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HEGLOVA KONCEPCIA UMENIA A JEHO ANTICIPÁCIA KONCA 

UMENIA 
 

Patrícia KESELIČKOVÁ 

 

PREDHOVOR 

ko tému môjho príspevku na 3. Študentskú vedeckú konferenciu som si zvolila Heglo-

vu koncepciu umenia a jeho anticipáciu konca umenia. Zároveň je táto problematika 

totožná s tou, ktorej by som sa rada venovala aj v mojej budúcej bakalárskej práci. Preto po-

znatky a skúsenosti nadobudnuté na 3. ŠVK využijem aj pri písaní záverečnej práce. 

Som študentkou študijného odboru Estetika, kde je hlavným predmetom nášho vzdelávania 

analyzovanie, vlastné interpretovanie a komparatistika rozličných autorov a ich názorov na 

estetiku a umenie. Jedným z týchto autorov je i George W. Friedrich Hegel a jeho koncepcia 

konca umenia, ktorá vo mne, a určite i v mnohých iných, otvorila úplne nový pohľad na mož-

né nazeranie a skúmanie tohto problému. Nakoľko sa s týmto problémom často stretávame aj 

na iných disciplínach nášho odboru a v otázkach týkajúcich sa súčasného umenia, mojím cie-

ľom je bližšie ho analyzovať, preskúmať a vytvoriť tak zmysluplný záver, ktorý bude možné 

aplikovať aj na realitu dnešných dní a umenie v nej. 

Práca je určená všetkým, ktorých sa daná problematika týka a zaujíma ich, či už po teore-

tickej alebo praktickej stránke. Teoretikom umenia predostrie možno nový pohľad na vníma-

nie umenia a jeho kontinuitu, praktickým umelcom môže pomôcť vybudovať filozofickú 

a existenčnú stránku ich diel. Rozhodne však moja práca nie je určená len pre odborníkov. 

V širokej miere k jej vzniku prispeli i názory laikov, ktoré pre mňa boli veľkou inšpiráciou. 

Ich neškolený, nezaťažený pohľad a názor na problém ma doviedol k vnímaniu nových súvis-

lostí. Zároveň je táto práca písaná tak, aby jej rozumel i človek, ktorý s umením nie je v pria-

mom teoretickom alebo praktickom kontakte. Nie je to kvôli zdanlivému zjednodušeniu, ale 

naopak, mojou ambíciou je, aby sa o filozofiu umenia zaujímali a o otázkach umeleckej tvor-

by vyjadrovali laici i odborníci. Vzájomne tak možno dospejeme k tomu, že sa o umení začne 

premýšľať aj inde ako na akademických pôdach a v umeleckých inštitúciách, čo môže mať 

podľa môjho názoru veľmi pozitívny dopad na jeho súčasnú situáciu. 

Moja veľká vďaka za pomoc pri písaní tejto práce patrí mojej rodine a môjmu priateľovi, 

ktorý sú pre mňa obrovskou oporou a zároveň nekonečným inšpiračným zdrojom. Rovnako 

ďakujem za pomoc pani prof. Jane Soškovej, ktorá ma vedie po vedeckej a odbornej stránke. 

A 
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ÚVOD 

Od počiatku zrodu umenia ho sprevádzajú rozličné teórie, ktoré sa zaoberajú jeho vysvet-

ľovaním, analyzovaním a začleňujú ho do veľkého celku, ktorý možno nazvať dejiny umenia. 

Tie majú svoju kontinuitu tvorenú z etáp, období, špecifík a smerov vysvetľovaných teore-

tikmi umenia. Na konci každej takejto etapy vzniká prirodzene otáznik kam bude umenie 

smerovať ďalej a v akej podobe. Odpovede na túto otázku sú rôzne. Niektorí teoretici veria 

v neustály pokrok umenia a v pokračovaní písania jeho dejín za predpokladu určitých pod-

mienok, medzi ktoré v prvom rade patrí zmena uhla pohľadu na dejiny umenia ako také 

a akceptovanie špecifík individuálnych pre každú novú dobu a epochu umenia. Naopak, iní, 

medzi ktorých patril i v období romantizmu George W. Friedrich Hegel a v súčasnej dobe Ar-

thur C. Danto, hovoria o konci dejín umenia a o nemožnosti ich ďalšej kontinuity. Práve tento 

pohľad sa stáva hlavným predmetom môjho výskumu a otázka znie: Ak máme uvažovať 

o možnom konci dejín umenia, má to byť práve Heglova koncepcia, ktorou ho budeme zdô-

vodňovať? Prečo Danto siaha práve po Heglovi a ako sa má nazerať na umenie, ktoré existuje 

po konci dejín umenia nimi pomenovanými? 

Hegel svojou koncepciou v práci „Estetika“ znamenal zlom vo vnímaní a možnom nazera-

ní na dejiny umenia. Netvrdil síce, že po období romantizmu umelecká tvorba zanikne, ale že 

stratí svoju dôležitosť, ktorú si udržiavalo do tohto obdobia. Na Heglovu koncepciu sa pria-

mo odvoláva Arthur Danto, ktorý sa prostredníctvom nej, vo svojej práci „Konec umění“ vy-

rovnáva s otázkou zániku dejín umenia, aplikovanej do dnešnej doby. 

Tieto dve práce Hegla a Danta sa stávajú predmetom môjho analytického skúmania, ktoré-

ho cieľom je pochopenie ako máme vnímať možnosť zániku dejín umenia a akým spôsobom 

ho máme skúmať a chápať. Ako prostriedky na dosiahnutie tejto ambície som si zvolila citá-

cie, parafrázy daných dvoch autorov, ako aj vlastné postrehy a názory, nakoľko sa budem sna-

žiť o dostatočné vysvetlenie ich koncepcií, aby potrebná a žiadaná paralela bola zjavná a zro-

zumiteľná. Prínosom tejto práce je, aby sa na základe komparácie týchto dvoch autorov obja-

vil spôsob ako sa vyrovnať s umeleckou tvorbou po „konci dejín umenia“ ako ho nazvali 

Danto a Hegel, ako ju posudzovať a vnímať, a či je vôbec namieste uvažovať v takomto 

zmysle o umeleckej tvorbe dnešnej doby. 
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1. TRI MODELY MOŽNÉHO NAZERANIA NA KONIEC DEJÍN UMENIA  

ARTHURA C. DANTA 

Danto vo svojej práci Konec umění, napísanej v roku 1984, ktorej preklad bol publikovaný 

v časopise Estetika (1998), teoreticky vypracoval 3 modely nazerania na koniec dejín umenia, 

ktoré by som rada následne parafrázovaním vložila do daného kontextu a problematiky. Budú 

pre nás slúžiť ako „odrazový mostík“ alebo ako „návod“ ktorý nás privedie k Heglovej kon-

cepcii a pomôže nám zároveň lepšie pochopiť jej problematiku. 

 

1.1 Model prvý: Mimetické umenie 

Danto na umenie nazerá ako na progresívny jav, ktorý má tendenciu vyvíjať sa. Základom 

vývoja umenia je snaha o hľadanie zmyslových ekvivalentov, ktorými umenie napodobňuje 

realitu. Teda ide o mimetické, zobrazujúce umenie. Ak sa zahľadíme na prvopočiatky umenia 

a jeho schopnosti zobraziť videné, prešlo umenie rozsiahlym a produktívnym vývojom, kde sa 

rozhodne dá hovoriť o dejinách v zmysle progresívneho vývinu. Ľudský duch neustále zdo-

konaľoval svoje zručnosti a možnosti. S vynájdením perspektívy v renesancii a zdokonaľova-

ním technickej stránky umeleckých diel vznikali pod rukami umelcov diela, ktoré dôveryhod-

ne reprezentovali autorov vizuálny vnem nasmerovaný na skutočnosť. Písali sa dejiny, kto-

rých zdanlivá stagnácia a prvý veľký otáznik nastal s príchodom 19. storočia. Impresionizmus 

bol z hľadiska výtvarného umenia posledný umelecký smer, ktorý sa na plátne snažil o zobra-

zovanie videnej reality. Nastal vtedy koniec mimetického umenia? Pravdaže nie. Umenie za-

čalo úzko spolupracovať s vedou a vďaka rozvoju techniky prišli na svet prvé fotografické 

snímky a neskôr film. Nenastal koniec dejín umenia, len k umeniam dovtedy bežným pribudli 

ďalšie, ktoré podstatne rozšírili jeho mimetické možnosti. 

Ak sa takto cez dejinný prierez dostaneme až do súčasnosti, opäť sa nám otvára otázka, či 

je ešte pokrok umenia v tomto zmysle možný. Je ale pre človeka prirodzené, že tento otáznik 

v sebe má, pretože kým nemá vizionárske schopnosti je len veľmi ťažké predstaviť si, čo bude 

nasledovať. Ale tento druh pokroku umenia, ktorý kooperuje s vedou má perspektívu a na 

problematiku konca dejín umenia, respektíve na možný pohľad nazerania na jeho koniec mo-

del mimetického umenia nepodáva logické riešenie. Dôkazom toho je nakoniec každodenná 

realita, ktorá nám ukazuje neustály vedecký pokrok, ktorý, okrem iného aj umeniu umožňuje 

o čoraz dokonalejšie zobrazenie a „stelesnenie“ videného. 
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1.2 Model druhý: umenie ako expresia 

Zámerom Danta v druhom modeli možného nazerania na koniec dejín umenia je vyvrátiť 

názor, že na dejiny umenia možno hľadieť z postoja, ktorý berie ako svoj hlavný aspekt zlož-

ku výrazu, pocitu, expresie, ktorá je umelcom vkladaná do diela. Podľa Danta nie je možné, 

aby takýmto výsostne subjektívnym prístupom bolo nazerané na dejiny umenia. V tomto prí-

pade totiž neexistuje kontinuita, žiadna logická nadväznosť dejín, nieto ešte polemika o ich 

konci, a to z nasledujúcich dôvodov: 

v prvom rade, ak chceme hovoriť o nejakej kontinuite a logike dejín umenia, musí byť spĺ-

ňané aspoň minimálne kritérium toho, aby sme jednotlivé umelecké tendencie, smery a hnutia 

mohli spájať a určitým spôsobom zaradiť. Ak by sme teda hľadeli čisto na subjektívnu stránku 

tvorby umenia vznikol by z dejín umenia len: „[...] sled individuálních činů, jež následují je-

den za druhým.“ (Danto, 1998, s.14). Zanikla by akákoľvek možnosť vytvoriť z mnohých 

prúdov umenia nadväzujúce celky ako základ dejín umenia. Danto tvrdí, že tým by sa celá 

snaha zachytiť nejakú kontinuitu dejín umenia, na základe ktorej by potom mohol byť vysvet-

lený aj jej koniec, rozpadla na rozprávanie o živote umelcov a o tom, aký pocit v akom diele 

zachytil. Zanikol by univerzálny jazyk umenia. 

tento model je podľa Danta neadekvátny aj z hľadiska pokroku, stagnácie, či úpadku – 

ďalšími nevyhnutnými predpokladmi na písanie dejín. Z tohto pohľadu umenie stojí na mies-

te, nevyvíja sa ani neupadá, nevzniká, ani nezaniká. Stačí si len odpovedať na otázku, ktorá je 

tu na mieste, či umelci staroveku dokázali alebo nedokázali vyjadriť umením pocity, ktoré 

umelci dnešnej doby dokážu či nedokážu vyjadriť, samozrejme, ak sa zameriame len na čisté 

pocity a nie na formu ich zobrazenia. Za predpokladu, že by neexistoval progresívny vývoj 

z hľadiska formy, umenie by len z čisto pocitového aspektu nepreukazoval žiaden náznak po-

hybu. Druhy pocitov sa v priebehu ľudských dejín nemenia, preto sa v tomto zmysle ani ume-

nie nemení. 

 

1.3 Model tretí: spoznanie podstaty umenia 

Danto ani v prvom, ani v druhom modeli možného nazerania na koniec umenia, ktoré sú 

prezentované ako jedny z možných výkladov danej problematiky dnešnej doby, nenachádza 

adekvátnu a logickú odpoveď. 

K nej sa dostáva až pri treťom modeli, ktorý je priamou odozvou na Heglovu anticipáciu 

konca umenia a ktorý zároveň ako jediný považuje za oprávnený vysvetľovať koniec umenia 
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vďaka jeho filozofickej podstate, ktorá spája formu a obsah, objektívne so subjektívnym, čím 

sa vytvára univerzálna kontinuita dejín umenia. 

 

2. HEGLOVA KONCEPCIA UMENIA 

Na základe Dantových troch modelov možného nazerania na koniec umenia, sme sa dostali 

k spôsobu, ktorý nám naznačuje, v akých dimenziách je potrebné uvažovať o Heglovej kon-

cepcii. Nie je tu individuálny dôraz na formu, či na obsah, ale forma a obsah sa práve u Hegla 

dostávajú do žiadanej jednoty. Preto pre jeho správne pochopenie nie je možné zamerať sa len 

na jednu stránku umeleckých diel ale akceptovať ich ako neoddeliteľnú jednotu objektívneho 

a subjektívneho. 

Domnievam sa, že je v tomto bode opäť vhodné použiť parafrázovanie najdôležitejších pa-

sáží z Heglovej Estetiky, prvého zväzku, nakoľko je potrebné presne formulovať jeho kon-

cepciu aby následne bolo možné vytvoriť žiadanú paralelu medzi ním a Dantom, ktorá sa sta-

ne nosnou pre riešenie nastolenej otázky: ako sa vyrovnať s umením ktoré existuje po “konci 

umenia“. 

 

2.1 Tri ríše absolútneho ducha 

V Heglovej koncepcii je dominantný pojem „Absolútny duch“ (porovnaj Hegel, 1968), od 

ktorého sa odvíja celá jeho teória. Synonymum pre tento pojem je absolútna pravda, idea vy-

jadrená sama v sebe, ktorú sa ľudstvo od nepamäti snaží nájsť, spoznať a vyjadriť. Absolútno 

ako cieľ majú „tri ríše absolútneho ducha“ (Hegel, 1968, s. 69), ktoré reprezentuje umenie, 

náboženstvo a filozofia. Umenie je, podľa Hegla, potom jedným z krokov vedúcich k spo-

znaniu idey absolútnej pravdy, rovnako ako náboženstvo a filozofia. Cieľ majú síce rovnaký, 

no odlišujú sa formou, ktorou si absolútno uvedomujú. 

Umenie si ideu pravdy, absolútneho ducha, uvedomuje cez zmyslové nazeranie. Národy 

preto do umenia vkladali svoje názory, poznatky i pochybnosti, ktoré ich sprevádzali životom 

a vďaka umeleckým dielam sme ich mohli spoznať a pokúsiť sa pochopiť. Umenie má ale 

v tomto zmysle svoju hranicu, svoj limit. Keďže je jeho sila v zmyslovom nazeraní, vrchol 

svojich možností dosahuje vtedy, keď forma splynie s obsahom. Keď subjektívno autora ná-

jde svoje zadosťučinenie a naplnenie v objektivite formy. 

Na tomto základe potom možno povedať, že umenie nie je najvyššou existenciou pravdy 

a voči nemu sa stavia myslenie. Pôsobenie ducha sa presúva z tejto limitovanej formy umenia 
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do seba samého a nemá záujem na tom, aby ju ďalej využívalo ako svoju najvyššiu potrebu 

uvedomenia si seba samého. 

Náboženstvo je oblasť, ktorá na základe Heglovej koncepcie presahuje umenie. Na uve-

domenie si Absolútneho ducha využíva predstavu vo vnútri subjektu. „[…] srdce a myseľ, 

vnútorná subjektivita vôbec sa stávajú teraz hlavným momentom“ (Hegel, 1968, s. 77). 

Kým umenie ducha objektivizuje, náboženstvo ho robí subjektívnym, vnútorným, prenáša 

ho do vnútra myšlienok subjektu po umení a náboženstve ako tretím štádiom uvedomenia si 

ducha, absolútnej pravdy, nastupuje filozofia. Je to najvyššie možné štádium sebareflexie. Fi-

lozofia spája objektivitu umenia, ktoré svoju vonkajšiu zmyslovosť mení na formu myšlienky 

a subjektivitu náboženstva, prejavujúcu sa myslením, čím vzniká stred medzi objektívnou, 

všeobecnou ideou a subjektívnym individuálnym myslením. 

 

2.2 Umelecké formy 

Umenie Hegel zaradil do jednej z etáp procesu poznávania absolútnej pravdy. Zároveň ale 

vyjadril jeho limit, ktorým naznačil možný koniec písania dejín umenia. Ten skutočne podľa 

Hegla nastal v období jeho tvorby, v romantizme, kedy schopnosť umenia uvedomovať si du-

cha dosiahla svoj vrchol. Práve v tomto bode nastal zlom a stagnácia kontinuity dejín umenia, 

ktorých hlavné etapy Hegel rozdelil na tri umelecké formy, ktoré sa rozličným spôsobom sna-

žili o zobrazenie a vyjadrenie absolútneho ducha pravdy umenia. Boli to forma symbolická, 

klasická a romantická. 

 

2.2.1 Symbolická umelecká forma 

V tejto prvotnej etape idea ešte nemá vhodnú formu, je abstraktná, nezrozumiteľná. Je to 

počiatočný bod vývoja umenia, náznak a prvotné pokusy človeka vyrovnávať sa s udalosťami 

okolo seba, s prírodou a základnými aspektmi svojej existencie. „Celé symbolické umenie 

možno v tejto súvislosti chápať ako nepretržitý spor medzi primeranosťou významu a podoby, 

[...] (Hegel, 1968, s. 216). 

 

2.2.2 Klasická umelecká forma 

Nájdením formy vhodnej pre obsah, sa zo symbolickej umeleckej formy umenie prepraco-

valo do klasickej. Umožňuje, aby ideál umenia, idea krásy a zároveň pravdy nadobudla svoj 

skutočný tvar. V tomto tvare je forma a obsah v jednote, čím umožňuje kráse sebareflexiu 
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a zjavenie sa v sebe samotnej. Je súladom obsahu a formy, toho, čo je skryté v subjekte a zá-

roveň toho, čo je vyjadrené na povrchu. 

 

2.2.3 Romantická umelecká forma 

Tým, že sa v klasickej umeleckej forme snažil duch o vyváženosť formy a obsahu sa záro-

veň proces jeho sebareflexie nezastavil a umenie sa vyvinulo až do romantickej formy. 

„Základným princípom romantického umenia je toto povznesenie ducha k sebe, čím v sebe samom získa-

va svoju objektivitu, ktorú by inak musel hľadať vo vonkajškovej a zmyslovej stránke konkrétneho bytia 

a to, že sa pociťuje v tejto jednote so sebou samým a že o nej vie.“ (Hegel, 1968, s. 352) 

Krása vo svojej telesnej podobe tu už neznamená najvyšší cieľ, ideu najvyššej pravdy. Cie-

ľom sa stáva uvedomovanie ducha samého o sebe, preto toto sebareflektovanie je zároveň jad-

rom jeho skutočnej existencie. K tomuto zmenenému cieľu, ktorý už nepozostáva v materiál-

nom, našiel duch cestu v procese prechodu od symbolickej po romantickú formu. To je dôvod, 

prečo už duch ďalej nemá záujem, aby hľadal svoju skutočnú identitu v umení, nakoľko 

v ňom už dosiahol svoj vrchol. V oblasti umeleckej tvorby už naďalej nemá kam stúpať, keď-

že je vždy limitovaný vonkajšou, materiálnou formou, na základe ktorej je umenie možné 

sprostredkovať a pochopiť. 

„Nijaký obsah, nijaká forma nie je už bezprostredne identická s povahou, s bezpredmetnou substanciál-

nou podstatou umelca, každá látka mu môže byť ľahostajná, len keď neprotirečí formálnemu zákonu byť 

krásna a vhodná na umelecké spracovanie.“ (Hegel, 1968, s. 406) 

Romantickou umeleckou formou pre Hegla skončili dejiny umenia. Skončilo sa však pre 

neho aj umenie? Ak áno ako je potom možné, že pretrvalo do dnešnej doby. Ako to celé Hegel 

vo svojej koncepcii myslel sa pokúsime následne načrtnúť v aplikovaní jeho teórie do súčast-

ného umenia a následne vytvoríme i paralelu s Dantom. 

 

3. APLIKÁCIA HEGLOVEJ A DANTOVEJ TEÓRIE DO SÚČASNÉHO UMENIA 

Po uplatnení metódy parafrázovania Heglovej a Dantovej koncepcie konca umenia nám 

prirodzene vzniká nové pole otázok. Mojou ambíciou je tieto otázky, uplatnením vlastných 

poznatkov a úvah, ktoré vznikli počas analyzovania daných textov, aplikovaním do súčasnej 

situácie v umení vysvetliť. Pre čo najlepšie naplnenie tohto cieľa je potrebné dané otázky 

v prvom rade jasne sformulovať: 
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• aká situácia nastáva v umení, po tom, čo podľa Hegla skončili jeho dejiny? 

• aká je potom paralela medzi koncepciami Danta a Hegla? 

• ak máme uvažovať o možnom konci dejín umenia, má to byť práve Heglova koncepcia, 

ktorou ho budeme zdôvodňovať? 

Hegel svojimi troma umeleckými formami vytvoril teóriu dejín umenia založenú na vývoji 

týchto troch foriem, ktoré charakterizujú progresívny vývoj umeleckej tvorby od symbolickej 

po romantickú podobu. Tieto dejiny majú svoju kontinuitu, svoj priebeh a tvoria celky, ktoré 

sa svojím charakterom dajú logicky zaradiť do časovej a teoreticko-vývojovej postupnosti, čo 

je predpokladom písania dejín. 

Romantickou podobou však u Hegla nastala konečnosť možnosti tohto progresívneho pro-

cesu, pretože podľa neho po tejto umeleckej forme už umenie nemôže prekonať svoju doteraj-

šiu podobu. Umelecká tvorba splnila a dosiahla svoj cieľ, objavila v rámci svojich možnosti 

ducha pravdy. Dejiny umenia sa podľa Hegla skončili. Umenie už nemá viac čo ponúknuť 

v zmysle sebareflexie ducha. Končí sa však podľa neho i umelecká tvorba? Rozhodne nie. 

Hegel o ničom takom ako je zánik tvorby umelcov nehovorí, čoho dôkazom je i realita dneš-

ných dni. Jeho koncepcia sa dotýka tejto problematiky v tom zmysle, že sa umenie presunie 

do našich myšlienok a predstáv, kde s pomocou filozofie bude pokračovať proces sebauve-

domovania si podstaty idey, ducha a absolútnej pravdy. Ale umelecká tvorba nekončí. Končia 

len jej dejiny v zmysle toho, že neprinesú žiadnu novú a lepšiu umeleckú formu, ktorá by pre-

konala tú romantickú. Ak si môžeme dovoliť Heglovu koncepciu veľmi zjednodušene para-

frázovať, akoby naznačoval, že končí len jedna etapa dejín umenia, tá, v ktorej je umenie au-

tonómne, samostatné a v ktorej si v hľadaní pravdy vystačí samo so sebou. No zároveň začína 

ďalšia, v ktorej umenie kooperuje s filozofiou. 

Aká je potom paralela medzi koncepciami teórií Danta a Hegla? Podľa môjho názoru im 

obom nemožno prikladať rovnakú logickú zmysluplnosť. Už len z hľadiska toho, v akej dobe 

boli vytvorené. Koncepcia Hegla má svoje opodstatnenie a možno ju pochopiť na základe 

kontextu podmienok obdobia spoločnosti, v ktorej vznikala. Písalo sa 19.storočie, obdobie, 

ktoré ľudstvu prinášalo mnohé zmeny. Spoločenské a prírodné vedy zaznamenali taký obrov-

ský rozmach, že je pochopiteľné množstvo koncepcií, ktoré polemizujú o tom, čo bude ďalej 

a či vôbec ešte nejaký prínos pre spoločnosť môže byť objavený, ale aj napriek tomu Hegel 

nezatracoval umeleckú tvorbu, len cítil, že sa ďalej bude vyvíjať v úplne iných dimenziách. 

V takýchto súvislostiach vznik Heglovej vízie dáva zmysel. Ale chýba naopak Dantovej kon-

cepcii, tvorenej o desiatky rokov neskôr. 
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Danto tým, že ju berie vážne a rozhodol sa ju aplikovať na súčasné umenie, akoby sám jej 

podstatu a zároveň podstatu dnešného umenia negoval. Obdobie jeho tvorby totiž už spadá do 

obdobia, o ktorom Hegel predpovedal, že sa chápanie umeleckej tvorby, a tým aj hľadanie 

pravdy a ducha, presunie do kooperácie s filozofiou. Čo sa napokon aj stalo, pretože umenie 

nielenže úzko spolupracuje s filozofiou, ale dokonca aj s inými spoločenskými vedami. Danto 

preto tým, že Heglovu teóriu prijal a použil na dnešné umenie bez akýchkoľvek výhrad, ako-

by vôbec neakceptoval posun umenia od čias Heglových. Posun, ktorého charakter načrtol 

i Hegel, čím Danto popiera záver a vyústenie Heglovej teórie. Pritom ju obhajoval bez vý-

hrad. 

Dantovej eseji ale nemožno odopierať fakt, že je veľkým prínosom v zmysle chápania 

konca dejín umenia u Hegla. Tým, že svoju problematiku začína aplikáciou dvoch nesprávne, 

no bežne zaužívaných modelov možného nazerania na koniec umenia, zabráni vzniku nepo-

chopenia Heglovej koncepcie zameraním sa len na formu alebo obsah umenia a správne nás 

navádza na vnímanie ich neoddeliteľnej jednoty. 

 

ZÁVER 

Odpoveď na vyššie nastolenú tretiu otázku, či je opodstatnené vychádzať z Heglovej kon-

cepcie umenia pri uvažovaní o konci umenia, znie: áno. No rozhodne ju nemôžeme aplikovať 

na súčasné umenie doslova a bez akceptovania dobových špecifík tak, ako to urobil vo svojej 

práci Danto. 

Ak chceme v dnešnej dobe skúmať, analyzovať a nazerať umenie v zmysle konca jeho de-

jín, je na mieste opierať sa o tú časť Heglovej koncepcie, ktorá hovorí o naplnení poslania 

umenia v kontexte hľadania vhodného vyváženia obsahu a formy. Tú sme našli v romantickej 

forme umenia. Slovo „koniec“ umenia ale nemožno brať dogmaticky a v plnom slova zmysle. 

Skôr je vhodnejšie pristupovať k nemu ako ku koncu určitej fázy umenia. Prebieha ale fáza 

ďalšia, ktorá otvorila umeniu nové pole pôsobenia a ktorá ho spája s rozumom, rozmýšľaním 

a filozofiou. Bolo by chybou neakceptovať tento fakt, ktorý aj sám Hegel predpovedal vo svo-

jej teórii umenia. Nie je potrebné vracať sa niekam späť a hľadať takú umeleckú formu, ktorá 

by prekonala romantickú, pretože to nie je možné. Nepodarí sa nám vytvoriť väčšiu jednotu 

obsahu a formy ako tú, ktorú vytvorili umelci 19. storočia. Namiesto snahy prekonať tento 

neriešiteľný fakt, by sme naopak mali využiť a zachytiť niť, ktorú nám ponúkli. A síce postú-

piť s najvyššou podobou umeleckého diela a jeho možností do sfér, kde by sa spojilo s pre-

mýšľaním a rozumom. 
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Ak sa tejto ambície budeme držať, bude mať umenie a jeho tvorba zmysel i naďalej. Obja-

vy, ktoré umenie prinieslo v dobách minulých by umelci mali správne použiť na to, aby 

vznikli také umelecké diela, ktoré umožňujú ďalšiu reflexiu ducha, pravdy a skutočnosti. Ot-

voria tým priestor pre premýšľanie nad umením, a jeho posolstvom a stanú sa vďaka tomu 

skutočnosťou hodnou zamyslenia sa, inšpiráciou a napokon možno aj opäť nevyhnutnou sú-

časťou ľudského života. 
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