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Fragmenty „našej“ minulosti* 

 

Lukáš Makky 

 

The splinters of "our" past 

Human kind exists and always has in some time and some space. If we want to discuss the past of our 

ancestors, we need to think in this two determinants and realise that the past and present, are entirely 

different. We could never replace consciousness of past and present recipient, even if they live in the 

same place. Given article is based on some crucial hypothesis: (1) acceptation of communicative 

relation between the past and the present, (2) willingness to admit that past facts are significant even 

in its shredded and partial form, which ultimately (3) could outlined sufficient indicators for past 

realities. If we would like to research the past of human kind, we should find common ground of 

present and past reality, but we should never mix them altogether. The main focuses of given article is 

to show how complicated and misleading could be the research of foreign cultures, especially when 

we try to identify or interpret meaning of each artefacts. The article also brings the issue of 

fragmented past, and defend their rightful place in cultural heritage.  

Key words: culture, the past, context, interpretation, memory, possible worlds.  

 

Priestor a čas sú dve premenné, ktoré určujú ľudskú existenciu a miesto človeka vo 

svete. Je tomu tak v súčasnosti a určite to nebolo inak ani v minulosti, či si človek svoje 

okolie a jeho zmenu uvedomoval alebo nie. Človek proste existuje niekde a niekedy. Čas nie 

je len teoretický konštrukt vytvorený na klasifikáciu veku, je reálne existujúcou veličinou.1 

V ľudskom povedomí je tomu tak však až od vtedy, ako si v rámci evolúcie náš predok začal 

uvedomovať rozdiel medzi sebou a okolím a začal si všímať plynutie času, ktoré prebieha 

                                                           

* Príspevok je výstupom riešenia projektu KEGA č. 016PU-4/2018 Compendium Aestheticae: edícia učebných 

textov pre študijný program estetika.  
1 Slovenský teoretik a iniciátor archeologického bádania, ale aj prehodnocovania pravekých pamiatok, Ján 

Volko-Starohorský mal výhrady voči skúmaniu našej minulosti. Vadilo mu, že nie je možné pochopiť, ako sa 

umenie, resp. kultúra sformovalo, čo ho iniciovalo a aké boli počiatočné, ešte stále nedokončené a nevyhranené 

podoby kultúrnych objektov. Výsledky archeologického bádania sú v pravom slova zmysle ahistorické 

a nemapujú jednotlivé prejavy v čase, ale len v istých stabilizovaných fázach. Kultúra je podľa neho len 

pojmovým konštruktom a terminologickou priehradkou pre lepšiu identifikáciu a triedenie artefaktov. 

Uvedomuje si, že značenie na základe špecifických znakov je nutné, ale súčasne s touto nutnosťou, až 

pragmatizmom vedeckého bádania vnútorne nesúhlasí. Umelé členenie kultúry, kultúrneho diania a kultúrnych 

artefaktov (to čo bude neskôr v texte figurovať ako archeokontext) na jednotlivé celky, ktoré reflektujú len 

aktuálny stav bádania a fragmentarizujú vývoj, ktorý je následne nutné umelo a nešetrne „zlepiť“, priam 

romanticky odmieta. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján Počiatky kultúry. In Sborník Museálnej slovenskej 

spoločnosti. 1926, roč. 20, č. 1, s. 7 – 14. 
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v troch formách: minulosť (to čo sa stalo), súčasnosť (to čo sa deje)2 a budúcnosť (to čo sa 

bude diať).3 Uvedomenie si časovosti (a azda aj pominuteľnosti),4 ktorá je súčasťou 

sebauvedomenia si človeka alebo, ako hovorí Jean Clottes, formou spirituality,5 prinieslo 

diverzitu kultúrnych činností a v pravom slova zmysle zabezpečilo akékoľvek zachovanie 

hmotných pamiatok, nakoľko stálo za ich vznikom. Preto ak chceme hovoriť o troch 

premenách času, ktoré sú kľúčové pre uvedomenie si ľudskej bytnosti alebo romantikmi 

presadzovaného „ja/(átstva)“ ako protikladu prírody a zároveň formy duchovného výtvoru,6 

                                                           
2 Z filozofického hľadiska je problém času trochu komplikovanejší. Vymedziť budúcnosť a minulosť je veľmi 

jednoduché. Minulosť je to, čo sa už udialo a budúcnosť je to, čo sa ešte len udeje. Prítomnosť je však 

problematická. Najzávažnejšia otázka je, či vôbec možno hovoriť o nejakej prítomnosti. Je to stav času, ktorý je 

okamžitý, je tu a teraz, ale ako zachytiť a prežiť tento okamžik. Ako o ňom hovoriť? Ako náhle si človek 

uvedomí okamih, už je minulosťou, ako náhle sa začne naň pripravovať, keď príde, je ešte len budúcnosťou. 

Azda aj preto sa hovorí o prchavosti okamžiku. Nejde len o triviálnu formulku, ale paradoxne o veľmi významné 

tvrdenie. Preto ak hovorím, že si začal praveký človek uvedomovať minulosť, prítomnosť a budúcnosť, mal by 

som toto tvrdenie korigovať a vyhlásiť, že si na rozdiel od prítomnosti, ktorou dovtedy žil, na rozdiel od 

okamžiku, od chvíľky, ktorá nepredpokladala plánovanie alebo pamätanie, ale spoliehala sa skôr na naučené 

správanie a reflexy, začal uvedomovať práve minulosť a budúcnosť.   
3 Logickým predpokladom loveckého spôsobu života je schopnosť predvídať správanie zvierat na základe 

empiricky nadobudnutých skúseností. Ak by si človek neprepojil skúsenostné informácie z pozorovania lovnej 

zvery a nebol schopný rozmýšľať v intenciách ich budúceho „napájania“ sa alebo kŕmenia sa, nemohol by 

pripraviť pasce a počkať si na zver. V rámci zberateľského systému tiež asi neskôr nešlo len o náhodne zbieranie 

jedlých plodín, ktoré je vrcholne neefektívne, lebo sa spolieha na náhodu, ale o generáciami predávané 

skúsenosti z poznania vegetačných štádií jednotlivých rastlín, ale aj z miest bohatých na plodiny.   
4 Dôkazom sebauvedomenia si svojho miesta v priestore a čase, v rámci istej komunity, resp. uvedomenie si 

súnaležitosti s ostatnými, sú prví pochovaní ľudia, ktorí boli uložení a prekrytí okrovým farbivom či plochým 

balvanom. Nešlo už len o „nedôstojné“ pohodenie alebo odvlečenie ľudského ostatku, ale o intencionálny, pietny 

akt. 
5 Jean Clottes definuje spiritualitu ako prebudenie sa vedomia človeka (Homo Sapiens), ktoré prekračuje udalosti 

každodenného života. Podľa neho mohla byť práve spiritualita človeka alebo ľudského vedomia príčinou vzniku 

a následne udržania napr. umenia, resp. duševnej činnosti a výsledkov tejto činnosti, ktoré dnes označujeme za 

umenie. CLOTTES, Jean – PŮTOVÁ, Barbora – SOUKUP, Václav. Pravěké umění: evoluce člověka a kultúry. 

Praha : Akadémie veřejné správy, 2011, s. 83 – 84.  
6 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling je typickým príkladom dualistickej koncepcie sveta, kde na jednej strane 

máme všetko objektívne: príroda a na strane druhej všetko subjektívne: inteligencia čiže Ja. Na inom mieste 

hovorí o duálnosti reálneho a ideálneho. V skutočnosti, však netreba prírodu a ja (ľudstvo) vnímať ako nutné 

protiklady. Milan Sobotka pripomína, že prírodu možno vnímať ako skutočnosť, nezávislú na „ja“ a zároveň ním 

poznateľnú, ale len vtedy ak nebudeme v prírode a ja vidieť dve reality, ale jeden vzostupný rad produkcie 

duchovného sveta. Poznanie nášho okolia nemôže byť praktizované inak, ako prostredníctvom nás. F. W. J. 

Schelling však často hovorí o esenciálnom konflikte, ktorý je typický pre našu existenciu. Napriek nutnému 

vzťahu a závislosti „ja“ od prírody, je tu istý nesúlad a absencia prirodzenej jednoty. Však napokon (ako ukážem 

v texte), človek sa vždy voči prírode vyhraňoval a zároveň bol ňou determinovaný. Schelling bol presvedčený, 

že tento „pra-konlfikt“ v zásade odlišných skutočností (Ja a príroda) môže riešiť len umenie, ktoré aj napriek 

tomu, že začína protikladnými činnosťami a dokonca vychádza zo zdanlivo neriešiteľného rozporu, prichádza 

a končí v pocite nekonečnej harmónie. Vyhranenosť dvoch odlišných podstát, až elementárnych princípov sveta, 

ktorá ústi v konflikt ľudskej existencie môže byť riešená len umením a nijak inak, nakoľko je umenie nástrojom, 

spôsobom a jediným východiskom ľudského rozporu. SCHELLING, Friedrich, Wilhelm, Joseph. Soustava 

transcendentálního idealismu. In Výbor z díla: rané spisy. Svoboda, Milan (ed.). Praha : Svoboda, 1990, s. 203, 

285; SOBOTKA, Milan. Z dějín filosofie konce 18. a první poloviny 19. století. Praha : Štátní pedagogické 

nakladatelství, 1963, s. 26 – 27; pozri: HORYNA, Břetislav. Dějiny rané romantiky. Praha : Vyšehrad, 2005. 

V danom kontexte je zaujímavá myšlienka Josefa Čapka, ktorý bol presvedčený, že „[...] umění vychází a má 

vycházeti spíše ze života než jenom z přírody[...]“. ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha : 

Československý spisovatel, 1949, s. 43. 
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a teda ak chceme hovoriť o ľudskej kultúre ako o pretavení ľudského ducha do hmoty okolo 

seba, musíme si menované konštanty vždy uvedomovať.  

Čas ani priestor nemožno v akomkoľvek historickom skúmaní podceniť. Zdá sa, že 

opakujem už stokrát povedané, ale pravdou je, že v bode, keď je nutné urobiť syntetizujúce 

závery či inak zhodnotiť skúmané skutočnosti, obzvlášť, ak hovoríme o kultúrnych dejinách, 

na deterministické vlastnosti priestoru a času sa zabúda. Obzvlášť sa ignoruje rozdiel, ktorý 

medzi minulým a súčasným je a niektoré logické operácie sa robia s takým automatizmom, 

akoby išlo o ten istý objekt skúmania, len na inom mieste a v inom čase. Akoby ľudstvo bolo 

jediné, stále to isté a nemenilo sa naprieč dejinami. Predložený text neprináša filozofickú 

analýzu dejín, ani antropologické skúmania behaviorálnych konštánt. Rozhodol som sa viac-

menej v abstraktnejšej či všeobecnejšej, nie konkrétnej a na konkrétnych príkladoch 

ilustrovanej analýze zamerať na pozostatky kultúr, ktorým sa často venuje len obmedzená 

pozornosť, produktom alebo, aby som bol metaforický, rovnako ako názov príspevku 

naznačuje, fragmentom našej minulosti, informujúcich nás o dávno zabudnutých 

civilizáciách. Dlhodobo sa venujem prepájaniu estetickej teórie a teoretickej archeológie, kde 

skúmam, v akej miere sa dá výskum pravekých kultúr obohatiť o estetické konštanty a aké 

odpovede ponúka estetické preverenie pravekého sveta. Snahou príspevku je ukázať, v akej 

miere môže byť interdisciplinárne skúmanie obohacujúce pre výskum artefaktov, ktoré sa 

nezvyknú mechanicky radiť do kultúrneho dedičstva, aj napriek tomu, že tam nepochybne 

patria. Okrem iného sa pokúsim predstaviť základné problémy a často až neriešiteľné situácie, 

s ktorými sa teoretik stretáva, ak sa snaží ísť za hranice „tradičného“ skúmania.  

 

Adaptácia kultúry a človeka: funkcionalistická determinácia objektov 

Už praveký človek sa musel prispôsobiť životnému prostrediu a rôznym spôsobom sa 

adaptovať na nové podmienky. Priestor v konkrétnom čase tvoril prekážku jeho existencie, 

ktorú si musel prispôsobiť, resp. prekonať: príbytok, oblečenie, strava, bezpečie. Všetko, čo 

ho obklopovalo bolo veľkou neznámou a nútilo ho spoznávať a osvojovať si rôzne praktiky. 

Jíři A. Svoboda veľmi vhodne v tomto zmysle hovorí o domestifikácii, ktorá uspôsobuje 

životné okolnosti, javy a prostredie do životného, myšlienkového a empirického sveta 

človeka.7 Akoby človek „skrotil“ okolnosti, ktoré ho v pravom slova zmysle obmedzujú 

a vymedzujú mu len malé pole pôsobnosti a prispôsobil ich svojim možnostiam, potrebám 

a schopnostiam. Svobodova domestifikácia je tu chápaná ako prvotné osvojovanie si sveta, 

                                                           
7 SVOBODA, Jiři, A. Počátky umění. Praha : Academia, 2011, s. 28 – 30. 
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nutné na ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá vymedzuje človeka z prírody a umožňuje mu existovať 

a vytvoriť si vlastné, kultúrne prostredie. Ak hovoríme o zrode kultúry, môžeme vďačiť sile 

a energii človeka, ktorý vďaka práci (niekedy až boju) s prostredím vytvoril podmienky pre 

zrod kultúrnych statkov. V tomto zmysle Didi-Huberman zdôrazňuje Pliniove ponímanie 

umenia, ktoré nastáva vtedy, „keď  človek používa, mení na nástroje, napodobňuje, alebo 

presahuje prírodu“.8 Príroda ako dominantná veličina alebo protiklad ľudskej existencie je 

predkultúrnym prostredím a domestifikáciou nadobúda opozitný vzťah k všetkému, čo človek 

vytvoril. Na to, aby mohla vzniknúť kultúra, musel sa človek vymedziť voči prírode, inak by 

ostal istým spôsobom s ňou naďalej spätý, resp. obmedzený. Preto ak chce akýkoľvek jedinec 

alebo spoločenstvo existovať a vymedziť sa voči prírode, musí vytvárať z prírody 

(domestifikovať ju), ale vytvorené artefakty stavať do protikladu zdrojovej matérie. Ľudský 

výtvor nie je prírodou, aj napriek tomu, že z nej pochádza. 

Aby mohla domestifikácia vôbec prebehnúť, človek/spoločenstvo musí deklamovať 

osvojenie si prírody, a to tak, že jedinec vkladá medzi seba a svet, ktorý je primárne ešte 

cudzou entitou nejaký artefakt, ktorý slúži ako nárazová plocha voči akýmkoľvek externým 

podmienkam. Či už hovoríme o reálnych nástrahách (predátory, klimatické podmienky, 

choroby), alebo o fiktívnych situáciách (rôzne nadprirodzené bytosti), človek si vždy vytvára 

svoje miesto existencie a vyhraňuje sa voči všetkému vonkajšiemu, cudziemu. Táto dištinkcia 

nefunguje len voči prírode, ale artefakt sa stáva prostriedkom medzi všetkým, čo ho 

obklopuje. Každý jeden artefakt a hmotný objekt má referenčnú schopnosť a niečo znamená, 

odkazuje na niečo alebo o niečom všetkých ostatných informuje: spoločenské postavenie 

(šperky, odev), pohlavie, vek, príslušnosť ku kmeňu, „zamestnanie“ a pod. Vytvorený artefakt 

následne umocňuje schopnosť ľudskej adaptácie a prepožičiava svojmu „nositeľovi“ 

predstavu istej kontroly nad skutočnosťami, ktoré ho obklopujú. Stáva sa nástrojom, ktorý 

determinuje jeho funkcia a užitie9 a podľa toho dáva užívateľovi isté kompetencie a umožňuje 

mu okolitý svet pretvoriť alebo abstraktne ovplyvniť okolnosti svojej existencie. Ako nástroj 

domestifikácie a prostriedok „kolonizácie“ cudzieho prostredia sa stáva aj nástrojom 

manipulácie sveta.  

                                                           
8 DIDI-HUBERMAN, Georges. Pred časom. Bratislava : KALIGRAM, 2006, s. 67. 
9 Napr.: BEARDSLEY, Monroe, C. Estetická definice umění. In Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. 

století. Kulka, Tomáš – Ciporanov, Denis, zost. Praha : Pavel Mervart, 2010, s. 237 – 254; MUKAŘOVSKÝ, J. 

Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In Studie z estetiky. Praha : Odeon, 1966, s. 17 – 54. 
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Kompetencie artefaktu pramenia z jeho funkčnej stránky, ktorá je v závislosti od 

rôznych teoretikov buď stála, alebo premenlivá.10 Ideálny kompromis názorov ponúka Jan 

Mukařovský, ktorý deklamuje, že funkcia objektu sa ukáže až vďaka užívateľovi, a teda 

kontextu narábania s nástrojom a vďaka recipientovmu postoju.11 Postoj recipienta je reálnym 

uvedomením si funkčnej stránky objektu v momente, keď je s ním človek konfrontovaný 

alebo keď je postavený pred úlohu narábania s ním. Verím tomu, že ak by niekto zobral hoci 

pozlátený kríž a začal by si s ním škrabať bradu, z hľadiska kontextu a zaužívaného 

praktického využitia zvoleného objektu by to bolo nevhodné, dokonca vrcholne poburujúce, 

ale z hľadiska recipientovho postoja, by mohlo ísť o úplne prirodzené konanie: za 

predpokladu, že by zaujal praktický, nie kultový postoj (v opačnom prípade by išlo o cielené 

rúhanie a výsmech voči viere). Funkciu predmetu determinuje teda jeho užitie a predstava 

o jeho užití, pričom predstava je niekedy dôležitejšia ako reálne využitie. Štruktúra funkčných 

vzťahov, ktorá determinuje možnosti zaujatia jednotlivých postojov, je podľa Mukařovského 

daná a je stála, ale vnútorná dynamika medzi nimi je tým, čo mení povahu a pôsobenie 

výsledného objektu.12 Posledná veta by sa dala ešte vysvetliť aj tak, že štruktúra funkcií ako 

taká je daná, každý objekt môže byť potenciálne esteticky, potenciálne prakticky, potenciálne 

kultový či symbolický, ale vždy, v závislosti od kontextu a postoja recipienta, je 

najčitateľnejšia alebo priznaná len jedna z týchto zložiek.  

Mukařovský špecifickým spôsobom zadefinoval vzťah estetických a mimoestetických 

funkcií a jeho dialektická antinómia funkcií je originálnym a v podstate až pragmatickým 

                                                           
10 Monroe C. Beardsley je presvedčený, že estetické vlastnosti objektu (aj keď on hovorí priamo o umení) sú 

ustanovené v okamihu jeho vzniku a následne nie sú ovplyvnené sekundárnou interpretáciou. Zdanlivo neškodné 

tvrdenie prisudzuje arbitrárnu hodnotu umelcovi či dokonca tvorivému aktu a odmieta ontologickú stránku 

umenia, resp. nepovažuje bytie a akúkoľvek interakciu umeleckého diela za dostatočne relevantné, aby malo 

významný vplyv na chápanie umenia. Beardsley akoby odmietal signifikantnú úlohu dejín umenia a dynamicky 

menlivej štruktúry, v rámci ktorej umenie existuje. Umelecké dielo je preňho statickým dôkazom autorovho 

zámeru a tvorenia a pasívnou výpoveďou istého historického okamihu BEARDSLEY, Monroe, C. Estetická 

definice umění. In Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, Tomáš – Ciporanov, Denis, 

zost. Praha : Pavel Mervart, 2010, s. 246. Keby sme mali aplikovať jeho predpoklady, každý objekt by bol 

definovaný v okamžiku svojho vzniku a nemal právo či šancu na zmenu svojho užitia, čo sa zdá z pragmatického 

hľadiska byť minimálne mylné, ak nie rovno nesprávne.  
11 Jan Mukařovský považuje za kľúčové odhalenie postoja recipienta voči objektu, a tak aj určenie funkcie 

jednotlivých objektov pre akúkoľvek analýzu CIPORANOV, Denis. Funkcionálni teorie umění Nelsona 

Goodmana a Jana Mukařovského. In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Sošková, Jana, (ed.). 

Prešov : AFPh UP, 2008, s. 348 – 353. „Postoj“ implikuje určitý rámec (či selektívny filter), v ktorom sa 

aktuálne pohybujeme, vykonávame vedomé akty, rozhodujeme sa a hodnotíme. MICHALOVIČ, Peter – 

ZUSKA, Vlastimíl. Znaky, obrazy a stíny slov. Praha : Nakladatelství akademie múzických umění v Praze, 2009, 

s. 53. 
12 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Místo estetické funkce mezi ostatími. In Jan Mukařovský: Studie [I]. Červenka, 

Miroslav – Jankovič, Milan. (eds.). Brno : Host, 2007, s. 177 – 178. Pozri a porovnaj:  MICHALOVIČ, Peter. 

Marginálie k estetickej funkcii, norme a hodnote. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: 

Aktuálnosť diela Jana Mukaŕovského. Pašteková, Michaela – Brezňan, Peter (eds.). Bratislava : Slovenská 

asociácia pre estetiku, 2017, s. 14 – 31. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální 

fakty. In Studie z estetiky. Praha : Odeon, 1966, s. 17 – 54. 
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systémom uvažovania. Vo svojej teórii, ktorá sa zamerala predovšetkým na umenie preferoval 

a často obhajoval pôsobnosť estetickej funkcie ako základnej zložky estetickej recepcie či 

hodnotenia akéhokoľvek javu, činnosti alebo objektu, ktorá je teoreticky neustále predmetom 

pravdepodobnosti. Napriek iniciovanej preferencii, nie je jeho teória jednostranná a už vôbec 

nie je ochudobnená o širšie súvislosti. Cieľavedome a sústavne sa zaoberal problémom 

a hranicami estetického a neestetického a umeleckého a neumeleckého. Je nutné pripustiť, že 

neestetická oblasť v jeho intenciách v podstate neexistuje vo všeobecnosti, ale len 

individuálne v prípadoch jednotlivých recipientov alebo skupín. Aj z tohto dôvodu je priam 

žiaduce zamerať sa na jeho ponímanie estetických konštánt (triáda funkcie, normy a hodnoty), 

s dôrazom na estetickú funkciu.13 

Mukařovský obhajuje estetickú funkciu predpokladom, že nositeľom estetickej 

funkcie sa môže stať akýkoľvek predmet alebo dianie. „Neexistují předměty a děje, které by 

svou podstatou nebo svým ustrojením byly bez ohledu na dobu, místo i hodnotitele nositeli 

estetické funkce, a jiné, které by, opět pro své reálné uzpůsobení, byli z jejího dosahu nutně 

vyloučeny.“14 Síce sa zdá, že relativizuje umelecké a neumelecké skutočnosti, vzhľadom na 

to, že estetická funkcia môže byť prítomná všade, vždy a vo všetkom okolo nás (čo by mohlo 

viesť k predstave o neustálej dominancii estetickej funkcie: vždy a za každých okolností; 

k akejsi predstave panestetizmu), práve miera a sebestačnosť estetickej funkcie (ktorá sa z 

generácie na generáciu mení) je rozhodujúca pre identifikovanie umeleckej oblasti. Hranice 

estetickej oblasti nie sú dané realitou ani inými pravidlami a sú veľmi premenlivé. V žiadnom 

prípade nemožno načrtnúť hrubú čiaru estetickej oblasti a sféry, kde estetika už nie je, preto 

vždy zohráva rolu estetický postoj. Pri cudzích kultúrach je problém vôbec v úvahách 

a analýzach o estetickom. Vždy ak posudzujeme nejaký objekt a zaujímame postoj, vždy sme 

v sfére našej recepcie: nemôžeme rekonštruovať recepčné kontexty pravekých alebo inak 

dávnych kultúr. Tu sa objavujú komplikácie aj v reálnej existencii pravekého umenia, keďže 

estetická funkcia nie je nikdy dominantná, ako by mala v umení byť. Vždy je prítomný aj iný 

zámer a minimálne jedna rovnako výrazná funkcia, ktorá vytvára protiváhu alebo partnera 

estetickej funkcii na bytí predmetu.15 Práve skúmanie umenia ukazuje na diferenciu medzi 

„našimi“ a „inými“ kultúrami, keďže naša (západná) perspektíva, nemusí byť pri analýze 

a vyhodnocovaní, a teda pri pochopení, adekvátna.  

                                                           
13 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In Studie z estetiky. Praha : 

Odeon, 1966, s. 19.  
14 Tamže.  
15 MUKAŘOVSKÝ,  Jan. Umění. In Studie [I]. Červenka, Miroslav – Jankovič, Milan. (eds.).  Brno : Host, 

2007, s. 185 – 207. 
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Dynamika dialektickej antinómie funkcií, môže spôsobiť, že sa obyčajný nôž, 

doplnením ozdobných prvkov a použitím v rámci istého obradu, stane kultovým alebo neskôr 

umeleckým objektom. Následne je nutné v identifikácii jeho významu túto funkčnú 

transformáciu sledovať.16 Vždy je dôležité zistiť a zodpovedať, prečo nastala zmena povahy 

artefaktu: čím si daný výrobok zaslúžil „česť“, že bol povýšený nad ostatné produkty a čo 

viedlo spoločenstvo ľudí k tomuto kroku či úcte. Z minulosti máme veľa prípadov takmer 

identických objektov, s tým rozdielom, že jedna skupina predstavuje bežne používané 

výtvory, ktoré vykazujú opotrebenie, druhá skupina je doplnená o výzdobné prvky alebo 

farebnú paletu a slúžila kultu. Na základe funkcie a užitia získava artefakt špecifickú 

moc. Dokonca sa mohol stať nástrojom magických praktík, ktoré mali pre našich predkov 

nesúmerateľný význam.17 

Minimálne táto sféra života našich predkov a účelnosti niektorých predmetov nebude 

pre nás nikdy čitateľná či prístupná. Nič na tom nezmení ani možnosť kultových interpretácií 

jednotlivých pravekých malieb alebo dôkazy magických praktík naprieč dejinami. Na 

pochopenie, resp. poznanie toho, čo mágia18 znamenala, nestačí len vedieť, že bola 

v predstave pravekých ľudí prítomná a že ju praktizovali. Na to, aby sme boli schopní plne 

pochopiť, čo sa dialo, museli by sme mágiu samotnú pochopiť (v najlepšom slova zmysle) 

tiež. Informácia nijako nemení naše chápanie; ide len o neživý fakt, nedeterminujúci 

poznanie. V tomto smere sa ukazuje kameň úrazu a teoretický problém rozdielnosti súčasnosti 

a minulosti, ktorý nie je len o externých, ale predovšetkým a hlavne aj o interných 

determinantoch. Ľudia iných a naozaj cudzích kultúr proste nie sú príslušníkmi tzv. 

západného sveta, sveta, ktorý sa budoval na antickom podloží, a preto rozmýšľali, žili, ale aj 

veci prežívali úplne iným spôsobom. Boli obdarení iným videním, ktoré nie sme schopní 

rekonštruovať či plne pochopiť. Každý čiastočný úspech v rekonštrukcii myslenia je potom 

len neistým krokom do neznáma.  

Väčšina artefaktov (ako nástrojov adaptácie) zmenila naprieč dejinami svoju funkciu 

a význam, čím sa výrazne menil aj ich status a povaha adaptačného aktu. Nôž sa stal najskôr 

praktickým nástrojom adaptácie, ktorý reálne zabezpečoval obživu, pričom neskôr mohol 

                                                           
16 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Místo estetické funkce mzi ostatími. In Jan Mukařovský: Studie [I]. Červenka, 

Miroslav – Jankovič, Milan. (eds.). Brno : Host, 2007, s. 169 – 184. 
17 FRAZER, James, George. Zlatá ratolest. Praha : Odeon, 1977. 
18 Mágiu nespomínam v texte len preto, aby som ilustroval rôznorodosť podmienok, ktoré nevieme sledovať. 

Josef Čapek v spise Umění přírodních národů zašiel až ku koreňom ľudskej túžby či dokonca k potrebe po 

umení, alebo jeho slovami k „veškeré bytnosti“ umenia a vidí ju v mágii. Ak pripustíme jeho hypotézu, 

nemôžeme plne poznať a pochopiť umenie, lebo nie sme schopní rekonštruovať a ani pochopiť prvotné impulzy, 

ktoré modulovali ľudskú tvorivú aktivitu. ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha : Československý 

spisovatel, 1949, s. 42. 
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tento dlhšiu dobu používaný nôž, získať auru „úspešnosti“ a nadobudnúť akýsi posvätný 

charakter. Jednak sa bežný predmet mohol stať symbolickou formou svojho vlastného účelu, 

keď vďaka ritualizácii získal kultový charakter, čím sa oprostil od triviálneho používania 

a odlíšil sa od bežnej reality, jednak mohol akoukoľvek spoločenskou zmenou stratiť alebo 

zmeniť funkciu, alebo proste prebral funkciu milodaru a my mu z dnešnej perspektívy 

prepožičiavame iný význam, aký pôvodne plnil. Jeden prostý akt dokázal zmeniť naše 

myslenie a predstavu o nájdenom artefakte, ktorý následne interpretujeme v nových 

súvislostiach.  

Jeden z kľúčových spôsobov zmeny funkčnej stránky objektu je ritualizácia, ktorá sa 

vo všeobecnosti považuje za spôsob začlenenia činnosti alebo artefaktu do rituálu, rituálneho 

úkonu alebo rituálnej praxe. Ellen Dissanayake však vníma rituálne správanie ako niečo viac. 

Chápe ho ako kľúčový prvok ľudskej kultúry a vrcholne adaptačný nástroj, ktorý mal dosah aj 

na vznik umenia. Znaky každodenného a bežného správania sa podľa nej „ritualizáciou 

menia na špecifické signály, ktoré môžu svedčiť o úplne inej motivácii (postoj, zámer), ktorá 

môže ovplyvniť správanie iných“.19 Vďaka ritualizácii akýkoľvek artefakt preberá znaky 

iného správania a dáva ich do nového významu/kontextu; kultové nádoby, detské hračky 

v hroboch, umenie, ozdoby tela..., ale aj tanec. Obyčajná keramická nádobka, ktorá slúžila na 

prenášanie vzácneho nápoja, až kým sa nedostala k starešinovi, ktorý určil, kto sa môže napiť 

(exemplifikované privilégium), získava neustálym opakovaním, aj napriek tomu, že pôvodná 

tradícia a úloha starešinu mohla zaniknúť, úplne iný význam. Artefakt preberá funkciu aktu, 

ktorá mu nemusí (ale môže) byť vlastná: determinuje ho kontext. Ritualizácia sa však nemusí 

viazať len na artefakty. Reálne, ako adaptačný aparát, ritualizácia mohla mať dôraz aj na také 

veci, ako spievanie piesní deťom pred spaním. Preskúmanie vnútornej štruktúry 

a determinantov týchto zmien je v historickom bádaní a estetickom posudzovaní neznámych 

kultúr kľúčové.  

Rovnako zaujímavý vo vzťahu k preverovanému je iný Dissanayakeovej pojem: 

špecializácia. Je presvedčená, že objekty, ktoré dnes považujeme za praveké umenie, napriek 

tomu, že v minulosti mohli plniť inú funkciu, sú výsledkom aktivít a situácií, ktoré ich urobili 

špeciálnymi voči ostatným objektom. Jednoducho povedané v situáciách, v rámci ktorých 

existovali sa našli špecifické udalosti, ktoré im zabezpečili rovnako špeciálny status 

a nadradenosť voči ostatným objektom. Komunita ľudí sa ich rozhodla povzniesť a uctievať 

                                                           
19 DISSANAYAKE, Ellen. A Bona Fide Ethological View of Art: The Artification Hypothesis. In Art as 

Behaviour: An Ethological Approach to Visual and Verbal Art, Music and Architecture. Sütterlin, Christa – 

Schiefenhövel, Wulf – Lehmann, Christian – Forster, Johanna – Apfelauer, Gerhard. (eds.). Oldenburg : BIS-

Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2014,  s. 47. 
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napriek ich podobnosti s ostatnými výrobkami.20 Osobitým zdrojom ritualizácie 

a špecializácie (v konečnom dôsledku azda aj artifikácie, ktorej sa budem venovať neskôr) sú 

vojenské koristi. Akýkoľvek artefakt, ktorý bol ukoristený, ako súčasť vojenských konfliktov, 

sa mohol stať pietnym artefaktom, referujúcim víťazstvo, a tak sa v rámci svojej špecializácie 

stal objektom špecifického kultu a uctievania. Je možné, že táto „korisť“ a kultový objekt sa 

stali následne vzorom novej tradície, ale prvotný impulz, prvý artefakt nového typu a dôvody, 

ktoré viedli ľudí k jeho uctievaniu sú kľúčové a zároveň nerekonštruovateľné. 

Z inej perspektívy sa okrem pôvodných a sekundárnych funkcií (možno hovoriť 

o funkčnej transformácii) preukazuje aj úplne iné vnímanie a kontextualizácia. To, s čím sa 

súčasný recipient stretáva a čo je príčinou jeho zmätenosti či neistoty pri recepcii cudzích 

artefaktov, je jeho „n-tá“ zmena funkcie. Prvá zmena nastáva v momente, keď artefakt 

vychádza za rámec svojho pôvodného používania, a teda kontextu vnímania, recepcie, tvorby 

a úžitku, ktorý mu bol pôvodne vytýčený a s ktorým pracoval jeho tvorca a recipient pri 

výrobe a interpretácii (užívaní). Druhý posun funkcie nastáva pri starších artefaktoch ich 

opätovným použitím, ktoré môže nastať o niekoľko sto rokov, ale aj tisícročí. Tu by sa dalo 

hovoriť o dvojakom charaktere posunu: keď je opätovné užitie príbuzné pôvodnému, ako 

napr. keď sú znovuužívané kultové miesta inými národmi. Druhá podoba zmeny funkcie 

nastáva, keď je ich opätovné zaradenie do kultúry diametrálne odlišné, dokonca mylné oproti 

pôvodnému. Napr. v našom kultúrnom prostredí sa niektoré artefakty v minulých storočiach 

(predovšetkým kamenné, medené alebo bronzové sekerky), nájdené na poliach, používali ako 

ochranné talizmany. Táto zmena funkcie odpadáva pri tých objektoch, ktoré objavila až 

archeologická veda a nie je prítomná vo finálnom hodnotení objektu. Posledná predpokladaná 

zmena nastala (v závislosti na počte interpretácií a na pokroku v archeológii), keď sa praveké 

artefakty roztriedili do pravekých zbierok v múzeách a boli zasadené do kontextu kultúrnej 

genézy ľudského rodu, a tak zastali svoje miesto aj v súčasnej spoločnosti. V priebehu 20. 

storočia však nastala zmena v pohľade na celé praveké obdobie. Determinujúcim elementom 

prevažne etnických a antropologických analýz kultúry sa ukázal darvinizmus a naň 

nadväzujúce evolucionistické učenie, ktoré zažíva v posledných rokoch, hlavne na pôde 

kulturológie, teórie umenia, ale aj estetiky, obrodu.  

Kultúrne dedičstvo a hmotné pamiatky preto neexistujú len v jednom čase, ale 

neustále sa objavujú v nových súvislostiach, čím artefakt zapadá do nových skutočností 

                                                           
20 DISSANAYAKE, Ellen. A Bona Fide Ethological View of Art: The Artification Hypothesis. In Art as 

Behaviour: An Ethological Approach to Visual and Verbal Art, Music and Architecture. Sütterlin, Christa – 

Schiefenhövel, Wulf – Lehmann, Christian – Forster, Johanna – Apfelauer, Gerhard. (eds.). Oldenburg : BIS-

Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2014, s. 47. 
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a štruktúr. V tomto zmysle je rozrastanie významových konotácií aj dôsledkom opakovaných 

interpretácií ako vrstvenia zmyslu na staršie obsahy. Vytvárajú sa metavrstvy artefaktu, ktoré 

sa integrujú a akosi sa (v rámci istého kultúrneho dedičstva) stávajú jeho súčasťou. Na jednej 

strane máme artefakt (1) ako originál (pôvodný kontext, užitie a funkcia) a (2) ako 

(meta)artefakt, ktorý sa buduje neustálou interpretáciou alebo, lepšie povedané, začlenením a 

aktualizovaním do (vždy) nového kontextu. Artefakt (1) zaniká ako náhle stráca svoje 

využitie, a teda metaforicky povedané, len čo upadne do zabudnutia, pričom (2) 

(meta)artefakt je, takpovediac, večný, minimálne do vtedy, kým sa nachádza vo 

fragmentárnom stave.21 Takto vzniká (2) (meta)artefakt so zložitou štruktúrou významov a 

vzťahov, ktorý je flexibilný a schopný funkčne pôsobiť aj v iných konotáciách, aké sú mu 

bádateľmi (a asi aj tvorcom22) primárne určené. Pôvodný kontext je už dávno stratený a dá sa 

rekonštruovať iba na teoretickej báze. Obnovený nikdy nebude a daný artefakt ho nikdy opäť 

nebude napĺňať (preto je potrebné kontext neustále aktualizovať).23  

(Meta)artefakt, ako súčasť či nadstavba pôvodného artefaktu, má paradoxne na 

svedomí akýsi zánik svojho originálu. V prenesenom význame by sa dalo povedať, že pohltil 

pôvodné kontexty, ktoré prevrstvil novými, čím sa postaral o aktualizáciu a pretrvanie starého 

                                                           
21 ALDHOUSE-GREEN, Miranda. The archeology of Images. London : Routledge, 2004, s. 17 – 19. MAKKY, 

Lukáš. Interpretácia vybraných „kultových“ sošiek z východného Slovenska. In Špecifiká kultúrneho a 

spoločenského vývoja východného Slovenska. Makky, Lukáš – Migašová, Jana – Haško, Štefan. (eds.). Prešov : 

FF PU v Prešove, 2012, s. 31; Problém zachovania a existencie predmetu celkom komplikujú teórie pracujúce 

s predstavou nehmotnej, nadzmyslovej, až metafyzickej podoby predmetu, ktorá nezaniká, ale ostáva vo svete 

ideí (Platónskych) alebo v nejakom nekonkrétnom univerze predstáv. Nechcem zachádzať do tejto problematiky, 

ale zdá sa, že predstava o predmete je večná a nepotrebuje svoju hmotnú manifestáciu s tým, že 

(meta)artefaktové vrstvy sa tu stávajú naozaj metafyzickými a ostávajú len na úrovni významových vrstiev. To, 

že sa k týmto rozmerom ako recipienti už nedopracujeme, je druhý problém.  
22 Jeden z nosných problémov identifikácie a kategorizácie ľudskej činnosti, väčšinou viazaný na umenie, a jej 

významu je autorský zámer. Monroe C. Beardsley je napríklad presvedčený, že autorský zámer, a teda predstava, 

ktorú mal autor na mysli, keď objekt tvoril, je kľúčová pre jeho zaradenie a následne chápanie. Verí, že ak je 

autorov zámer úspešne naplnený, dôkazy budú zdanlivé už vo výslednom diele, no ak sa mu nepodarí naplniť 

svoj zámer, znalosť pôvodného zámeru môže byť relevantná pre posudzovanie autora, ale nie pre objasnenie 

a posudzovanie výsledného produktu. BEARDSLEY, Monroe, C. Aeshtetics: Problems in the Philosophy of 

Criticism. Indianapolis : Hackett Publishing Company, 1981. Beardsley v podstate odmieta akúkoľvek dynamiku 

historického vývoja, ktorá by mohla ovplyvniť alebo inak manipulovať zámer remeselníka/autora/umelca. Je to 

pochopiteľné, keďže predpokladá stabilnú povahu vnútornej štruktúry aj funkcií objektu, no veľmi kontraste 

v tom zmysle pôsobí akási jednostranná akceptácia zámeru. Ak je raz autorský zámer (či už ide o umenie alebo 

nie) dôležitý, nemal by sa jeho dopad stupňovať podľa toho, či bol úspešný, alebo nie. Mierne korekcie 

predstavuje Jerrold Levinson, ktorý upozorňuje, že práve zámer, pre aký umelecké dielo vzniklo (artefakt v 

našom prípade) a aký druh vnímania sa vyžaduje od diváka, sú tie činitele, ktoré predurčujú jeho status. Mohlo 

by sa zdať, že ide o totožné vyhlásenie, ale dôraz na spôsob vnímania v prípade diváka je kľúčový, až pripomína 

intencionálne vyvolanie istého typu postoja. LEVINSON, Jerrold Definovat umění historicky. In Co je umění? 

Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, Tomáš – Ciporanov, Denis. zost. Praha : Pavel Mervart, 2010,  s. 

136. Každopádne, dôraz na skúmanie autorského zámeru, je v prípade stratených kultúr príliš abstraktnou 

výzvou, ktorá môže byť prezentovaná naozaj len v deduktívnych a vysoko hypotetických konštantách.  
23 Pozri: MAKKY, Lukáš. Mukařovského estetická norma, funkcia a hodnota ako nástroj (istej) kontextualizácie 

a odhaľovania estetických javov neznámych kultúr. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: 

Aktuálnosť diela Jana Mukaŕovského. Pašteková, Michaela – Brezňan, Peter. (eds.). Bratislava : Slovenská 

asociácia pre estetiku, 2017, s. 190 – 191. 
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artefaktu, ale v konečnom dôsledku takto pomohol zániku už aj tak deštruovaného tvaru. 

Nejde o reálny zánik, ide o zánik alebo skôr prevrstvenie jeho významových rovín. Najviac sa 

to ukáže v situácii (nie len) estetickej recepcie. Človek predstúpi pred vitrínku alebo 

akýkoľvek iný typ výstavného priestoru a pozrie sa na artefakt. Nie je dôležitý estetický 

postoj alebo situácia. Predpokladáme, že nastane. Ak nie, recipient nazerá na objekt výhradne, 

ako na zdroj poznania a informácie. Nevšíma si estetické kvality, ladnosť tvaru, farbu, ani 

pozitívne symetrické kvality. Proste nazrie na objekt ako na celok. Hneď ako chce zistiť viac, 

prečíta si štítok alebo inú priloženú informáciu, príp. spýta sa niekoho. V tomto momente je 

informácia, ktorú dostane nezakotvená a návštevník podvedome hľadá súvislosti, do ktorých 

by ju zaradil. Tieto súvislosti sú tým, čo prevrství možný pôvodný význam (ktorý úprimne 

nikdy plne nepoznáme) a recipient si ponechá súvislosť s istou meta-vrstvou artefaktu. Ak je 

náhodou recipient sčítaný alebo informovaný je ovplyvnený všetkými informáciami 

a významami, ku ktorým sa dostal. Artefakt takto funguje v súčasnej kultúre, ale jeho 

fungovanie nie je ani z ďaleka totožné so svojím pôvodným užitím. Samozrejme, nemôžeme 

očakávať, že vo veci pôvodného kontextu budeme takí rigorózni, že pôjdeme loviť mamutov 

alebo iné zvieratá (to je vec experimentálnej archeológie), alebo, že začneme doma rezať 

mäso obsidiánovým nožom starým tisícky rokov, len preto aby bola zachovaná autentickosť 

daného predmetu. Problém je v tom, že značne narušená môže byť dokonca referencia na 

pôvodný význam alebo môže tento vzťah úplne absentovať. 

Aktom objavenia akoby boli artefakty nanovo vytvorené a aj keď slúžia ako 

výskumný materiál a pozostatky minulosti, budujú si vlastný význam, ktorý môže byť 

zmenený aj prostým vystavením v galérii, čím sa artefakt stáva súčasťou sveta umenia.24 

                                                           
24 Praveké artefakty sa v poslednej dobe zvyknú nanovo prehodnocovať, ale aj inštaláciou zapracovávať do 

súčasnej kultúry. Na rozdiel od našich národovcov, ktorí vystavovali všetky možné „starožitnosti“ bez cieleného 

kontextu, sa robí podobný výber v súčasnosti zámerne, až manipulatívne. Susan Vogelová v roku 1998 v New 

Yorku na výstave Art/artifact (Umenie/artefakt) vystavila v galérii aj objekty bez umeleckej hodnoty. 

Špecifickým nainštalovaním a nasvietením dekontextualizovala vystavené výrobky a vyzvala recipientov, aby na 

ne nazerali v úplne nových konotáciách. Ďalším príkladom kunsthistorického narábania s pravekými artefaktmi a 

ich prezentácie, ako umeleckých diel, je výstava pravekého umenia Ice Age art: arrival of the modern 

mind/Umenie doby ľadovej: príchod modernej mysle (2012), ktorá praveké umenie vystavila spoločne vedľa diel 

H. Moora, Mondriana a Matissa, čo sa v krátkom čase dočkalo odozvy na európskych a svetových fórach 

(Campbell – Johnston, Dorment, Jones). Rovnakú tendenciu sleduje aj výstava From ancient to modern: 

Archaeology and Aesthetics/Od staroveku k moderne: Archeológia a estetika, realizovaná Inštitútom pre výskum 

starodávneho sveta (Institute for the Study of the Ancient World) na Newyorkskej univerzite v roku 2015. 

CAMPBELL-JOHNSTON, Rachel. Art of the Ancients: the wonder of Ice Age at the British Museum [online]. 

In The Times. 2013. [cit. 22-02-2015]. Dostupné z: http://www.thetimes.co.uk/tto/arts/visualarts/article3 

677869.ece; DORMENT, Richard. Ice Age Art, British Museum, review. In The Telegraph [online]. 2013. [cit. 

08-07-2015]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/culture/art/artreviews/9847328/Ice-Age-Art-British-

Museum-review.html; FREELAND, Cynthia, A. Teórie umění. Praha : Dokořán, 2011, s. 89 – 90; JONES, 

Jonathan. Ice Age Art at the British Museum: ´Not even Leonardo surpassed this´. In The Guardian [online]. 

2013. [cit. 24-04-2015]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/feb/05/ice-age-art-

jonathan-jones 
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Stráca kontakt s minulosťou a svoju autenticitu, ako vlastnosť požadovanú viacerými 

teoretikmi (J. Levinson, M. C. Beardsley, J. Mukařovský, N. Goodman a i.), ale zapája sa do 

nových významových štruktúr. Dokonca, ak je takto artefakt prezentovaný, mení sa jeho účel 

a z objektu dokumentujúceho a denotujúceho minulé javy sa stáva objektom vyžadujúcim 

divákovu aktívnu pozornosť ako artefakt sveta umenia25 a nastoľuje dialektický vzťah 

estetického záujmu divák – recipient. Aj napriek tomu, že recipient objekt prostredníctvom 

recepcie a interpretácie v pravom slova zmysle dotvára (to sa deje vždy), autorom výsledného 

„objektu“/(meta)artefaktu so všetkými svojimi konotáciami a umiestnením do sveta umenia a 

významovej štruktúry, ako zdroju estetickej interakcie sa stáva kurátor. Preberá zodpovednosť 

pôvodného remeselníka/umelca a v situáciách, keď sú praveké alebo iné cudzie objekty 

prezentované ako umelecké artefakty, rozhoduje o spôsobe vystavenia a kontextualizovania. 

Múzeá vždy pracujú s (meta)artefaktom ako s denotátom a pripomienkou dôb minulých. Jeho 

jediným cieľom v tomto zmysle je odkazovať na pôvodný kontext a účel a k artefaktom vo 

svojej časovej a kontextuálnej sfére. Gadamer stanovenú tézu potvrdzuje slovami: „[...] 

pocházející z minulého či cizího přirozeného světa a přesazené do našeho historicky 

vzdělaného světa, stává pouhým předmětem historizujícího estetického požitku, a z toho, co 

původně mělo říkat, už nic neříká.“26 Ak sa však (meta)artefakty vystavia v galériách, 

získavajú úplne nový a širší význam. Nastoľujú rôzne otázky a provokujú recipientove 

vedomie, čím zastávajú plnohodnotné postavenie estetických objektov a získavajú miesto vo 

svete umenia v zmysle A. Danta27 (ako historicko-teoretický rámec, vydeľujúci umelecké 

výtvory z množiny ostatných výsledkov ľudskej činnosti).28 V takejto situácií je otázne 

a veľmi problematické, ktorú vrstvu máme identifikovať. Máme sa obrátiť viacej na minulosť 

a pôvodnú funkciu objektu, alebo na významy, ktoré artefakt vyvoláva dnes?  

 

Umenie ako evolucionistický korelatív v dejinách a kultúre 

Umenie, ktoré nie je určite prvotným rozhodnutím a ani prvotnou činnosťou 

pravekého človeka v osvojení si sveta,29 sa dá, istým voči umeniu azda aj pejoratívnym 

                                                           
25 Pozri: DANTO, Arthur. Svět umění. In Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, Tomáš. 

– Ciporanov, Denis. zost. Praha : Pavel Mervart, 2010, s. 95 – 111; DICKIE, George. Co je umění: 

Institucionálni analýza. In Aluze: Revuze pro literaturu, filozofii a jiné [online]. 2008, č. 2, s. 81 – 90 [cit. 12-06-

2016]. Dostupné z: http://www.aluze.cz/ 2008_02/09_studie_dickie.php  
26 GADAMER, Hans, Georg. Člověk a řeč: Výbor textů. Praha : OIKOYMENH, 1999, s. 46. 
27 DANTO, Arthur. Svět umění. In Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, Tomáš. – 

Ciporanov, Denis. zost.  Praha : Pavel Mervart, 2010,  s. 95 – 111. 
28 CIPORANOV, Denis. Institucionálí definice umění. In Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. 

Kulka, Tomáš. – Ciporanov, Denis. zost. Praha : Pavel Mervart, 2010,   s. 90. 
29 Periodicky sa opakujú teoretici, ktorí sa snažia dokázať, že prvotné umenie predstavujú už prvé kamenné 

nástroje, kde je dokázateľná harmónia a proporcia či ladnosť tvarov a vo všeobecnosti akési estetické pôsobenie, 
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spôsobom, chápať ako forma domestifikácie. Korektnejšie by bolo povedať, že umenie je 

najvyšším a najkomplexnejším stupňom domestifikácie a osvojenie si sveta, ktorého účel nie 

je priamo preukázateľný a primárne praktický, aj keď evolučná teória chápe umenie často ako 

kľúčový spôsob adaptácie človeka.30 Ak budeme umenie chápať v tomto zmysle, logicky sa 

musíme spýtať, v čom alebo čím je adaptačné a čím človeka zvýhodňuje, resp. aký dopad 

malo umenie na formovanie či vývoj ľudstva. Davis zhŕňa tento problém slovami: „Pri 

zvažovaní, ktorá konkrétna črta ľudského správania je výsledkom pravekej adaptácie, 

evolučný psychológovia špekulujú o výzvach, ktorým musel náš praveký predok čeliť, a nad 

tým ako mohli byť tieto výzvy prekonané vznikom takéhoto [umeleckého – doplnil L. M.] 

správania.“31 Výhody, ktoré z participácií na umeleckej činnosti vyplývajú,32 sú mierne 

diskutabilné, ale (zastaraná, no paradoxne stále validitná) predstava, že by umenie vzniklo ako 

„voľnočasová aktivita,“ sa zdá v súčasnom stave bádania absurdná. Ellene Dissanayke chápe 

umeleckú činnosť, resp. všetko čo je príbuzné a podobné umeniu (hovorí o artifikácii), ako 

špecializovanú činnosť, vyvinutú behaviorálnu predispozíciu typickú „pre členov rodu Homo, 

ktorá cielene smeruje k pretváraniu bežných vecí na výnimočne (robiť niečo špeciálnym), 

prostredníctvom umeleckých/estetických úkonov, predovšetkým v podmienkach, ktoré sú 

dôležité“33 alebo pre človeka a jeho prežitie kľúčové. Autorka často upozorňuje na úzke 

prepojenie umenia, hry a rituálu a azda aj na časté zamieňanie medzi nimi, keďže všetky tri 

spadajú do oblasti činností, ktoré „robia niečo špeciálnym“.34  

                                                                                                                                                                                     

ale tvrdiť, že človek vytvoril umenie, aby si osvojil svet, je už značne prehnané. Pozri napr.: BERLEANT, Riva. 

Paleolithic Flints: Is an Aesthetics of Stone Tools Possible? In Contemporary Aesthetics [online]. 2007, roč. 5, 

[cit. 12-10-2016] Dostupné z: http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article. php?articleID=488; 

DAVIES, Stephen. The Artful Species. Oxford : Oxford University Press, 2012, s. 1 – 3; MITHEN, Steven. The 

Prehistory of the Mind: A Search for the Orrigins of Art, Religion and Science. London : Thames and Hudson, 

1996. 
30 Stephen Davies dospel k  presvedčeniu, že evolucionistické teórie majú na výber z troch prístupov k umeniu. 

Umenie môžu A) ignorovať, chápajúc ho ako lokálny, čisto kultúrny fenomén; B) popisovať ako „odbočku“ 

alebo náhodný vedľajší produkt adaptačného správania; C) chápať ho ako správanie zvolené evolúciou, pretože 

priamo zlepšuje reprodukčný potenciál tých, ktorí ho vlastnia. DAVIES, Stephen. Ellen Dissanayake´s 

evolutionary aesthetics. In Biology and Philosophy. 2005, roč. 20, s. 293 – 294. 
31 DAVIES, Sstephen. Why Art Is not a Spandrel. In British Journal of Aesthetics. 2010, roč. 50, č. 4, s. 333 – 

341.  
32 Ellen Dissanayake je presvedčená, že umenie sa ako adaptačná aktivita vytvorilo ako spôsob demonštrácie  

a starostlivosti o biologicky dôležité výsledky naplnenia komunikácie s nadprirodzenými mocnosťami a viery 

v pravdivosť a opodstatnenosť (aj funkčnosť) kultových obradov. Zároveň predkladá hypotézu ďalších možných 

adaptačných výsledkov: (a) pomocou špeciálnej činnosti sa mohli znižovať stresové faktory, čo malo biologicky 

priaznivé výsledky – zbavovanie strachu; (b) navodenie pozitívne stimulačných, spoločných emócií a pocitov: 

súnaležitosť, istota, bezpečie. DISSANAYAKE, Ellen. A Bona Fide Ethological View of Art: The Artification 

Hypothesis. In Art as Behaviour: An Ethological Approach to Visual and Verbal Art, Music and Architecture. 

Sütterlin, Christa – Schiefenhövel, Wulf – Lehmann, Christian – Forster, Johanna – Apfelauer, Gerhard. (eds.). 

Oldenburg : BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2014, s. 50. 
33 DISSANAYAKE, Ellen. What is Art For? Seattle : University of Washington Press, 1990, s. 74 – 106. 
34 DISSANAYAKE, Ellen. Homo Aestheticus: Where Art Comes From and Why. Seattle : University of 

Washington Press, 1995, s. 45 – 56.  
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 Vhodný príklad, ktorý dosť často používa na objasnenie genézy, resp. evolúcie umenia 

je komunikačný vzťah/akt matky a dieťaťa. Ide v podstate, keď sa na to pozrieme 

z antropologického hľadiska, o nezmyselný  úkon,35 ktorý zahŕňa „ľudskú reč pripomínajúcu“ 

zvuky, cielene zjednodušené a rytmizované, primárne určené na utíšenie a upokojenie 

dieťaťa. Upokojenie dieťaťa je veľmi logickým a prirodzeným činom, až keď si uvedomíme, 

že mohlo azda aj zamedziť predátorom pred útokom alebo vypátraniu ľudského spoločenstva. 

Ellene Dissanayke zároveň predkladá hypotézu, že intimita vzťahu, ktorá vzniká zo 

vzájomného „rozhovoru“ a telesného kontaktu, neustálym opakovaním (ritualizácia), mala vo 

výsledku schopnosť posilniť puto medzi matkou a dieťaťom, a teda z adaptačného hľadiska 

bola dôležitá pre ďalšie generácie a zachovanie rodu. Z adaptačného hľadiska bol takto 

vytvorený nový, pred tým nepotrebný, úkon, ktorý mal v konečnom dôsledku vplyv na 

ľudstvo. Povýšenie tohto aktu, na niečo viac, napr. systematickou rytmizáciou mohli vzniknúť 

uspávanky (rytmus, text, melódia), je potom príkladom artifikácie, kde sa z niečoho bežného, 

rodí niečo špeciálne, ktoré môže v inovovanej forme následne plniť úplne inú funkciu a stať 

sa zázemím pre vznik nových činností. 

Pojmoslovie E. Dissanayake je veľmi príznačne, nakoľko neustále nazerá na umenie 

ako na špecifickú činnosť, dokonca na „umelecké správanie,“36 ktoré definuje ako vzory 

alebo príznaky tvorivosti a reakcie37 či rytmy a módy vzájomnosti, vykazujúce znaky 

biologickej adaptácie.38 Cez pojem umeleckého správania alebo tvorivého správania sa potom 

vysvetľuje aj vzťah ritualizácie, špecializácie a artifikácie, ktoré sú formou adaptácie 

a Dissanayake je takto v presnom protiklade proti artifaktuálnym teóriam, ktoré považujú za 

nutnú súčasť umenia jeho hmotné sprítomnenie. V celej svojej teórii sa snaží na umenie 

nazerať širšie a jeho hmotné sprítomnenie chápe len ako možný výsledok umeleckej aktivity, 

nie nutne ako umenie samotné. Svojím dôrazom na činnosť, na nehmotnú stránku umeleckých 

aktivít zároveň, nevylučuje z analýz tie umenia, ktoré nemajú hmotne uchopiteľné výsledky, 

ako napr. hudba alebo tanec, čím preukazuje opodstatnenosť svojich názorov.  

Veľkým propagátorom evolucionistických prístupov a nazerania na pravek 

v chronologickom rade bol napr. náš teoretik Pavol Bujnák. Bol presvedčený, že skúmaním 

pravekých alebo inak cudzích, ale predovšetkým minulých kultúr, sa môžeme dopátrať 

k najpodstatnejším problémom, dokonca môžeme vyriešiť niektoré aktuálne problémy 

                                                           
35 Z etologického hľadiska ide až o neprirodzený, v zmysle: biologicky nedeterminovaný, a teda o nereflexívny 

prvok ľudského správania.  
36 DAVIES, Stephen. The Artful Species. Oxford : Oxford University Press, 2012, s. 50 – 54, 120 – 135. 
37 DISSANAYAKE, Ellen. What is Art For? Washinkton : University of Washington Press, 1990, s. 74 – 106. 
38 DAVIES, Stephen. Ellen Dissanayake´s evolutionary aesthetic. In Biology and Philosophy. 2005, roč. 20, s. 

291. 
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vlastnou retrospekciou. Dôraz dával aj na skutočnosť, že skúmaním pravekých kultúr môžeme 

zistiť, čo je umenie a aký malo základ.39 Ak ostaneme pri evolucionistickom či adaptačnom 

chápaní umenia, a teda budeme naň nazerať ako na jednu z vývojových fáz kultúry, vďaka 

ktorej sa človek adaptoval na svoje prostredie a vyrovnával sa s okolím, môžu Bujnákove 

teórie priniesť zaujímavý pohľad. Za kľúčový element ľudského života (v podobnom duchu, 

ako neskôr Mukařovský) považuje estetickú emóciu, ktorú chápe ako prejav umeleckého 

ducha a je podľa neho „[...] práve tak znakom života, ako druhé emócie psychologické a 

morálne“.40 Autor estetickú emóciu spoločne s náboženskou alebo morálnou kladie medzi 

vyššie emócie, ktoré „bývajú predstavami minulosti, budúcnosti, konštrukciou predstáv, 

pojmami, dakým ideálom. [...] Aby sa tieto vyššie, čisto ľudské emócie mohli zobudiť v jednom 

individuu, k tomu žiada sa istý stupeň kultúry [...].“41 Aj z tohto dôvodu možno chápať 

umenie ako najvyššiu a najzložitejšiu formu adaptácie ľudského rodu, ktorý si musel počkať 

kým sa jeho kultúra a myslenie vyvinie dostatočne na to, aby mohlo umenie vzniknúť.  

K celkom podobným záverom, aby sme zostali časovo v období, keď sa rozrastal 

záujem o praveké a iné cudzie kultúry, dospel aj Vladimír Wágner v publikácii Dejiny 

výtvarného umenia na Slovensku (1930). Snažiac sa definovať umenie, napísal: „Výtvarné 

umenie je tým štádiom kultúry [zvýraznil L. M.] ľudstva, ktoré nastalo vtedy, keď duch 

človeka, príduc k poslednému bodu životných požiadavkov [zvýraznil L. M.], bol všestranne 

presiaknutý tvoriacimi momentmi a ostával mu ešte pritom prebytok nevyužitej energie. Táto 

energia časom vzrástla v mohutnú lávu, ktorá musela vykypieť a uplatniť sa. Predovšetkým 

dotkla sa reálnej a abstraktnej psychiky človeka a pobádala ho k tvorbe. Tak to bolo pred 

mnohými tisícami rokmi, a tak je to aj dnes. Expanzivita umenia závisí od psychickej kvality 

človeka. Na tejto spočíva sila a trvácnosť diela.“42 Zvýraznené pojmy sú dôležité, priam 

kľúčové pre evolucionistické ponímanie našej minulosti. Ponímanie, ktoré chápe všetky 

výsledky ľudskej tvorivosti (obzvlášť ak vychádzame z Daviesa a Dissanayake) ako formu 

adaptácie sa človeka na prostredie a neverí v nejaké sekundárne „nepodarky“ či „slepé uličky“ 

vo vývoji, ktoré sa stali umením. Človek sa musel dostať na istý stupeň svojich schopností 

a zručností, zároveň musel mať zastabilizované elementárne a základné skutočnosti, aby 

mohol budovať, tvoriť a adaptovať sa prostredníctvom zložitejšieho nástroja. Nie všetky 

artefakty a ich zlomky, ktoré v súčasnosti nachádzame, sú dôkazmi umeleckej činnosti. 

Niektoré z nich sú len dôkazmi toho, ako sa ľudská adaptácia komplikovala, transformovala 

                                                           
39 BUJNÁK, Pavol. Stará a nová estetika. In Prúdy: revue mladého Slovenska. 1909/10, roč. 1, s. 136.   
40 Tamže.   
41 BUJNÁK, Pavol. Estetická emócia. In Prúdy: revue mladého Slovenska. 1910/1911, roč. 2, s. 66. 
42 WAGNER, Vladimír. Dejiny výtvarného umenia na Slovensku. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1930, s. 5. 
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a prispôsobovala sa rôznym premenným. Každopádne, každý jeden črep, každý úlomok je 

zlomkom našej minulosti, ktorý ilustruje procesuálne zmeny a pomáha objasňovať aj 

komplexnejšie súvislosti.  

 

Mytologické, (anti)reálne, fiktívne alebo (ten druhý) svet rekonštrukcie 

 Praveký človek však neexistoval len v reálnom priestore: žil vo svete, ktorý sa 

nachádzal na pomedzí reálneho a mýtického, ktoré bolo často preňho ešte reálnejšie ako 

fyzikálne zákony pre nás. Ak pozrieme na mytologický svet z hľadiska súčasnej teórie ako na 

problém, ktorému musíme nutne porozumieť, ak chceme nejakým spôsobom rekonštruovať 

alebo aspoň pochopiť či len interpretovať cudzie kultúry, najlepšie sa zdá hovoriť v pojmoch 

teórie fiktívnych svetov. Mytologický svet má predsa len fiktívne základy a je výtvorom 

pravekého človeka, ktorý si uvedomoval vzájomné fabulácie a alternácie, aj keď im vo väčšej 

či menšej miere veril. Adekvátnosť týchto úvah a súvislostí dokazuje aj Thomas G. Pavel, 

ktorý upodozrieva literárnu teóriu a teóriu narácie z mýtocentrizmu, ktorý panoval koncom 

20. storočia.43 Terminologicky nám do analýzy vstupuje aj pojem možné svety, ktorý sa často 

zvykne stotožňovať alebo zamieňať s fiktívnym svetom; rozhodne však ide o dve odlišné 

konštanty, ktoré môžu byť každopádne produktívne pre skúmanie cudzích svetov a kultúr.   

 Fiktívny svet v najširšom slova zmysle predstavuje „ontologickou diferenci mezi světem 

a jeho (mentálni, respektíve znakovou) reprezentaci. [...] výraz fikční [...] slouží jako 

pripomínka toho, že každá reprezentace je konstrukci, že výkony naší poznávací aktivity [...] 

nelze ztotožnit se skutečnosti, o které je referováno, jak existuje o sobě.“44 Povedané inými 

slovami, azda až príliš skratkovito, fiktívny svet sa neriadi (alebo sa nemusí riadiť) tými 

zákonmi, ktoré sú vlastné reálnemu a aktuálnemu svetu; v žiadnom prípade nejde o vzťah 

totožnosti. To znamená, že naše empiricky nadobudnuté skúsenosti a súvislosti nemôžeme 

stotožňovať so skúmaním cudzích entít, ktorých svety sú často len konštruktmi nášho 

poznania alebo fabulácie. Možné svety v pravom slova zmysle neskúmame, konštruujeme 

ich.45 Často sa dokonca uvádza, že fikcia je formou nereferenčného naratívu, resp. formou 

nereferenčného vzťahu voči veci či skutočnosti, ktorú zobrazuje alebo sprítomňuje.46 Nelson 

Goodman však v tomto zmysle veľmi vhodne hovorí o nulovej denotácii,47 ktorá odkazuje na 

                                                           
43 PAVEL, Thomas, G. Fikční světy. Praha : Academia, 2012, s. 22. 
44 SKALICKÝ, Dávid. Ozvláštnění – Fikce – Estetická zkušenost. České Budějovice : Halama, 2017, s. 35; 

Umberto Eco pripomína, že možné svety môžu byť vnímané ako (a) reálne stavy, udalosti, (b) kultúrne 

konštrukty alebo (c) semiotické výtvory. ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009, s. 75. 
45 Pozri: ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009, s. 76. 
46 SKALICKÝ, Dávid. Ozvláštnění – Fikce – Estetická zkušenost. České Budějovice : Halama, 2017, s. 35. 
47 GOODMAN, Nelson. Jazyky umění – nástin teórie symbolů. Praha : Academia, 2007, s. 33 – 37. 
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reálne neexistujúci referent, a preto referencia nemôže reálne prebiehať, v tom zmysle, že 

referuje voči niečomu reálnemu. No ak by tomu tak naozaj bolo, všetky vzťahové súvislosti 

voči nadprirodzeným skutočnostiam, by neboli nositeľmi významu, lebo by nemali 

k dispozícii referenčný rámec. 

 Ak nevieme potom zodpovedať na otázku, ako vzniká referenčný vzťah medzi reálne 

existujúcim a reálne neexistujúcim, núka sa možnosť, že fikcia vytvára svet, ku ktorému 

referuje samotným aktom referovania.48 Dávid Skalický vhodne reaguje na túto prekážku 

a tvrdí, že referent fiktívneho znaku vzniká až na základe znakového média v akte recepcie. 

Zdrojom poznania fiktívneho referentu je  potom fiktívny znak,49 ktorý bez fikcie neexistuje. 

„Funkci vprávění není „zobrazovat“; ale vytvořit podívanou, která je pro nás jistě záhadná, 

avšak která nemůže být povahy mimetické. „Skutečnost“ sekvence neni v „přirozeném“ sledu 

dějů, ze kterého ji tvoří, ale v logice, která se v něm projevuje, upatňuje a naplňuje.“50 

Fiktívna realita, ktorá je výsledkom fikcie má svoje vlastné pravidlá a logiku, vychádza 

z nášho sveta, ale ponúka rôzne a často aj nemožné transformácie.  

 Možný svet na druhej strane je taký, ktorý určuje možné situácie našej reality a možno 

sa nedá vždy exaktne odlíšiť od reality, v ktorej žijeme. Alvin Plantinga chápe možné svety 

ako stavy vecí, ktoré (1) neporušujú zákon logiky v širšom slova zmysle a (2) sú maximálne 

či úplne.51 Umberto Eco definuje možné svety ako: „[...] stav věcí vyjadřený souborem 

propozic, kde pro každou z propozic platí buď p nebo ~p. Svět jako takový sestáva ze souboru 

individuí opatřených vlastnostmi. Jelikož některé z těchto vlastností či predikátů jsou akce, 

můžeme možný svět vidět i jako sled událostí. Vzhledem k tomu, že tento sled událostí není 

aktuální, ale právě možný, musí se odvíjet od propozičních postojů někoho, kdo jej vyjadřuje, 

kdo mu věrí, kdo o něm sní, kdo si jej přeje, kdo jej předvídá atd.“52 Ak je v platnosti isté 

kritérium, vylučuje platnosť iného kritéria alebo podmienky a naopak. V podstate, keď 

ostaneme pri pravekých artefaktoch, ak pripustíme, že je kôň symbolom mužskej sily 

a plodnosti, nemôže byť zároveň aj symbolom ženskej plodnosti a naopak. Na podobných 

pravidlách a kompenzačných súvislostiach je postavená celá logika skúmania cudzích kultúr.  

Každý teoretický konštrukt je v podstate len jednou z alternatív (možného) sveta, ktorú sa 

snažíme rekonštruovať. Keď hovoríme o tom v tomto zmysle, každý teoretik venujúci sa 

                                                           
48 SKALICKÝ, Dávid. Ozvláštnění – Fikce – Estetická zkušenost. České Budějovice : Halama, 2017, s. 36.  
49 Tamže, s. 36 – 37.  
50 BARTHES, R.  2002 podľa PAVEL, Thomas, G. Fikční světy. Praha : Academia, 2012, s. 22. 
51 PAVEL, Thomas G. Fikční světy. Praha : Academia, 2012, s. 77; V protiklade k tomu sú fiktívne svety podľa 

Lubomíra Doležala, sémanticky neúplné (podľa: ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009, s. 

84). 
52 ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha : 

Academia, 2010, s. 156 – 157. 
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minulosti rekonštruuje vždy len jednu alternatívu minulosti, ktorá nie je obrazom celistvého 

sveta, a preto rekonštruuje len jeden možný svet. Súčtom rôznorodých zistení potom vznikajú 

paralelne existujúce a vzájomne sa prestupujúce alternácie. Kým nenastane situácia vzájomne 

si odporujúcich svetov, všetky paralely sú možnými alternatívami a v rámci analyzovaného 

diskurzu aj možnými svetmi. Naše skúmanie je preto preverovaním štrukturálnej funkčnosti 

a zároveň tvorením možných svetov, ktoré sú modulárnym obrazom našej minulosti. 

 Diferenciu možných a fiktívnych svetov adekvátne zhŕňa Ruth Ronenová. Možné svety 

podľa nej naznačujú, že fikcia z logického a sémantického hľadiska nie je výnimočným 

javom. Aj keď fikcia je ustanovená na základe výrokov, ktoré vyzerajú ako štandardné 

tvrdenia a pritom sa nevzťahujú (nereferujú) k aktuálnym situáciám.53 „Fikční světy – na 

rozdíl od možných světů – představují takový model světa, jenž není založen na větvení, nýbrž 

na paralelismu. V základech možných světů je logika větvení (ramification), která se zabýva 

okruhem možností vyplývajících z aktuální situace; fikční svéty jsou založeny na logice 

paralelismu, což zajišťuje jejich autonomii vůči aktuálnímu světu.“54 Aby sme ostali v oblasti 

výskumu, núka sa otázka, kam radiť mytologické, ako samostatné univerzum a osobitú súčasť 

reality, ktorá pravekého človeka, ale aj člena akéhokoľvek prírodného etnika nutne 

ovplyvňuje. Impulzívnou reakciou by bolo zaradiť mytológiu k fiktívnym svetom, keďže je 

(nemožná) a bola vytvorená ako autonómne univerzum. Na druhej strane, kultové 

a mytologické predstavy neprežijú bez svojich uctievačom, a preto mytologické presakuje do 

každodennosti. Z tejto perspektívy sa zdá, že argumenty sú naklonené skôr voči možným 

svetom.  

 Vysvetlenie možno nájdeme v kľúčovej práci Fiktívne svety. T. G. Pavel je 

presvedčený, že „[...] svět mýtů, ať už je jakkoli vzdálen od profánních území, není svými 

uživateli vnímán jako fikční. Mytifikace bytostem a událostem propůjčuje odstup a někdy je 

činí i nepřístupnými, zároveň však i vznešeně familiérními a neobčejně nápadnými. Hrdinské 

postavy antických tragédií byly ve většině případu veřejnými osobami [...]“ 55 Ak urobíme 

logický experiment, sme náchylní veriť tomu, že pôvodný užívateľ alebo súčasník mýtu 

chápal mytologické a mýtické príbehy ako možné a reálne existujúce verzie sveta, v ktorom 

žil. Keby na dané skutočnosti nazeral ako na fiktívne svety, na niečo kompletne odlúčené od 

reality, asi by týmto predstavám nedával toľko dôležitosti a neveril im. Fiktívne domény teda 

nie sú nevyhnutne chápané ako fiktívne od samého počiatku. Fiktívnosť je skôr vo väčšine 

                                                           
53 RONENOVÁ, Ruth. Možné světy v teorii literatúry. Brno : Host, 2006, s. 15.   
54 Tamže, s. 17.  
55 PAVEL, Thomas, G. Fikční světy. Praha : Academia, 2012, s. 113. 
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prípadov historicky premenlivou vlastnosťou, ktorá nemôže byť arbitrárnou. Niekedy vzniká 

behom procesu vymierania viery v mytológiu, v iných prípadoch práve naopak 

k fikcionalziácii dochádza pri strate referenčných väzieb medzi postavami a udalosťami 

popisovanými v texte a ich reálnymi predobrazmi. Hranice oddeľujú na jednej strane fikciu od 

mýtu, na strane druhej od skutočnosti.56 Fiktívne a možné svety sa líšia aj v ontológii: fiktívny 

svet má svoju vlastnú, špecifickú ontológiu, pričom možný svet, nedisponuje ontologickou 

autonómiou a je ontologicky závislý na reálnom svete.57 Mytologický svet, ktorý my 

vnímame ako antireálny je na pomedzí fikcie a možnej alternatívy. Autonómnosť ako 

hodnotiace kritérium je rozhodujúce a vo vyhodnotení zisťujeme, že máme opäť dva časové 

horizonty a perspektívy. Môžeme predpokladať, že pre užívateľa mýtu, pre pôvodného člena 

kultúry išlo o paralelnú verziu sveta, v ktorom žil, čiže išlo o možný svet, pričom z našej 

perspektívy chápeme tento svet ako sebestačný a autonómny a nie sme schopní pripustiť jeho 

(ani) hypotetickú možnosť existencie. Svet mýtov a legiend cudzích kultúr je preto pre 

súčasného recipienta vo všetkých ohľadoch fiktívnym svetom.  

 Fiktívne a možné svety už v syntaktickej rovine predpokladajú istú diferenciu voči 

realite, ktorá nás obklopuje. Protiklad reálneho a fiktívneho vytvára dialektický vzťah, 

v ktorom pramení estetické napätie a ústredný element estetickej či umeleckej hodnoty.58 Keď 

Vlastimíl Zuska komentuje vzťah fiktívneho a reálneho a vyjadruje sa k možným svetom ako 

k estetickému a filozofickému problému je presvedčený, že „fikci člověk bytostně potřebuje, 

že fikce je formou afirmace reality s dimenzi svobody, formou poznání světa v nejširším slova 

smyslu, formou poznání realitu a horizontu možností, které ji obklopují a spoluvytvářejí“.59 

Vzťah reálneho a fiktívneho a predovšetkým viditeľnosť rozdielu sa ukazuje aj na tzv. 

„princípe minimálnej odchýlky“ Marie – Laure Ryanovej, ktorý znamená nevyhnutné logické 

ústupky, aby bol vytvorený svet čo najbližšie reálnemu svetu.60 Roman Ingarden v tomto 

smere hovoril o predmetnej logike, ktorá dovoľuje len do istej miery upraviť predmet či 

bytnosť, tak aby sme ju mohli stále identifikovať.61 Problém však nie je len v nastavení 

uveriteľnosti a v akceptácii nového sveta. Možný svet sa dostáva s realitou do konfliktu. Oba 

svety sa konfrontujú a vzájomne kolidujú, čím vytvárajú až drasticky dynamický vzťah 

a práve v jeho napätí je zdroj estetickej a často aj umeleckej hodnoty.62 Svety, ktoré sú 
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vykreslené musia byť uveriteľné a logicky štruktúrované. Miera originality a autentickosti, 

ktorú sú recipienti schopní akceptovať, má vždy svoje obmedzenia. 

 Na základe vyššie popísaného, nemožno podceniť postavenie mýtu v priestore a čase 

v rámci jednej kultúry a nutnosť prispôsobenia sa človeka „nadprirodzeným“ skutočnostiam. 

Však každý jeden artefakt, ktorý so sebou praveký človek nosil alebo ktorým sa zdobil 

(vrátane tkania vzoriek, farbenia tela) mal nejaký účel, ktorý plnil až ochrannú alebo inú 

sympatetickú funkciu. Praveký človek sa, rovnako ako súčasný jedinec, musel istým 

spôsobom prezentovať a byť identifikovateľný. To, že pripisovali noseným ozdobám iné, 

nadprirodzené významy, je pravdepodobné a v pravom slova zmysle aj logické. Aj preto si 

myslím, že úloha mýtu v živote obyčajného človeka vytvárala komunikačný rámec, ktorý sa 

stal signifikantným pre každé obdobie a do veľkej miery formoval kultúru a svetonázor 

svojich nositeľov. S tým súvisí, že ak človek vytváral nejaký artefakt vychádzajúci, 

reflektujúci a zobrazujúci mýtické a náboženské predstavy, zapracovával do výrobku, a teda 

artefaktu mytologický priestor a čas a artefakt sa tak sám stal súčasťou, resp. reprezentantom 

mytologického univerza, mohli by sme povedať, reprezentantom mýtu. Reprezentant mýtu je 

nutné chápať ako v istej podobe zhmotnený a sprítomnený mýtus „do reálneho sveta a 

odkazujúc k svojim prameňom, zastupujúci mýtickú realitu.“63 Možný svet mytologickej 

reality sa vďaka artefaktom stáva súčasťou reálneho sveta. Možné a reálne sa prepája 

a vytvára jediný možný svet, ktorý je pre člena kultúry oprostený od všetkých rozporov. 

V pravom slova zmysle je každý artefakt našej minulosti nasýtený obsahmi, ktoré na seba 

počas svojho „života“ nabaľoval a ktoré sa môžeme snažiť odčítať či interpretovať. 

Predpokladať, že ozdoba tela, ktorej venoval praveký človek energiu, nemala preňho 

signifikantný význam, ale bola len „strávením“ jeho voľného času, by bolo priam 

ignorantstvom. Aj keby malo ísť iba o triviálne, až banálne páčenie sa,64 ozdoba mohla časom 

získať iný rozmer a stať sa amuletom alebo iným referentom.  

 Metaforický pojem života som nepoužil náhodou. Miranda Aldhouse-Green bola 

presvedčená, že každý artefakt má svoje časové a priestorové obmedzenia, ktoré vymedzujú 
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nie len jeho úlohu a funkciu, ale aj historický význam a čiastočne determinujú či skôr datujú 

jeho koniec užívateľnosti. A nie len to, autorka prichádza so zaujímavou hypotézou. Objekty 

mohli byť podľa nej ničené (cielene, tzv. kultové ničenie), keď už neplnili funkciu, na ktorú 

boli vyhotovené; stratili svoj „účel“, keď sa prerušil ich „životný cyklus“ alebo, práve preto sa 

prerušil ich životný cyklus.65 Dávnejšie som prehodnotením fragmentárnych sošiek z Hrčela 

a Somotoru na základe hypotézy Aldhouse-Green dospel k presvedčeniu, že akokoľvek 

devastované a zničené artefakty sú rovnako dôležité ako neporušené pamiatky. Predpokladal 

som a za svojím tvrdením si stále stojím, že odhalenie dôvodu deštrukcie nejakého objektu je 

rovnako dôležité ako skúmanie zachovaných pamiatok.66 Odhalenie motivácie alebo okolností 

zániku, a teda ukončenia cyklu života akéhokoľvek artefaktu, ho môže začleniť do štruktúry 

poznania a vymedziť jeho miesto v našej kultúre. Ale to nie je všetko. Zánikový horizont či 

už nejakej frontálne rozšírenej kultúry, alebo len nejakého lokálne a časovo determinovaného 

kultúrneho rámca, ktorý identifikujeme na základe väčších alebo menších dôkazov katastrofy 

vytvorí isté ohraničenie a prerušenie časového horizontu. V mojom presvedčení ma utvrdzuje 

aj Nelson Goodman, keď hovorí „I ty nejjemnější rozdíly mohou zcela změnit celkový dojem, 

atmosféru či výraz malby. I ty nejnepatrnější percepční rozdíly jsou často esteticky 

rozhodujúcí. Rozsáhle fizické poškození fresky nemusí mít tak zásadní estetický dopad, jako 

drobný, ale necitlivý restaurátorský zásah.“67 Nelson Goodman celkom jasne vysvetľuje 

povahu našej recepcie v situácii, ak sa stretávame s poškodeným alebo inak narušeným (a 

teda nie v pôvodnej kvalite zachovaným) objektom. Rozdiel, ktorý intuitívne cítime, keď sme 

konfrontovaní s nejakým poškodeným alebo len „starým“ objektom však paradoxne pridáva 

na hodnote danému objektu. Odborná literatúra zameraná na praveké umenie dokázala, že 

predstava vysokého veku, akosi mimovoľne prepožičiava axiologické kvality recipovanému 

objektu, ale nie v širších kontextoch, len v súvislosti s jeho vekom. Jeho starobylosť je 

prípustná a často akceptovaná ako determinant hodnotnosti, ale dôležitosť týchto fragmentov 

pre našu minulosť (a kultúru) je ešte častejšie zaznávaná.  

 Dôležitú informáciu a významný problém skrýva aj posledná časť uvedeného citátu. 

Napriek tomu, že v prípade porušeného objektu vidíme a dokonca prežívame rôzne 

disonancie, ktoré spôsobujú rozbité alebo chýbajúce časti (pocit negácie ako absencie 

niečoho), vnímame ich ako prirodzený výsledok plynutia času. Ide o autentický artefakt, ktorý 
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je autentický aj vo svojom pôsobení. Z estetického hľadiska však nastáva problém, ak sú tieto 

nezrovnalosti „opravované“ a recipient či návštevník galérie je „klamaný“. Aby som opäť 

parafrázoval Goodmana, necitlivý reštaurátorsky zásah môže mať zásadný estetický dopad. 

Recipientovi v podstate ani nevadí, ak je objekt doplnený, ak je poškodenie opravené. Vadí 

mu a jeho recepciu nutne narúša, ak je túto opravu vidieť, resp. aby som korigoval tvrdenie, 

ak je vidieť, že sa niekto snažil zakryť manipuláciu s recepciou. Druhú stránku veci 

a možnosť predstavuje, ak reštaurátor otvorene prizná, kde sú objekty opravené. Napr. použije 

hlinu inej farby, aby bola keramika zlepená. Týmto spôsobom je recipient v prítomnosti 

originálu a autentických črepov (ak hovoríme o keramike), ktoré sú náznakovo prepojené 

iným materiálom, aby si mohol urobiť predstavu, ako artefakt niekedy vyzeral. Nemôže 

potom dospieť k presvedčeniu, že pozerá na falzifikát a jeho estetický zážitok by mal zostať 

autentickým.68 Problémom estetickej recepcie poškodených objektov sa nepriamo zaoberá aj 

Jan Mukařovský. Bol presvedčený že v recepcii výsledného produktu sú dôležité aj 

nezámerné intencie autora a to také, ktoré ani nevedel, že zapracováva alebo, že by sa mohli 

stať súčasťou výsledného objektu.69 V podstate hovorí presne o tom, čo sa stáva s objektom, 

ktorý bol nejakým spôsobom porušený a následne objavený a v kultúre a všeobecnom 

povedomí začal figurovať až v tomto pozmenenom stave. Mukařovský bol presvedčený, že 

artefakt sa v tejto pozmenenej podobe stáva originálom a voľne povedané, jeho estetická 

hodnota a estetická potencionalita vychádza z výslednej a nezámerne zmenenej podoby, ktorá 

sa stáva originálnou a v pravom slova zmysle pravou podobou zažívaného objektu.  

 

Referenčný vzťah minulosti a prítomnosti 

 Či už ide o praveké kultúry, ktoré existovali v špecifických spoločenstvách a svoje 

príbehy zaznamenávali aspoň hovorenou či vizuálnou rečou (umenie), alebo odhaľujeme 

rôzne kultúrne prejavy a diferencie, vždy sa riadime časovým a priestorovým horizontom, 

ktorý človeka obmedzoval, ale aj predurčoval. Napriek tomu, že to znie až triviálne či 

banálne, čas je neúprosný a veľké množstvo veľkolepých kultúr „nahlodal“ do podoby 

fragmentárnych pozostatkov, s ktorými sa dnes stretávame a v ich súčasnej podobe nevidíme 

                                                           
68 K danému problému pozri napr.: MACFARLAN, Shane, J. A Consideration of Museum Educaton 

Collections: Theory and Application. In Curator: The Museum Journal. 2001, roč. 44, č. 2, s. 166 – 178; 

XENAKIS, Ioannis – ARNELLOS, Argyris – SPYROU, Thomas – DARZENTAS, John. Modelling Aesthetic 

Judgement: An Interactive-semiotic Perspective. In Cybernetics and Human Knowing. 2012, roč. 19, č. 3, s. 25 – 

51; Z estetickej perspektívy, poznamenáva N. Goodman, samotná možnosť, že by išlo o falzifikát by mohla viesť 

recipienta k hľadaniu a následne identifikovaniu nedostatkov a k strate (alebo oslabeniu) estetickej hodnoty 

reprodukcie. GOODMAN, Nelson. Jazyky umění – nástin teórie symbolů. Praha : Academia, 2007, s. 93.  
69 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Záměrnost a nezáměrnost v umění. In Jan Mukařovský: Studie [1]. Červenka, 

Miroslav – Jankovič, Milan. (eds.). Brno : Host, 2007. s. 354 – 355. 
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starodávnu monumentálnosť. Z tohto dôvodu sa akoby zdá, že fragmenty našej minulosti, 

ktoré často ani nemajú konkrétny tvar či význam sú menejcenné a dostatočne nevypovedajú 

o svojom určení. Akoby ani nespadali alebo nezapadali do našej minulosti a neboli jej 

dôkazom, alebo sú považované presne naopak len za historické dokumenty, s dôrazom na 

slovo dokumenty. Jednoducho povedané, akoby nestačili. Každý jeden fragment minulých 

dôb je však rovnako hodnotný a môže byť kľúčový pri odhaľovaní súvislostí či nových 

poznatkov. Nejde len o pozostatky našej minulosti či „hieroglyfy“, ktoré odkazujú na kultúrne 

dedičstvo. V pravom slova zmysle, je každý jeden fragment kultúrnym dedičstvom 

a správnym a citlivým prístupom môže byť rekonštrukčným materiálom starých príbehov či 

skutočností; istej alternatívy našej minulosti (istého minulého možného sveta). Kultúrne 

dedičstvo napokon nemusí byť prezentované len vo vznešených tvaroch a veľkolepom lesku, 

ale aj v malých fragmentoch, ktoré ilustrujú deje a životy civilizácií, ktoré tu v minulosti žili. 

Cieľom predloženého príspevku je priblížiť aj niektoré styčné problémy, s ktorými sa môže 

teoretik pri rekonštrukcii „stratených kultúr“ stretnúť a ktoré často bránia zaslúženej 

„senzácií“ nad nájdeným črepom keramiky alebo kúskom (nie len) pravekej sošky. 

 Hlavným predpokladom skúmania a identifikovania minulých javov a obsahov, ktoré 

sú zachované len vo fragmentárnej podobe je (1) akceptácia komunikačného vzťahu medzi 

minulosťou a súčasnosťou a (2) ochota pripustiť, že minulé skutočnosti sú významné aj 

vo svojej fragmentárnej a čiastočnej podobe, ktorá nám v konečnom dôsledku (3) môže 

predostrieť dostatočné indície na náčrt minulých skutočností. Je nutné uvedomiť si, že minulé 

javy možno vždy chápať len obmedzene a čiastočne, vždy iba v istých limitovaných 

súvislostiach. Istým spôsobom sa vždy teoretik snaží vyvarovať anachronickému uvažovaniu 

a jeho cieľom by mala byť identifikácia pôvodných a ničím nezmenených alebo bez 

prívlastku vnímaných javov. Ocitáme sa však (či si to uvedomíme alebo nie) v komplikovanej 

situácii. Súčasný recipient, teoretik, kritik, bádateľ... je ovplyvnený javmi, ktoré vychádzajú 

z jeho kultúrnej tradície, výchovy a kultúrnej situácie, preto ak identifikuje minulé skutočnosti 

úplne prirodzene nazerá na situácie skrz vlastnú optiku, nech by svoje skúmanie akokoľvek 

teoreticky a metodologicky podchytil. Inú optiku, žiaľ, nemá k dispozícií a ak by aj náhodou 

mal, nebola by mu vlastná, a preto by ju nevedel pochopiť a uplatniť. V protiklade (alebo skôr 

na opačných koncoch, aby vymedzenie nebolo príliš negativistické) stojí minulosť 

a súčasnosť a človek minulosti a súčasnosti, o ktorom možno predpokladať, že nie je 

identický.70 Nemám na mysli len to, že človek minulosti existoval a fungoval v inej 

                                                           
70 V minulosti bolo časté a veľmi obľúbené prepájať zistenia o súčasných domorodých národoch so skúmaním 

pravekého obdobia. Akosi sa verilo, že súčasné africké etniká, ktoré vývojovo zostali, napr. na úrovni doby 
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spoločenskej a názorovej situácii alebo dokonca prislúchal ku geneticky odlišnému 

živočíšnemu druhu. Whitney Davis v tomto smere bravúrne poukázal na empirickú 

rozdielnosť, ktorú si akosi nechceme uvedomiť. Doslova hovorí: „To, že určitá vizuální 

konfigurace náhodou připomíná některý reálný předmět, ještě nezaručuje, že tento předmět 

také znázorňuje.“71 Nelson Goodman podporuje Davisove presvedčenie, keď hovorí: „Má-li 

obraz nějaký objekt zobrazovat, musí jej označovat, zastupovat, odkazovat k němu, a žádná 

míra podobnosti nestačí pro ustanovení požadovaného vztahu reference. Toto je prostý fakt. 

Podobnost není pro referenci ani podmínkou nutnou.“72 Podobné to je so symbolmi a znakmi. 

Ich povaha a vzťah k veci, ku ktorej odkazujú, nie je arbitrárny, ale je daný kultúrnym 

kontextom a spoločenskými pravidlami. Nejde o dané, ale o zaužívané vzťahy, ktoré sa od 

kultúry ku kultúre líšia, a preto by akákoľvek generalizácia mala byť odmietnutá.  

 V protiklade k tomu sme presvedčení, že ak nejaký symbol, ktorý vnímame, v našej 

mysli vytvorí automaticky predstavu, napr. koňa ide o regulárne zistenie, ktoré možno 

podriadiť pozitivistickej kritike a vychádzať z neho. Vizuálna podobnosť a analógie, ktoré 

v skúmaní môžu na základe nej vzniknúť, však treba podľa Davisovho tvrdenia vždy 

spochybniť a posunúť do argumentačného úzadia, minimálne do vtedy, kým adekvátnosť 

našich úvah neoveríme. Automatická identifikácia tvaru a jeho obsahu je až niečo absurdné 

a „nedovolené“ a je adekvátna len ak chceme hovoriť o našom subjektívnom pohľade: ako sa 

vec javí nám. Ide o prirodzený reflex či ľudský impulz, nakoľko sme z každodennej praxe 

                                                                                                                                                                                     

bronzovej, sú porovnateľné s minulými kultúrami doby bronzovej. Týmto spôsobom sa hľadali rôzne analógie 

a na základe etnologického výskumu sa vysvetľovali neznáme a náznakové tendencie. Predpoklad, že takáto 

analógia a výskumná metóda nám poskytne nejaké zistenia, sa rovná takmer omylu. Na to, aby sa dali stotožniť 

súčasné kultúrne prejavy, pripomínajúce minulé doby, s autentickou tvorbou minulých kultúr, by museli byť 

splnené minimálne tri premenné. Kultúry by sa museli zhodovať v kultúrnom, geografickom a spoločenskom 

východisku. Museli by sme dospieť k plnému pochopeniu súčasných tendencií daných kultúr. Človek súčasnej 

a preverovanej kultúry, ani jeho myslenie a prostredie či názorové stanoviská, by nesmel prejsť zmenou. 

Nepochybujem, že je veľmi lákavé interpretovať ľudskú minulosť na základe informácií, ktoré získame 

pozorovaním takých afrických kmeňov, ktoré boli od ľudskej kultúry absolútne izolované, ale aj antropologické 

výskumy dokázali, že ľudia na akejkoľvek úrovni nie sú imúnni voči vývoju. Príkladom osvieteného človeka 

v tomto smere bol napr. Josef Čapek. Taktiež skúmal praveké umenie a umenie domorodých Afričanov, ale 

praveké umenie nevysvetľuje umením „primitívov“, ale naopak, skôr tento vzťah vníma ako vodidlo možného 

porozumenia. „Spíše než začátky, než autentickou konservaci začátků, mohli bychom tu tedy spatřovati určitě 

charakterisované, uceleně vyplněné a vyžité příklady určitých stylů kultúry kamenné. [...] lze tu viděti něco 

nejbližšího [zvýraznil L. M.], nikoliv však veskrz shodného [zvýraznil L. M.] s epochou mladší doby kamenné“ 

(ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha : Československý spisovatel, 1949, s. 40.). Josef Čapek si 

uvedomuje aj nebezpečenstvo nedocenenia kultúrnosti umenia primitívnych národov a varuje pred použitím 

neadekvátnej optiky v hodnotení jednotlivých umeleckých artefaktov. Najproblematickejší môže byť 

odsudzujúci pohľad [„měriti tyto národy s hlediska naši civilisace“(s. 24)], ktorý zväčša pramení z našich 

predstáv a z našich kritérií na (civilizované) umenie. Požiadavky na kritiku a analýzu je nutné redukovať a 

podriadiť objektívnemu pohľadu, kde je nutné „[...] odložiti nějaké předsudky, aby nám civilisace nepřekážela v 

spravedlivejším pohledu na kultúry“. ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha : Československý 

spisovatel, 1949, s. 26. 
71 DAVIS, Whitney. Symboly v dějinách a jejích objevovaní. In Vizuálni teórie. Kesner, L. (ed.). Jinočany : 

H&H, 2005, s. 74. 
72 GOODMAN, Nelson. Jazyky umění – nástin teórie symbolů. Praha : Academia, 2007, s. 22. 
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(našej adaptácie) zvyknutí vyhodnocovať situácie a čítať okolité impulzy: interpretovať ich. 

V prípade stratených kultúr, však nemožno jednotlivé gestá a sústavu tvarov interpretovať 

a identifikovať rovnakým spôsobom. Inak by sme nikdy neskúmali minulosť, ale reflektovali 

len našu optiku, ktorá je v historickom skúmaní bezpredmetná a ma miesto len v interpretácii 

a recepčných, kulturologických či sociologických skúmaniach. Môže priniesť nové obsahy, 

ale otázka po ich (historickej) oprávnenosti je na mieste. 

 Identifikácia tvaru (aj keby bola správna) nám taktiež nepovie nič o obsahu zobrazenia, 

na čo (ako vyššie uvádzam) poukázal už Nelson Goodman. Dospel k presvedčeniu, že 

vizuálna podobnosť medzi vzorom a svojím zobrazením neznamená identickosť významu, aj 

keď možno vidieť vzájomný vzťah medzi nimi. Solárny symbol bude mať v Egypte, strednej 

Európe a Škandinávií (priestor) doby bronzovej, doby železnej alebo stredoveku (čas) 

pravdepodobne iný význam, aj keď isté aspekty atribútu (slnko) sa môžu opakovať. Ide 

napokon o identický predobraz, ktorý má všade rovnaké fyzikálne vlastnosti (svetlo, teplo), 

len jeho dopad/účinok na život môže byť odlišný podľa geografickej oblasti, a preto je 

odhalenie povahy a charakteru referenčného vzťahu zobrazenia a zobrazeného kľúčové. 

Povaha vzájomného vzťahu predobrazu a jeho obrazu je dôležitá a aj preto Goodman pred 

zobrazením uprednostňoval denotáciu či inú formu referencie, ktorá (naj)lepšie vysvetlí 

vzájomne vzťahy „obrazu“ a jeho predlohy.73  

 Ak vychádzame z oprávneného predpokladu, že umenie zapadá do činnosti 

reflektujúcej akúkoľvek realitu a poukazujúcu na ňu, musíme logicky pripustiť jeho 

referenčnú schopnosť. Aby som to trošku uľahčil, môžem povedať, že ide o vlastnosť, ktorá 

bola niekedy chápaná a prezentovaná ako zobrazovacia, ale zobrazenie nie je pojmom 

vystihujúcim vzťah zobrazenia a zobrazeného. Zobrazenie, je prevedenie niečoho do obrazu, 

čo zdá sa, na prvý pohľad, znie totožne a správne, no referencia „neprevádza“, nemení niečo 

na niečo iné so zreteľom na podobnosť, ako sa zvyklo predpokladať a často od zobrazenia aj 

požadovať. Referencia odkazuje cez styčné body na zažívané skutočnosti a vytvára niečo 

nové, čo je len pomyselnou (a možno aj čiastočnou) súčasťou svojho predobrazu alebo skôr 

skutočnosti ku ktorej odkazuje.74 Referencia preto nie je priame prepojenie zobrazovanej veci 

a zobrazenia, nejde o výber a redukciu takých vlastností, ktoré dovolia recipientovi hovoriť 

o vzore a jeho zobrazení. Podobnosť by robila z obrazu len kópiu či inú formu spodobenia 

reality, ktorá by automaticky vznikala nápodobou a snahou zobraziť videné. Referenčný 

vzťah však nevzniká na takom jednoduchom a očividnom princípe. Nelson Goodman 

                                                           
73 Tamže, s. 21 – 23. 
74 GOODMAN, Nelson. Jazyky umění – nástin teórie symbolů. Praha : Academia, 2007, s. 20 – 23. 
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vychádza z predpokladu, že referenčný vzťah nie je arbitrárny, a teda daný, ale že sa tvorí 

kultúrnou transformáciou a vývojom na základe kultúrnych pravidiel a dohôd.  

 Podľa druhu vzťahu ku skutočnosti a spôsobu práce so skutočnosťou Nelson 

Goodman pracuje s viacerými druhmi referencie (denotácia, exemplifikácia, expresia, 

metafora, symbolizácia a pod.75), ale pre potreby predloženého textu, je nutné vedieť, že 

odhalenie konkrétneho druhu referencie, môže pomôcť odhaliť, akým spôsobom jednotliví 

členovia skúmanej kultúry mysleli. Na to, aby sme k histórií pristupovali objektívne by sme 

mali preto skúmať kultúrne determinovaný systém zobrazovania oveľa skôr ako budeme 

rekonštruovať významy a obsahy, ktoré prináša. Je nutné podotknúť, že ani potom nemáme 

záruku pochopenia starých kultúr, ale takýto postup bude určite korektnejší, ako 

identifikovanie jednotlivých tvarov na základe niečoho, čo by sa dalo nazvať tvarovou 

psychológiou.   

 Akceptujúc menované protiklady, zdá sa mi na mieste pripomenúť interpretačné 

modely, ktoré som predstavil už viackrát s dôrazom na to, že ide o základný (duálny) spôsob 

uchopenia minulých skutočností.76 V kreovaní týchto modelov som postupoval a inšpiroval sa 

dvoma pólmi interpretácie, ktoré prináša Umberto Eco. Nehovorí síce, že ide o spôsob ako 

môžeme interpretovať, tvrdí, že ide o základné princípy interpretácie, tak ako sa praktizuje. 

Prvý typ hraničného pólu predstavuje tie interpretácie, ktoré sa snažia rekonštruovať alebo 

objasniť/objaviť pôvodný význam artefaktu (ten ktorý zamýšľal jeho tvorca) alebo sa snažia 

dostať k jeho objektívnej povahe, ktorá je úplne nezávislá na našej interpretácii (artefakt, je 

takto chápaný v autonómnom vzťahu k novým skutočnostiam a závislosť sa kladie na autora). 

Druhý Ecov pól predstavuje takú interpretačnú situáciu, kde možno hovoriť o nekonečnom 

množstve interpretácií, ktorých arbitrom nie je autor sám, ale v protiklade k prvému pólu, 

situácie a kontexty interpretácie alebo vnímania artefaktu. Ide o akúsi sumu interpretácií, 

ktorými samotné dielo prešlo a ktoré sa stali v rôznej miere jeho súčasťou.77 S Ecovym 

chápaním interpretácie súvisí problém hraníc interpretácie a hraníc semiózy, ktorý osciluje 

vždy medzi tým, kde zastavíme voľnú nadväznosť podobností a do akej miery dovolíme jej 

vetvenie. V rámci historickej korektnosti a adekvátnosti, vždy pri analýze prejavov dôb 

vzdialených je nutné uvedomiť si kontext, v ktorom sa tvorilo – nie len historický, ale aj 

                                                           
75 Tamže, s. 20 – 22, 37 – 39, 56 – 58, 77 – 85. 
76 MAKKY, Lukáš. Estetická interpretácia pravekých artefaktov trácko-skýtskeho horizontu. In Studia 

humanitatis-Ars hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava : Ostravská 

Univerzita, 2012, s. 399 – 400. 
77 ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009, s. 30 – 35. 
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spoločenský, sociálny a v neposlednom rade aj kultúrny, ktorému sa budem venovať 

samostatne v špecifickej podkapitole. 

 Paradoxne, ako mi bolo často vyčítané, hlavne z dôvodu absencie explicitného 

vysvetlenia, musím zdôrazniť, že reálna interpretácia alebo akákoľvek iná forma analýzy sa 

nachádza v medziach mnou stanovených modelov a z toho dôvodu by som nemal v pravom 

slova zmysle hovoriť o hraničných modeloch, ale skôr o dvoch základných ohraničeniach 

alebo dokonca až „mantineloch“ interpretácie, aj keď ide len o pomyselné body. Je to 

spôsobené tým, že analýza ani interpretácia starších javov nemôže preniknúť ani jedným 

smerom za tieto body a zároveň, nech sa akýkoľvek teoretik snaží, nie je schopný dosiahnuť 

ani jednu z týchto ideálnych situácií: dosiahnuť hraničný bod. V akejkoľvek analýze či 

interpretácii sa preto ocitáme medzi anachronickým prístupom a snahou vysvetliť skutočnosti 

objektívne vo vzťahu k zisteným skutočnostiam. Možno preto povedať, že hranice 

interpretácie (v tomto bode nemám na mysli právomoci artefaktu78) sú skôr ideálnym 

príkladom smerovania záverov. Som presvedčený, že toto ohraničenie by sa dalo definovať 

ako:  

1)  Horný hraničný bod (pred tým prvý hraničný model) vychádza z našej snahy 

interpretovať nejaký objekt, jav, predmet, činnosti alebo myšlienku na základe našich 

schopností, zručností a empiricky, kultúrne a spoločensky daných skúseností. Je to 

prípad, keď sa snažíme vysvetliť skúmané objekty cez optiku nášho nazerania (ako sa 

javia nám) a našej dobe,  

2)  Dolný hraničný bod (pred tým druhý hraničný model) predstavuje presne opačný pól 

nazerania a skúmania. Je to snaha vyjadrovať sa adekvátne vo vzťahu k skúmanému 

obdobiu a skúmať, ako sa mohol daný objekt, predmet alebo jav zdať spoločnosti, 

resp. spoločenstvu, pre ktorú bol vyhotovený a v intenciách zmýšľania ktorej sa tvoril.  

                                                           
78 V interpretačnej praxi sa stretávame často s otázkou, či existuje dobrá alebo zlá interpretácia, ani nie tak vo 

vzťahu ku kvalite prevedenia či formulovania záverov, ale vo vzťahu k správnosti, a teda, či existuje správna a 

nesprávna interpretácia. Vo veľkej miere ide o identifikovanie našich očakávaní, ktoré máme od interpretácie. 

Ak požadujeme, aby vysvetlila dielo akoukoľvek formou, neexistuje nesprávna interpretácia, ak však 

požadujeme správne vysvetlenie, musíme vychádzať z hraníc interpretovaného objektu, ktorý by mal 

determinovať na základe svojich kompetencií a právomocí smer interpretácie. S problematikou hraníc či práv 

interpretovaného objektu súvisia predovšetkým pojmy „neobmedzená semióza“ (vychádzajúc z Peirca) a 

„hermeneutický drift“, ktoré pomáhajú rozriešiť problém, či má interpretácia vôbec nejaké obmedzenia alebo 

pravidlá (ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009, s. 30 – 35; ECO, U. Lector in Fabula: 

Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Academia, 2010,   s. 65 – 105). 

„Řečeno strukturalistickým slovníkem, dalo by se konstatovat, že pro Peirca je semióza potenciálně neomezená z 

perspektivy systému, ovšem není neomezená z perspektivy procesu“ (ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : 

Karolinum, 2009, s. 36). Inými slovami, povedať že text/artefakt je potenciálne semioticky neobmedzený sa 

nestotožňuje s presvedčením, že interpretácia sa neriadi žiadnymi pravidlami alebo, nedajbože, nemá 

obmedzenia. Interpretácia má však vždy svoj predmet a jeho naplnenie nespočíva iba v jej plynutí a realizovaní. 

ECO, Umberto. Nadinterpretovanie textov. In Interpretácia a nadinterpretácia. Collini, S. (ed.). Bratislava : 

Archa, 1995, s. 30. 
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Vo vyhodnocovaní našich záverov a v zastávaní názorov je potrebné brať do úvahy, že 

pravdepodobne, ak nie na isto, vnímali ľudia v dávnych dobách odlišným spôsobom.79 Nikdy 

nemožno túto odlišnosť podceniť, nech by sme akokoľvek mali pocit, že sme našich predkov 

alebo „cudzincov nášho sveta“ pochopili. Vždy vidíme iba isté indície a vytvárame si viac 

alebo menej korektnú predstavu o svete, a preto v skutočnosti odkrývame iba jeden možný 

svet. Aby sme boli schopní identifikovať čokoľvek z minulosti, majúc na pamäti neustále 

diferenciu dvoch kontextov a dvoch kultúrnych základov, čo je pre historické bádanie 

určujúce, musíme (a) odhaliť povahu referenčného vzťahu, ktorý bol súčasťou kultúrnej 

výpovede, ktorú skúmame, (b) čo najvernejšie rekonštruovať daný kontext a (c) identifikovať, 

s ktorým spôsobom zachovania pôvodnej informácie sme konfrontovaní. Zopakujem, že celá 

hypotéza, ktorú čiastočne opätovne obhajujem vychádza z referenčného, resp. semiotického 

vzťahu minulosti a súčasnosti a (asi až) z viery, že minulé obsahy alebo súvislosti môžu byť 

do istej miery rekonštruované a hlavne komunikovateľné. Dá sa v podstate hovoriť o troch 

komunikačných situáciách:  

a) Porozumenie [tvorca ↔ vnímateľ],  

b) Sprostredkovaná/nepriama komunikácia [tvorca <- - - - - > vnímateľ], 

c) Neporozumenie [tvorca <       > vnímateľ]. 

Vychádzajúc z predpokladu vzájomnej komunikácie a konfrontácie minulosti a súčasnosti som 

neuviedol alternatívu, ktorá odmieta možnosť komunikácie, a teda „absenciu“ komunikácie. 

V podstate prináša rovnaký empirický výsledok a množstvo informácií ako tretia (uvedená) 

možnosť (neporozumenie), ale vzhľadom na to, že odmieta stanovené východiská, odmietam ju 

brať do úvahy. V rovnakej miere je diskutabilná prvá možnosť, a teda keď je výsledkom 

komunikácie porozumenie. Nie len, že so stratou informácie a oslabením komunikačného 

signálu, akákoľvek možnosť ideálneho „dorozumenia“ naprieč dejinami zaniká, ale v podstate 

je naozaj diskutabilné, či porozumenie ako také existuje vôbec aj medzi ľuďmi stojacími oproti 

sebe. Ideálny stav, ktorý sa snažíme v interpretácii, aj skúmaní akýchkoľvek kultúrnych faktov 

dosiahnuť, je situácia (b) sprostredkovanej komunikácie. Pojem sprostredkovaná sa neviaže len 

ku charakteru komunikačného aktu, ale aj k nadobudnutým zisteniam a súvislostiam, ktoré sa 

sprostredkovaním nutne transformujú. Uvedomenie si posunu významu ako situácie, ktorej sa 

nedá vyhnúť, je zásadné a v kritickom preverovaní všetkých zistení kľúčové.  

 

 

 
                                                           
79 DORFLES, Gillo. Proměny umění. Praha : Odeon, 1976, s. 58. 
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Kontextualizácia minulosti a rekontextualizácia artefaktov 

 Hlavným predpokladom správneho pochopenia vzájomných vzťahov minulosti 

a súčasnosti, ale aj jednotlivých skutočností skúmanej štruktúry či minulých (možných) svetov 

je rekonštrukcia a odčítanie kontextu, ktorý determinuje pôvodný význam a účel skúmaných 

objektov. Kontext možno vnímať ako stálu a vnútorne nemennú konštantu, ktorá pomáha určiť 

a vyhodnotiť konkrétnu fázu celistvého vývoja štruktúry, prítomnú v skúmanom diele.80 „Jde 

o sled významových jednotek [...], sled nepřemístitelný bez proměny celku, při kterém se význam 

postupně akumuluje [...]. Teprve ve chvíli ukončení kontextu nabývá celek i každý z jednotlivých 

dílčích významů definitivního vztahu ke skutečnosti […].“81 V rámci takto vnímaného kontextu 

možno s akýmkoľvek artefaktom neznámej kultúry pracovať ako 

s výsekom umeleckej/kultúrnej skutočnosti, ktorá je v istom pevnom vzťahu k celkovej 

a dynamicky sa meniacej štruktúre.82 Na jednej strane má každý artefakt svoje stále miesto, 

ktoré určuje kontext, na druhej strane vie byť flexibilný a prispôsobovať sa povahe 

všeobecnej štruktúry, z ktorej je len malou súčasťou. 

 Artefakt je súčasťou nemenného kontextu, ktorý dáva tušiť, ako môžeme k danej 

umeleckej skutočnosti pristupovať, ale ktorý musíme odhaliť štúdiom archeologického 

materiálu, vzhľadom na to, že nemáme v pravom slova zmysle prístup k pôvodnému 

kontextu. Poznáme len jeho fragmenty. Identifikácia vzájomnej väzby a vzťahov jednotlivých 

zložiek štruktúry (v rámci kontextu) je kľúčová. Keďže ide o ukončený sled významových 

jednotiek, ide o významovú konštrukciu „uskutečňující se v čase [...]“83 a závislú od neho. 

Kontext nie je v žiadnom prípade jednotlivina. Ide o sumár skutočností, ktoré na seba 

nadväzujú a až po istom čase, skonštruovaním súvislého významu a vzájomne závislým 

prepojením, sa stávajú determinantom vzájomného postavenia a významu. Kontext je 

ukončený a pre nás aj preto retrospektívne identifikovateľný až keď sa význam jednotlivých 

skutočností v danej dobe stabilizuje a viac sa netransformuje. V historickej identifikácii 

hľadáme následne tento stabilný moment.  

 V archeologickej praxi a vo vyhodnocovaní nálezov a pamiatok však 

nerekonštruujeme len pôvodný kontext, ktorý nám môže objasniť pôvodné miesto a hodnotu 

(význam) artefaktu, a teda kontext doby, kedy artefakt vznikol. Vytváraním archeologickej 

                                                           
80 FOŘT, Bohumil. Mukařovského struktúry, části a celky. In Český strukturalismus po poststrukturalismu: 

Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicáteho výročí úmrtí Jana Mukařovského (1891 – 1975). Sládek, 

Ondřej. (ed.). Brno : Host, 2006, s. 154.  
81 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Pojem celku v teorii umění. In Studie [I]. Červenka, Miroslav – Jankovič, Milan (eds.). 

Brno : Host, 2007, s. 42. 
82 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Umění. In Studie [I]. Červenka, M. – Jankovič, M. (eds.). Brno : Host, 2007, s. 185–

207. 
83 CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika: Řád věcí a řád člověka. Praha : Victoria Publishing, 1994, s. 63. 
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mapy, priraďovaním artefaktov k istému kultúrnemu okruhu, vzájomnou komparáciou 

a hľadaním paralel medzi nimi budujeme krok za krokom kontext archeologického výskumu 

alebo archeologických zistení. Ten určuje a zároveň preveruje nový život artefaktu, v rámci 

ktorého aktuálne začína fungovať a „tento druhý“ kontext („archeokontext“) sa stáva 

štrukturálne nadradeným pôvodnému kontextu, ktorý aj keď prejde rekonštrukciou, zostáva 

len čiastkový. Praveké artefakty takto žijú dvojitým životom, majú svoj 1) pôvodný význam 

v rámci istého kontextu, ktorý ešte len zisťujeme a 2) rôznym spôsobom a na rozličnej úrovni 

vstupujú do súčasnej kultúry, čím aktualizujú svoju existenciu a reinkarnujú do novej 

podoby.84 

 Aj keď je štruktúra, ktorú postupne pri oboznámení sa s pôvodným kontextom 

odhaľujeme, neúplná a bytostne závislá na našich možnostiach a schopnostiach odhalenia 

pôvodného kontextu, ten nemôže byť celistvý, kým nie je štruktúrovaný archeologický výskum, 

a teda kým nám nie je plne známy archeokontext. Bez tejto postupnosti sa nemožno dopátrať 

k pôvodným významom a súvislostiam. Vzájomný vzťah archeokontextu a (pôvodného) 

kontextu je takto cyklicky previazaný a odhaľuje sa v rovnakom čase a postupnosti. Iným 

slovníkom možno povedať, že medzi kontextom a archeokontextom je priamo úmerný vzťah, 

ktorý však nie je absolútny, ani arbitrárny, dokonca ani stály, ale značne flexibilný 

a dynamický. Prvý kontext je závislý na tom druhom a nie nutne v tomto poradí. Postupným 

odhaľovaním archeokontextu môže nastať situácia, keď nový objav naruší a úplne rozvráti 

zaužívané interpretácie archeologických faktov istej kultúry. V tomto prípade archeokontext 

nezaniká, ale je novým spôsobom reštrukturovaný a musí byť nanovo a predovšetkým kriticky 

prehodnotený. Pôvodný kontext je však preformulovaný, čím jeho pôvodné znenie stratí 

význam. Akoby sa pôvodný kontext v závislosti na výskume neustále preskupoval, čím získava 

nové, často aj značne odlišné vymedzenie. Chybné, resp. len spochybnené závery nie sú 

dôkazom mylného archeokontextu, ale jeho nesprávneho spájania do celku. Aj zle 

interpretovaný a zaradený archeologický nález je súčasťou a určujúcou zložkou archeokontextu. 

Táto skutočnosť a empirická chyba ho však nediskvalifikuje a neodsúva na „vedľajšiu koľaj“. 

Každá jedna zložka archeokontextu ako štruktúry je rovnako významná a plnohodnotná, nesúc 

svoju osobitú informáciu, ktorá tým, ako odhaľuje archeologické skutočnosti, pomáha 

v zisťovaní pôvodného kontextu tvorby a funkcie artefaktu.  

                                                           
84 MAKKY, Lukáš. Mukařovského estetická norma, funkcia a hodnota ako nástroj (istej) kontextualizácie a 

odhaľovania estetických javov neznámych kultúr. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. 

Pašteková, Michaela – Brezňan, Peter. (eds.). Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, s. 187 – 188. 
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 V reakcii na vyššie popísané, by sme o archeokontexte ako o kontexte v pravom slova 

zmysle (rešpektujúc Mukařovského) ani nemali hovoriť, keďže nejde o ukončený proces či 

situáciu. Archeokontext je dynamický faktor každého výskumu. Jeho vlastnosti nesignalizujú 

povahu kontextu, ale sú skôr podobné štruktúre. Na pojme archeokontextu ako označenia 

kontextuálneho vymedzenia výskumu zotrvávam hlavne z dôvodu jeho teoretického 

etablovania. Je potrebné uznať, že aj keď pojem kontext informuje o uzavretosti procesu (na 

rozdiel od štruktúry, ktorá je dynamická a neustále sa transformuje), ktorý v prípade 

archeokontextu neprichádza v úvahu, predsa len obsahuje istú danosť a možnú nemennosť, ku 

ktorej by mal smerovať. Archeokontext je dôkazom dynamiky a napredovania výskumu a aj 

z tohto dôvodu nemožno od neho žiadať, aby sa stabilizoval a definitívne sformoval. Tvorba 

archeokontextu bytostne ovplyvňuje poznateľnosť pôvodného kontextu, ktorý je už dávno 

daný a uzavretý a výskumníkmi môže byť len odhaľovaný, nie nanovo vytvorený. Významy 

oboch kontextov sa však navzájom prekrývajú a prenikajú do seba oboma smermi. Prvky 

jedného sa stávajú súčasťou druhého a naopak. Archeokontext možno považovať za príliš 

abstraktný pojem, a presne ako komentoval moje závery Peter Michalovič, nevieme 

a nemôžeme určiť, kedy sa nachádzame v archeokontexte a kedy v kontexte, vzhľadom na to, 

že oba kontexty sa navzájom determinujú a vymedzujú. Asi aj z tohto dôvodu prichádza do 

úvahy opäť pojem možných svetov, ktorý je aj v prípade kontextu, aj archeokontextu 

adekvátny, nakoľko zistenia vždy možno preveriť v rámci daného sveta a možno ich vždy 

vnímať len ako možnosť či alternatívu. 

 

Interpretačná paradigma minulých javov 

 S posledným predpokladom skúmania dávnych kultúr (skúmanie nám môže predostrieť 

dostatočné indície na náčrt minulých skutočností) nutne súvisí problém interpretácie, ktorý 

akosi syntetizuje a systematizuje zistené skutočnosti. Napriek istej kritike voči interpretácii, 

ktorý by mohlo byť z textu mierne cítiť, si myslím, že ide o kľúčový a azda v záverečnom 

zhodnotení aj o najdôležitejší krok skúmania starých a pre nás takých cudzích kultúr. 

Interpretácia je historicky nekorektná, ak je v nepoučenej podobe východiskom skúmania, ale 

môže priniesť veľa nových súvislostí a zistení, ak nadväzuje na zistené skutočnosti, obzvlášť 

ak sa riadi (nadobudnutou) intuíciou bádateľa. Je dôležitá hlavne preto, aby sa dva cudzie 

svety (náš a ich) navzájom niekde stretli a nie konfrontovali; z konfrontácie a komparácie 

nikdy nemôže vzniknúť vzájomné pochopenie, produktívny dialóg alebo nové poznanie, ale 

len jednostranná kritika a rovnako jednostranná preferencia. 
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 Interpretácia patrí medzi základný postup poznávania recipovanej skutočnosti, 

ponúkajúc hlavne empirické zistenia. Ide priam o elementárnu metódu vyhodnocovania 

zistených skutočností na každodennej báze. Ján Bakoš podmieňuje chápanie umeleckého 

diela práve interpretáciou, kde dochádza k trom základným rovinám: umelecké dielo, ako (1) 

výpoveď, (2) inštrument alebo (3) prírodný organizmus.85 Richard Rorty má voči takémuto 

uvažovaniu, keď je interpretácia chápaná ako použitie objektu (Bakošov inštrument), výrazné 

námietky. Obzvlášť v historickom bádaní ide o vrcholne neprijateľný postup. Podľa neho 

neprebieha vysvetľovanie a odhaľovanie významových štruktúr skúmaného objektu, ale 

interpret nasleduje istý, vopred určený cieľ, pri ktorého napĺňaní je objekt interpretácie 

(zne)užitý. Postup cieleného modulovania a formovania významu nie je interpretáciou a 

pokusom o pochopenie, ale novou tvorivou, artefakt nerešpektujúcou, ba dokonca v 

extrémnych prípadoch aj poškodzujúcou činnosťou. Artefakt má v istej miere svoje 

kompetencie a existuje v oblasti, ktorá je viazaná na jeho pôvodný kontext. Použitím objektu 

sa práve tento kontext narúša, resp. nerešpektuje a je preto historicky neadekvátny, aj keď 

interpretačne korektný. Umberto Eco však pripúšťa, že rovnako ako interpretácia, aj použitie 

je pri čítaní a chápaní objektu nutne prítomné. V prepojení oboch typov práce s artefaktom 

môže jeho použitie očistiť objekty od predchádzajúcich nánosov interpretácie a čiastočne ho 

oslobodiť od zažívaných, niekedy možno mylných alebo zastaraných vysvetlení,86 ktoré sú už 

jeho nedeliteľnou súčasťou. Ak identifikujeme pôvodný kontext, je interpretácia ako 

inštrumentálna prax predchádzajúca zistenia neprijateľná, ak však zisťujeme širšie aj 

aktualizované súvislosti, môže byť interpretácia nenahraditeľná.   

 Ján Bakoš výklad konkrétneho umeleckého diela považuje „za základný stavebný 

kameň (predpoklad) a východisko celej budovy dejinného obrazu umenia [...] vidí sa v ňom 

zároveň cieľ bádania – konečná hodnota výskumu: sprostredkovanie vnútorného obsahu 

umeleckého diela laikom, jeho priblíženie a tým i znásobenie jeho pôsobivosti.“87 No 

nenechajme sa mýliť. Aj napriek tomu, že interpretácia súvisí a väčšinou sa hľadá vo vzťahu s 

umeleckou produkciou, jej doména nespočíva len vo sfére umenia. Z historického hľadiska 

môže byť interpretácia (aby som parafrázoval a pozmenil Bakošove slová) historických 

skutočností základným kameňom a východiskom skúmania dejín. Interpretácia je zároveň 

„funkčným aspektom porozumenia estetiky, nakoľko príslušné objekty a udalosti nás zásobujú 

                                                           
85 BAKOŠ, Ján. Periféria a symbolický skok. Bratislava : Kaligram, 2000, s. 23. 
86 ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009, s. 66 – 72. ECO, U. Lector in Fabula: Role 

čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Academia, 2010, s. 77. 
87 BAKOŠ, Ján. Periféria a symbolický skok. Bratislava : Kaligram, 2000, s. 13 – 14. 
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informáciami nie len o sebe, ale taktiež o ostatných objektoch alebo udalostiach.“88 

Interpretácia osvetľuje všetky súvislosti a skutočnosti, ktoré sa preverujú, a preto je 

v ozrejmovaní fragmentov minulosti nezastupiteľná. Paul Ricoeur limituje interpretáciu 

hranicami a nástrojmi porozumenia, ktoré je ústrednou snahou interpretačného javu v zmysle 

odkrývania významov. V podstate má byť interpretácia korektnou metódou vysvetlenia 

zažívaných skutočností s cieľom ich porozumenia, a teda poznania.   

 V teóriách interpretácie panoval (a panuje) neustále rozpor medzi skupinou 

teoretickou, ktorá považovala zámer autora za určujúci a medzi tou skupinou, ktorá s 

ich dôrazom na autora nesúhlasila. Problém spočíval predovšetkým v presiahnutí dôrazu na 

zámer autora a v tendovaní k jeho biograficky motivovaným interpretáciám.89 Beardsley mal 

jasno, keď vyhlásil, že je rozdiel medzi tým, čo rozprávač vetou myslí a tým, čo veta znamená 

sama osebe. Dôležitý nebol preňho preto obsah zámeru, ale obsah výsledného výtvoru, ktorý 

môžu recipienti vnímať a identifikovať.90 Ďalšiu príčinu rozporu dvoch táborov teórie 

interpretácie celkom vhodne vystihol Göran Rossholm. Poukázal na to, že je veľmi 

problematické oddeliť zámerné prvky relevantné pre interpretáciu od tých, ktoré nie sú 

určujúce a môžu nás zavádzať.91 Dokonca je namáhavé a diskutabilné určiť, ktoré prvky sú 

relevantné a ktoré nie. Keď k tomu všetkému pripočítam zámerné a nezámerne konanie 

autora, a teda aj tie skutočnosti, ktoré sa ocitnú v diele, aj keď si ich autor sám nie je vedomý, 

celý konštrukt dôrazu na autorský zámer ako centrálny bod interpretácie padá.92 Aj z tohto 

dôvodu Beardsley v umení požadoval úspešné naplnenie zámeru autora s dôrazom na 

vytvorenie esteticky pôsobivého objektu, resp. realistické prehodnotenie schopností a 

zručností autora, predtým ako začne tvoriť. Čím by sa požiadavka na „správne“ kritériá 

interpretácie vylúčila.  

 Účel a zámernosť cudzích artefaktov a cudzieho umenia sú zreteľné, ale vyvolávajú 

disonancie so zámernosťou vnímateľa, ktorá nie je koherentná (v zmysle modelového 

                                                           
88 XENAKIS, Ioannis – ARNELLOS, Argyris – SPYROU, Thomas – DARZENTAS, John. Modelling Aesthetic 

Judgement: An Interactive-semiotic Perspective. In Cybernetics and Human Knowing. 2012, roč. 19, č. 3, s. 28. 
89 Noël Carroll koriguje autorskú intenciu sledujúce interpretácie upozornením na skutočnosť, že pri interpretácii 

sa neopúšťa artefakt, nevystupujeme za jeho hranice a určite nesledujeme udalosti autorovho osobného života. 

CARROLL, Noël. Beyond Aesthetics.Cambridge : Cambridge University Press, 2003, s. 160. 
90 PETTERSSON, Anders. Introduction: The Multiciplity of Interpretation and the Present Collection of Essays 

In Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines. Carlshamre, Stephen – Pettersson, Anders. (eds.). 

Montreal & Kingston : MacGill-Queen´s University Press, 2003, s. 15. 
91 ROSSHOLM, Göran. The Tree of Interpretation. In Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines. 

Carlshamre, Stephen – Pettersson, Anders. (eds.). Montreal & Kingston : MacGill-Queen´s University Press, 

2003, s. 95. 
92 Pozri: MUKAŘOVSKÝ, Jan. Záměrnost a nezáměrnost v umění. In Jan Mukařovský: Studie [1]. Červenka, 

Miroslav – Jankovič, Milan. (eds.). Brno : Host, 2007, s. 354 – 355. 
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čitateľa, ako by povedal U. Eco93) s ohraničením zámeru implikovanom v objekte. Aj napriek 

presahu dejinného rámca, zámernosť recipienta v tomto kontexte vystupuje skôr vo funkcii 

nezámernosti. Popísaná situácia ma núti uvažovať o dvojakej nezámernosti. Jednak je to 

nevedomá zámernosť, čiže autorom vložené obsahy a štruktúry, ktorých si nie je vedomý–

preto nezámernosť,94 ale pri ktorých si nemôžeme byť istí, či ich máme radiť do zámernosti či 

nezámernosti, vzhľadom na absenciu aparátu preverenia. Na druhej strane je pre artefakt a pre 

dnešné nahliadanie dôležitejšia nezámernosť ako pridaná a dodatočne implementovaná 

hodnota či význam interpretovaného artefaktu.  

 Nezámernosť by mala vyvolávať rozpory vo význame a disonancie jednoty, ale zdá sa, 

že vo vzťahu k výrazne cudzím artefaktom ide o podobu, ktorú Mukařovský vymedzil ako 

nezámernú zámernosť. Dynamika zámernosti a nezámernosti smeruje k ich transformácii a 

vzájomnému doplneniu.95„Je ovšem osudem každé nezáměrnosti, že časem přechází dovnitř 

umělecké výstavby díla, počne být pociťována jako jejísoučást, stane se záměrností.“96 

Príklad predstavuje implikovaná aktualizácia ako znak interpretačného procesu, keď na 

praveké umenie a artefakty pravekých alebo výrazne cudzích kultúr nazeráme zo stanoviska 

súčasníka a zaraďujeme ich do nášho poznania (opätovne sa dostávame k hornému a dolnému 

bodu interpretácie). Významy, ktoré nevieme objektívne prehodnotiť, ale ktoré sú produktom 

rôznych interpretácií sa môžu javiť ako nezámerné, ale vzhľadom na uvedené sa stávajú 

vlastnou súčasťou výtvorov a podstatou ich významovej jednoty. Vo vzťahu k napísanému je 

preto otázne či dielo (artefakt), ktoré recipient vníma a umelec vytvorí, je otvorené vo svojej 

prirodzenosti a vlastnej podstate, a teda tak zamýšľané (zámernosť) alebo sa otvára až 

recipientovým pričinením a väčším množstvom aktuálnych interpretácií (nezámernosť).  

 Interpretáciu vo svojej najvýraznejšej a najnáročnejšej podobe môžeme chápať ako 

odkrývanie tých významov, ktoré sú klamne prekryté iným obsahom. V podstate lúštime 

a dekódujeme správu, na ktorej dešifrovanie potrebujeme poznať kód, na základe ktorého je 

vytvorená. Tak sa ocitáme v semiotike, ktorá chápe akúkoľvek komunikáciu a interakciu (v 

najzákladnejšej podobe) ako prenos informácie z jedného miesta na druhé a jej čítanie je 

možné len vďaka úspešnému dekódovaniu (prekladu) vyslanej informácie. Takáto 

konštrukcia správy je v ponímaní interpretácie a jej možnosti kľúčová. „Otevřená konfrontace 

                                                           
93 ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha : 

Academia, 2010, s. 65 – 84. 
94 LIVINGSTON, Paisley. Art and Intention: A Philosophical Study.  Oxford : Clarenton Press, 2007, s. 42; 

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Záměrnost a nezáměrnost v umění. In Jan Mukařovský: Studie [1]. Červenka, Miroslav – 

Jankovič, Milan. (eds.). Brno : Host, 2007, s. 376 – 377. 
95 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Záměrnost a nezáměrnost v umění. In Jan Mukařovský: Studie [1]. Červenka, 

Miroslav – Jankovič, Milan (eds.). Brno : Host, 2007, 376 – 377. 
96 Tamže, s. 376. 
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různících se [...] předpokladů a praktik může stimulovat [...] reflexívní postoj, přičemž 

relativní svoboda je realizována díky samotnému uvědomění dosud skrytých aspektů 

přirozeného porozumění jednoho i druhého účastníka dialogu.“97 Účastníkom dialógu je len 

recipient vedúci či skôr iniciujúci dialóg s objektom (a za ním stojacím kultúrnym zázemím). 

Kladením vhodných otázok recipient preniká pod povrch recipovaného objektu a vďaka 

dialogickému charakteru interakcie dostáva požadované odpovede, na ktorých čítanie je nutná 

znalosť kódu. Absencia úplného kódu, na ktorú je odsúdený dialóg s pravekým umením a 

artefaktmi, tento rozhovor komplikuje.  

 Interpretáciu musíme vnímať v rovnakej časovej dialektike, ktorú zažívame pri vnímaní 

pravekých objektov. Na jednej strane je interpretácia ako nástroj adaptácie a evolučná 

perspektíva minulosti, na druhej strane je naša interpretácia. Interpretáciu je nutné vnímať ako 

prirodzenú, semiotickú aktivitu, ktorú človek vedome alebo podvedome, či dokonca 

nevedome vykonáva v prospech adaptácie na prostredie, v ktorom existuje. Nemusí byť 

intencionálna a nemusí byť jediná správna, čo vychádza samo osebe už z jej charakteristiky 

ako adaptačného procesu a aj keď to vyznieva banálne, z individuality človeka ako recipienta 

či kontextu prostredia, v ktorom sa formovalo jeho vedomie. Tu sa navraciame k začiatku 

textu, kde sme hovorili o domestifikácii. Interpretácia je však prítomná predovšetkým 

v aplikácii ako spôsob čítania obsahov a významov kultúrnych fragmentov, kde recipient 

nutne  komunikuje s estetickým objektom samotným a s kultúrnym svetom, ktorého je 

reprezentantom. Interpretácia, s ktorou pracujeme, resp. v miere ako ju uplatňujeme je 

(semiotickou) interakciou medzi človekom a objektom (javom, činnosťou), ktorý je 

recipientom nazeraný alebo minimálne vnímaný či (esteticky) zažívaný. 

 

Záver 

 Praveký alebo akýkoľvek iný svet (vždy s presahom do aktuálnej súčasnosti) možno 

vnímať ako príbeh kultúry, od jej zrodu až po zánik, od pôvodného celku, cez fragmenty bez 

zmyslu a poriadku, až po rekonštruovanú, ale naďalej necelistvú sieť významov, ktoré vďaka 

interpretácii spájame do homogénneho materiálu. Na docenenie takto rozbitej minulosti a jej 

chápania, ako plnohodnotného kultúrneho dedičstva, je nutný všestranný výskum. Bez faktov 

a rozpracovaných systémov na vyhodnotenie sa určite nezaobídeme, ale práve cudzie kultúrne 

prejavy vyžadujú istú citlivosť a intuíciu vo vyhodnocovaní a preverovaní. Charakter a mieru 

odcudzenia týchto kultúr netreba podceňovať, nakoľko tu komunikujú dva rozličné svety 
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a súčasník bude vždy odkázaný na využitie vlastnej perspektívy a metodológie, no zároveň sa 

bude vždy usilovať odhaliť to staré, stratené a zabudnuté korektne voči týmto kultúram.  

 Zároveň, ak vnímame a hodnotíme cudzie artefakty, je nutné alebo minimálne 

požadované veriť v možné zistenia, ktoré budú adekvátne a aspoň trochu budú zodpovedať 

skúmaným súvislostiam. V istých momentoch ide až o naivné či romantické presvedčenie, že 

môžeme pravekej kultúre a spoločenstvám či ľuďom, ktoré za ňou stáli, porozumieť, ale bez 

tejto viery, bez komunikačného rámca, ktorý takto vytvárame nie sú žiadne zistenia ani 

estetická skúsenosť možná. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutný  empirický výskum, ktorý 

zabezpečí potrebné množstvo objektívnych faktov a informácií. Vždy sa snažíme 

rekonštruovať pôvodný kontext, ktorý je alfou a omegou vyhodnocovania stratených kultúr 

a korektívom našich záverov. Pôvodný kontext nám hovorí, v akých podmienkach, v akej 

situácií a pri akej príležitosti tvorili staršie civilizácie, ale môže nám odhaliť aj dôvody, prečo 

tvorili a žili tak, ako tvorili a žili. Bez tohto rámca pôjde len o voľnú interpretáciu zistených 

skutočností, bez možnosti overenia našich záverov. 

 Predpoklad komunikačného, resp. semiotického vzťahu medzi minulosťou 

a súčasnosťou, naprieč transformáciou vekov, je kľúčový determinant možnosti skúmania 

našej minulosti. Načo by sme to inak robili, ak by sme nemohli dospieť k nejakým 

overiteľným faktom a skutočnostiam? Centrálnym záujmom textu bolo na príklade 

„nevýrazných“ a len fragmentárnych artefaktov ilustrovať, či skôr popísať hlavné problémy 

skúmania „stratených“ dávnych kultúr. V akejsi procesuálnej postupnosti by sme mohli 

hovoriť o troch určujúcich pojmoch analýzy: kontext (ktorý skúmame a svojím tvorením 

vytvárame), referencia (hovoriaca o vzťahu medzi súčasným artefaktom a minulým 

kontextom) a interpretácia (ktorá vyhodnocuje všetky zistené fakty a ukladá ich do štruktúry 

poznania). 

 Vzhľadom na duálnosť času, v ktorej existujú skúmané artefakty (minulosť, 

súčasnosť) máme vždy dočinenia s (1) artefaktom originálom a (2) (meta)artefaktom, ktorý je 

premenlivý a nestály. Pôvodný kontext, ktorý skúmanie vždy rekonštruuje je stabilný práve 

z toho dôvodu, že definuje a determinuje minulý, no už zadefinovaný časový okamih jedného 

artefaktu. (Meta)artefakt (ktorý je skôr vrstvou ako ukončeným produktom), ako súčasť či 

nadstavba pôvodného artefaktu, má paradoxne na svedomí akýsi zánik svojho originálu tým, 

že aktualizácia prekryje pôvodné a niekde stále zachované významy. Akýkoľvek artefakt 

takto žije dvojitým životom: 1) pôvodný význam v rámci istého kontextu, ktorý ešte len 

zisťujeme a 2) rôznym spôsobom a na rozličnej úrovni vstupujú do súčasnej kultúry, čím 

aktualizujú svoju existenciu a reinkarnujú do novej podoby. 
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 Referenčný vzťah minulosti a súčasnosti a nutnosť použitia vlastnej, ale obmedzenej 

optiky, oscilujeme niekde medzi určitosťou a dynamickou morfológiou skutočností. 

V skúmaní akýchkoľvek minulých javov si musíme uvedomiť možnosť iba istého zachovania 

správy, ktorú môže preverovaný artefakt vyslať. Či už počítame s komunikačnými šumami, 

alebo sme si vedomí odlišnou povahou vzájomného, aj keď vizuálneho jazyka, vždy sa signál 

naprieč časom naštrbí a nezostane kompaktný. Pri rekonštrukcii minulosti vidíme aj preto 

vždy iba isté indície a vytvárame si viac alebo menej korektnú predstavu o svete, a preto 

v skutočnosti odkrývame iba jeden možný svet. Vysvetlím: svet, ktorý vidíme a resp. 

modulujeme na základe zistených faktov je neúplný a nesamostatný, a preto je len istou 

alternatívou našej minulosti. Neodkrývame reálny svet, ale konštruujeme jeho uveriteľnú 

podobu. Uvedomenie si posunu významu, ako situácie, ktorej sa nedá vyhnúť, je zásadné 

a v kritickom preverovaní všetkých zistení kľúčové. V pravom slova zmysle možno povedať, že 

akékoľvek skúmanie našej minulosti nemôže byť absolútne úspešné, a preto namiesto 

retrospektívneho rekonštruovania existujúcich a reálnych svetov, vytvárame iba ich možné 

a uveriteľné svety. Historické bádanie je preto jedným zo zdrojov možných svetov. Ďalšia 

kľúčová vec, ktorá sa v publikovanom texte ukázala, je možno zastaraný, no očividne stále 

funkčný, dôraz na vzťahy, ktoré všetko objasňujú a aby sme priznali inšpiračný zdroj, vytvárajú 

štruktúru. Napriek tomu, že v štrukturalistickom snažení mali vzťahy svoju funkciu, sa ukazuje, 

že ich pomenovanie medzi rôznorodými prvkami a zložkami sveta môže byť naďalej 

perspektívne.  

 Ak som v predloženom texte obhajoval to, čo som nazval „fragmenty (našej) 

minulosti“, nemal som potrebu obhajovať existenciu nejakej koncepcie času 

a evolucionistickú teóriu ako takú. Tento vedecký základ som považoval za samozrejmý. 

Taktiež som necítil potrebu vysvetľovať, že pamiatky, ktoré nachádzame v zemi, sú 

pozostatkom dávnych kultúr a prinášajú nám informácie o našej minulosti. To, čo mi prišlo 

kľúčové, bola obhajoba týchto fragmentov ako relevantných artefaktov, ktoré nielen že sú 

dôkazmi alebo prameňmi minulosti dávnych kultúr, ale sú v rámci svojich kontextov, obsahov 

a súvislostí, plnohodnotným kultúrnym dedičstvom. Často som zvykol, a predložený 

príspevok sa v tomto nelíši, obhajovať najstaršie kultúry a civilizácie, ktoré v podstate „všetko 

začali“. Keby nebolo pravekého umenia, keby nebolo pravých rezieb do mamutoviny, určite 

(alebo takmer určite) by sme nemali antické umenie, ktoré sa stalo pomyselným základom 

našej (západnej) kultúry. Dovoľte mi moju úvahu rozvinúť. Budem v nej postupovať 

retrospektívne. Antické umenie, konkrétne umenie gréckej klasiky sa považuje za vrchol 

európskeho umeleckého snaženia, dokonca sa dlhé obdobia považovalo za zlatý štandard či 
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ideál umenia. Renesancia, barok, klasicizmus, spomeňte si na ktorýkoľvek umelecký sloh, 

každý komunikoval a reagoval alebo priamo nadväzoval na antické umenie. Toto umenie sa 

pochopiteľne vyvinulo zo starších, archaickejších foriem, ktoré mali pochopiteľne svoj 

predobraz. Konkrétne neolitické sošky a plastiky gréckeho pobrežia, ktoré opäť štýlovo 

a organicky nadväzovali na svoje predobrazy. Aby som to skrátil, v momente, keď praveký 

človek prvýkrát vytvoril niečo, čo prevyšovalo svojou kvalitou a hodnotou bežné produkty 

(špecializácia), začal sa vývoj, ktorý pretrval až do súčasnosti. Preto ak niektoré vrcholné 

pamiatky považujeme za kultúrne dedičstvo, netreba zabúdať na to, že boli výsledkom 

činností, ktorú si ľudia osvojovali stovky generácií pred tým, a preto nemožno z dedičstva 

našej kultúry vylúčiť iné artefakty, nech by sa zdali akokoľvek bezvýznamné.  
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