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7 TRANSCENDENTNOSŤ VÝTVARNÉHO PREJAVU A POETIKY A INŠPIRÁCIA 

S pojmom transcendentnosť sa nám vynárajú spojitosti s fantazijnosťou, spiritualitou, 

pominuteľnosťou, a sú medzi nimi odlišnosti, ako náhle ich začneme používať ako prívlastky pri 

definovaní kvality výtvarného prejavu a poetiky. Všetky pojmy sa nachádzajú vo sfére 

nehmotnej, ale zaujímavej z pohľadu klinickej psychológie a medicínskej psychiatrie.  

 TRANSCENDENTNOSŤ sa ako duchovná a fantazijná zložka duševného prejavu 

objavuje ako aktívne aj pasívne, ale fiktívne vlnenie mimozmyslovej duševnej energie 

(Jung, C. G. 2005).28 Vlnenie vidíme na hladine vody, keď do nej hodíme kameň, a 

podobne pôsobí v našej predstave skúsenosť s transcendentným obsahom. 

Transcendentnosť sa však, ako sme ju čiastočne opísali, sa vždy veľmi úzko viaže najmä 

na to duchovné a spirituálne pozadie ľudského prežívania a uvedomovania si seba 

samého.  

Diela vznikali a budú vznikať aj vďaka myšlienkovým procesom, a tak sa nemôžeme 

spoliehať len na číru a reálnu skutočnosť.29 Tá je naším priestorom v jednej podobe, no aby 

vzniklo umelecké dielo aj so svojou poetikou a vlastným prejavom, je potrebný náhľad do sveta 

transcendentnosti. Umelecká hodnota sama o sebe neprináša človeku jednoznačnosť 

v prejavenom umeleckom zámere. V rámcoch percepcie sa za rôznych podmienok mení aj 

aktuálne porozumenie kompozície ako i obsahovej poetiky.  

 FANTAZIJNOSŤ sa spája s predstavami a predstavivosťou (Wundt, W. In: Hartl, P. 

a H. Hartlová 2010),30 

                                                           
28 Fantázia je aj aktívna imaginácia. Imaginačná aktivita vyjadruje prúdenie duševnej energie, pretože fantázia 
môže byť aktívna a pasívna. Aktívna je charakteristická pre tvorivú mentalitu a je evokovaná intuitívnym 
postojom smerujúcim k percepcii nevedomých obsahov. Pasívna fantázia je spontánna a autonómna manifestácia 
nevedomých komplexov.  
29 Aj študenti častejšie experimentujú s abstrakciou vo výtvarnom prejave a tomu potom prispôsobia poetiku. 
30 Fantasy alebo obrazotvornosť, predstavivosť, ktoré sa podľa Wilhelma Wundta spája s myslením v obrazoch. 
Hlavným znakom je novosť vytváraných kombinácií, ktoré človek doposiaľ nezažil. Je tu dôraz na vytváraní nových 
kombinácií, ale aj  predstáv na základe skoršieho vnímania, obmieňania minulej skúsenosti, miere fantázie, ktorá 
je daná základom každej tvorivej činnosti. Miera fantázie je daná nadaním. Obohacuje život, no vedie aj k ceste 
úniku z reality. V psychoanalytickej teórii ide o vedome predstavovanú sekvenciu obrazov alebo udalostí, ktoré sú 
výsledkom projekcie nevedomých prianí, nevedomých konfliktov alebo prípravou na budúce udalosti – denného 
snenia. 
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 SPIRITUÁLNOSŤ – je vlastne duchovnosť, určitým smerom vyhranená zameranosť na 

psychickú stránku človeka, s dôrazom na čo najmenšie závislosti psychiky na telesnosť 

(Hartl, P. a H. Hartlová 2010). 

Celý ten fantazijný alebo duchovný proces myslenia sa tak, ako aj aktívne, tak aj pasívne, 

i nepriamo a rovnoznačne prelína s kreatívnym procesom, ale aktívne sa zapája a zúčastňuje pri 

umeleckom tvorení, maľovaní farbami, pastelom, akvarelom alebo kreslení ceruzou, tušom, 

perom, pastelmi, a zvyčajne sa označí slovami: podľa fantázie. Je teda častým konštruktívny 

impulzom a motiváciou postupu tvorenia podľa tej ‛vnútornej‛ predstavy alebo je jediným 

stimulom pre abstraktné výtvarné kompozície – veľmi spontánne a obľúbené – abstrakcie – 

abstraktná maľba alebo kresba.  

 INŠPIRÁCIA – Inšpirácia je tak určitým východiskovým bodom, stimulom, ktorým sa 

začína tvorivé nadšenie, tvorivá nálada, a najčastejšie to, čo predchádza tvorbe, vôbec 

umeleckej. Inšpirácia je duševný stav, zvlášť vhodný na rozličné druhy tvorivej činnosti. 

Tak definuje slovo: inspirace – inspiration – ako vnuknutie, ktoré je formou náhlej 

myšlienky, a tiež aj tým, čo predstavuje nápad riešiaci určitý problém, alebo okamžité 

porozumenie niečomu bez voľného úsilia Veľký psychologický slovník (Hartl, P. a H. 

Hartlová 2010). Opis tak nateraz odsúva ďalšie ekvivalenty významov inšpirácie, a 

zároveň maximálne zužuje významy. Inšpirácia je pre nás primárnym stupňom pre 

výtvarnú tvorivú činnosť, a najmä tú umeleckú, so žiakmi vnímanú ako umelecko-

kreatívnu činnosť a aktivizáciu výtvarných postupov. To, čo nevidíme v spojení 

kognitívne vnímanej inšpirácie, je zatiaľ stále abstraktné, neuchopiteľné, nehmatateľné, 

teda v istom zmysle a momente i nehmotné. Kognitívny proces pre porozumenie danej 

podstaty inšpirácie sa deje za schopnosti života mozgových centier, ich schopnosti 

realizovania – transmisie. Približne týmto by sme mohli sústrediť pozornosť na začiatok 

porozumenia odlišnosti toho, čo začíname spoznávať. Začiatok k tomu poznávaniu sa 

systematizuje do tej živej fázy recepcie pomocou inšpirácie. 

Ak je inšpirácia na začiatku kognitívne vnímanou abstrakciou, môžeme si ju priradiť do 

schémy vzniku výtvarného prejavu ako ten začínajúci prvotný stimul – aktivizátor vzniku 

začiatku tvorby, výtvarnej činnosti, tak aj nazvaný: ten primárny podnet pre začiatok v tvorbe. A 

teda rozumejme tu inšpiráciu ako abstraktný impulz pre začatie tvorivej výtvarnej činnosti. 
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Inšpiráciou pre výtvarnú tvorbu a výtvarné činnosti, aktivity je tak stále mnoho podnetov. 

Samotná inšpirácia je pomerne často a reálne spájaná s nasledujúcimi najčastejšími 

východiskami, ktoré pochádzajú z mnohých prameňov: 

• ‛Renesancia‛ známeho a spoznaného – poznaného  

• Experimentovanie 

• Návraty – retrospektívy 

• Obmeny a inovácie 

• Skúsenosti 

• Témy 

• Uchopenie perspektívy a progresivity 

• Vedomosti 

• Zdroje 

• Životné príbehy 

Inšpiráciou takmer vždy otvárame výtvarnú tvorbu, to, čo je človeku blízke, ak má 

kompetencie a schopnosti pre túto tvorivú činnosť. Inšpirácia je zvyčajne chápanou tou novou 

nápaditou formou a podobou, no v nej je už určitý otvorený kontext a prelínanie, len sa 

tvorivosťou transformuje do vizualizovane podanej – možno to opísať aj podobne slovami: 

autonómnej skladby – teraz výtvarného diela. Ako náhle je niečo výtvarne vytvorené, potom 

samo osebe sa môže stať to niečo PRIMÁRNE.  Inšpiráciou je – už reálnejší NÁPAD – aj 

vizuálnou inšpiráciou pre mnohovýznamové, ale i bezvýznamové výtvarné interpretácie. Pre 

vzdelávanie vo výtvarnej výchove a výchovou umením má význam aj tzv. bezvýznamová 

interpretácia, pretože je istou výpoveďou autorov diel, ktoré sú predstavené ako diela: Bez názvu. 

Rovnako tu rozumejme určitý výrazový výtvarný prejav s poetikou, kde nie je označenie názvom. 

Zároveň tá primárna inšpirácia je teda primárnym stavom začiatku v tvorbe a tvorivej 

interpretácii, rovnako pre dielo, ktoré názov má a aj v tvorbe diela bez názvu, teda je logicky 

primárne – inšpiráciou, nápadom a okamžitým vyriešením problematiky výtvarnej podoby v tej 
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obsahovej stránke predmetu vizuálneho diela. Nie je ničím iným, len tým, čo tej konkrétnej 

výslednej vizuálnej podobe dá určitý výtvarný vzhľad, vizuálne zinterpretovaný charakter; 

výrazovosť, a tak sa inšpirácia nutne podieľa na výrazovosti inej, ďalšej interpretovanej podoby 

– aj keď na jej začiatku, tej abstraktne vnímanej inšpirácie. Inšpirácia sa spája s určitými 

momentmi, ktoré sa menia aj obmieňajú, či majú vplyv na varianty abstraktnej podoby 

interpretácie. Je tu plynulé procesuálne kognitívne riadenie mozgových centier pre procesuálne 

narábanie s vizualizovanou predstavou, ktorá je rozdielna a niekedy aj podobná. Rozdielna je 

významne v spojení primárneho autorstva. Inšpiráciu, v súvislostiach edukácie prostriedkami 

výtvarného umenia, tvorivosťou so žiakmi je možné reálne vnímať aj vo fragmentoch štruktúry 

výučby – vyučovacej jednotky a jej časti: motivácia. Tá môže mať rôzne štruktúrovanú verbálnu 

aj neverbálnu podobu.  

Je tu nami tak opätovne postavená otázka priority významov motivácie vo funkcii 

inšpirácie. Napokon, dá sa to chápať i opačne, keď si uvedomíme inšpiráciu v úlohe motivácie 

pre niečo, napríklad pre výtvarnú činnosť, pre zrod nového či interpretovaného diela, alebo 

obyčajnej životnej nutnosti, talentu, niekedy skutočnej nevyhnutnosti touto cestou komunikovať, 

či už u extrémne i menej tvorivých žiakov, a pokračovať kreatívnou projekciou vo výtvarnej 

aktivite a činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

  




