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Štefan HAŠKO 

 

I.  

AUTOMATIZMUS PRÍRODY VO VZŤAHU K DIVNÝM „VECIAM UMENIA“ 

 

Predslov 

ntita ideality, už okato rozliata do formičiek nasledujúcich slov, by svoju esenciu, čiže 

vieru, alebo presvedčenie vo vhodnosti pobytu v nasledujúcej poetickej predstave, ktorá 

sa azda rovnakým spôsobom a bez straty čo len jedinej jej kvapky rozlieva do nasledujúcej 

formy uvažovania, ospravedlnila pred často síce opodstatneným, zato však materialistickým 

a realistickým prístupom k rôznorodým javom života... 

Nasledujúcim slovám tohoto úvodu, by som vzhľadom na nielen zvláštnu atmosféru do-

mov vracajúceho sa vlaku, prisúdil názov „Zhovievavosť Krásna voči prostriedkom na jeho 

dosiahnutie“ s podtitulom „život, ako reklama na život“. 

V akejsi metaforizovanej predstave, v ktorej Krásno rozosieva svoje „formy“ na vkusom 

vycibrené políčko najistejšej úrody, sa ich genetická informácia dotýka rôznych časopriesto-

rových hodnôt takým spôsobom, akým sa hýbe každé jedno citlivé indivíduum. 

Oddanosť tejto formy, ktorá sa symbolickým spôsobom, vzhľadom na zámer tejto práce 

stáva symbolom semienka, dá definovať cez vzťah každej formy Krásy voči estetickému ideá-

lu. 

Tento ideál, má tak analogickým spôsobom formu papierového obalu týchto semienok, 

ktorý sa bráni akémukoľvek príspevku do trhovej ekonomiky a jeho jedinou formou reklamy 

je reklama na život, ktorá je takisto iba životom nič netušiacom o reklame. 

Krásno, ktoré je teda zhovievavé voči prostriedkom na jeho dosiahnutie, zabezpečuje to, čo 

sme zvyknutí nazývať relatívnosťou vkusu. Len takáto relatívnosť, ako sa domnievam, by 

mohla mať v procese Tvorby tvár slobody. A iba táto zhovievavosť dnes dovoľuje mojej ruke 

písať a opisovať to, čo vo mne už dlhšiu dobu cíti pohnutý duch... 

 

E 
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II. 

AUTOMATIZMUS PRÍRODY VO VZŤAHU K DIVNÝM „VECIAM UMENIA“ 

O niečo menej ako by to bolo v prípade pojmu „pohyb“, ktorý si zatiaľ ticho oslobodený 

od všetkých nepokojných vibrácií rezonuje v mojich predstavách, má podobne zmnožené aso-

ciatívne schopnosti aj termín „Automatizmus“. 

Výnimočný spôsob časom vymedzeného a paradoxného odklonu logiky od matematiky, 

ktorý je citeľný práve v úvode predošlej vety, si dovolí trpezlivo ospravedlňovať len zámer 

tejto práce, ktorej pojem sa vzhľadom na jej podstatu dožaduje úvodzoviek z dôvodu, ktorý ju 

v každom momente oslobodzuje od princípov otroctva. 

Takéto vyjadrenie však nebude platiť pre invenčnú predstavu, v ktorej je každé jedno indi-

víduum len otrokom svojho chcenia. 

„O niečo menej“ totiž v tomto prípade znamená, že zatiaľ čo pojem pohybu predpokladá 

z pozície logiky podvojné asociatívne schopnosti elementárneho charakteru, pojem automa-

tizmu priberá taký druh asociatívnej schopnosti, ktorá je vo svojej podstate iba premostením 

k pojmu pohybu. 

A práve takýto akt premostenia môže veľmi jednoducho vyvolávať domnienku, ktorej ve-

domie reflektuje pojem automatizmu ako pojem, ktorý sa podriaďuje pojmu pohybu takým 

spôsobom, že sa stáva akousi jeho štrbinou, ktorá len parazitným spôsobom participuje na je-

ho bytí. 

Cieľom týchto slov, ktoré sú však iba cieľom východiskovým vzhľadom na zámer tejto 

„práce“, bude okrem iného spochybniť práve túto formu uvažovania. 

V tomto momente cítim potrebu vyjadriť sa k tomu, čo som už v úvode pomenoval ako 

zmnožená asociatívna schopnosť. Zmnoženej asociatívnej schopnosti nerozumiem ako sledu 

asociácii na ktoré psychológia „nazerá“ ako na mimovoľné združovanie prvkov psychiky, 

medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom mysle vytvorená súvislosť, ale zmnoženosť aso-

ciatívnych schopností, ktoré sa od seba odlišujú charakterom a mechanizmom svojho fungo-

vania. Na základe toho by som si pri príležitosti dnešnej „práce“ dovolil vymedziť trojaký 

druh tejto špecifickej schopnosti, ktorej objektívnu platnosť, s výnimkou jej primárnej schop-

nosti, garantuje, ale i ohraničuje táto „práca“. 

 

Primárna asociatívna schopnosť 

Primárnou asociatívnou schopnosťou bude práve tá schopnosť asociácii, ktorých otázka 

najväčšmi náleží do už spomenutej sféry psychológie. 
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Do sféry, v ktorej sa každé jedno prežívajúce indivíduum ocitá bez ohľadu na to, ako by si 

to naprogramovalo. Len vďaka tomuto druhu asociatívnej činnosti, vyvoláva výskyt jedného 

prvku v určitých podmienkach iný, s ním spojený prvok. 

Ak by som chcel uviesť príklad na takýto druh asociácie vyvolaný pojmom pohyb, mohol 

by som vo všeobecnosti povedať, že pôjde o akýkoľvek, vedomím vybavený prvok, nakoniec 

obraz, ktorý za svojej aktuálnosti stihne zmeniť časopriestorové hodnoty. Je to typ asociatív-

nej schopnosti, ktorá je vzhľadom na možností životnej empírie vymedzená najskôr kvantita-

tívne. 

 

Sekundárna asociatívna schopnosť 

Sekundárna asociatívna schopnosť je schopnosťou inklinujúcou k sfére filozofie. Pre ňu 

jediný a predsa najvzácnejší pojem „pohyb“, v podstate združujúci kantovské apriórne formy 

čistého nazerania – čas a priestor – však znamená, že pohyb vedomia smeruje k získaniu nefo-

remnej predstavy o pohybujúcom sa vedomí. Pojem predstavy by som však v predošlej vete 

opatrne zamenil za pojem „čista reflexia“, keďže táto schopnosť vylučuje všetky výtvarné 

možnosti asociatívnej a obrazotvornej aktivity vedomia a obmedzuje sa na pojem, ktorého 

výtvarné možnosti sú teraz iba neprijateľnou otázkou akejsi básnickej metafory. 

Ide tu o reflexiu nie zmyslovo vnímateľného pohybu, ktorú dokáže pokojne vytvárať aj to, 

čo Sartre označil ako „imaginatívne vedomie“, ale o akýsi sebareflektujúci impulz vedomia, 

ktorý je v jeho priestore vymedzený časom. Je to sila vedomia odtrhávajúca vedomie od tak-

mer všetkých životných empírií, ktoré koncipujú výtvory primárnej asociatívnej schopnosti. 

Sekundárna asociatívna schopnosť je tak schopnosťou, ktorá je vzhľadom na jej pojem 

vymedzená kvalitatívne. A keďže touto schopnosťou formuluje vedomie iba jediný možný 

príklad, musí byť nutne pojem príkladu zamieňaný s pojmom „prejavu“. 

 

Terciárna asociatívna schopnosť 

Práve na pojem automatizmu možno s kúsočkom dôvtipu „nazerať“ ako na pojem pre no-

vú, povedzme terciárnu asociatívnu schopnosť, ktorá je však z pozície logiky, ako som už 

spomínal, schopnosťou premostenia na pojem pohybu. K tomuto pojmu pohybu sa ďalej ob-

racia asociatívna schopnosť primárna a sekundárna a ďalej sa mu venuje tak, ako som to už 

stihol popísať v predchádzajúcej forme uvažovania. Premostenie na pojem pohybu sa deje len 

za logického predpokladu, že každý automatizmus nutne predpokladá pohyb. 
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Avšak nepodriadenosť automatizmu voči pohybu zaručuje už nielen skutočnosť, že hovorí 

o charaktere a v istom zmysle teda definuje pohyb, ale dokáže i pomenovať a čiastočne 

oznámiť taký intímny stav, ktorý som vzhľadom na jeho podstatu, ako stále cudzieho prvku 

a ktorého zmysel, ako najčastejšiu otázku duše nedokážem, nechcem a nakoniec „musím“ 

uchopiť, označil ako „divný“. 

Podnetom pre takto definovaný divný stav duše sú diela poniektorých neohrozených dru-

hov autorov dnešného umenia, na ktoré nazerám len ako na veci, ktorých najjasnejším zmys-

lom je inšpiračný náboj pre túto prácu. 

Len v takomto prípade si nedokážem nevšimnúť pojem automatizmu, ktorý by som pri prí-

ležitosti tejto „práce“ aspoň na chvíľu neosvetlil tmavým lúčom svetielka takým spôsobom, 

aby sa uhol pohľadu rovnal uhlu dopadu, alebo ako to bolo. 

 

Automatizmus prírody 

Verím, že automatizmus, ako absolútny princíp pohybu minimálne anorganickej a vegeta-

tívnej časti prírody už načrtáva myšlienka francúzskeho intuitivistu H. Bergsona, ktorý v jed-

nej zo svojich prác vyslovil presvedčenie, že tam, kde je vedomie najmenšie, tam nastáva au-

tomatizmus. 

Opierajúc sa ešte o mnou „uchopené“ Bergsonove tézy doplním, že s takto rodiacim sa au-

tomatizmom, reprezentujúcim sa klesajúcou aktivitou vedomia, klesajú i všetky možnosti slo-

body. 

Myslím si, že o to čistejší a menej spochybniteľný prejav automatizmu bude náležať práve 

takým formám života, ktorých existencia nie je prejavovaná pohybom nepodliehajúcim aktivi-

te vedomia, ale pohybom naoko trpiacim, v podstate však netrpiacim absenciou vedomia. 

A iba tento moment, nachádzajúci sa kdesi uprostred dnešného uvažovania, je momentom, 

v ktorom si opatrne a s možnosťou vlastnej omylnosti, ako princípu stále objavujúceho vedo-

mia, dovolím uviesť najčistejší príklad automatizmu, ktorým je práve anorganická a vegeta-

tívna časť prírody. 

Predmetom dôležitejšej úlohy však nebude rozpitvávanie súdu o tejto sfére prírody, ktoré-

ho rozkladaním sa ako vždy zreteľnejšie objavuje „púha“ domnienka, ale hľadanie paralely 

medzi týmto automatizmom a takou sférou umenia, ktorá sa z dôvodu tejto paralely stáva 

podnetom pre intímny zážitok z divného pocitu, ako som ho definoval už pred malou chvíľou. 

Rozchod takejto tvorby, ako paralely k automatizmu prírody, so základnými princípmi 

umenia, už v istom zmysle a čiastočne definuje etymologický pojem pojmu umenia. Presved-
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čenie, že príroda nie je zámernou činnosťou tvorivého ducha sem implantuje rozkol a nesúlad, 

ktorého dôsledky, neustále a pulzujúcimi atakmi znepokojujú môjho ducha. 

Myslím, že sloboda, ako atribút ľudskosti, v smutnejších prípadoch však ako atribút prepy-

chu určený iba mocensky nadanému indivíduu, v sebe nutne zahŕňa aj jeden z primárnych 

princípov umeleckej tvorby, pričom všetky ostatné princípy sa aj napriek vyšším a foremným 

cieľom pre komunikáciu umeleckého diela, hrdo hlásia k slobode, ako zárodku a možnosti 

voľby. 

Teraz ak dovolíte, vzhľadom na zámer tejto „práce“ je nanajvýš nutné vrátiť sa znovu 

k mojim úvahám o terciárnej asociatívnej schopnosti. 

Totiž ďalšou z možností, ktorá by svojim znením zneisťovala nadradenosť automatizmu 

voči pohybu a teda i predchádzajúce tvrdenia, za vysvetlením ktorej hneď uvediem možnosť, 

ktorá ju presvedčivo spochybňuje, je práve táto veta: „Premostenie na pojem pohybu sa deje 

len za logického predpokladu, že každý automatizmus nutne predpokladá pohyb“. 

Musím priznať, že už na to, aby táto forma písmen vôbec „zaznela“, alebo vyznela 

v akomkoľvek druhu, alebo typu média, sa netrpezlivo vyžaduje samotný pohyb. 

Samotný, nie však osamotený. 

Lebo práve v zámene, presnejšie v zámennom chápaní sémantiky týchto pojmov spočíva 

problém takého rázu, ktorého nádych jednoducho nie sme schopní vydýchnuť. 

Možnosťou, alebo kritériom, ktoré dnes znovu navracia tvar nadriadenosti automatizmu 

voči pohybu, je narozdiel od logiky, podľa ktorej automatizmus odkazuje na pojem pohybu, 

kritérium citu. Je to prejav, kedy sa možností pojmu automatizmu uberajú aj inou cestou. Ces-

tou, ktorá však nespochybňujúce paralely medzi anorganickou a vegetatívnou prírodou a ešte 

neobjasnenou sférou umenia odôvodňuje presvedčením, že i táto príroda, cez všetky fyzikálne 

a biochemické zákony, svoju neslobodu aspoň cíti a pociťuje. 

A iba pohyb tohoto monumentálneho fragmentu prírody, ktorému sa ani len nenaskytuje 

možnosť voľby, čím sa zákonite stráca a vzďaľuje aj nečistá a potenciálna príťažlivosť zla, 

musím ho nazvať nielen pohybom čistým, ale i osamoteným... 

 

Automatizmus v Umení 

Problém automatickej a teda i problematickej sféry umenia by som si dovolil otvoriť citá-

tom Ernsta Cassirera, ktorý sa vo svojej práci „Esej o človeku“ vyjadril: „disponovať iba ci-

tom nie je umenie, ale sentimentalita“. (Cassirer, 1977) 
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Ešte predtým, ako sa odvážim hovoriť o ich vzájomných vzťahoch, presnejšie o podobnos-

tiach medzi automatizmom neúplnej prírody a automatizmom vytrvalo napĺňajúcej a mnou 

vymedzenej sféry umenia, upozorním na dôležité esenciálne rozdiely medzi nimi. 

Zatiaľ, čo osamotený pohyb tejto prírody cíti svoje živiny cez všetky fyzikálne a bioche-

mické zákony, v neosamotenom pohybe nevzácneho typu autora, sa vďaka premnoženiu jeho 

bezrozmerného a zaujatého citu, už nenachádza priestor pre pocítenie možnosti zmeny tejto 

svojej pohybovej podstaty. 

O možnostiach slobody nielenže nevie, ale tretí rozmer jeho duše nedovoľuje takú priesto-

rovú dištanciu voči takej možnosti, aby ju prečítal. Obávam sa, že pud, alebo akt sebazáchovy 

jeho šťastia túto nedokonalosť konvertuje na pocit smútku prameniaceho z populárneho neús-

pechu, či nepovšimnutia iba preto, aby si získal čas pre nahromadenie energie určenej pre tie-

to motívy chcenia. Prvý krok k jeho vyšším cieľom, je podobne ako vo väčšine prípadov jeho 

tvorby, krokom formálnym, v ktorom sa uchyľuje k automatickému aktu odievania sa akou-

koľvek uniformou umelca. 

Akt tvorby, ktorá je tu chronologicky druhým, axiologicky však prvým bodom ich karieris-

tického programu, nereprezentuje takmer nič iné, ako koncept imidžu, nevedome obhajujúce-

ho i všetky princípy bižutérie v umení, ku ktorým sa v nasledujúcich slovách bližšie vyjadrím. 

Princípom bižutérie rozumiem ako takým prejavom princípov tvorby, vďaka ktorým je 

moment recepcie hotového „diela“ nepríjemným budíčkom za zvuku sirény, vzbudzujúcou 

také predstavy o nazerajúcom diele, podľa ktorej je forma tohoto diela len plačlivou poloexis-

tenciou, tragicky a neúspešne postrádajúcou tretí a zároveň i jediný rozmer svojho zmyslu. 

Len takéto princípy majú sklon, alebo zvláštne, takmer geneticky získané dispozície podliehať 

paradoxnej súťaživosti v umení, ktorej jediným zmyslom, nábojom a cieľom je vynájdenie 

akejsi „novej formy“, o ktorej sa naivne domnievajú, že práve ona je schopná zapísať ich me-

no do dejín umenia. 

Toto chcenie k ich umeleckej uniforme prispieva módnym doplnkom, ktorým sú kožené 

klapky na očí a s ktorými, ako ťažné kone cválajú za týmto formálnym vynálezom vo sfére 

umenia. Automatizmus a produkty takejto, žiaľ prirodzenosti, potom rád definujem v duchu 

Immanuela Kanta ako „prostý formalizmus čistých vkusových súdov.“ 

Späť k rozdielom. Kritériom druhého rozdielu medzi týmto nevzácnym druhom autora 

a anorganickou a vegetatívnou časťou prírody, je práve divný pocit môjho ducha, a jeho ra-

dostná spomienka na svoje nemalé pohnutie, ktorého podnetom bola zmyselne ukotvená myš-

lienka v Santayanovej práci „The sense of Beauty“ – citujem: „Západ slnka nie je kritizovaný, 

ale pociťovaný a poskytuje pôžitok“ (Santayana, 1936) 
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Znenie druhého rozdielu si už viac menej očakávaným spôsobom dovolím formulovať 

myšlienkou, podľa ktorej je dielo menej vzácneho autora, narozdiel od diel „matky prírody“, 

hodné kritiky aj napriek nie malému počtu recipientov, ktorí dielo intenzívne pociťujú. 

A napokon ich tretí esenciálny rozdiel, tentoraz postihujúci sféru menej vzácneho fragmen-

tu umenia“ a vedy, obhajuje predstava, podľa ktorej je nepriaznivý, teda umelecký a priazni-

vý, teda vedecký automatizmus, odlíšený aktívnou činnosťou minimálne jedného vedomia, 

ktoré programovým spôsobom organizuje budúci pohyb, presnejšie programovým aktom 

predchádza každému jednému automatickému behu najskôr náležiacemu jednotlivým veciam 

napredujúcej techniky. Je to vedomie programátora, ktoré však zneužité zvláštnym porozu-

mením umenia, stiera tento vyššie uvedený a jednoznačný rozdiel. 

Zatiaľ čo automatickú práčku „programuje ujo, alebo teta“, ktorí intenciám najnovšej vedy 

rozumejú a teda dobre vedia, čo činia, automatického umelca ujo, alebo teta, ktorí sa iba 

v intenciách svojho citu, ako pulzujúceho atribútu každej jednej, hoci aj menej hlbokej indivi-

duality, na základe ich typu autora domnievajú, že vedia, čo činia. 

Tomuto problému sa ešte podrobnejšie budem venovať v poslednej časti tejto „práce“, kto-

rej som prisúdil názov: „Umelecká súťaž“ (súťaživosť v umeleckej tvorbe vo vzťahu k princí-

pom geniality). 

Verím, že predchádzajúce myslenie tejto „práce“ pomaly, ale isto dospieva k presvedčeniu 

v ktorom je môj duch, ako sebareflektujúci autor princípov, kritériom rozdelenia a rozpozná-

vania dvojakého druhu autorov. Autora nevzácneho, ktorého menej individuálny záujem 

o Umenie podlieha mojej dnešnej voľnej a kritickej analýze, a autora vzácneho, ktorého veľ-

kosť a záujem celého jeho ducha podlieha transcendentálnej nutnosti. 

V úvodnom momente ešte musím odpovedať na predstavu vo vzduchu visiacej otázky, 

prečo som v úvode tak neúnavne a možno i unavujúco písal o pohybe. Nový rozmer tohoto 

pojmu totiž charakterizuje postoj, ktorý na základe úzkych a takmer jednoznačných súvislostí 

medzi automatickým pohybom prírody a nevzácnym typom autora, zbavuje akt jeho tvorby 

o všetky synonymá práve tohoto hodnotného pojmu „Tvorba“ tak, že ho z logických dôvodov 

zamieňa za pojem Pohybu. Výsledok tohoto tvrdenia sem pochopiteľne implantuje „skutoč-

nosť“, podľa ktorej takýto autor netvorí, ale pohybuje sa. 

Všetky nároky tohoto pohybu stať sa pohybom tvorivým, pripadne tvorbou, spochybňuje 

hneď predstava, v ktorej je aj spánok tvorbou vydýchaného vzduchu. Napríklad. 

Keď som hovoril o tretom rozmere fragmentu duše, orientujúceho nevzácny druh autora, 

ktorý nedovoľuje postrehnúť a „prečítať“ možnosť ich slobody, nevyslovil som z nich logicky 

odôvodniteľné vlastnosti vzácneho druhu autora a napokon i indivídua. Len výborný zrak ich 
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duše, ktorý z hlbín, z nadhľadu a dávno prečítal všetky možností slobody vyplávajúcej na hla-

dinu, pociťuje takú pripravenosť na osamotený pohyb, ktorá vedie k premenám hmoty nazý-

vajúcej sa dielami a nasledujúcej hneď za procesom Tvorby. 

Poľutovaniahodný pohyb tohto nevzácneho typu autora je napriek všetkému zmierňovaný 

jeho funkciou, ktorá opierajúc o staré teórie kontrastu hoci len našepkáva, že „tamto vedľa je 

čímsi viac“. Ako sa i neskôr ukáže, prítomnosť vektorovej sily pokrokovosti je tak elementár-

nou a východiskovou podmienkou axiologickej hodnoty sily geniality. 

Iba vďaka tomu sa vzácny typ autora osamotene vznáša v bubline, ktorá nepraská ani 

vplyvom žiadnej vlny kritiky, ani vplyvom vetra ako fenoménu prírody, lebo všetok vietor 

fúka opatrne v nej, lebo každá hodnotná kritika je bez účasti vedomia tohto autora iba jedným, 

spomedzi mnohých fragmentov jeho diela. Osamotený pohyb tohto vzácneho druhu autora, 

ktorý sa v nekonečnom priestore svojho intelektu nebojí disponovať nadbytkom citu, je spo-

chybňovaný jedine jeho symbolickou, teda neosamotenou príbuznosťou s osamoteným pohy-

bom prírody iba dovtedy, pokiaľ nevyslovím nasledujúce postrehy. 

Keďže pohyb anorganickej a vegetatívnej sféry prírody, ktorý som stihol pomenovať ako 

pohyb čistý a osamotený, nie je predsa ničím iným, ako pohybom formálnym, osamotený po-

hyb vzácneho druhu autora je takou charakteristikou obsahu jeho ducha, ktorá skrze formu 

musí komunikovať. 

Voňavý pohyb otvárajúceho sa kvetu, prudký pohyb ktoréhokoľvek stebla trávy, alebo zdĺ-

havý pohyb kryštalizujúcej hmoty, to všetko je síce pohyb zdajúci sa akokoľvek príjemný, 

v prvom rade je však iba pohybom formálnym a teda osamoteným od možnosti voľby. Napro-

ti tomu, osamotenosť vzácneho druhu autora je osamotenosťou, dištanciou a nezávislosťou 

jeho ducha od všetkých nepriaznivých vplyvov umeleckého automatizmu... 

Žije tu autor osamotený obsahom, žije tu príroda s osamotenou formu a žije tu i môj duch, 

ktorý týmto podobnostiam rozumie ako obsahu a forme v diele nevyhnutnej existencii. Ireál-

ne, až s prvkami snenia, keďže príroda absenciou vedomia nezávidí vedomie, rozumiem prí-

rode ako forme hľadajúcej si svoj nekonečný obsah. 

Obsah, ktorý jej hľadanie neuľahčuje práve tým, že je aj napriek svojím pohybom skrytý 

viac, než čokoľvek iné a skryté. 

Týmto obsahom je vzácne vedomie, ktoré ani dnes neprežíva svoj najväčší rozmach v do-

konalo prispôsobených podmienkach umenia nielen v strednej Európe, ale i na všetkých kon-

tinentoch prízemí, ktoré v procese „pohybu“ nerozpoznáva seba s svoje diela na technickej 

báze, čim by kráčalo nielen k poznaniu, ale i k okamžitej predstave, čo všetko ešte technicky 

zvládne. 
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Vedomie, ktorého skrytý paradox nespočíva v predstave, že rešpektuje to, čo ho nechce as-

poň trochu stvoriť, a ktorého naopak odhalený paradox, že ich tvorba nepretrváva vo sfére 

bezvýznamnej tvorby nemusí zjemňovať „skutočnosť“, že je bezvýznamová. 

Je ním naopak vedomie, ktoré je nielenže plne rešpektované tým, čo ho núti tvoriť, ale kto-

ré si v pokojnej kontemplácii nazerá na kvet, steblo trávy, alebo kryštál bez toho, aby si robilo 

obavy, čo všetko ešte technicky nezvládne. 

 

Umelecká súťaž (súťaž v umeleckej tvorbe vo vzťahu k princípom geniality) 

Vzhľadom na vyššie popisovaný vzácny druh autorov sa musím domnievať, že podobným 

spôsobom akým automatizmus predpokladá pohyb, predpokladá i každý jeden princíp súťaži-

vosti „pokrokovosť“. 

Práve pojem pokrokovosti charakterizuje taký pohyb, ktorého objekt, či už je to objekt 

zmyslovo vnímateľný, alebo imaginatívny, v každej jeho aktualite definuje skvalitnenie. 

Ak by ma jediná veta, vzhľadom na zámer tejto „práce“ z pochopiteľných dôvodov, nútila 

k syntéze dvoch, vo svojej podstate diferentných predstáv, ktorých diferentnosť popisuje 

vzťah logiky, ako hodnoty správneho myslenia náležiacej všetkým a citu, ako stavu náležia-

cemu každému, došiel by som až k takej intímnej predstave, ktorá vyššie spomínanú, hoci aj 

porotcovým vedomím neuchopenú predstavu pokrokovosti voči takýmto autorom, spochyb-

ňuje víziou, v ktorej chce pokrokovosť vzácneho druhu autora cúvať práve rýchlosťou a silou 

pokrokovosti. Presnejšie, energia duše, vo svojej charakteristike smerujúca pokrokovým po-

hybom, priberá taký druh energie, ktorá ju rovnakou silou a rovnakou rýchlosťou orientuje 

k spätnému chodu. 

Prvým a prirodzeným dôsledkom tejto „neprirodzenej“ reakcie bude pozastavenie chodu 

tejto pokrokovej existencie. Jediný a jej najistejší paradox zodpovedá len obrazu práve prvého 

pohľadu automatizérskeho ducha, na ktorý sa rozlieva taká predstava, ktorá priberaniu tejto 

energie rozumie ako zbytočne brzdivej sile. 

Avšak vzácny druh duše, ktorej duch túto akoby zdvojenú energiu „nazerá“ ako brzdu zá-

chrannú, slúžiacu vyšším, ušľachtilým a dôstojným cieľom, si aj napriek všetkým vnútorným 

nepokojom, zotrváva v pokojnej a umiernenej polohe. 

Iba pohyb takto osamotenej duše od akejkoľvek formy pokroku, je vzhľadom na prvý dô-

sledok reakcie pohybom, ktorý už necharakterizuje vývoj, ale zmenu. 

Ešte predtým ako sa však vyjadrím síce k druhému, zato však najdôležitejšiemu dôsledku 

tejto reakcie, vrátim sa späť k úvahám o súťaživosti v umení. 
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Keďže sa súťaživosť, ako jedna z najvlastnejších princípov športu paradoxne ocitá i vo sfé-

re umenia takým spôsobom, že sa miestami stáva až najkomunikovateľnejšou udalosťou ume-

leckého roka, môj duch nemôže nereagovať tichým plačom od šťastia. 

Porotca – alebo ak chceme „člen automatizérskeho tímu“, je s minimálnou mzdou a maxi-

málnou hrdosťou zamestnaný ako programátor svojho typu umelca. Práve programovaniu 

a tzv. usmerňovaniu súťažiacich umelcov, rozumiem ako skrytej výrobe paradoxov, podľa 

ktorých je jednou z príčin minimálnej mzdy tohoto programátora predstava, že v tejto práci 

rozumie jedine sebe. 

Je to nielen moment, ktorý sa síce vo vedomí programátora nestáva najmenším, keďže ko-

ná uvedomelo a zámerne, jeho podobnosť s princípmi automatizmu zaručuje taká predstava, 

v ktorej sa ktorýkoľvek člen poroty, či už vedome, alebo nevedome, stáva automatizérom, ale 

i moment, ktorému sa vzácny druh duše vytrvalo stráni. 

Iba pre veľkosť, ktorou definujem intímny zážitok tohoto momentu, som doposiaľ nehovo-

ril o druhom dôsledku akejsi „neprirodzenej“ a hodnotnej reakcie, ktorým bolo najskôr poza-

stavenie chodu pokrokovej existencie. 

Silové pôsobenie tejto – akoby zdvojenej energie, ktorá obom dôsledkom reakcie predchá-

dza, sa vzhľadom na najaktívnejšie sily Zeme, fyzicky ovládajúce každú jednu hmotu, ocitá 

v takom protiklade voči ním, ktorého jednou z funkcií (vzhľadom na makromystiku tohoto 

mechanizmu) je i celková kompenzácia pozemského pohybu. 

Len vplyvom a pôsobením týchto vnútorných a vektorovo vzájomne opačných síl pôsobia-

cich na jemné obalové tkanivo vzácnej duše si vysvetľujem predstavu, o ktorej sa napokon 

celý môj duch domnieva, že je nevedomou autobiografickou črtou samotného autora, Petra 

Fialu a ktorú v závere textu v skladbe s názvom „Dveře do pokoje“ prezentuje znením, citu-

jem: „Za oknem vesmír, v tele se duše rozpíná“. (Fiala, 1993) 

Spoločným prejavom tohoto druhého dôsledku vzácnej reakcie je i skrytý výraz typu ne-

formálnej a bezforemnej vďaky týchto autorov za to, že už nemusia chcieť, že za oknom majú 

naozaj vesmír a v tele sa im rovnako rozpína duša. 

Azda jediné chcenie stávajúce sa do pozície úzkych súvislostí dnešných úvah a takto roz-

pínajúcou sa dušou, náleží práve poslednej analogickej predstave tejto „práce“, podľa ktorej 

kvalita, takýmto spôsobom siahajúca k najosamotenejšiemu pohybu, vyvoláva práve akt roz-

pínania sa tejto duše. Domnievam sa, že je už celkom nepotrebné upozorňovať na to, že také-

to rozpínanie je pohybom skrytým a teda neupozorňuje na seba ani periférne videnie prírody, 

vytrvalo hľadajúcej si svoj obsah. 
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Hľadanie tejto prírody dokonca neuľahčuje ani skutočnosť, že zatiaľ čo diela automatické-

ho druhu autora splývajú s prostredím, diela Génia v ňom svietia najskôr takým deťom do ko-

čiara, ktorých miestami až provokatívne blikanie núti zostarnúť iba preto, aby chápali a videli, 

čo nového robí hoci aj staré dieťa... 

 

III. 

NÁKRES 

V záverečnej časti mojej „práce“ sa ešte pokúsim o vizuálne, schematické a možno trochu 

ilustračné znázornenie hlavne tých predchádzajúcich foriem myslenia, ktoré sily všadeprí-

tomnej gravitácie (ako sily ovládajúce každú jednu hmotu a ktorých vplyv podlieha jedinému 

obmedzeniu na celkový počet každej jednej látky a materiálu) a sily vzácnej geniality (ako 

sily vplývajúcej na nielen obmedzený, ale i minimálny počet duší), stavajú do vzájomného 

protikladu. 

Ako som už vo svojej „práci“ načrtol a ako sa ešte v schéme ukáže, ich protikladnosť myl-

ne nevyplýva z týchto uvedených rozdielov, ktoré vo vzácnom duchu prebúdzajú pocit rozpo-

ru, ale práve z vektorového pôsobenia ich síl. 

Skutočnosť záverečnej časti tejto „vedeckej „práce““, ktorá naoko oslabuje všetky snahy 

zo strany zážitku môjho ducha stať sa a naďalej jestvovať ako hotový produkt či ideál pohy-

bu, sa obhajuje a argumentuje prostým odôvodnením, že práve tento zážitok, ako produkt do-

posiaľ videných a pôsobiacich foriem, je produktom predsa len ďalej produkujúcim obme-

dzenie. Obmedzenie, ktoré v tomto nákrese nie je nápadné najskôr zamestnaním recipientovej 

mysle (ako to bolo doposiaľ), ale už svojim formálnym a nie literárnym vzhľadom. 

Upozorňujem však na to, že mojou snahou iste nebude „ilustrovať schému“ zväzujúcu 

a obmedzujúcu, ale schému, ktorej prívlastok „pružnosť“ predurčuje také, slovom nevypove-

dané možností myslenia, ktorých výpoveď by nielenže oslabila zmysel samotnej schémy, ale 

i zmysel hľadania. 

Takto definovanou schémou sa zároveň pokúsim predstaviť akýsi „princíp bicykla“, ktoré-

ho model, cez všetky svoje fyzikálne a pohybové vlastnosti ilustruje „portrét“ istej, v prípade 

obrázku č. 2 však najistejšej formy bytia, alebo ľudskej existencie. 
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Obrázok č. 1 

 

Ilustrácia elementárneho silového pôsobenia a formy vzácneho druhu duše, ktorej hodnota 

náleží do sféry existencie. 

Ilustrácia najaktívnejšieho silového pôsobenia a formy planéty Zem, ktorej materiál náleží 

do sféry gravitácie. Vzhľadom na nepresnosti v ilustrácii dobre známej formy planéty Zem 

pripomínam, že ilustrácia je zaokrúhlená. 

Ilustrácia elementárneho silového pôsobenia a formy nevzácneho druhu duše, ktorej hod-

nota náleží do sféry umenia. 
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Obrázok č. 2 

 

Komentár: Sily duše menej vzácneho autora vo vzťahu k silám zeme je ilustráciou riadne-

ho modelu bicykla, ktorý je možnosťou pohybu realizujúcim sa na princípe rovnováhy.  

 

Obmedzenosť tejto duše tak nevypláva len z akejsi jednosmerne orientovanej energie, kto-

rú nazývam silou pokrokovosti (danej urýchleným smerovaním a neustálym približovaním sa 

k cieľu, ktorým môže pokojne byť aj samotná cesta), ale z presvedčenia, že zatiaľ čo funkciou 

predného kolesa je riadenie, funkciou zadného iba dobiehanie. 

  

Obrázok č. 3 
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Komentár: Sily duše vzácneho autora vo vzťahu k silám zeme je ilustráciou takého modelu 

bicykla, ktorý je možnosťou zmeny realizujúcej sa na princípe ozubených kolies. 

 

Prirodzeným prejavom takejto zmeny je vzhľadom na riadny model bicykla iba urýchlené 

opotrebovanie, ktorého príčiny duch nevzácneho druhu autora pripisuje zbytočnej spotrebe 

akejkoľvek energie určenej pre svet umenia, v podstate (o ktorej ani len netuší) – pre existen-

ciu. Model tohto dopravného prostriedku (obr. č. 3) sa síce nie príliš často, zato však priro-

dzene stáva podnetom k výsmechu určenému práve na jeho adresu. 

Aj napriek tomu sa zárukou zmyselnosti tejto „práce“ stáva i predstava, alebo presvedče-

nie, podľa ktorého môže byt v nejednom prípade tento model krásnym nielen svojim vzhľa-

dom, ale aj poznávaním všetkých prejavov jeho zmyselného mechanizmu... 
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