
 
 

24 

ANESTETIKA WOLFGANGA WELSCHA 
 

Lýdia FIDESOVÁ 

 

stetika Wolfganga Welscha nemeckého súčasného filozofa a estetika sa obšírnejšie za-

oberá postmodernou estetikou, pričom predkladá rozdiely medzi tradičnou a dnešnou 

estetikou. Poukazuje na nadmerné preestetizovanie spejúce až k anestetike. 

Pojem anestetika objasňuje vo svojom texte Estetické myslenie, v ktorom sa zameriava 

hlavne na tieto otázky: Čo je to anestetika, z čoho vychádza a na jej príklady v bežnom živote. 

V spomínanom texte ozrejmuje pojem estetika a anestetika a ich vzájomnú kooperáciu. 

Estetiku by sme mohli rozdeliť na tradičnú a dnešnú, pretože sa od seba podstatne líšia. 

Pojem estetika, ako prvý uviedol Baumgarten. Bola to podľa neho filozofická disciplína, ktorá 

mala skúmať logiku rôznych druhov zmyslového vnímania a možnosti jeho zdokonaľovania. 

Pretože iba ním odhaľujeme podstatu skutočnej krásy. Neskôr bola vnímaná ako filozofia 

umenia a veda o umení. Jej spojitosť s umením je veľmi jasná a zreteľná a je len ťažko ju od 

neho oddeliť. Jej úlohou nie je podrobne skúmať umelecké dielo. Skúmaním vzniku, pod-

mienkami vývoja, históriou a pod. sa zaoberajú iné disciplíny, ako napr. dejiny výtvarného 

umenia, teória výtvarného umenia... Jej hlavnou úlohou je odhaľovať to krásne, čo sa v ňom 

skrýva. Vďaka nej odhaľujeme v umeleckom diele harmóniu, krásu a súlad. 

Súčasná estetika nám odhaľuje chyby tradičnej estetiky, ale zároveň ich podporuje. Hlav-

nou chybou, hlavným cieľom tradičnej estetiky bolo skrášľovanie sveta, mala ho naplniť krá-

sou. No zabúdala pri tom aj na ostatné estetické hodnoty ako napríklad škaredé. Atribúty krá-

sy a škaredého sú premenlivé a menia sa podľa doby. No nikdy úplne nevymiznú z nášho ži-

vota. Toto skrášľovanie skutočného sveta pretrváva až do dnes. Snahou dnešnej estetiky je, aj 

z neestetického urobiť estetické. Môžeme si to všimnúť v každej oblasti nášho života. Neraz 

hovoríme napríklad o estetike pohybu, estetike odievania, estetike bývania atď. Dnes sa nám 

už estetika spája so všetkým a môžeme ju nájsť už všade. Čím sa ocitá pod veľkým tlakom. 

Hlavný nástrojom globálnej estetizácie sú média. Zo všetkých strán sa na nás valia reklamy. 

Ich hlavným cieľom je dosiahnuť čo najväčší predaj. Preto sa pod touto vidinou zisku snažia 

mnohé svoje výrobky zidealizovať a prikrášliť. Všetko pôsobiť esteticky. Realita je viac este-

tická ako pravdivá a racionálne zdôvodniteľná. Často sa tým dostávame do situácie, že už ne-

vieme rozlíšiť čo je vlastne realita a čo je len ilúzia, zmyslový klam. Nastupuje takzvaná de-

realizácia reality. Krása stráca svoj prvotný význam, stáva sa úplne bežnou vecou, súčasťou 
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nášho života. Dokonca môžeme dospieť až do takého stavu, že ju jednoducho začneme pre-

hliadať, stáva sa pre nás ľahostajnou. Pod vplyvom tejto dnešnej silnej estetizácie začíname 

byť voči nej indiferentní. A práve v tomto bode sa rodí anestetika, ktorá sa už stala súčasťou 

nášho bežného života. 

Z medicínskeho hľadiska sú anestetiká látky, ktoré spôsobujú znecitlivenie. Používajú sa 

pri lekárskych úkonoch. Spôsobujú znecitlivenie organizmu, stratu citu, stratu vnímania doty-

kov, bolestí, teplých zmien a podobne. (Vokurka, 2003) 

Welsch to tak isto chápe ako 

„stav, kedy je zrušená elementárna podmienka estetického – schopnosť pociťovať [...] Anestetiku temati-

zuje necitlivosť v zmysle straty, prerušenia alebo nemožnosti senzibility – a aj to na všetkých úrovniach: 

počínajúc fyzickou otupenosťou až po duchovnú slepotu.“ (Welsch, 1993, s. 10) 

Naše zmysly sú už doslova otupené, oslabené a už niesu schopné patrične vnímať. Mohli 

by sme teda povedať, že anestetika je akýsi protipojem estetiky, pretože pre estetiku je dôleži-

té zmyslové vnímanie, ktoré v nás evokuje určite pocity, či už pocity páčenia sa alebo nepáče-

nia sa. Kým anestetika sa zaoberá znecitlivením našich zmyslov. 

Tak ako aj v medicíne, anestetika nás má uchrániť od nepriaznivých účinkov. Kým naprí-

klad pri operácii je to bolesť, pri anestetike je to nadmerné pôsobenie krásy, ktorá v nás môže 

vyvolávať nepríjemné pocity, dokonca až odpor a to hlavne pri jej nadmernom pôsobení, 

nadmernom množstve. 

Anestetika je akási nevedomá reakcia, ktorá sa odohráva v našom vnútri, bez toho, aby 

sme o tom vedeli, čiže bez nášho vedomia. Nemôžme ju nazvať disciplínou, pretože je to iba 

náš duševný stav. Môže prebiehať u každého jednotlivca bez ohľadu na jeho vzdelanie, so-

ciálny status, či náboženské vierovyznanie. 

Welsch anestetiku oddelil od troch veľmi príbuzných pojmov ako je: 

– anti-estetika, pretože tá zavrhuje paušálne dimenzie estetického. 

Pričom anestetika nemôže zavrhnúť základné estetické rozmery, keďže z nich pramení 

a opiera sa o ne. Sú jej východiskovým bodom a nie je možné, aby ich od seba vylúčila. 

– ne-estetické, je to, čo sa podľa estetických kritérií definuje ako esteticky negatívne, 

v zmysle odmietavé. Anestetika nemôže odmietať, popierať estetické kritéria, pretože je dô-

sledkom na ich vzniknutý estetický výsledok. Vďaka estetike sa v nás rodí aj anestetika. 

Čo je neestetické? Je to veľmi relatívny pojem a preto spolu úzko súvisia. 
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– to, čo nie je estetické čo nemá žiaden vzťah k estetickým otázkam, čo je esteticky neu-

trálne. Anestetika nemôže zaujať k estetike neutrálny, nestranný postoj. Práve naopak, vzniká 

a zaoberá sa estetickými otázkami. Zaoberá sa celou oblasťou estetiky. 

Čiže z toho vyplýva, že anestetika je protipojmom estetiky, vychádza z nej a z jej estetic-

kých kategórií a je dôsledkom jej konania. 

Ďalej uvediem systematické základy spojenia estetiky s anestetikou podľa Welscha, aby 

sme si ozrejmili ich dejinný vývoj. Rozdelil ich do troch období: 

• metafyzika 

Je pre ňu dôležité odpútať sa od zmyslov a zmyslového vnímania, čiže väčší dôraz sa klá-

dol na anestetiku. 

Podľa Platóna a Aristotela by sa človek nemal orientovať na to zmyslové, čo vnímame na-

šimi zmyslami, ale na to nadzmyslové, čo je len ťažko pochopiteľné a ťažko uchopiteľné na-

šimi zmyslami. Kládli si za cieľ rozdeliť zmyslové od nadzmyslového, pretože je medzi nimi 

podstatný a veľký rozdiel. Metafyzika sa zaoberá tým, čo je nehybné, nemenné, nezmyslové, 

nepriestorové a nečasové. (Welsch, 1993, s. 19) Dôležité je prejsť k anestetickému, no ne-

smieme sa pritom úplne strániť estetického. Pretože obe spolu súvisia. 

Stoici sa snažili o dosiahnutie ataraxie, čiže duševný pokoj zachovaný v každej situácii. 

Človek sa má zbavovať všetkých vášni a dospieť do stavu rozumovej vyrovnanosti. Welsch to 

zhrnul do tejto jednej vety: „Stoik je teda perfektný anestét.“ (Welsch, 1993, s. 19) 

• moderna 

Bola zameraná na estetiku, v ktorej videla vykúpenie ľudstva. Estetika mala pomôcť člo-

veku dosiahnuť svoje najvyššie ciele. 

Baumgarten tvrdil, že najdôležitejšou úlohou rozumu je estetizovať a že estetický človek 

má žiť v plnohodnotnom estetickom štáte, ktorý je najvyšším a najviac ceneným. Najväčšie 

šťastie a spása ľudstva sa pripisovala estetizácii. Estetizácia sa prejavovala aj v priemyselnej 

modernizácii, rozšíril sa estetický – moderný absolutizmus. Anestetika bola považovaná za 

niečo nesprávne, za niečo čo bolo nevhodné a škodlivé pre spoločnosť. 

• postmoderna 

Sa rozvíjala nie len vo filozofii, estetike, vede ale aj v sociálnej oblasti. Príznačné je pre ňu 

to, že sa snažila o zrušenie centralizmu. Nezdalo sa jej správne centralizovať sa na jednu vec, 

jeden pojem, jeden systém. Preto je pre ňu dôležitá hlavne pluralita. A to vo všetkom. V este-

tike sa nám toto obdobie teda javí ako spojenie estetiky s anestetikou. Už tu nie je dôležitá ich 

diferenciácia. 
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Teraz by som chcela priblížiť, prečo vystupuje estetika s anestetikou, ako spolu súvisia 

a prečo ich od seba nemožno oddeliť. 

Anestetika vychádza z estetiky. Všetko estetické je nutne spojené s anestetickým. Citujem 

Welscha: „Teda nijaká aisthesis neprebieha bez anaisthesis.“ Estetika sa snaží niečo zviditeľ-

niť, no pri každom zviditeľnení sa niečo musí stať neviditeľným. Niečo vidíme napr. nie pre-

to, že nie sme slepí, ale preto, že pre väčšinu iného sme slepí [...] (Welsch, 1993, s. 23) 

Každým zmyslom vnímame inak. V dôsledku rozdielnosti zmyslových polí vzniká prefe-

rovanie jedného typu zmyslov pred iným, a to znamená teda nielen estetické, ale aj anestetic-

ké rozhodnutie. (Welsch, 1993, s. 23) Vnímanie rozdeľuje na dvojstupňové: Prvé je vnímanie, 

keď odkrývame napr. farbu a tvar. Druhé vnímanie je samotný akt vnímania. 

A teraz je dôležité položiť si otázku: Aký vplyv má vlastne anestetika na náš život? Nie je 

anestetika akousi záchranou, naším pomyselným brnením v tomto dnešnom svete? 

Často sa dnes hovorí o estetike či už v médiách, ale aj v bežnom živote. Máme pocit akoby 

už bolo všetko preestetizované. Citujem Welscha: „Prežívame boom estetiky.“ Z estetizácie 

pramení len prázdnota, ako príklad nám uvádza dnešnú modernizáciu budov. Má na mysli 

dnešné veľké množstvo obrovských supermarketov, ktorých jediný pulzujúci život predstavu-

jú náhliaci sa ľudia, každý za niečím iným, za svojim cieľom. Najprv v nás evokujú pocit 

vzrušenia, veľkoleposť, no až nakoniec si všimneme priam sálajúcu jednotvárnosť, ktorá 

v nás vlastne nevyvoláva žiadne pozitívne pocity, krásu a život. A to je príklad toho, že sa po-

trebujeme stať nesenzibilní voči tomuto rýchlemu vývoju, ktorý z nás postupne vytvára 

otupené bytosti bez citu a bez poznania skutočnej reality. 

Ako ďalší negatívny príklad estetizácie môžem uviesť média. Tie sa nás snažia presvedčiť 

o svojej pravde, ktorá je v skutočnosti úplne iná ako realita. Skutočnosť sa snažia odstrániť jej 

simulačným prekrytím. (Welsch, 1993, s. 14) Stratou citu ku skutočnosti sa dostávame až 

k zdanlivo bezfarebnej realite. Ich najdôležitejším simulačným prostriedkom je tlak, ktorým 

pôsobia na naše zmysly. Neustálym opakovaním svojej pravdy nás dokážu presvedčiť aj v ta-

kej veci, o ktorej dobre vieme, že je to len klam. 

Ako príklad môžem uviesť bulvárnu tlač. Vymýšľajú si neuveriteľné príbehy, intrigy, čím 

chcú zvýšiť svoju čitateľnosť. Ale nie preto aby nás poučili o kráse ľudských vzťahov, príro-

dy, ale aby zvýšili svoj zisk. Zisk a klamstvo sú už v dnešnej dobe oveľa dôležitejšie ako ľud-

ské vzťahy, realita a hlavne pravda. 

Ďalej by som ešte chcela poukázať ako dokáže naše zmysly opantať klamstvo reklám. Čas-

to sa nám stáva, že si kúpime výrobok, pretože je každodenne ospevovaný v televízii. Vyzdvi-

hujú sa jeho neuveriteľné vlastnosti, sila atď. A k tomu má ešte príťažlivý obal. Jeho krásnu 
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farebnosť a dizajn využívajú obchodníci na stimuláciu našich zmyslov. Ich snahou je vy-

zdvihnúť určitú vlastnosť, pričom ďalšie sú potláčané. Ale po vyskúšaní zistíme, že to bol len 

ďalší klam dnešnej preestetizovanej doby. A za krásnym vonkajškom sa skrýva len prázdne 

vnútro. 

A tým všetkým sa dostávame k tomu, že naše zmysly sú klamané skutočnosťou, ktorej je 

stále menej a menej. Tým sa stavajú nespoľahlivými a mení sa ich prvotný význam a to ten, 

že sa stráca ich dispozícia pre estetickú činnosť. Pričom nemáme na mysli len vonkajšie 

zmysly ako je sluch a zrak ale aj naše poznávanie, cítenie, vnímanie. 

A je na mieste položiť si otázku, či je dobré, že sme v dnešnej dobe anestetickí. Sme naozaj 

pomocou anestetiky chránený od všetkého škodlivého? Aký ma na nás účinok? 

Jedným z pozitívnych vplyvov anestetizácie, by mohlo byť, ak by sme ju zosilneli pre zá-

chranu estetickej originality. Preto by som tu chcela poukázať na nápad, ktorý uviedol Welsch 

vo svojej knihe, na ochranu historických pamiatok pred masovou turistikou, ktorá je v dnešnej 

dobe veľmi rozšírená. 

Ľudia túžia spoznať svoju minulosť, svojich predkov. Ako sa hovorí, bez minulosti by sme 

nemohli kráčať v prítomnosti a nikdy by sme nedošli až do budúcnosti. Poznanie svojej histó-

rie, patrí k všeobecnej inteligencii každého z nás. No uvedomuje si niekto z nás ako sa tieto 

historické pamiatky naším každodenným navštevovaním ničia, ako im to škodí? Myslím, že 

mnohých z nás to vôbec ani nenapadlo. Preto Welsch navrhuje nahradiť skutočné videnie 

a navštevovanie iba video nahrávkou. Preto si položme otázku: Je to dychtivé poznanie minu-

losti správne? 

Na jednej strane s ním môžeme súhlasiť, treba chrániť naše pamätihodnosti. Je to naša mi-

nulosť, ktorá nám môže o nás prezradiť veľa, môžeme sa poučiť na chybách našich predkov 

a vystríhať sa pred ich opakovaním. No na druhej strane je nepredstaviteľné to, ako by sme 

spoznávali historické pamiatky doma na gauči pred televízorom. Je pravda, že by aspoň lepšie 

začala pracovať naša predstavivosť, ale čo by bolo s našimi ostatnými zmyslami? Ostali by 

zakrpatené a pomaly by sa začali strácali. Nemohli by sme spoznať napríklad vôňu drevených 

kostolíkov a chlad kamenných múrov. Nikdy by sme nespoznali skutočnú veľkosť katedrál, 

neohromila by nás ich vznešenosť a majestátnosť. 

Ale nemali by sme pri tomto kritizovaní jeho originálneho nápadu zabúdať aj na to, že 

z každodenného navštevovania pamiatok sa dajú získať aj isté finančné zdroje, z ktorým mô-

žeme čerpať na ich následnú rekonštrukciu. Čiže pri všetkom musím prihliadať na každé pre 

aj proti. 
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Ale aj tak mi celý tento nápad pripadá nereálny a neuskutočniteľný, aj keď vlastne dnešná 

modernizácia k takému to koncu smeruje. No mali by sme sa vystríhať tomu, aby z nás neos-

tal iba krásny, vzrušujúci obal, no pritom tak prázdny a jednotvárny. 
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