktoré sa dajú zisťovať a odhaliť 

aj pomocou výtvarnej projekcie.  

Výtvarný prejav s poetikou sú teda významným odrazom myšlienkových 

a fantazijných konštruktov – odrazom kompozície v zobrazení. Tak sa dostali kresby človeka 

od jeho detských rokov až po dospelý vek do povedomia, že sú tým vizuálnym zrkadlom 

duchovnej, spirituálnej stránky myšlienkových procesov v mozgu. A to emočne duchovné, 

spojené s transcendentným a mimozmyslovým svetom vnemov a podnetov je zároveň 

výsledkom pôsobenia a existenciou fyzikálneho a organického bytia človeka. Je zároveň 

prejavom, ktorý je prirodzený pre človeka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




