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Ideologické umenie v Nemecku 
 
Každá krajina sa pýši niečím výnimočným. Egypťania jedinečnými pyramídami, 
Američania mrakodrapmi, Francúzi sú vlastníkmi majestátnych gotických 
katedrál, Taliani skvelých renesančných freskových a tabuľových malieb atď., 
atď. Ak by sme mali uvažovať o tom, čo do Európy prinieslo 20. storočie, 
museli by sme konštatovať, že v kolíske moderného umenia vo Francúzsku 
vzniklo nové umenie – umenie módy, ale aj to, že Nemecko sa zaslúžilo o vznik 
ideologického umenia. Pôdu pre jeho vznik poskytlo okrem politologickej a 
krásnej literatúry aj výtvarné umenie, najmä architektúra a umelci – architekti, 
pedagógovia a teoretici.1 

V roku 19072 v Mníchove vznikol spolok Deutscher Werkbund, ktorého 
cieľom bolo prispieť k zlepšeniu dizajnérskych aspektov – teda dizajnu 
nemeckých výrobkov. Spolok mal za cieľ združiť spolu priemyselníkov, 
umelcov a remeselníkov v záujme spoločenského cieľa, čo sa javilo vzhľadom 
na rôznorodé profesie a ich spoločenské postavenie vrcholne tolerantné a 
šľachetné. Gropius, ktorý stál pri zrode spolku, nebol geniálnym umelcom, ale 
tvorivým konceptuálnym architektom3 ktorý si vytvoril konštruktivistický štýl a 
novoty vo vyučovaní. 

Walter Gropius (nar. v roku 1883) bol synom oficiálneho architekta a jeho 
strýko bol riaditeľom umeleckej výchovy v Prusku. V roku 1934 emigroval do 
Anglicka a neskôr – v roku 1939 – do USA. Vo svojej architektúre uplatnil 
v jemných proporciách všetky zásady krásneho, slnečného obytného priestoru, 
ako to dokumentujú jednoduché presklenené budovy Fagus Werke (1911) a 

                                                           
1 Nie politici, tí sa na dianie pozerali so záujmom najprv z diaľky. 
2 V tomto roku P. Picasso namaľoval prvý kubistický obraz – Avignonské slečny. 
3 Bol dokonca telesne postihnutý, nebol schopný udržať v ruke pero, preto nedokázal plnohodnotne 
kresliť. 
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Werkbundu (1914). Jeho ideou bolo vzkriesiť a uviesť do života starú 
romantickú myšlienku – vytvárať komplexné dielo – architektúru, ktorá 
integruje v sebe všetky druhy umenia tak, ako to kedysi robila gotika vo svojich 
katedrálach.4 
 
 

Pedagogický odkaz Bauhausu 
 
Po prvej svetovej vojne v nepriaznivých historických a sociálnych podmienkach 
vznikol v roku 1919 v Nemecku vo Weimare „Staatliches Bauhaus”, teda Štátny 
Bauhaus alebo „Dom stavby”. Založil ho významný architekt tejto doby Walter 
Gropius. Bauhaus nevytvoril nijaký umelecký sloh ani štýl. Napriek tomu zohral 
v dejinách moderného umenia veľkú rolu. Bola to štátna škola umeleckých 
remesiel, najprv ako stredná škola, neskôr na úrovni akadémie výtvarných 
umení, ale modernejšieho, a teda aj voľnejšieho ducha než staré akadémie. 
Svojím významom táto ojedinelá, nezvyčajná inštitúcia nesmierneho 
duchovného významu ovplyvnila umenie nielen v Európe, ale aj v zámorských 
krajinách, najmä v USA. 

Bauhaus sa usiloval – symbolicky povedané – vytvoriť novú budovu 
budúcnosti, ktorá harmonicky spojí architektúru, sochárstvo a maliarstvo. Jeho 
cieľom bolo obnoviť stratenú jednotu všetkých umení pod vedením modernej 
architektúry z hľadiska potrieb priemyselnej civilizácie. Bauhaus chcel vedome 
likvidovať rozdiely medzi monumentálnym a dekoratívnym umením, medzi 
školou krásnych umení a školou remesiel. Chcel obnoviť harmóniu medzi 
rozličnými umeleckými činnosťami, medzi všetkými remeselníckymi a 
umeleckými odbormi. Vyjadroval túžbu po pozitívnej a racionálnej reorganizácii 
umenia namierenej proti nemeckému expresionizmu.5 

Pedagogický zbor tvorili výborní pedagógovia – umelci. Vo výučbe 
nevychádzali z jednotného systému. Každý učiteľ školy si vytváral vlastný 
program, ktorý okrem svojej umeleckej činnosti zhrnul do „pedagogických 
traktátov”. Každý učiteľ bol publikačne činný, niektorí sa dokonca venovali aj 
vedeckovýskumným aktivitám (napr. výskumu farby). 
                                                           
4 Porovnaj: POHRIBNÝ, Arsen : Malý labyrint výtvarného umění. Praha : SNDK, 1968, str. 72. 
5 Jeho koncept tvorby obsahoval päť princípov: 1. Architektúra musí zodpovedať potrebám priemyslu a 
musí prijať jeho metódy: výkonnosť, racionalitu, uniformitu a adekvátnu cenovú politiku. 2. Forma 
architektúry musí byť funkčná a musí byť súvzťažná s účelom, pre ktorý je určená. 3. Má používať 
moderné materiály: železo a betón. 4. Má odmietnuť každý dekor, ktorý nesmeruje k funkčnému cieľu. 
5. Stavba má zdôrazniť svoju konformitu s vekom strojov tým, že svoju formu založí na rovných 
líniách, pravých uhloch a kubických telesách. (Pozri: Paul JOHNSON: Dějiny umění: Nový pohled. Praha: 
Academia, 2006, str. 621.) 
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Úvodné kurzy v Bauhause6 – viedli ich: Itten, Klee, Schlemmer – sa 
poslucháči museli podrobiť vizuálnemu tréningu, ktorého ciele smerovali 
k rozvoju lineárnych, farebných a priestorových predstáv. Adepti umenia sa 
museli zbaviť všetkých konvencií, ktoré priniesli so sebou z predošlého života, 
aby si mohli rozvíjať vlastnú tvorivosť. Obsahom kurzov bola: 
 
1. Tvorba predmetov. Remeselno-technické vytváranie vecí dennej potreby 

v rozmanitých materiáloch (kameň, hlina, drevo, kov, sklo, textil, plasty, 
priemyselné výrobky) a ich povrchová (farebná) úprava. 

 
2. Výučba o forme. Bola rozdelená do troch častí: 

a. náuka o výzore (vzhľade) – zameriavala sa na štúdium prírody a 
výučbu o látkach (materiáloch), 

b. náuka o zobrazovaní – výučba projekcie – premietania, 
konštruovania, technického kreslenia a tvorba modelov, 

c. náuka o tvorbe – mala 3 časti: poznávanie priestorových, 
farebných a kompozičných zákonitostí. 

 
Pedagogická prax, zameraná na naznačené problémy, bola kombinovaná 
s prednáškami. Bauhaus, ktorý vznikol zlúčením troch umeleckých inštitúcií, 
opieral sa o tradíciu jednej z nich – Werkbundu, v ktorej zakladateľ školy 
pôsobil. Záujem školy o tzv. čisté umenie netrval dlho. Od počiatočného 
expresionizmu sa smerovalo k tzv. základným tvarom a farbám. Pedagogický 
tím tvorili vynikajúci kubisti (O. Schlemmer), konštruktivisti (L. Feininger) a 
abstraktní maliari (P. Klee, W. Kandinsky, Moholy-Nagy a iní). Ich pôsobenie 
v Bauhause bolo časovo rozmanité.7 
 
 

Charakteristika u čiteľov Bauhausu 
Walter Gropius (1883 – 1969) 

 
V úvode sme konštatovali, že tento významný nemecký architekt, príslušník 
hnutia „nová vecnosť“ bol priekopníkom nemeckej konštruktivistickej 
architektúry. V nej jemné proporcie a slnečný obytný priestor vytváraný 
presklenenými stenami budov (Fagns Werke z r. 1911 a Werkbund z r. 1914) 
stelesňovali zásady krásneho bývania. Jeho konceptuálna spôsobilosť sa ešte 
                                                           
6 Pozri: Bauhaus. In: Lexikon der Kunst 1. A-F. Leipzig: VEB E. A. Seemann Verlag, 1968, str. 227. 
7 Obšírnejší medailónik pozri: Gropius, Walter. In: Lexikon der Kunst 2. Leipzig: VEB E.A.S. Verlag, 
1971, str. 142-143. 
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výraznejšie prejavila v budovaní a organizovaní umeleckého školstva, vrátane 
nových vyučovacích foriem a metód. Vyvrcholením tejto činnosti bolo (okrem 
mnohých predošlých učilíšť) založenie umeleckopriemyselnej školy a následne 
akadémie vo Weimare v roku 1919. Túto strednú umeleckopriemyslovú školu 
viedol až do roku 1928. Roku 1929 pod politickým tlakom bol Bauhaus nútený 
presťahovať sa do Dessau. Riaditeľom tejto novej Vysokej školy úžitkového 
výtvarníctva v Dessau sa stal H. Mayer. Ani toto obdobie netrvalo dlho, lebo 
vnútorné rozpory a vonkajší politický tlak spôsobili, že Bauhaus bol 
presťahovaný roku 1932 do Berlína. Tu ho fašisti roku 1933 rozohnali, školu 
teda zlikvidovali. V roku 1934 Walter Gropius emigroval do Anglicka, neskôr 
do USA. V USA v rokoch 1937 – 1952 bol profesorom architektúry na 
Harvardskej univerzite7.  
 
 

Lyonel Feininger (1871 – 1928) 
 
Bol synom slávneho huslistu. Podobne ako Kandinsky a Klee bol aj Feininger 
hudobne nadaný. Dokonca študoval hudbu. Do veku 15-tich rokov zložil celý 
rad fúg. Až potom ho zaujalo maliarstvo. Detstvo prežil v USA, čo napokon 
rezonuje v jeho tvorbe (prístavy, lode, vysoké domy). Spočiatku sa venoval 
ilustráciám, od roku 1907 kubistickej maľbe. Vplýval naňho Delaunay 
(futuristický dynamizmus), odtiaľ sa dostáva k abstraktnej symbolike. Tvary 
prenikajú tvary, kompozícia nadobúda hudobný charakter. Jeho tvorba sa 
vyznačuje čistou konštruktivistickou estetikou. 
 
 

Paul Klee (1879 – 1940) 
 
Bol švajčiarsko-nemeckým maliarom. Spolu s Kandinskym patria k profilujúcim 
osobnostiam Bauhausu. Jeho otec bol vynikajúcim hudobníkom. Po skončení 
školy (Mníchov, 1901) sa v jeho symbolistických grafických listoch ozýva 
expresionizmus. Na jeho tvorbu mala silný vplyv návšteva neapolského akvária 
a cesta do Tunisu (ploché strechy, vodné živočíšstvo a rastlinstvo). V maľbách 
nepodliehal žiadnym vplyvom, bol neobyčajne osobitý. 

Klee prednášal teóriu umenia, ale aj maľbu a nástenné koberce, čo bolo 
v súlade s jeho štýlom a zmyslom pre precíznosť (purizmus). Zaujatý tvorbou 
Delaunaya preložil jeho knihu O svetle. Svoje vlastné metódy zhrnul v knihe 
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Pedagogické náčrty (1925). („Intuícia sa nedá ničím nahradiť”, tvrdil.) Klee pri 
tvorbe zabúdal na akúkoľvek metódu.8 
 
 

Johannes Itten (1888 – 1967) 
 
Ako maliar bol predstaviteľom geometrickej abstrakcie a kubizmu. Usiloval sa 
na princípoch orfizmu o matematickú a hudobnú analýzu farieb v ich 
simultátnnych a kontrastných súzvukoch (rastroch). Príkladom toho je cyklus 
„Štyri ročné obdobia”. Itten bol známejší ako teoretik – výskumník farby (dielo: 
Kunst der Farbe) a pedagóg (od roku 1919 v Bauhause). Známe sú jeho 
pedagogické aktivity vo vlastných umeleckých školách. V rokoch 1916 – 1919 
bola to škola v Berlíne, potom viedol Umeleckú textilnú školu v Krefelde 
(1932 – 1936). Napokon v rokoch 1938 – 1953 bol riaditeľom školy a múzea 
umeleckých remesiel v Zürychu. V rodnom Švajčiarsku roku 1967 aj zomrel.9 
Okrem umeleckej činnosti významnejšou bola jeho práca pedagogická a 
vedecká. 
 V súvislosti s uvedeným je vhodné pripomenúť Ittenov názor, ktorý vyplýval 
z jeho praxe, že v puberte neexistuje kríza výtvarného prejavu. Je iba potrebné 
vyvarovať sa chýb vo vyučovacích postupoch, nekomplikovať deťom ani tie 
najjednoduchšie úlohy, vyhnúť sa jednotvárnosti a rešpektovať typológiu žiakov. 
Johannes Itten v praxi rozlišoval nasledujúce typy žiakov: impresívny typ – 
opiera sa o zmyslové vnímanie, expresívny typ – výraz kresby pretavuje 
duševným stavom a konštruktívny typ – vo výtvarnom prejave uplatňuje 
logizujúcu konštrukciu. Bauhausovská koncepcia sa usilovala nielen o to, aby 
prispela k sebarealizácii a sebapoznaniu osobnosti, ale mala prispieť aj 
k logickému mysleniu, tvorivosti, rozvoju senzibility a v neposlednom rade – 
výcvikom oka i ruky – aj k príprave na budúce povolanie. Z jeho poznania 
vyplýval názor, že žiaci nad desať rokov by sa mali zaoberať nielen kresbou či 
maľbou expresívnych kompozícií, ale aj študijnými úlohami podľa skutočnosti, 
technickou a vedeckou kresbou. 
 
 

                                                           
8 Pozri: Lexikon moderného maliarstva. Bratislava: Tatran, 1968, str. 177-180. 
9 Pozri: Slovník světového malířství. Praha: Odeon-Artia, 1991, str. 318. 
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Oskar Schlemmer (1888 – 1943) 
 
Viedol sochárske a divadelné dielne. V maľbe sa priklonil ku kubizmu. Jeho 
maliarsku reč tvorila geometria rovných čiar a kriviek. Vytváral reliéfy (z maľby 
i z drôtu), obohacoval ich o priestorové hodnoty. V divadle hľadal syntézu 
„reči”. Tvoril balety a sám ich inscenoval.10 
 
 

Wassily Kandinsky (1886 – 1944)11 
 
Bol pôvodom Rus, preto jeho meno píšu v rôznych transkripciách (napr. 
Kandinskij). Študoval právo a ekonómiu v Odese a Moskve. Etnografická 
expedícia do Strednej Ázie, kde ho upútalo ľudové umenie, rozhodla, že ako 30-
ročný odišiel študovať maliarstvo do Mníchova. Bol teoreticky a hudobne 
nadaný. Vystavoval aj obrazy bez kompozície (nie v zmysle orfizmu). 
Teoretické nadanie dokumentuje kniha obsahujúca teóriu nezobrazujúceho 
umenia (O duchovnom v umení). Napísal tiež významné spisy vzťahujúce sa na 
moderné maliarstvo: Bod a línia vo vzťahu k ploche (1926) a Úvahy o 
abstraktnom umení (1931). V Bauhause prednášal teóriu umenia, ale aj 
abstraktnú kompozíciu a monumentálnu maľbu. 
 
 

László Moholy-Nagy (1895 – 1946) 
 
Maďarský maliar, grafik a sochár. V Bauhause pôsobil 5 rokov. Bol to typický 
umelec-experimentátor, „výskumník” materiálov a výtvarných techník. Viedol 
Bauhausbücher, kde vydal aj svoje teoretické práce (antológia Buch neuer 
Künstler a iné). V roku 1917 bol na ruskom fronte ťažko ranený. Po návrate a 
vyzdravení v Budapešti roku 1919 získal doktorát práva.  
 Vo svojej tvorbe bol známy ako maliar najprv potrétista, potom krajinár a 
napokon maliar abstraktných kompozícií (série „space modulators” – maľby: 
predmety či sochy). 

Učiteľom Bauhausu sa stal roku 1923. Po zoznámení sa s El Lisickým (1921) 
vznikli jeho prvé nezobrazujúce kompozície. Známy sa stal najmä svojimi 
fotografiami a fotomontážami. 

                                                           
10 Pozri: Bauhaus 1919 – 1933. Benedikt Taschen, 1990, IS, str. 251. 
11 Pozri: Lexikon moderného maliarstva. Bratislava: Tatran, 1968, str. 174-176. 
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Pred nacizmom unikol do Londýna, kde žil v rokoch 1935 – 37, potom 
odišiel do USA, kde v. roku 1937 založil v Chicagu samostatnú školu – School 
of Design v Chicagu, ktorá dosiahla mnoho úspechov. Tu experimentoval 
s plastickou tvorbou vytváranou z farebného plexiskla v kombinácii s inými 
materiálmi. Bol známy ako kresliar, maliar, sochár; uplatňoval kombinácie 
materiálov klasických, ale aj kovových, sklenených a z plexiskla. 

V USA vydal knihu The new Vision (New York, 1946) a vzápätí umrel na 
leukémiu. Po smrti vyšlo jeho dielo Vision in motion (Chicago, 1947), zhrňujúce 
jeho experimenty a koncepty tvorby. Moholy – Nagy bol blízky ruskému 
konštruktivizmu. Jeho vplyv sa prejavil v opt-arte a v kinetickom umení.12 
 
 

Zhrnutie 
 
Z charakteristiky učiteľov Bauhausu vyplýva, že pedagogické princípy chápania 
praxe signalizovali posun k racionálne regulovanej metodike (východiskom 
Bauhausu bola rozumom podložená výtvarná estetika funkcionalizmu, 
konštruktivizmu a kubizmu), ktorá princípy uvedených umeleckých smerov 
používala vo veľmi zjednodušenej podobe. To tolerovalo uplatnenie 
expresívnych a impresívnych úloh, pretože ich obmena posilňuje temperamenty 
a prebúdza vlohy.  

V tomto pedagogickom systéme sa predpokladalo osvojenie si „výtvarnej 
reči”. Dokumentujú to početné ukážky „hier” s linkou, farbou, plochou alebo 
inými stavebnými, ako aj výrazovými prostriedkami a materiálmi ako elementmi 
výtvarného jazyka. Učebná osnova Bauhausu bola založená na štúdiu čistých 
prvkov formy, s ktorými pomocou analýzy a syntézy boli robené výtvarné 
operácie (variovanie) nevylučujúce vzťahy dynamiky a pokoja, konštruktívnosti 
i chaosu ireálneho sveta. Táto poloha, zdanlivo sa zriekajúca skutočného sveta a 
akejkoľvek logiky, poskytovala pôdu hlbinnej psychológii a pre súčasnú 
výtvarnú pedagogiku sa javila ako prijateľná. Bol prekonaný názor, že na 
výtvarných prostriedkoch ako na elementoch „výtvarnej reči” nemožno budovať 
koncepciu vzdelávania. 

O Bauhause bez rozpakov môžeme konštatovať, že táto škola – a toto na 
väčšine našich vysokých škôl chýba – bola laboratórium, v ktorom 
spolupracovali architekti, inžinieri, maliari a sochári. Ich spoločným úsilím bolo 
hľadať (a vytvárať) objavné umelecké formy, adekvátne svojím výrazom novej 
                                                           
12 Pozri: Bauhaus 1919 – 1933. Benedikt Taschen, 1990, IS, str. 249. Pozri tiež: Lexikon der Kunst. 
Band III. Li-P. Leipzig: VEB E. A. Seemann Verlag, 1975, str. 376. Ďalej pozri: Mővészeti Lexikon. 
Harmadik kötet L-Q. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967, str. 359-360. 
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dobe, novým výrobným postupom v priemyselnej výrobe, princípom 
štandardizácie, prefabrikácie a poznanie o nich prezentovať reklamou. 

Princíp funkcionalizmu – účelu, prispôsoboval každú konštrukciu tak, aby 
táto dokonale slúžila svojmu poslaniu, a nesmela sa stratiť pod prikrývkou 
dekoratívnej výzdoby. Uvedená požiadavka bola zásadná a zároveň intolerantná 
k dekoru. 

V roku 1928 sa Gropius vzdal funkcie riaditeľa a vzápätí, r. 1929, Bauhaus 
presťahovali do Dessau, do nových budov, ktoré vyprojektoval Walter Gropius. 
Školu opustili Moholy-Nagy, H. Bayer a M. Breuer. Potom v roku 1932 sa 
Bauhaus presťahoval do Berlína, ale nacisti ho onedlho zrušili. Učitelia 
Bauhausu, predovšetkým učitelia židovskej národnosti, sa rozpŕchli do sveta. 
Uvedené udalosti dokumentujú beštiálnosť fašistickej intolerancie.  
 
 

Program štátneho Bauhausu vo Weimare 
 
Konečným cieľom všetkých výtvarných zobrazovacích činností je stavba. 
Zdobiť ju bolo kedysi najušľachtilejšou úlohou výtvarných umení. Umenia boli 
neoddeliteľnou súčasťou architektúry. Dnes sa vyznačujú osobitými špecifikami, 
ktorých plnohodnotné uplatnenie závisí od invencie, talentu a vedomostí 
tvorcov. 

Architekti, sochári, maliari musia znovu poznať mnohočlennú podobu stavby 
v jej celistvosti a v jej častiach, ako aj pochopiť staré umelecké školy... Musíme 
siahnuť po návrate k remeslu v zmysle ideí Bauhausu. Princípy tolerancie 
k poznaniu histórie architektúry, jej konštrukčným princípom a stavebným 
materiálom a technológiám so zreteľom na určenosť či funkciu stavieb sú 
prioritným predpokladom akceptovateľnej architektúry. 

Štátny Bauhaus13 vo Weimare vznikol zjednotením bývalej Veľkovojvodskej 
sázskej Vysokej školy výtvarného umenia s Veľkovojvodskou sázskou 
umeleckopriemyslovou školou pričlenením oddelenia staviteľského umenia. 
 
 

                                                           
13 Pozri monografiu:Bauhaus 1919 – 1933. Berlín: Benedikt Taschen, 1990, IS. Pozri stručnú 
charakteristiku : Bauhaus. In: Lexikon der Kunst. Band I. A-F. Leipzig: VEB E.A. Seemann, 1968, 
str.227-229. 
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Ciele Bauhausu 
 
Bauhaus sa snažil o jednotu (integritu) umeleckých činností, o znovuzjednotenie 
všetkých pracovných umeleckých činností: sochárstva, maliarstva, umeleckých 
remesiel a remesla – o nové stavebné umenie ako jeho nerozlučnú súčasť. 

Posledným, aj keď vzdialeným cieľom Bauhausu, bolo jednotné umelecké 
dielo, vo svojej jednote „veľká stavba”, v jednote ktorej nie je žiadna hranica 
medzi monumentálnym umením a dekoratívnym umením. Bauhaus chcel 
vychovávať architektov, maliarov a sochárov všetkých stupňov podľa ich 
schopností ako statočných remeselníkov alebo samostatne tvoriacich umelcov. 
Usiloval sa založiť pracovné spoločenstvo vedúcich a nastávajúcich dizajnérov 
(Werk-Künstler), ktorí by vedeli jednotne vytvoriť stavby, a to v rovnakom 
duchu a v ich celistvosti (hrubá stavba, výroba, zariadenie). Toto cieľové 
zameranie dokumentuje príkladnú toleranciu medzi tvorcami architektúry. 
 
 

Rozsah výučby 
 
Vyučovanie v Bauhause obsahovalo všetky praktické a vedecké oblasti 
výtvarnej tvorby vrátane všetkých remeselníckych odvetví. Študenti sa 
vzdelávali tak remeselnícky (1), ako aj výtvarne v oblasti kresby a maľby (2), 
ale tiež vedecko-teoreticky (3). Dokumentuje to tolerantnú harmóniu 
jednotlivých častí štúdia k celku – profilu absolventa. 
 

1. Remeselnícke vzdelanie 
Tento druh vzdelávania bol realizovaný buď vo vlastných postupne sa 
rozširujúcich dielňach, alebo v cudzích dielňach na základe dohody. 
Remeselnícke vzdelávanie vzťahovalo sa na: 

 
a. sochárov, kamenárov, štukatérov, rezbárov, keramikárov, 

odlievačov do sadry, 
b. kováčov, zlievačov a zámočníkov, 
c. stolárov, 
d. dekoračných maliarov, sklomaliarov, mozaikárov, 

emailistov, 
e. linorytcov, drevorytcov, litografov, 
f. tkáčov a umeleckých tkáčov. 
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Remeselnícka výučba tvorila základ prípravy v Bauhause. Každý študent si 
musel osvojiť aspoň jedno remeslo. 
 

2. Umelecká kresliarska a maliarska príprava 
Tento druh vzdelávania obsahoval nasledujúce výtvarné problémy: 

a. voľné škicovanie spamäti a podľa fantázie, 
b. kresbu a maľbu hláv, aktov a zvierat, 
c. kresbu a maľbu krajiny, figúr, rastlín a zátiší, 
d. komponovanie, 
e. tvorbu nástenných obrazov, tabuľových malieb a intarzií, 
f. navrhovanie ornamentov, 
g. kreslenie a konštruovanie písma, 
h. konštrukčnú a projekčnú kresbu, 
i. urbanistické navrhovanie (záhrady, parky, interiér a exteriér 

architektúry), 
j. navrhovanie nábytku a úžitkových predmetov. 

 
3. Vedecko-teoretická výučba 

V programe vedecko-teoretickej prípravy boli obsiahnuté: 
a. dejiny umenia, avšak nie v zmysle prednášok histórie slohov 

po sebe nasledujúcich, ale prostredníctvom živého 
poznávania historických spôsobov práce a výtvarných 
techník, 

b. vedy o materiáloch, 
c. anatómia na živom modeli, 
d. náuka o farbe z fyzikálneho a chemického hľadiska, 
e. racionálne postupy v maľbe, 
f. základy účtovníctva, uzatvárania zmlúv a pracovné predpisy 

(prijímanie do práce), 
g. prednášky všeobecného záujmu zo všetkých oblastí umenia a 

vedy. 
 
Všetko uvedené bolo uskutočňované v intenciách tolerancie individuálnych 
záujmov a schopností študentov.  
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Rozdelenie výučby 
 
Vzdelávanie bolo rozdelené do troch častí a tomu zodpovedal aj program:14 
 

1. Učebný plán pre učňov. 
2. Učebný plán pre tovarišov. 
3. Učebný plán pre mladých majstrov. 

 
Vzdelávanie bolo ponechané na zváženie jednotlivým majstrom v rámci 
všeobecného programu a časovo-tematického plánu, ktorý sa pripravoval pre 
každý semester. Direktívne prístupy boli takto nahradené toleranciou a 
individuálnym výberom. 

Aby sa poskytlo študentom čo najvšestrannejšie a najrozmanitejšie technické 
a umelecké vzdelanie, bol tematický plán rozdelený časovo tak, aby každý 
budúci architekt (aj začínajúci) sa mohol zúčastniť aj iného, nielen svojho 
programu. Na štúdium mohla byť prijatá každá spôsobilá osoba (bez ohľadu na 
vek a pohlavie), u ktorej rada majstrov Bauhausu uznala jej predošlé vzdelanie 
ako postačujúce.  
 
 

Architektúra a koncepcia činžovej výstavby – „žiariace mestá” 
 
Walter Gropius a celý Bauhaus vynikal schopnosťou robiť si reklamu. Bola to 
schopnosť, ktorá sa osvedčila aj vo francúzskom umení módy a ktorá v 20. 
storočí začala mať kľúčový význam. Takúto výnimočnú schopnosť mal aj 
Charles-Édouard Jeanneret (1887 – 1965), švajčiarsky architekt, ktorý sa pridal 
ku Gropiusovi a stal sa vodcovskou osobnosťou moderného hnutia 
v architektúre.15 Z rytca hodinkových ciferníkov sa stal neskôr v Berlíne (ako 
žiak Petra Behrensa, ktorý učil aj Waltera Gropiusa) uznávaný architekt. Keď si 
v roku 1922 založil svoju projektovú kanceláriu, dal jej i sebe príťažlivejšie 
meno (i logo): Le Corbusier. Na Le Corbusierovi je pozoruhodné nielen to, že 
nahradil estetiku vedou a inžinierstvom, ktoré jej slúžili, ale aj jeho mylné 
presvedčenie, že existuje iba jediný spôsob, ako tvoriť architektúru. Potvrdzujú 
to donucovacie výrazy v jeho spisoch typu „musieť”, v zmysle odporúčania: 

                                                           
14 Pozri a porovnaj : „Lehrplan” a tiež „Semesterplan”. In: Bauhaus 1919–33. Berlin: Benedikt Tascher, 
1990, IS, str. 136. Pozri tiež: ZYGMUND, Václav: Stručné dějiny moderného malířstvi. Praha: SPN, 1971, 
str. 213-229. 
15 Pozri: Le Corbusier (1887 – 1965). In: POHRIBNÝ, Arsen: Malý labyrint výtvarného umění. Praha: 
SNDK, 1968, str. 86-87. 
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„Musia prísť” „architekti-vojaci”, ktorí „postavia kompletne dom za tri dni”. 
V zmysle francúzskeho zákona z roku 1922 (o podpore lacného bývania) 
presviedčal automobilky Renault, Citröen a Voisin, aby sa s ním spojili pri 
výstavbe nových sídlisk, ktorým dal meno Žiariace mestá.16 

Corubsierove fantastické projekty boli predmetom satirickej kritiky Fritza 
Langa17 vo filme Metropolis (1926) a Charlie Chaplina vo filme Moderná doba 
(1936). Corbusier bol ovplyvnený technikou strojov a dával ich ako príklad 
architektom. Tým vedome bránil konštruktivizmus18, ktorý bol proti starobylosti, 
secésnej zdobnosti – za jednoduchosť. Toto inžinierske „čisté myslenie” malo 
ohniská v bývalom ZSSR (Tatlin, Rodčenko, Lisickij), v Holandsku (skupina de 
Stijl), vo Francúzsku (Le Corbusierov L’Esprit nouveau) a v Nemecku 
(Bauhaus). Táto zdanlivo „dehumanizačná” koncepcia činžovej výstavby mala 
odstrániť nedostatok zdravých a svetlých bytov pre masy pracujúcich. Okrem 
architektov Bauhausu bola navrhovaná aj inými architektmi. Napr. 
L.K. Hilberseimer19 v roku 1924 navrhol do skupiny združené pravouhlé 20-
poschoďové bloky, prepojené v počte po desať. Ďalším bol Mies van der Rohe 
(1886 – 1969)20 od roku 1930 viedol Bauhaus, projektoval podobne ako 
Gropius, Le Corbusier, J. P. Oudeom vysoké obytné bloky. Rohe navrhoval aj 
moderné rodinné domy pre bohatých. Bol ešte väčším puristom než Le 
Corbusier. Postupne konštruktivizmus začal uplaťňovať aj iné požiadavky, 
zložky a funkcie stavby. Dom musel byť nielen ako krabica pre účely a funkciu 
bývania, ale dbalo sa aj na stavebné hmoty, prevádzkovú hospodárnosť, klímu, 
akustiku, všetko sa premenilo sa na funkcionalizmus.21 Na bytovom zariadení, 

                                                           
16 Podľa diela: JOHNSON, Paul : Dejiny umění: Nový pohled. Praha: Academia, 2006, str. 630. 
17 LANG, Fritz (* 1890, † 1976). V porovnaní so slávnym Charlie Chaplinom je menej známy. 
Rakúsko-americký filmový režisér, ktorý od romanticko-bájoslovných tém (Nibelungovia) a 
spomínaného filmu Metropolis prešiel k dobrodružným mučivo-psychologickým drámam (Vrah je 
medzi nami) a k témam spoločensko-kritickým (Bol som zlynčovaný) so silným emócionálnym, ale 
nejasným sociálnym dosahom. 
18 Pozri: KONSTRUKTIVISMUS. In: Lexikon der Kunst. Band II. G-Lh. Leipzig: VEB A. S. Verlag, 
1971, str. 683-685. Pozri tiež: POHRIBNÝ Arsen: Malý labyrint výtvarného umění. Praha: SNDK, 1968, 
str. 198-199. 
19 HILBERSHEIMER, Ludwig, K. (1885–1967 Chicago). Študoval v Karlsruhe a bol činný v Berlíne. 
V rokoch 1929 – 33 učil v Bauhause v Dessau. Po emigrácii do USA (1938) stal sa profesorom pre 
mestské a regiónalne plánovanie v Illinois inštitúte v Chicagu. Jeho koncepcia miest bola orientovaná na 
racionalizáciu a decentralizáciu. Z málo známych stavieb významným je Weißenhofsiedlung v 
Stuttgarte (1927) a viacero obytných domov v Berlíne. Pozri: Brockhaus Encyklopädie. Zehnter Band 
(HERR-IS). Mannheim: Brockhaus, 1989, str. 69. 
20 MIES VAN DER ROHE bol významný architekt a učiteľ v Bauhause. Obšírnejšie pozri: Brockhaus 
Encyklopädie in vierundzvanzig Bänden. Neunzehnte, völlig neu bearbeitete Auflage. Vierzehnter Band. 
Mag-Mod. Mannheim: Brockhaus, 1991, str. 574-575. 
21 Pozri: POHRIBNÝ, Arsen: Malý lexikon výtvarného umění. Praha: SNDK, 1968, str. 136-138. 
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skle a iných doplnkoch muselo byť iba všetko funkčné, dom – ako stroj. Mies 
von der Rohe sa po 2. svetovej vojne stal projektantom veľkých obytných 
blokov tohto štýlu určených pre pracujúcich. Jeho stavby boli potom 
napodobňované po celom svete. Táto ideologická architektúra vznikla najmä na 
nemeckej pôde. Bruno Taut22 a Martin Wagner postavili v rokoch 1925 – 31 
sídlisko Berlin-Britz v tvare podkovy pre 50 tisíc ľudí. Podobne budova Karl-
Marx-Hof vo Viedni (1928) autora Karla Ehna23, postavená pre robotníkov, bola 
poňatá ako ideologické sídlo komúny. Diktátori sa usilovali vnútiť robotníkom 
aj nový spôsob pohľadu na umenie i na jeho tvorbu. 

Tvorba a výučba Bauhausu bola zameraná na architektúru, sochárstvo, 
maliarstvo, grafiku, textil, scénografiu, typografiu, keramiku, kov, sklo, úžitkovú 
drevársku tvorbu, fotografiu, film a kinetické umenie. Vplyv a politické zásahy 
fašizmu do života školy spôsobovali vážne rozpory a v roku 1928 W. Gropius a 
L. Moholy-Nagy odišli zo školy. Bauhaus sa presťahoval do Desssau a 
riaditeľom sa stal Hannes Mayer.24 Aj v tomto období sa nepodarilo zjemniť 
vnútorné rozpory a vonkajšie politické tlaky. L. Mies van der Rohe a 

                                                           
22 TAUT, Bruno (* 1880 Kaliningrad; † 1938 Ankara) bol nemecký architekt, jeden z predstaviteľov a 
reformátorov nemeckej architektúry. Pracoval v Magdeburgu (1921 – 1924), potom v Berlíne. V rokoch 
1931 – 32 bol profesorom na Vysokej škole technickej v Charlottenburgu. V roku 1932 bol pozvaný do 
Moskvy ako konzultant a následne v roku 1933 odišiel do Japonska. Od roku 1936 bol profesorom na 
Vysokej škole technickej v Carihrade. 
23 EHN, Karl, uplatňoval vo svojich projektoch princípy, podobne ako nemeckí architekti – 
funkcionalisti, konštruktivizmu a funkcionalizmu s ideovým podfarbením „lacného bývania”. 
24 MAYER, Hannes (* 1889 Basel; † 1954 Lugano) svoju umeleckú kariéru postavil na odbornej 
príprave. Vyučil sa najprv za murára. Potom pracoval v stavebnej firme a navštevoval 
Umeleckopriemyslovú školu v Bazileji. V rokoch 1912 – 1913 pracoval v štúdiu architektúry Alberta 
Froelicha a potom pri Emilovi Schaudtovi v Berlíne. Absolvoval študijný pobyt v Anglicku (1912 – 
1913). V roku 1916 sa stal riaditeľom offisu v Mníchovskom ateléri Georga Metzendorfa, následne – až 
do roku 1918 – bol oblastným riaditeľom Kruppskej stavebnej správy v Essene. Od roku 1919 bol 
architektom v Bazileji a v rokoch 1919 – 1924 sa podieľal na výstavbe sídliska Freidorf pri Bazileji. 
Následne bol v Belgicku (1924). Potom v ateliéri H. Wittwera vyprojektoval spolu s Wittwerom 
Peterskú školu v Bazileji (1926) a budovu Spolkového snemu v Ženeve (1926 – 27). Od apríla 1927 do 
marca 1928 pôsobil v Bauhause ako majster pre architektúru. Potom až do júla 1930 bol riaditeľom 
Bauhausu a vedúcim stavebného oddelenia. Do Bauhausu prizval Hansa Wittwera (1928 – 1929), aby 
spolu s ním a so stavebným oddelením vytvoril svoje najvýznamnejšie dielo: ADGB – Spolkovú školu v 
Bernau pri Berlíne (1928 – 1930). Po jeho politicky motivovanom prepustení z Bauhausu a po následnej 
likvidácii Bauhausu bol pozvaný na miesto profesora na Vysokú školu architektúry WASI v Moskve. 
Od r. 1934 pracoval ako vedúci kabinetu pre bytový dizajn na Akadémii architektúry. Potom pôsobil 
opäť vo Švajčiarsku (1936 – 1939), kde sa podieľal na výstavbe detského domova Mümliswil. V rokoch 
1939 – 1949 žil v Mexiku a pôsobil tu ako architekt a urbanista (projektant) miest v rôznych 
inštitúciách. Naposledy bol riaditeľom vydavateľstva. V roku 1949 sa vrátil späť do vlasti, od roku 1954 
pôsobil v Crocifisso di Savasa v Lugane, kde v tom istom roku zomrel. Napriek malému počtu veľkých 
projektov patrí Hannes Mayer k najvýznamnejším funkcionalistom v architektúre 20. storočia. (Pozri o 
ňom bibliografiu v diele: Bauhaus 1919 – 1933. Benedit Taschen: 1990, IS, str. 248). 
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V. Kandinsky sa rozhodli preniesť školu roku 1932 do Berlína. Toto tretie 
obdobie netrvalo dlho, fašisti roku 1933 Bauhaus rozohnali, a to preto, že tak 
medzi učiteľmi-umelcami, ako aj medzi študentmi bol značný počet Židov. Časť 
učiteľov okolo L. Moholy-Nagya v USA založila Nový Bauhaus – New 
Bauhaus. Tento akt likvidácie školy patrí k najväčším vulgárnym prejavom 
intolerancie na pôde školstva a vzdelávania vo fašistickom Nemecku. 

Ideový vplyv Bauhausu sa prejavil ešte v čase jeho existencie. Podobné 
školy, aká bola vo Weimare, vznikli aj v ďalších mestách Európy – v Budapešti, 
v Prahe, v Bratislave. V prvom období išlo o strednú školu úžitkového 
výtvarníctva, po presťahovaní do Dessau bola ustanovená ako Vysoká škola 
úžitkového výtvarníctva v Dessau. 

Fašizmus bol úzko spojený s umeleckým hnutím menom futurizmus.25 Jeho 
idey boli zhodné s názormi Corbusiera – s odmietaním minulosti. Manifest 
futuristov napísal Gine Severini26 (1883 – 1966) a publikoval ho v roku 1910. 
(„Budeme bojovať proti fanatickému, nevedomému a snobskému náboženstvu 
minulosti, živenému nedobrým vplyvom múzeí. Búrime sa proti obdivovaniu 
starých obrazov, sôch a predmetov...”. ) Jeho zástancom bol aj Benito Mussolini, 
vrcholný predstaviteľ fašizmu v Taliansku. Spočiatku bol horlivým prívržencom 
marxizmu (pochválil ho aj Lenin) a tiež nadšeným prívržencom futurizmu, ktorý 
zodpovedal jeho predstave, ako prebudiť k činu – pokroku Taliansko, ktoré 
„spalo”. Mussolini, tak ako Gine Severini, bol netrpezlivým a dynamickým 
človekom. 

Obrazy futuristov prezentovali stroje, lietadlá, vlaky, mechanizmy, strely – 
všetko, čo bolo z kovu a čo sa pohybovalo. Mussolini vlastnil podobné inštinkty 
ako futuristi. Mnohých si získal a pridali sa k jeho hnutiu „čiernych košelí”, 
pomocou ktorého sa v r. 1922 dostal k moci. Tento fakt umožnil futuristom 
získať dobré pozície a zákazky. Severini pracoval na lukratívnych maliarskych 
dekoráciách a mozaikach v Miláne (Palác spravodlivosti) a na Univerzite 
v Padove. Mussoliniho fikciou bolo pripodobniť Taliansko starému Rímu, čo ho 
viedlo k financovaniu veľkého množstva verejných budov, a to aj železničných 
(hlavné nádražie v Miláne, ako aj Santa Maria Novella vo Florencii 1935). 
Presadil zákon o 2 % na verejné stavby pre umenie Ufficio per l’Arte 
Contemporanea, bol vytvorený Fašistický syndikát umelcov, ale aj moderné 
letisko v Miláne. 

                                                           
25 Pozri: HOOG, Michel: Futurizmus a talianske maliarstvo. In: PIJOAN, José: Dejiny umenia 9. Bratislava 
: Odeon, 1986, str. 163-168. Tiež: Lexikon moderného maliarstva. Bratislava : Tatran, 1968, str. 128-
130. 
26 SEVERINI, Gine (* 1883 Cortone, † 1966 Paríž); talianský maliar. Pozri: Lexikon moderného 
maliarstva. Bratislava : Tatran, 1968, str. 333-334. 
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Fašizmus v Taliansku bol v ranom období 20. rokov hnutím so širokou 
základňou. Paul Johnson hovorí, že „hlásili sa k nemu početní Židia z vyšších 
vrstiev, ktorí mu pomohli vtlačiť pomerne tolerantný charakter, zvlášť v umení. 
Keď Mussolini prevzal od nacistov antisemitizmus, Židia i ďalší ľudia od 
fašizmu odpadli”.27 S uvedeným skončili aj všetky Mussolinim zamýšľané 
umelecké projekty. 
Ťažko možno jednoznačne odpovedať na otázku, prečo umelecká politika 

fašizmu bola k výtvarnému umeniu taká deštruktívna a intolerantná. Je to 
nepochopiteľné tým viac, že Hitler sa sám pokladal za umelca. Potvrdzuje to aj 
Paul Johnson, keď hovorí, že „...umenie bolo vedľa antisemitizmu jeho 
najväčšou vášňou...”.28 

Už pred druhou svetovou vojnou sa v Nemecku vyskytli netolerantné 
symptómy cenzúry. Po prvej svetovej vojne roku 1914 prvým krokom k cenzúre 
bolo nariadenie ministra pre výchovu Fricka odstrániť 70 obrazov z expozície 
v múzeu vo Weimare. Riaditeľ múzea, ktorý obhajoval umelecké hodnoty 
obrazov Otta Dixa, Emila Noldeho a Oskara Kokoschku, bol prepustený zo 
zamestnania. Dôvodom bola „skutočnosť”, že „bránil” ríšskemu príkazu 
odstrániť „kozmopolitické a boľševické obrazy” a obrazy nemeckého 
expresionizmu.29 Uvedená požiadavka vyplývala z globálnej politickej situácie, 
ktorá bola namierená proti Židom. K uvedenej diskriminácii bol priradený aj 
postoj k čiernej rase, čo potvrdil aj samotný Frickov výrok, že je potrebné 
postaviť sa proti negerskej kultúre a podporovať našu tradíciu. Diskriminovaní 
boli aj sociálno-politickí kritici: Otto Dix30 a George Gross31. 

Na rozdiel od talianskych fašistov reprezentovaných Mussolinim, ktorí boli 
spriaznení s talianskym futurizmom ako moderným smerom v umení, 
v Nemecku bola iná situácia. Goebbels, zodpovedný v Ríši za propagandu a 

                                                           
27 JOHNSON, Paul : Dějiny umění. Nový pohled. Praha : Academia, 2006, str. 627. 
28 Ibidem. 
29 Podľa Johnsona, Paula vo vyššie spomínanom diele: Dějiny umění: Nový pohled. 
30 OTTO DIX (1891 – 1969) bol maliar a grafik – umelec nemeckej moderny. Odmietal akékoľvek -
izmy. Svojím kritickým realizmom nastavoval nemeckej spoločnosti demaskujúce zrkadlo. Bol 
zaradený medzi autorov „zvrhlého umenia” a v roku 1933 bol zbavený profesúry na Drážďanskej 
akadémii. Od roku 1936 žil natrvalo pri Bodamskom jazere, kde aj zomrel. Slávny je jeho dvojpotrét 
Umelcovi rodičia, 1924, olej, 118 x 131 cm, v ktorom nekompromisne prezentuje indexovými znakmi 
(tvár a ruky) ťažký život svojich rodičov. 
31 GEORGE GROSZ (1893 – 1959) bol maliarom a karikaturistom. Známy je jeho Malý Groszov 
album. Patril tiež do skupiny „zvrhlých umelcov”. Najzávažnejšie jeho dielo je olejomaľba PILIERE 
SPOLOČNOSTI, 1926, olejomaľba na plátne. Zobrazuje v ňom groteskné figúrky, ktoré sú alegóriami 
politikov. V pozadí pochodujúca armáda, zľava tlačový magnát s nočníkom na hlave, politik s výkalmi 
v hlave a v popredí opitý nacista s mečom. (Dickinsová, Rosie-Griffithová, Mari: Spoznávame umenie. 
Bratislava : Perfekt, a.s., 2004, 109). 
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kultúru, chcel „nemecký expresionizmus” akceptovať, ale neuspel. Ideológ 
Alfréd Rosemberg32, ktorý v roku 1927 rozvinul v Nemecku kampaň za 
nemeckú kultúru, získal proti expresionizmu priazeň Hitlera. V dôsledku toho 
bola 18. júna 1937 v Archeologickom inštitúte v Mníchove veľká výstava 
takzvaného „zvrhlého” umenia (Entartete Kunst). V expozícii bolo 650 obrazov 
od 112 umelcov. Obrazy pochádzali z 32 nemeckých zbierok. Výstava svojím 
charakterom pripomínala veľké výstavy dadaizmu z rokov 1920 – 1922. Boli na 
nej zastúpení výzamní maliari, akými boli Corinth, de Chirico, Dix, Ensor, 
Gauguin, Grosz, Chagall, Kandinsky, Matisse, Munch, Nolde a ďalší. Výstava 
bola veľmi úspešná a z Mníchova putovala po celom Nemecku.33 

S nástupom Hitlera k moci – je potrebné objektívne priznať – sa konalo 
mnoho výstav, ktoré boli organizované štátom, ale nevyvolávali také nadšenie, 
aké bolo v prípade výstavy „zvrhlého” umenia. Táto forma umeleckého hnutia 
inšpirovala Hitlera k myšlienke vybudovať v štýle rímskeho Panteónu Dom 
nemeckého umenia. Mal mať prísne klasicistický charakter, preto na riešenie 
tohto stánku si Hitler povolal Paula Ludwiga Troosta, svojho hlavného 
architekta. Po jeho smrti realizáciou stavby bol poverený Albert Speer.34 Zámer 
sa ale neuskutočnil. Príčina bola veľmi prozaická: Hitler sa nevedel rozhodnúť, 
či veľkorysý Dom umenia bude v Linzi, v meste vedľa jeho rodiska, alebo 
v Mníchove. 

Je známe, že Hitler podporoval aj športové stánky: atraktívne štadióny pre 
veľký počet ľudí s vynikajúcimi technickými vymoženosťami využitia 
svetelných a zvukových efektov. Takým bol Speerov stadión v Norimbergu. 

                                                           
32 ROSENBERG, ALFRÉD (1893 – 1946) bol významný nemecký politik a publicista. Od roku 1919 
bol členom a popredným ideológom NSDAP. V rokoch 1923 – 1945 bol trvalo šéfredaktorom 
ústredných novín Völkischer Beobachter. V r. 1941 – 1945 bol ríšskym ministrom pre obsadené územia 
na východe. Vyznamenal sa ako extrémny antikomunista, antisemita a bojovník za „rasovú čistotu”. 
Norimberský tribunál ho po vojne odsúdil na trest smrti. Bol popravený. (Pozri: Všeobecný 
encyklopedický slovník. M-R. (PAVLIČKA, Ivan a kol.). Praha : Cesty, 2002, str. 948). 
33 Podľa diela: JOHNSON, Paul: Dějiny umění. Nový pohled. Praha : Academie. 2006, str. 630 a 
následujúce strany. 
34 SPEER, Albert (* 1905 Mannheim, † 1961 Londýn) bol významný privilegovaný Hitlerov architekt a 
politik. Vyznamenal sa svojimi megalomanskými projektmi na prestavbu Berlína, Mníchova a iných 
miest. Projektoval budovu Reichstagu a komplex Obersalzbergu. Ako architekt, ale aj ako politik, 
preukázal neobyčajné organizátorské schopnosti. Preto ho Hitler „stiahol” z roly architekta do politiky. 
Bol členom pruskej štátnej rady (od r. 1938), poslancom ríšskeho snemu (od r. 1941), od r. 1942 
ministrom pre vyzbroj a muníciu a napokon – od roku 1943 – bol ríšskym ministrom zbrojenia a 
vojnovej výroby. Po chorobe roku 1944 sa vyslovil proti pokračovaniu vojny a odmietol splniť 
Hitlerove príkazy o „spálenej zemi”. Norimbergský vojenský tribunál ho odsúdil na 20 rokov odňatia 
slobody. Roku 1966 bol prepustený. Napísal dielo: Erinnerungen (1969), teda „Spomienky”, ako aj 
knihu s názvom (vyšla v českom preklade): V srdci třetí říše (1996). Pozri: Speer, Albert. In: 
Universum. Všeobecná encyklopedie. Díl 9 (Sp-T). Praha : Odeon, 2001. 
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Hitler inicioval aj vznik „ľudového vozidla”, ktoré poznáme pod značkou 
Volkswagen. Podobne sa zaslúžil o vybudovanie siete nemeckých diaľníc, 
z ktorých mnohé sú dodnes prevádzkované. Súčasný zberateľský dopyt po 
fašistických uniformách nám potvrdzuje názory, že nemecké uniformy vynikali 
eleganciou a vkusom. Všetko doteraz uvedené dokumentuje toleranciu Hitlera a 
nacistov ku kráse, najmä k sebe. Známy bol ich tolerantný postoj k štýlu, ktorý 
poznáme pod názvom biedermeier35, k Schinkelovej36 architektúre, ako aj 
k tvorbe romantického maliara Friedricha.37 Toto absolútne nemožno pokladať 
za pozitívnu (teda tolerantnú) stránku nacistickej politiky v umení, lebo vo 
svojom jadre sledovala rozpínavé koncepcie obsiahnuté v ideách Drang nach 
Osten. Tieto idey boli antihumánne dokumentované v koncentrákoch nielen voči 
Židom, Cigánom, ale aj voči ďalším menejcenným rasám, ku ktorým nacisti 
radili aj slovanské národy. Uvedené potvrdzuje hlásaná doktrína „krvi a pôdy” 
v traktáte Richarda Darrého38, publikovanom pod názvom Vidiek ako životný 
zdroj nordickej rasy (1928). Všetky tieto idey boli konzultované s Hitlerom. 
Mali sa naplniť vzápätí po likvidácii Židov a Slovanov. Tak by sa bol uvoľnil 

                                                           
35 BIEDERMEIER je názov dobovej formy kultúry a životného štýlu. Jeho pomenovanie si vymyslel 
básnik B.S. Santer spojením dvoch mien literárnych postáv (Biedermanna a Brummelmeiera) ako 
satirický typ priemernosti, odrážajúci sociálno-politické podmienky spoločnosti po napoleonských 
vojnách. Do popredia sa dostali stredné malomeštiacke vrstvy túžiace po pokoji a vyžití sa v 
kratochvíľach a sentimente. Biedermeier sa uplatnil v Nemecku a Rakúsku v 30. a 40. rokoch 19. 
storočia v bytovom dizajne, v umeleckom priemysle, literatúre a vo výtvarnom umení. Príznačná bola 
jeho zdobnosť („kudrlinky” a zlatá farba), ale najmä imitácia akýchkoľvek materiálov. 
36 SCHINKEL, Karl Friedrich (1781 – 1841) bol nemecký architekt obdobia klasicizmu a začiatku 
romantizmu. Bol známy tiež ako vynikajúci kresliar.Vytvoril veľa významných diel architektúry: v 
Berlíne budovu činohry divadla, spevácku akadémiu, staré múzeum; v Postupimi kostol, ale aj inde. 
Pozornosť si zaslúžia aj projekty, ktoré neboli realizované. Z nich boli skvelé najmä projekty 
kráľovského paláca pre Atény a komplex budov pre cársku rezidenciu na Kryme. 
37 FRIEDRICH, Caspar David (1774 – 1840) bol nemeckým romantickým maliarom a grafikom. 
Narodil sa v Greifswalde (v Pomoranoch). Umeleckú prípravu absolvoval na Kráľovskej umeleckej 
akadémii v Kodani. Ako 24-ročný sa presťahoval do Drážďan, kde sa vypracoval na jedného z 
predstaviteľov nemeckého romantizmu. Tu sa stal profesorom na drážďanskej akadémii  ako krajinár 
osobitého výrazu a kultivovaného koloritu. Krajina mu umožňovala vyjadriť pominuteľnosť a 
neschopnosť človeka poznať nekonečnosť zeme, ale aj vesmíru. Obrazy prezentujú fantastické scény, 
hovoria o bezmocnosti človeka pred živlami, o jeho nerovnom zápase s prírodou, ako to dokumentuje 
jeho najlepšie dielo Stroskotané nádeje. Olej, 1821, 98 x 128 cm, Hamburg, Kunsthalle. Námet 
zobrazuje loď (ako symbol nádeje), ktorá bola rozdrvená vzpínajúcimi sa kryhami ľadu. Symbolizuje 
tiež ľudskú pominuteľnosť a bezmocnosť pred živlami prírody. (Pozri: Slovník světového malířství. 
Praha : Odeon/Artia, 1991, str. 212). 
38 DARRÉ, Richard (1895 – 1953) bol nemecký politik a publicista. Vyštudoval poľnohospodárstvo, 
potom vstúpil do NS DAP a vypracoval jej agrárny program..V rokoch 1933 – 1942 bol ministrom 
výživy a poľnohospodárstva a zároveň vodcom roľníctva. Pre podiel na formulovaní a realizácii 
nacistickej politiky po vojne bol odsúdený na 7 rokov väzenia. Roku 1950 bol amnestovaný. (Pozri: 
Všeobecný encyklopedický slovník. A-F. Praha : Cesty, 2002, str. 656). 
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životný priestor na budovanie extravagantných rekreačných „záhradných miest” 
pre fašistických pohlavárov, ich prisluhovačov a nemeckú „nordickú rasu”. Na 
naplnenie Hitlerových, ako aj Speerových idey, nezostal čas. Speer Albert chcel 
z Berlína vytvoriť klasické veľkomesto (z rýdzo bieleho mramoru) s kolosálnou, 
podľa vzoru rímskeho Panteónu vytvorenou kopulou, vysokou 290 m. 
Zaujímavou bola skutočnosť, že Speerom realizovaný model Veľkej 
zhromažďovacej haly z roku 1937 vychádzal z Hitlerovej škice. Speer ako 
vynikajúci odborník mal skvelý cit aj pre stavebnú technológiu a materiály: 
železobetón odporučil na stavbu ponorkových základní, kameň pre mestá, drevo 
pre vidiek a tehlu pre baltské oblasti. Speer ani Hitler svoje projekty nestihli 
realizovať. Jednak preto, lebo architekt bol ustanovený riadením vojnovej 
výroby, ale najmä preto, lebo spolu s Hitlerom bol fašizmus porazený. 

Odborným poradcom a ideológom nacistickej architektúry bol potom Paul 
Schultze39 Naumburg – fanatický odporca modernej architektúry a urbanizmu 
dvadsiatych rokov. Svoje odborné, ale najmä ideologické názory, s príslušným 
zanietením prezentoval v dvoch publikáciách s veľavravnými názvami: Umenie 
a rasa (1928) a Tvár nemeckého domu.  
 
 

Záver k tejto časti 
 
V základných rysoch sme dospeli k poznaniu, v akých intenciách sa vyvíjalo 
ideologické výtvarné umenie v Nemecku a aké osudy ho postihli. Pravda, ani 
v tejto špecifickej množine nebol urobený taký výskum a v takom rozsahu, aby 
jeho výsledky sa priblížili k objektívnej pravde. Oproti „zvrhlému umeniu” 
veľkou neznámou ostáva pre nás množina sochárskych a maliarskych diel, ktoré 
fašistická diktatúra tolerovala a zároveň si ich cenila. Ide tu najmä o umelecké 
diela, ktoré vznikli v období od roku 1933, keď sa Hitler stal ríšskym 
kancelárom, až do roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna. Je 
prirodzené, že tak, ako to bolo v minulosti, aj teraz, časť umeleckých diel bola 

                                                           
39 SCHULTZE-NAUMBURG, Paul (* 1869 Naumburg-Almrich; † 1949 Jena) bol nemecký architekt a 
spisovateľ. Narodil sa v starobylom mestečku z 13. storočia známom svojím kláštorom, dómom, 
radnicou a kostolmi, ale najmä rezbárskymi sochami „naumburgského majstra”. V roku 1907 bol 
spoluzakladateľom pracovného zväzu Deutscher Werkbund a v roku 1930 sa stal riaditeľom 
Weimarskej vysokej umeleckej školy. V meste Saaleck (dnešná súčasť Bad Kösen) založil umelecké 
dielne, ktoré boli nasmerované proti tendenciám Bauhausu. Jeho pedagogické texty boli ovplyvňované 
jednou z rasistických ideí založenených na umeleckom stvárnení v zmysle nacionalistického socializmu. 
Pozri o ňom monografiu: N. Bormann: PAUL SCHULTZE-NAUMBURG (1869 – 1949), Maler, 
Publizist, Architrekt (1969). Tiež pozri: Brockhaus Enzyklopädie. Neunzehnter Band. Ruth-Sch. 
Mannhein: Brockhaus, 1992, str. 561. 



 
 
 

Ideologické umenie – vrchol intolerancie vo výtvarnom umení 20. storočia 

 391

zničená predovšetkým bombardovaním a následne požiarmi, časť bola 
vydrancovaná sovietskym vojskom. Podobne značná časť bola skonfiškovaná 
spojencami a nachádza sa v súkromných zbierkach alebo v rukách súkromníkov 
vo Veľkej Británii, USA a inde.  

Je známe, že fašisti odobrali štátnym inštitúciám okolo 16 000 umeleckých 
diel a možno predpokladať, že týchto, tzv. degenerovaných diel, bolo určite ešte 
viac. Paradoxne sa stalo, že nacistická kampaň, ktorá viedla k likvidácii 
moderného umenia, značnú časť tohto umenia zachránila. Nacisti aj po roku 
1945 vyvíjali úsilie moderné umenie úplne zlikvidovať.  
 
 

Ideologické umenie v Sovietskom zväze 
 
Doterajší spoločenský vývoj nám potvrdzuje, že napriek ideologickým 
rozdielom, bolo v minulosti medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym 
zväzom (ZSSR, teraz Ruskom) veľa spoločných rysov, oveľa viac než 
protikladov. To iba Hitler zveličoval, ak dával verejne najavo, že tzv. 
degenerované umenie je plodom boľševizmu. Pritom boľševizmus stotožňoval 
s „medzinárodným židovstvom”. Je pravdou, že medzi modernými umelcami, 
tzv. avantgardou, či už v nemeckom Bauhause, alebo v ruskom avantgardnom 
umení, bolo veľa Židov, ale tí vyčnievali nad priemernými tvorcami 
predovšetkým svojím talentom a umeleckým myslením. 

V Sovietskom zväze až do roku 1921 za oficiálny umelecký smer ruskej 
revolúcie (rok 1917) bol vyhlasovaný konštruktivizmus40, ktorý bol oficiálne 
tolerovaný a mal širokú spoločenskú podporu. Uplatňoval prevažne abstraktné 
geometrické tvary a konštruktívnu kompozíciu, ktorej harmónia nebola závislá 
od subjektívnych pocitov umelca. Konštruktivizmus nevznikol v čase revolúcie, 
ale o niečo skôr – takže mal ruské korene. Založil ho roku 1915 v Moskve 
Vladimír Tatlin.41 Rozšíril sa aj do iných krajín, mal teda medzinárodný ohlas. 
                                                           
40 KONŠTRUKTIVIZMUS bol modernistické hnutie na začiatku 20. stročia, ktoré bolo fascinované 
strojovou technikou. Podľa Corbusiera pre architektov (v odpore proti zdobnosti a historizmu) 
príkladom mali byťmoderné stroje, lietadlá a lode. Odtiaľ mala prísť inšpirácia pre železobetónové 
konštrukcie, v ktorých mala byť zároveň estetická sebestačnosť (jednoduchosť). Pre tvorbu architektúry 
(napr. mrakodrapov), sochárskych a maliarskych diel, nadradenú rolu plnila konštrukcia (kostra) sochy a 
obrazu, vychádzajúca z geometrického inžinierskeho myslenia.V Európe boli štyri ohniská tohto 
myslenia. Prvé reprezentoval bývalý Sovietský zväz (Tatlin – pôvodca, Rodčenko, Lisickij), druhé 
ohnisko Holandsko (skupina de Stijl), tretie ohnisko Francúzsko (Le Corbusierov L’Esprit nouveau) a 
štvrté Nemecko (Bauhaus). Pozri: Ruské revoluční avantgardy. In: ZIGMUND, Václav: Stručné dějiny 
moderního malířství. Praha: SPN, 1971, str. 144-169. 
41 VLADIMÍR JEVGRAFOVIČ TATLIN (1885 – 1953) bol maliarom, zakladateľom konštruktivizmu, 
ktorý svoju tvorbu podriadil ideám revolúcie (1917). Bol všestranne nadaný. Pracoval ako námorník, 
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Naum Gabo a Antoine Pevsner42 v roku 1920 napísali teóriu 
konštruktivistického sochárstva v diele s názvom Realistický manifest. Princípy 
konštruktivizmu preniesli umelci aj do iných druhov umenia. Do typografie, ale aj 
do interiérov bytového dizajnu preniesol princípy konštruktivizmu El Lisickij.43 
Vo svojej tvorbe (vrátane fotografie) ich uplatňoval aj Alexander Rodčenko.44 

                                                           
študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Moskve, odišiel do Berlína s ukrajinskou skupinou (člen 
orchestra; 1913). Pobyt mu umožnil navštíviť Paríž, menovite Picassa, ktorý ho fascinoval. Ako 
prívrženec revolúcie v rokoch 1918 – 1919 bol učiteľom na leningradskej a moskovskej Akadémii. 
Pracoval ako politický funkcionár, učil na Umeleckom inštitúte v Kyjeve, zaoberal sa navrhovaním 
malých lietadiel-klzákov („Letatlin”), v 40-tych rokoch pracoval ako scénický výtvarník. Jeho 
všestrannosť, záujem o experimenty s materiálom, progresivita, aspekty konštruktivizmu a funkcie 
tvorby dali jeho dielu osobitý charakter. Najvýznamnejšie dielo Tatlina bol Pomník Tretej 
internacionály (1919 – 1920). Projekt predpokladal monumentálnu konštrukciu s naklonenou osou a so 
sklenenými priestormi, ktoré sa mali otáčať okolo vlastnej osi. Žiaľ, toto konštruktivistické dielo sa vo 
vtedajšej dobe nedalo realizovať, ale ostalo intelektuálnym bohatstvom architektúry. Pozri: Dejiny 
ruského umenia od začiatkov po súčasnosť. Bratislava : Pallas, 1977, str. 344. 
42 NAUM GABO (1880 – 1977) a ANTOINE PEVSNER (1884 – 1962) boli bratia, ktorí vyštudovali v 
zahraničí a boli inžiniermi i sochármi. Upútal ich konštruktivizmus, preto sa po skončení revolúcie s 
nádejami vrátili do Sovietskeho zväzu. Žiaľ, nádeje boli sklamaním, ale ich podiel na rozvoji 
konštruktivizmu bol značný.Vynikli predovšetkým v oblasti modernej plastiky, v ktorej používali 
netradičné sochárske materiály: plasty (plexisklo), kov (drôt), ale aj iný klasický materiál. Princípy ich 
tvorby zodpovedali konštrutivizmu v maliarstve. Obidvaja ostali konštrutivizmu verní, Sovietskemu 
zväzu, žiaľ, nie. Gabo odišiel do Anglicka a Pevzner do Francúzska. 
43 EL LISICKIJ (vlastným menom ELIEZER MARKOVIČ); (* 1890 Smolensk; † 1941 Moskva) bol 
vynikajúcim a všestranným umelcom. Študoval na Vysokej škole technickej v Darmstadte (1909 – 
1914). Po návrate do Ruska ovplyvnili ho konštruktivisti a Malevič, s ktorým sa zoznámil roku 1919 vo 
Vitebsku na bývalej Chagalovej škole. V tomto období vytvoril sériu abstraktných kresieb, malieb a 
architektúr. Objekt v priestore nebol predmetom jeho záujmu. Tejto tvorbe dal názov Proun, ktorým 
menom potom označil celé svoje dielo. V roku 1921 ho menovali za profesora moskovskej akadémie, 
ale negatívne postoje k novému umeniu podnietili jeho odchod do Berlína. Spoznal sa s Moholy-
Nagyom, spriatelil sa s ním a priaznivo ho ovplyvňoval, najmä v jeho doméne – v typografii kníh, 
rôznych časopisov, katalógov a plagátov, ktoré ho preslávili. 
44 ALEXANDER RODČENKO (1891 – 1956) bol ďalším konštruktivistom, ktorého zaujali Tatlinove 
myšlienky. Zoznámenie sa s Malevičom, ku ktorému prechovával krátky čas priateľstvo, ktoré vyústilo 
do abstraktných kompozícií (Čierna na čiernej; 1918). Maľby vytvoril ako odpoveď na Malevičove 
cykly. Ako mnohí, aj Rodčenko sa tiež angažoval v politickom a kultúrnom živote nového sovietskeho 
štátu v rôznych umeleckých funkciách. Stal sa profesorom na Akadémii známej pod skratkou 
VCHUTEMAS (Vyššije chudožestvennyje techničeskije masterskije) a dekanom technickej fakulty. 
Jeho umelecké zásluhy spočívajú v tom, že v roku 1921 ako prvý vytvoril kinetické (pohybové) objekty 
a naplnil tak ideu, že v novej dobe majú byť umelci predovšetkým technikmi a inžiniermi a ich tvorba sa 
musí opierať aj o racionálne myslenie. Pracoval s režisérom Vetrovom na dokumentárnych filmoch 
nazvaných „Kinooko”. Robil typografické úpravy pre rôzne časopisy, spolu s Vladimírom 
Majakovským navrhovali plagáty, bol jeden z prvých, kto používal fotomontáže. Rovnako bol jedným 
zo zakladateľov športovej fotografie. Búral „bariéry” medzi umením a životom. 
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Kazimír S. Malevič45, ktorý založil suprematizmus46, jeho princípy 
absolutizoval do abstraktnej maľby. V Holandsku podobné ciele v maľbe 
sledoval neoplasticizmus47 Piet Mondrian48 a Theo van Doesburg49 zo skupiny 

                                                           
45 KAZIMIR S. MALEVIČ (* 1878 Kyjev; † 1935 Leningrad) patril medzi najväčšie zjavy ruských, ale 
aj svetových avantgárd moderného umenia. Spolu s Mondrianom a Kandinskym im patrí primát 
priekopníkov abstraktného maliarstva. Jeho maliarske začiatky boli ovplyvňované postimpresionizmom, 
fóvizmom a kubizmom, ktorého sa stal v Rusku priekopníkom. Od roku 1912 maľuje v Legérovom 
štýle s dôrazom na geometrickú formu (Brusič nožníc). Postupne dospel k abstraktnej forme a v Moskve 
vystavuje Čierny štvorec na bielom pozadí (1913). Vzápätí prišiel kruh, kríž a trojuholník. Z týchto 
prvkov vytvoril veľa kompozícií. Vrchol jednoduchosti docielil maľbou Biely štvorec na bielom pozadí 
(1919). Vystavil ho tiež v Moskve. Ešte v roku 1918 prevzal vedenie Vitebskej akadémie, ktorú založil a 
dovtedy viedol Marc Chagall. Tu vydal svoju knihu O nových systémoch v umení a rozpracoval 
vyučovaciu metódu na základe suprematistických zásad. Bolo to obdobie, keď bol presvedčený, že 
skončila éra iluzionizmu, a teda aj závesneho obrazu. Malevič bol menovaný za profesora na prvej 
moskovskej Národnej škole úžitkového umenia. Očakávania o modernizme sa nenaplnili a Malevič 
sklamaný odišiel do Leningradu, kde pôsobil až do smrti. Ešte predtým, v roku 1926, odišiel do Berlína, 
do Bauhausu, aby pripravil vydanie svojej knihy Die gegenstandslose Welt (‚Bezpredmetný svet‘). V 
nej ide o rozpracovanie manifestu suprematizmu z roku 1915. V roku 1917 vystavil celý rad 
architektonických objektov. Nemožno prehliadnuť jeho dielo Od Cézanna k suprematizmu, ktoré vyšlo 
v Moskve roku 1921. Malevič sa po návrate z Berlína (1926) vrátil do Leningradu, kde maľoval portréty 
v duchu renesančnej maľby, v ktorých cítiť vplyv ikôn. Umrel v milovanom meste. Pochovali ho v 
rakvi, ktorú si sám vymaľoval. 
46 SUPREMATIZMUS (vznikol z analytického kubizmu v rokoch 1910 – 1913) je pomenovanie pre 
geometrickú abstrakciu, ktoré meno vymyslel K. MALEVIČ. Jej stavebnými prostriedkami sú: 
obdĺžniky (štvorce), kruhy, trojuholníky, kríže. Prvé podujatie (výstavu) zorganizoval r. 1913 Malevič, 
kedy vystavil Čierny štvorec na bielom pozadí. Manifest hnutia zredigoval a publikoval až roku 1915 v 
spolupráci s V. Majakovským a inými avantgardnými spisovateľmi. 
47 NEOPLASTICIZMUS. Bolo to umelecké hnutie, ktoré pomáhalo stabilizovať základy 
nezobrazujúcich umení. V Európe, ale najmä v Rusku ich bolo príliš veľa a boli si príbuzné. Na jednej 
strane boli tendencie subjektívnej abstrakcie (orfizmus a subjektívna abstrakcia Kandinskeho) v 
protipóle s tendenciou objektívnou, ktorou je neoplasticizmus. Jeho zakladateľom bol Piet 
MONDRIAN, významný predstaviteľ holandských konštrukvistov združených okolo časopisu De Stijl. 
Hlásil sa k nim aj Theo van Doesburg. 
48 MONDRIAN, Pieter Cornelis (* Amersfoorte 1872; † 1944 New York) bol maliarom dlhého a 
úporného hľadania a zápasu o tvorbu, ktorá dostala pomenovanie neoplasticizmus. Je osnovaná na 
geometrizácii obrazovej plochy v horizontálnom a vertikálnom členení. Obdĺžniky a štvorce sú uložené 
pod pravým (R) uhlom. Používal obmedzenú farebnosť troch chromatických (základných) farieb (Č, M, 
Ž) a troch achromatických (B, Č, S). Základné pravidlá neoplasticizmu vyvodili z „výtvarnej 
matematiky” holandského matematika, filozofa Schoenemeckersa. Pátranie po abstrakcii vyústilo do 
úspešného záveru potom, čo zrealizoval témy More (1915) a Priečelia katedrál (1915). V nich sú 
obsiahnuté čisté rytmy plôch. V tom istom roku, sa k Mondrianovi hlási 
49 THEO VAN DOESBURG (1883 – 1931), Malevičov obdivovateľ, ale aj propagátor jeho 
umeleckého konceptu. Bol maliarom a architektom. Vyšiel z postimpresionistickej maľby a spolu s 
Pietom Mondrianom dospeli k neoplasticizmu. Bol podnikavým, dynamickým človekom, básnikom, 
maliarom a spisovateľom. Spolu s architektom J. P. Oudom založil skupinu de Stijl a revue De Stijl, 
okolo ktorej sa združovali nielen konštruktivisti, neoplasticisti, ale aj vyznávači iných hnutí 
nezobrazujúceho maliarstva. V revue boli publikované všetky Mondrianove zásadné eseje o 
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De Stijl (‚Štýl‘), založenej roku 1917. Sústredili sa na základné výrazové 
prostriedky vyčlenených plôch vodorovnými a zvislými líniami a tromi 
základnými farbami, plus bielou a čiernou. Ako sme sa zmienili v predošlej 
kapitole, v Taliansku sa od roku 1909 rozvíjalo maliarstvo budúcnosti – 
futurizmus50, ktorý sledoval dynamiku, pohyb a fázovanie v simultánnych 
kompozíciách, čo prispelo k dynamickosti obrazov a skulptúr v paralelných 
momentoch s civilizačnou dynamikou. Všetky uvedené smery ignorovali 
statickosť klasického umenia, boli k nemu intolerantné. Uvedené dokumentuje, 
že intolerancia sa prejavovala nielen v kontrastoch starého umenia s novým, ale 
aj v procesoch tvorby. 

Roku 1916 v Zürichu vznikol umelecký smer dadaizmus51, ktorý vedome 
postavil iracionalitu umenia proti racionalite sveta, ako ďalší produkt 
intolerancie. Dadaisti boli typickí svojimi montážami textov a obrázkov, 
kolážami materiálov, ale aj „koncertmi hlukov”, ktorými provokovali meštiacke 

                                                           
neoplasticizme. Doesburg publikoval a vydal tiež malý útvar s názvom NEOPLASTICIZMUS (1920) a 
potom v Bauhause: NEUE GESTALTUNG (1925). 
50 Pozri: HOOG, Michel: Futurizmus a talianske maliarstvo. In: PIJOAN, José: Dejiny umenia 9. 
Bratislava: Odeon, 1986, str. 163-168. Pozri tiež: Lexikon moderného maliarstva. Bratislava: Tatran, 
1968, str. 128-130. 
51 DADAIZMUS bol umeleckým hnutím, ktoré vzniklo, rozvíjalo sa a kulminovalo v rokoch 1915 – 
1922 vo Švajčiarsku (Zürich), New Yorku, Paríži, v Berlíne a inde ako reakcia na nezmyselnosť vojny a 
ako sarkastická kritika tradičných konvenčných hodnôt a meštiackeho vkusu. Prejavil sa v literatúre 
(osobitne v poézii), ale aj vo výtvarnom umení. Bol vytvorený počas 1. svetovej vojny v Zürichu, v 
neutrálnom Švajčiarsku, v prostredí, kde sa zišli intelektuáli a umelci – emigranti, ale aj rozliční 
agitátori. (Žil tu aj V. I. Lenin, ale tiež vzbúrenci a anarchisti z rozličných krajín). Stretli sa tu: rumunský 
básnik Tristan Tzara, nemecký spisovateľ Hugo Ball, alsaský básnik Richard Hülsenbeck, ďalej sochár 
a maliar Hans Arp, maliar Marcel Janco, ako aj filmár Hans Richter, ktorého preslávil film Sny na 
predaj. Vo februári roku 1916 spoločne založili slávny Cabaret Voltaire. Názov naznačil potrebu 
divadelnej sály, aby sa splnila túžba po kritike, výsmechu a sarkazme. K divadlu logicky patril vhodný 
literárny klub, ale aj galéria na výstavy tvorby výtvarných umelcov. Dadaisti v Zürichu vydávali pod 
redakciou Tristana Tzaru od roku 1917 časopis Dada. V roku vzniku vyšli dve čísla: Dada I a Dada II 
(Pozri heslo: Dada. In: Lexikon moderného maliarstva. Bratislava: Tatran, 1968, str. 78-79.) V roku 
1918, v spolupráci s Picabiom, vyšlo Dada III. (Obsahom čísla bola programová deštruktívnosť) a v 
roku 1919 vyšlo Dada IV – V pod názvom: Antológia Dada. Takmer paralelne s zürišským hnutím 
vznikol dadaizmus aj v NewYorku (M.Duchamp, Man Ray, F. Picabia, G. de Chirico a iní), v Paríži 
(Breton, Aragon), v Nemecku (Berlín: skupina Huelsenbeck z r.1917 o 3 roky sa rozpadla, oporou bol 
G.Grosz; v Kolíne n.R.: Max Ernst s Baargeldom zakladajú dadaistickú skupinu. Spolu s H. Arpom 
vydávajú revue Die Schammade (‚Hanebnosť‘, ‚Ostýchavosť‘); v Hannoveri hnutie rozvíjal maliar a 
básnik Kurt Schwitters svojimi kolážami z recyklovateľného materiálu. Dadaizmus nebol ani tak 
umeleckým hnutím, skôr intelektuálnou vzburou voči vtedajšej spoločnosti. Vo výtvarnom umení sa 
prejavoval novými výtvarnými technológiami (koláže, frotáže, montáže, asambláže atď.), v obsahu 
nastoľovaním absurdnosti, ale aj zdôrazňovaním abstraktnosti vecí a ich vzťahov. Bol výkrikom vlastnej 
negácie, potrebnej na príchod surrealizmu. Pozri: Dadaizmus. In: ZYGMUND, Václav: Stručné dějiny 
moderního malířství. Praha: SPN, 1971, str.168-171); tiež 
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publikum. Dadaisti: Hans Arp, Richard Huelsenbeck, Tristian Tzaru, ale aj iní, 
sa stretávali v slávnom kabarete„Voltaire” v Zürichu, kde vydávali časopis 
Dada52, ktorý redigoval Tristian Tzara. 

Ešte v čase posledných rokov cárskeho Ruska rozkvitali tu rozmanité druhy 
umenia – experimentálneho umenia. Futurizmom a expresionizmom bola tiež 
ovplyvnená sovietska divadelná avantgarda53: V. E. Mejerchold (zástanca ostro 
vyhraneného politického divadla), A. J. Tairov (preferujúci decentný pohyb a 
efektný prednes), ako aj J. B. Vachtangov54 (pokúšajúci sa o syntézu v tej dobe 
existujúcich divadelných škôl). Súčasťou zábavného parku bol okrem 
avantgardného divadla aj ruský balet.55 

Pred viac ako štvrťstoročím, za tvrdej totality prebiehali veľkolepé oslavy 50. 
výročia VOSR. Boli zverejňované štatistiky a hodnotenia politické, hospodárske, 
ale aj úspechy v oblasti kultúry. (Dokumentuje to aj publikácia Malá 
encyklopedie o SSSR autora Karla Brabca a kolektívu. Praha: Práce, 1972, 
počnúc str. 198-215 ). 

Je nesporné, že v literatúre, činohernom divadle, v opere, operete a balete, 
v symfonickej a populárnej hudbe, vo filme, v tevízii a rovnako aj vo výtvarnom 
umení a v športe zvlášť, boli docielené vynikajúce výsledky. Toto musíme 
priznať a tolerovať aj vzhľadom na to, že vznikli v nepriaznivej ideologickej 
atmosfére, a že mnohí umelci sa s ideami socializmu dobrovoľne stotožnili i 
napriek faktu, že si ich ideológia prepožičiavala na politické účely. 

V divadelných a iných prezentáciách sa kládol dôraz na obsah dramatickej 
literatúry, na dizajn scény, na dekorácie a kostýmy, ktorých forma niekedy 

                                                           
52 pozri: DADA. In: Lexikon moderného maliarstva. Bratislava: Tatran, 1968, str. 78-79. 
53 O sovietskom avantgarnom divadle pozri stať: SOVĚTSKA KULTURA v diele Brabec, Karel a kol.: 
Malá encyklopedie o SSSR. Praha: 1972, str. 202-206. 
54 VACHTANGOV, Jevgenij Bagrationovič (1883 – 1922) bol ruským a sovietskym hercom a 
režisérom, jedným z predstaviteľov divadelnej avantgardy v spojení s Moskovským umeleckým 
divadlom. Od roku 1912 viedol v ňom „Prvé štúdio”; potom v roku 1920 založil „Tretie štúdio” a o dva 
roky neskôr zomrel. Štúdio premenovali v roku 1926 na Vachtangovovo divadlo. V jeho hereckej a 
režijnej práci spočiatku reflektoval expresionizmus, ktorý neskôr pretrasformoval na realistické princípy 
slávneho o 20 rokov staršieho Stanislavského, režiséra stotožneného s filozofiou L. N. Tolstoja. 
Vachtangov, pravda, realistické princípy pretransformoval na súčasné divadlo s revolučnými ideami. 
Dokázal urobiť generačnú integritu starších hercov s mladou generáciou (R.N. Simonová, B.V. Ščukin, 
B. Zachava) v úsilí prilákať mladého diváka, aby sa stotožnil s novými ideami. 
55 Okrem moskovských divadiel (v roku 1972 ich bolo 29, v celom ZSSR ich bolo 550 podľa Malej 
encyklopédie o SSSR),Vachtangovovo divadlo bolo zvláštne tým, že vedome uvádzalo také dramatické 
útvary, ktoré mali viesť ku komunistickému vedomiu. Na európskej scéne osobitnú pozíciu mal Ruský 
balet. Toto pomenovanie sa vzťahovalo na baletnú skupinu, ktorú zorganizoval a založil Sergej Pavlovič 
ĎAGILEV (1872 – 1929). Po jej založení v rokoch 1909 – 1929, teda až do konca svojho života 
rozvíjal, propagoval a demonštroval po celej západnej Európe so svojím tímom vynikajúcu úroveň 
ruského baletného umenia. 
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ovplyvňovala aj módne trendy v spoločenskom odievaní, porovnateľné 
s Parížom alebo inými veľkomestami. 

Okrem niekoľkých umelcov narodených a žijúcich v Rusku, akými boli Leon 
Bakst56 či Marc Schagal57, nezrodilo Rusko v tej dobe mnoho veľkých umelcov. 
Pravda, veľa ich žilo v cudzine (baletných umelcov, operných spevákov, 
výtvarníkov). Z nich poniektorí domáci vystavovali aj v Paríži, ale najmä na 
výstavách spolkov, akými boli: Zlaté rúno (1908), Károvaný spodok (1910) 

                                                           
56 BAKST, Leon Samojlovič (pravé priezvisko: Rosenberg; * 1866 Grodno; † 1924 Paríž) bol ruský 
maliar, grafik a divadelný (scénický) výtvarník. Výtvarníctvo študoval na Akadémii v Petrohrade (1883 
– 1887) a v Paríži (1893). Vstúpil (účinkoval) a umelecky bol činný (vystavoval) v spolkoch: Mir 
iskusstva (‚Svet umenia‘) a ako knižný grafik v Zlatom rúne a v spolku Apollon. Pracoval aj ako 
ilustrátor v odborných časopisoch: Starý úžas (1908) a Ruské múzeum, Leningrad. V roku 1909 žil 
prevažne v Paríži, predovšetkým ako scénický, ale aj kostýmový výtvarník sezónnych programov 
(repríz) Ruského baletu S. P. ĎAGILEVA k týmto baletným predstaveniam: Vták ohnivák (1910), 
Narcis (1911) a Dafnae a Chloe (1912). V divadelných výpravách sa usiloval priblížiť „ducha epochy”, 
nezriedka skláňajúc sa k jeho mystickému poňatiu. Bol to logický dôsledok skutočnosti, že Bakstu lákali 
epochy Archaického, ale aj Starého Grécka a Východu. Toto poznanie mu umožnilo tolerovať dobové 
kontrasty a spoločenské disharmónie pre spokojnosť divákov, režiséra a vedúceho baletu, účinkujúcich, 
ale predovšetkým prinášalo mu vlastné vnútorné sebauspokojenie. Pôsobivo a zručne štylizuje antické 
motívy i motívy z umenia krajín Ďalekého východu. Vytváral precízne a jemné dekoratívne, často 
fantastické kostýmy, javiace sa ako najdokonalejšie elementy inscenácií a ich iluzívnej zrelosti. 
Literatúra: Alexandre, A. – Costeau, J.: Ľ Art Décoratif de Leon Bakst. Paris, 1913. Lewinson, A.: The 
Story of Leon Bakst´s Life. Brussel, 1922. Boľšaja Sovjetskaja Enciklopedija 2 A-B. Tret’je izdanije. 
Moskva : ISE, 1970, str. 542-543. 
57 SCHAGALL, Marc (vlastným menom Mosche Segal; * 1887 Vitebsk; † 1985 Vence; bol ruský 
maliar, grafik, scénický výtvarník a publicista. Ako je tažko zaradiť napr. dielo Klea, ale najmä Pabla 
Picassa, podobne je ťažké zaradiť Chagallovu tvorbu do nejakého umeleckého prúdu. Bolo vytvárané v 
rozpätí niekoľkých desaťročí 20. stor. Umelec patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného 
svetového umenia. Narodil sa vo Vitebsku v židovskom gete, čo poznačilo jeho život i celú tvorbu, v 
ktorej rezonuje echo na detstvo a na chudobu tohto prostredia, plného príkoria a netolerancie. Otec, 
robotník v sklade, chcel mať zo syna fotografa a okrem toho, maliar Pen ho učil kresliť. Potom študoval 
na Bakstovej Akadémii v Petrohrade. Šťastným momentom (a tých mal viacej) bolo „stretnúť” poslanca 
Vinareva, ktorý mu finančne zabezpečil študijný pobyt v Paríži. Stalo sa to roku 1910, kedy sa študent 
ubytoval v ateléri La Rucheho. Stretávali sa tu umelci ako Modiliani, Soutine (prepis ruského Sutin), ale 
aj ďalší avantgardní umelci: Apollinaire, Cendrarson, Max Jacob a iní. Jeho bohatú tvorbu delíme v 
súlade s pobytmi v Paríži na dve obdobia ruské a dve francúzske. Cez všetky obdobia sa tiahne „niť” 
dokumentujúca, že jeho dielo je zrkadlom života na ruskom vidieku. S ním súvisia zážitky z detstva: 
Narodenie, Svadba, Pohreb atď. V týchto maľbách bol zárodok (snová básnivosť) budúceho 
smerovania. Parížsky pobyt sa vyznačoval zmenou. Nastala vo farebnosti: prednosť dostali jasavé farby 
s dominujúcim fialovým tónom. Svoj talent dokumentoval v komornej maľbe – samostatné výstavy: 
Berlín (1914); USA (1926; 1945), v ilustračnej tvorbe: Môj život, 1922; Mŕtve duše, 1928; Bájky; 
Biblia, 1936. Vytvoril fresky: Židovské divadlo v Moskve; foyer Watergater Theatre v Londýne; strop 
Opery v Paríži, 1965; vitráže v Jeruzalémskom chráme (1961) a v Mohuči (1978), ako aj scény a 
kostýmy: pre balet Aleko (Mexiko, 1942), Vták Ohnivák (New York, 1945). Bol grafikom a 
spisovateľom: Môj život. Paríž, 1931; (sám ilustroval). Podrobnejšie pozri: ZYGMUND, Václav: Stručné 
dějiny moderního malířství. Praha : SPN, 1971, str. 225-229. 
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alebo výstava s neobvyklým názvom – Oslí chvost (1912), na ktorej sa zúčastnil 
aj Vassily Kandinsky58, ktorý potom v rokoch 1918 – 1921 bol profesorom na 
Akadémii výtvarných umení v Moskve. Ale ťarchu politických zmien nevydržal 
a odišiel do Bauhausu vo Weimare. Napokon už predtým sa v cudzine úspešne 
uplatnili nadaní umelci ruského pôvodu, akými boli napríklad Chaim Sutin 
(1893 – 1943)59 a Alexander Archipenko60 (1887 – 1964), ktorí v cudzine 
nepociťovali intoleranciu voči slobode tvorby, ktorá bola pre nich hnacím 
motorom v ich experimentálnej výtvarnej činnosti. Ich tvorba bola nedocenená, 

                                                           
58 Stručný medailónik o maliarovi pozri na strane 5. Obšírnejšie pozri tiež: Lexikon moderného umenia. 
Bratislava : Tatran, 1968, str. 164-176. 
59 SUTIN (SOUTINE, fr.), Chaim (* 1894 Smilovič; † 1943 Paríž) bol rusko-francúzsky maliar, 
sebazničujúco k sebe kritický, ale k ľuďom tolerantný. Jeho životná cesta sa začala takmer podobne, ako 
u Chagalla. Narodil sa tiež v gete, v chudobnej rodiny krajčíra, v ktorej bolo 11 detí, Chaim bol 
predposledný. Sutin bol „stelesnením” osudu tejto životom „štvanej” sociéty (z geta), rozprášenej po 
celom svete. Celý život bol osamotený, tiež veľmi ustráchaný, precitlivelý a nepriebojný. Potreboval 
šťastie, aj podnecovateľov, ktorí by mu vedeli poradiť, ako odstrániť apatiu k práci, ktorí by pozdvihli 
jeho sebavedomie, odstránili jeho úzkostlivé presvedčenie o jeho neschopnosti vytvoriť „dokonalú” 
maľbu. Toto ho viedlo k notorickému ničeniu malieb, k vracaniu sa k tým istým témam, k premaľbám, 
ak čo len trochu nezodpovedali novým predstavám. Spôsobilo to odpor a nechuť ukázovať tvorbu, alebo 
vystavovať. Paradoxné pritom je, že po jeho príchode do Paríža, známy historik umenia Elie Faure 
napísal chvály o jeho maľbe. Najmä v spojitosti s experimentami s technológiou maľby a výrazom 
farieb (jasavých farebných tónov) a predpovedal mu budúcnosť „majstra”. Tak ho oslovoval. Zapísal sa 
na školu výtvarných umení (1911) do Cormonovho ateliéru, kde sa pred 30 rokmi zapísali Toulouse-
Lautrec i Vincent van Gogh. Po skončení školy svoje „sebazdokonaľovanie” robil húževnato a 
nekompromisne privátne. Dopĺňal ho čítaním básnikov, filozofov a štúdiom starých majstrov, od 
Rembrandta (dynamickosť a „kudrlinky” lístia) počnúc, až po Courbeta. Potvrdzujú to maľby z Céretu, 
z juhu Francúzska, kam ho poslal Modigliani. V Cérete sústredene pracoval tri roky (1919 – 1922). 
Odtiaľ priniesol okolo 200 malieb, z ktorých v roku 1923 kúpil doktor Barnes 100 malieb. Ostatné sa 
roztratili v súkromných zbierkach. Soutine odmietal vystavovať, nevieme, či z falošnej skromnosti a 
bojácnosti, alebo z túžby po „fiktívnej” dokonalosti, ktorá ho stále viedla k premaľbám a nekritickosti k 
sebe. A tak veštba „veľkého majstra” sa nenaplnila, neznáma tvorba „zapadlá prachom”, maliar ostal 
naďalej osamotený, zabudnutý, akoby neuznávaný. V momentoch, keď mal inšpiráciu, sebazničujúco 
chodil ešte maľovať mŕtve telá ľudí i zvierat. V roku 1927 namaľoval sériu Miništrantov. Na sklonku 
života, ešte prv než „odišiel”, oslovilo ho šťastie, keď sa zoznámil s manželmi Castaingovcami, ktorí mu 
poskytli príbytok, aby sa mohol nerušene oddávať tvorbe – v kaštieli Leves, neďaleko Chartrés. V roku 
1940 fašistická okupácia Európy ho znepojila, ale neemigroval. Uchýlil sa na vidiek a napriek hrozbám, 
namaľoval ešte krásne krajiny. Tentoraz už francúzsky Soutine  9. 8. 1943 zomiera, v dôsledku 
perforácie slepého čreva. 
60 ARCHIPENKO, Alexander (* 1887; † 1964), americký sochár ukrajinského pôvodu. Jeden z prvých 
priekopníkov kubistického princípu v sochárstve. Hlavným prínosom sochára bolo rozvinutie 
konkávneho a konvexného priestoru ako neoddeliteľnej časti sochárskej formy. Ako prvý pracoval s 
objemovou hodnotou prázdnych miest (s aktívnou prázdnotou) a s priehľadnými materiálmi. Najskôr 
pôsobil v Paríži, v roku 1923 odišiel do USA, kde sa okrem iného zúčastnil na činnosti New Bauhausu, 
ktorý založil roku 1937 Moholy-Nagy. Archipenko mal značný vplyv na americké i európske 
sochárstvo. 
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možno aj vlastným pričinením, nielen iba preto, že sa spoločnosť dívala na nich 
ako na ľudí z „iného sveta” – ako na emigrantov. 

Koniec 19. a začiatok 20. storočia sa vyznačovali búrlivou atmosférou a 
politickými udalosťami. V dôsledku toho zosilneli psychologické a ideologické 
tlaky aj na umelcov. Pod takýmto vplyvom sa vytvárali umelecké tvorivé 
skupiny, ktoré boli charakterizované nielen tým, že ich zjednocovalo rovnaké 
tvorivé myslenie, ale aj pesimizmus, antidemokratická ideológia, ale najmä 
revolučné idey socializmu. Ideologické i umelecké rozpory vznikali medzi 
skupinami, ale aj medzi jednotlivcami v skupinách. V niektorých vládla 
atmosféra tolerancie, až natoľko, že členovia spolku aj spolu tvorili. Zástancovia 
nových tendencií vo výtvarnom umení už od osemdesiatych rokov sledovali 
tendenciu akcentujúcu výrazovosť vo výtvarnom umení. Pravda, aj tento jav sa 
prejavil veľmi rozmanito v mnohotvárnych formách výtvarného umenia 
20. storočia.Naplňali sa rôznorodosťou výrazových prostriedkov v početných 
spolkoch či skupinách: Spoločnosť maliarov, Kruh umelcov, Únia ruských 
umelcov, Svet umenia, Kubofuturisti, Asociácia umelcov revolučného Ruska, 
Makovcova skupina, Spolok štyroch umení a celý rad ďalších. 

V zápase rôznych skupín i umeleckých smerov objavili sa zárodky nových 
tendencií, čohosi, čo sa prejavilo v ideálov demokracie a socializmu. V tejto 
tvorbe bol odraz charakteristických stránok života pracujúcich a ich sociálnych 
pomerov. Do povedomia ľudí vstúpili umelci, ktorých tvorba spájala tradície 
realizmu 19. storočia s novým obsahom – politickými pokrokovými ideami. 
Možno uviesť mená týchto umelcov: A. A. Serov, S. Ivanov, N. Kasatkin, 
sochárov S. Koňonko, A. Golubkinová a iní. V tvorbe na začiatku 20. storočia 
snaha po docielení účinnejšieho výrazu objavuje rozmanitosť a bohatosť 
stavebných prostriedkov, ale aj nových výtvarných techník a materiálov. Naproti 
tomu v architektúre, najmä v prvom desaťročí, je príznačná prísnosť, ale aj 
úspornosť v používaní umeleckých prostriedkov. Iba zriedkavo sa vyskytla 
pribohatá výzdoba stien, pripomínajúca barokovú preťaženosť stavieb. 

V začiatkoch porevolučného Ruska významnú rolu zohrala názorná agitačná 
tvorba známa z okruhu básnika a spisovateľa Vladimíra Majakovského61 ako 

                                                           
61 MAJAKOVSKIJ, Vladimír Vladimírovič (* 1893 Bagdadi; † 1930 Moskva) bol spočiatku hlavný 
predstaviteľ ruského futurizmu. Známy je predovšetkým ako rusko-sovietsky básnik, dramatik a 
publicista spätý s revolúciou (1917). Narodil sa v rodine lesníka. Gymnáziálne štúdia ukončil v Moskve. 
Už v roku 1908 zblížil sa s boľševíkmi, študoval marxistickú literatúru a začal politicky pracovať. Tri 
razy bol zatknutý a v roku 1909 ho na niekoľko mesiacov väznili. Vo väzení napísal prvé básne. V roku 
1911 sa zoznámil s D. Burľukom, organizátorom skupiny ruských futuristov. S almanachom tejto 
skupiny, ktorý sa volal Zaucho verejnému vkusu (1912) súvisel jeho prvý debut. Prejavil sa ako odporca 
akademického umenia, menovite estetiky symbolizmu, ktorá vládla v poézii. Vo svojom literárnom 
diele spájal moderné poetické formy a odvážne metafóry politicko-revolučne formulované. Za verejné 
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vynikajúca tvorba v oblasti revolučného a porevolučného plagátu. Stalo sa už 
počas života V. I. Lenina, ktorý výtvarnému umeniu nevenoval pozornosť, čím 
ho nepriamo toleroval. Sovietsky plagát, tak ako v období VOSR, ale aj pred 
ňou a po nej, rovnako aj v rokoch občianskej vojny, prešiel obdobím rozkvetu i 
stagnácie. O úpadku sa v dôsledku tolerancie nehovorí... Po roku 1945 sa znovu 
zrodili Okná ROSTA, neskôr známe por menom Okná TASSU. Na rozvoji tvorby 
plagátov, ako závažnej formy agitácie, mali zásluhu starší umelci, ale aj v tej 
dobe činní zrelí umelci (Moor, Deni, Čeremnych a iní). Pravda, ťarcha 
zodpovednosti sa začala postupne prenášať na mladšiu generáciu. Plagátová 
tvorba okrem tónu burcujúceho budovateľské úsilie tohto povojnového obdobia 
a boja proti kolaborantom a záškodníkom, bola rázne naplnená aj ostrou kritikou 
do vlastných radov. Veľa účinných satirických plagátov vytvorili Kukryniksy. 
Ich systematická, až „do živého” zasahujúca satira dostala osobitnú formu, ako 
aj vlastný štýl tvorcov. Prirodzene, vývojová línia je nepísaným zákonom, 
v ktorom tolerancia predošlého – na čom sa buduje – je samozrejmosťou. Táto 
väzba sa naplnila aj v povojnovom sovietskom umení. Povojnová plagátová 
tvorba nadväzuje na odkaz minulosti, najmä na to, čo v nej bolo pozitívne. 
Významným vojnovým plagátom s heroickou výzvou bol plagát Matka Vlasť 
volá (1941), ktorého autorom bol I. M. Toidze. Pritom použil kompozíciu, 
farebnosť a námet Mooroa, obsiahnutú v jeho plagáte Prihlasil si sa za 
dobrovoľníka?. Vzájomná tolerancia maliarov zabránila akejkoľvek zášti a 
obvineniam o porušovaní autorských práv. Tým viac, že išlo o agitáciu v čase 
smteľného ohrozenia vlasti. V názorno-agitačnej tvorbe sa uplatnila fotografia a 
s ňou nová forma-fotomontáž. Údernú silu mali plagáty – fotomontáže V.B. 
Koreckého, najmä dielo: Vojak Červenej armády, pomáhaj! (1942). Tak ako 
                                                           
vystúpenia bol v roku 1914 vylúčený zo štúdia. Do ruskej poézie vstúpil ako experimentálny lyrik, ktorý 
si kládol za cieľ„odpoetizovať jazyk”: novátorstvom na poli rýmu a rytmu, dôrazom na údernú silu 
slova a veršami určenými na deklamovanie (najmä v predrevolučnej dobe). Starému svetu „predkladal” 
šokujúce výzvy na odstránenie neľudskosti, za demokraciu kultúry a za politickú literatúru. 
Dokumentujú to jeho knihy: Ja (1913); Prosté ako bučanie (1916); tragédia Vladimír Majakovskij 
(1913); ako aj epicko-lyrické skladby Oblaky v nohaviciach (1915); Flauta chrbtica (1915); Vojna a 
svet (1917); Človek (1917) a iné. Majakovskij revolúciu prijal s nadšením, preto sa aktívne zúčastnil na 
udalostiach roku 1917. Bol presvedčený o oprávnenosti „ľavého umenia”, preto sa usiloval zjednotiť 
futuristov. Vstúpil do skupiny Komfuty (komunisti-futuristi). Počas občianskej vojny pracoval v 
Moskve, v telegrafnej agentúre ROSTA, s ktorou súvisia stovky plagátov „okná ROSTA”, pre ktoré 
napísal verše a namaľoval aj časť obrázkov. V 20. rokoch napĺňal aktívny búrlivý literárny život 
zakladaním časopisov a literárnych organizácii. Po roku 1922 cestoval do zahraničia ako reprezentant 
revolučného umenia. V tomto období vydal poému 150 miliónov (1921); V. I. Lenin (1924); Pro eto – 
teda ‚O tom‘ (1923); Chorošo (1923), ako aj divadelné hry: Ploštica (1923); Kúpeľ (1930), satirické 
veršované útvary. Zo zážitkov z ciest sa ozýva nielen sociálno-politická kritika, ale v poémach sa odráža 
aj hlboký citový svet básnika : Ľubľu (1922) a Pro eto (Preto, 1922). Majakovskij ako 36-ročný spáchal 
samovraždu (Encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava: Obzor, 1987). 
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vznikli nové formy plagátov, rozšírili sa tiež aj grafické cykly, posilňujúce 
bojové nadšenie: Nezabudneme, neodpustíme! (1942), ktorého autorom bol 
B.A. Šmarinov. Podobnú dokumentárnu a bojovú funkciu plnil aj Leningrad 
v rokoch blokády a rekonštrukcie (1942 – 1945), cyklus, ktorého autorom bol 
A. F. Pachomov. Cyklus akvarelov L. V. Sojfertisa (1911) bol prijatý tolerantne, 
ale najmä s obdivom. Mal názov podľa mesta, ktorému bol určený – 
Sevastopoľský album. Jeho hlavným dielom bola práve Obrana Sevastopoľa 
(1943), hoci výtvarne za najlepšiu a najkvalitnejšiu maľbu je považovaný obraz 
Na okraji Moskvy, olejomaľba, 1941. Z maliarskych diel k najlepším ešte patria 
obrazy-oleje S.V. Gerasimova: Partizánska matka, 1943 – 1950 a 
F.S. Bogorodského Sláva padlým bojovníkom, olej, 1945. Nesporne k slávnym 
dielam sa radí maľba Kukryksnikov: Útek fašistov z Novgorodu, olej, 1944 – 
1946, korešpodujúci s obrazom Posledné dni Hitlera v bunkri. Koniec, je 
spočítané!, olej, 1946. V dôsledku eufórie tohto obdobia mohla sa rozvíjať aj 
experimentálna tvorba. Po Leninovej smrti uchopil moc od roku 1926 
J.V. Stalin, ktorý vládol ako skutočný diktátor. Aj jeho politickým pričinením 
začalo experimentálne umenie postupne zanikať. Tridsiate roky znamenali 
definitívny koniec akýmkoľvek umeleckým experimentom. 

Zdôrazňovali sme už predtým, že architektúra (podľa príkladu stredoveku 
zastrešujúca všetky druhy výtvarného umenia) bola stredobodom pozornosti. 
Hovorili sme, že diktátori sa navzájom od seba príliš nelíšili. Klasicizmus 
v architektúre miloval Hitler, ale aj Mussolini, ba aj Napoleon, ktorý pózoval 
slávnym francúzskym klasicistickým maliarom (David). Ich portréty miloval 
práve tak, ako seba v týchto podobizniach. J.V. Stalin sa pokladal za 
rovnocenného diktátora a ako sa ukázalo, všetkých predošlých dokonca predčil. 

Porevolučný klasicizmus mal veľmi spoľahlivých architektov: Ivana 
Fomina62 a Alexeja Ščuseva63, predvojnových architektov, ktorí dokázali 

                                                           
62 FOMIN, Ivan Alexandrovič (* 1872; † 1936) bol popredný sovietsky architekt a historik architektúry. 
Pred revolúciou rozvíjal tvorivé princípy ruského klasicizmu v službách vysokých kruhoch cárskeho 
Ruska, po revolúcii nič mu nebránilo sa preorientovať a s vervou sa pustil do úloh požadovaných od 
sovietskeho štátu. Predošlé klasicistické poňatie podrobil revízii. Už v nerealizovanom projekte Palác 
pracujúcich (1919) zjednodušil formy a zlikvidoval dekoratívne detaily. V 20. rokoch hľadá 
„proletársku klasiku” a v úsilí o vytvorenie „sovietskeho slohu” sa vracia k osobitému klasicizujúcemu 
osobnému štýlu. Hoci na začiaku 30. rokov písal, že „...náš sloh musí byť prostý, zdravý, so strohými, 
pevnými, lakonickými formami, ale zároveň optimistický, jasný a radostný.” (Pozri: HAAS, Felix: 
Architektura 20. století. Praha : SPN, 1978, str. 116). Fominove realizácie sú prosté a ich rysom bola 
neadekvátna veľkosť a titánska mierka. Z realizovaných diel čiastočne realizoval (spolu s A. J. 
Langmanom) Komplex Dynamo Moskva, z rokov 1928 – 30. V ňom chcel vykonať syntézu 
klasicizujúceho a avantgardného poňatia. Avantgarda ho zatienila, ale Fomin k jej tvorbe bol tolerantný 
a sa jej zastával. V 30. rokoch sa požadovalo tvoriť opäť v duchu klasiky. Fomin a jeho architektúra 
dostala nové ocenenie. Nevrátil sa k starému poňatiu, zachoval si svoju tvorivú líniu. V Leningrade 
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pracovať s celým radom štýlov, preto v architektúre z rokov 1927 – 1932 sa 
môžeme stretnúť nielen s klasicizmom, ktorý dostal názov proletársky 
klasicizmus, ale niektoré stavby sa považujú za stavby „novorenesančné”. 

Z celého radu diel architektúry uznanie získal Klubový dom moskovského 
Dynama s futbalovým štadiónom, budova Moskovskej polytechniky, ako aj 
Všezväzová budova. Za novorenesančnú budovu je považované iba dielo Ivana 
Žoltovského64, ktorým je Inturist v Moskve. V tridsiatych rokoch sa klasicizmus 
transformoval do modernizujúceho sa klasicizmu, a to na celoeurópskej 
platforme, stal sa takto medzinárodným totalitným štýlom. V Sovietskom zväze 
pretrval až do 80-tych rokov, ako to dokumentuje Leninovo múzeum (1988), 
ktorého architektom bol Leonid Pavlov.65 

Celoeurópsku platformu modernizovaného klasicizmu v západných krajinách 
dokumentuje Múzeum moderného umenia, ako aj Palais de Chaillot v Paríži 
                                                           
vyprojektoval Palác majstrov športu. V Moskve je autorom Sverdlovovho námestia a stanice metra. 
Tomuto námestiu (tridsiate roky), vyprojektoval už spomínaný Dom Dynama Moskva a celý rad 
verejných a obytných domov. (Obšírnejšie pozri: Mővészeti Lexikon. Második kıtet (F-K). Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1966, str. 96. Pozri tiež: HAAS, Felix: Architektura 20. století. Praha : SPN, 1978, str. 
115-118). 
63 ŠČUSEV, Alexej Viktorovič (1873 – 1949) bol sovietsky architekt, zameraný na projektovanie 
spoločenskej a bytovej srchitektúry v spojitosti s jej komplexným urbanistickým začlenením do 
konkrétneho priestoru a terénu. Ako architekt a urbanista bol i teoretikom v týchto oblastiach. Pred 
Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou (ďalej len VOSR) bol predstaviteľom „novoruského 
slohu”. Po VOSR sa po modernistickej epizóde vracia k historizmu, ktorý čerpal z klasicizmu a raného 
ruského baroka. Ščusev bol v období rokov 1941 – 1951 štyrikrát nositeľom štátnej ceny ZSSR. K 
najvýznamnejším jeho dielam patria: Kazaňské nádražie, Mauzóleum V. I. Lenina a hotel Moskva v 
Moskve (pozri: ŠČUSEV, A. V. In: Malá Československá Encyklopedie VI. S-Ž. Praha : Academia, 1987, 
str. 24.). 
64 ŽOLTOVSKIJ, Ivan V. (1867 – 1959) patril k popredným predstaviteľom sovietskeho 
historizujúceho klasicizmu. Študoval na Akadémii v Petrohrade (1887 – 1898) , ktorú ukončil so „zlatou 
medailou”. Úspechy už na začiatku kariéry mu priniesli dve objednávky – Prestavba sídla kniežaťa 
Jusupova v Petrohrade a novostavba Dostihového klubu v Moskve (1903 – 1905). Koncepcia jeho 
tvorby bola založená na klasike a obdive antickej a renesančnej architektúry, a to tak v praxi, ako aj v 
teorii . Ako teoretik patril k nekompromisným odporcom moderného poňatia tvorby. Dokumentujú to 
diela: Dom sovietov v Machačkale (Degestánska ASSR), vybudovaná v roku 1927. Vychádza z 
kompozície Vily Farnese v Caprarole (16. stor.): 5-uholníkový pôdorys, nádvorie kruhové, formy 
prevzaté mechanicky, nie sú iba historické detaily. Jeho súťažný návrh na Palác sovietov (1931) poňal 
tak, že hlavná budova bola ako kópia rímskeho Kolosea. Obdiv architekta k Palladiovi (neskorá 
renesancia 16. stor.) spôsobil, že preložil jeho Štyri knihy o architektúre do ruštiny. V architektúre podľa 
Palladia realizoval Tarasovov palác v Moskve (1910 – 1912), ktorého priečelie je prevzaté z paláca 
Thiene, ako aj Obytná budova na Manéžnom námestí v Moskve (1931 – 1934) projektovaná a 
realizovaná podľa Loggia del Capitanio vo Vicenze. Predsa len Žoltovskij upútal aj inými, než 
historizujúcimi podnetmi a obmedzovaním dekoru. V Kresbovom návrhu obytného domu z panelov 
(okolo 1952) prvý raz sa stalo, že napriek odporu inžinierov presadil zvýraznenie špár medzi panelmi. 
(Pozri: HAAS, Felix: ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ. Praha: SPN, 1978, str. 118 – 122). 
65 PAVLOV, Leon 



 
 
 

Anton Jusko 

 402

(obidve stavby z roku 1937), budova Senátu londýnskej univerzity (1933 – 
1936), ako aj radnica vo Swansea. 

V Spojených štátoch amerických sa v tridsiatych rokoch objavili tiež 
veľkorysé tendencie v podobe výstavby elektrárenských priehrad: gigantická 
Hooverova priehrada, infraštruktúra TVA, ale tiež britské elektrárne ako napr. 
Battersea v Londýne. Exaltujúca sila týchto vodných diel je podmienená 
emocionalitou, ktorá má svoje korene v klasicizme. 

Ruské projekty sa v tejto oblasti oneskorovali takmer o dobu jednej 
generácie. V období, ktorá je predmetom analýzy, registrujeme stopy nového 
umenia a dekoratívneho umenia (art deco) vo výzdobe moskovského metra. 
Podobne i zastaralá, ale originálna forma štýlu tzv. „svadobnej torty”, odvodená 
z newyorskej veže Woolworth Building a budovy Chicago Tribune, vyústila do 
pseudomrakodrapu v podobe sedemvežovej budovy Štátnej univerzity na 
Kavčích horách. Autorský tím architektov viedol Lev Rudnev.66 Takéto vkusové 
premeny či „vrtochy” neboli ničím neobyčajným a v architektúre Sovietskeho 
zväzu zotrvali. 

Vzájomná podmienenosť obidvoch svetov (Východu a Západu), hoci bola 
viac-menej jednosmerná (zo Západu), bola prijímaná pozitívne, teda vplyvy zo 
Západu boli v umení ZSSR tolerované.  
 
 

                                                           
66 RUDNEV Lev Vladimirovič (1885 – 1956) bol sovietsky architekt, člen Akadémie architektúry 
SSSR. Bol tvorcom predovšetkým verejných budov, ktorých strohý charakter nevybočoval z dobového 
štýlu sovietskej architektúry. K jeho najvýznamnejším dielam patria: Pamätník obetiam revolúcie v 
Leningrade; Akadémia M. V. Frunzeho a administratívna budova na nábreží M. V. Frunzeho v Moskve, 
Vládny dom ASSR v Baku, najmä ale v spolupráci s kolektívom komplex: Lomonosovova štátna 
univerzita na Kavčích horách v Moskve (1949 – 1953), Palác kultúry a vedy vo Varšave (1955) a iné. 
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Ideologický fanatizmus 
 
Ideologická kultúra revolučného Sovietskeho zväzu bola neobyčajne 
deštruktívna a intolerantná. V rozmedzí rokov 1917 – 1924 boli v Rusku, bez 
ohľadu na vyčínanie občianskej vojny zlikvidované, zničené, prestavané alebo 
premenené na iné dehonostujúce účely, brutálne pretransformované tisíce 
katedrál, kostolov, kláštorov, kaplniek, zvoníc a iných náboženských stavieb. 
Bolo to preto, lebo boli prejavom pre socializmus neprijateľnej ideológie či 
svetonázoru. Súčet škôd (hmotných i morálnych) čaká na spracovanie, je otázne, 
či možno s odstupom času takýto dokument vyhotoviť.67 

Všetky vojny, ktoré dejiny zaznamenávajú, nám potvrdzujú, že sú pre 
ľudstvo najväčšími katastrofami. Až po nich nasledujú prírodné katastrofy, ktoré 
spôsobujú živly, potom choroby a hlad. Vo vojnách dochádza k likvidácii nielen 
toho najcennejšieho – ľudských životov, ale aj k nehumánnemu ničeniu 
artefaktov kultúry. Ideologický fanatizmus z histórie je známy z Francúzskej 
buržoáznej revolúcie. V rokoch 1936 – 1937 Komunistická strana Španielska 
bola zodpovedná za zničenie stoviek stredovekých náboženských stavieb. 
Podobných zločinov sa dopustil aj Frankov režim (štyridsať stredovekých 
domov bolo zbúraných kvôli výstavbe nových). Ideologický fanatizmus 
likvidoval sakrálnu architektúru a stredoveké civilné budovy pod rúškom novej 
výstavby netolerantne a brutálne v Rumunsku, tiež v ostatných socialistických 
krajinách, vrátane Československa (likvidácia synagógy v Bratislave kvôli 
mostu, v Michalovciach kvôli výstavbe budovy OV KSS a inde). 

Najtragickejšiu intolerantnú deštrukciu prežila Čína v období kultúrnej 
revolúcie v rokoch 1966 – 1976. V priebehu revolúcie zahynulo 20 miliónov 
ľudí68, systematicky, teda cielene bolo zničené obrovské množstvo umeleckých 
diel, stavieb so záhradami, nábytkom, bronzovými predmetmi, porcelán, maľby, 
kaligrafické svitkové kresby. Počas kultúrnej revolúcie v 60. rokoch Maove 
Červené gardy plienili vzácne chrámy. Obyvatelia ako veriaci a ochrancovia 
kultúrneho dedičstva hľadali spôsob, ako tejto skaze zabrániť. Občas sa to 
podarilo. Obyvatelia mesta Pingyao premenili mestký chrám Chenkuo na sýpku 
s obilím. Pod násypmi obylia prežili vzácne sochy a fresky z 18. st. 
obrazoborectvo. Všetky uvedené fakty boli prejavom brutálnej arogancie, 
intolerancie k človeku a ku kultúrnym hodnotám. Podmienili ich idey 
socialistickej diktatúry. Leninsko-stalinská diktatúra si osvojovala nielen 

                                                           
67 Podľa: Johnson, Paul: Dějiny umění. Nový pohled. Praha: Academia, 2006, str. 630. 
68 Porovnaj tiež: Ideologické premeny formou „kultúrnej revolúcie”. In: Kronika ľudstva (Haremberg, 
Bodo, zostavovateľ). 5. vyd. Bratislava: Fortuna Print a. s., 1998, str. 1023. 
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riadenie spoločnosti, ale aj umeleckej tvorby. Tak sa stalo autoritatívne riadenie 
zvrhlým, podobne, ako bolo zvrhlé v Hitlerovej fašistickej ríši. 

V roku 1932 bola Ústredným výborom komunistickej strany vydaná 
rezolúcia pod názvom O prestavbe literárnych a umeleckých organizácií. Táto 
direktíva znamenala rozpustenie všetkých spolkov a umeleckých organizácií. 
O dva roky neskôr, teda v roku 1934, bol socialistický realizmus69 vyhlásený za 
jediný fundamentálny sloh (štýl a metódu tvorby!). Táto umelecká metóda 
v nasledujúcich pätnástich rokoch bola presadzovaná diktátorom kultúry 
Andrejom Ždanovom.70 Ešte v tom istom roku bol za dvorného maliara 
vyhlásený Alexander Michajlovič Gerasimov71, vynikajúci portrétista, ktorého 

                                                           
69 SOCIALISTICKÝ REALIZMUS je pojem, ktorý bol zavedený sovietskou literárnou vedou a 
estetikou. Bol definovaný ako umelecká metóda, ktorej základnou zásadou je pravdivé, historicky 
konkrétne zobrazovanie skutočnosti v jej revolučnom vývoji. Vznikol začiatkom 20. storočia, kedy 
zosilnel revolučný boj proletariátu v Rusku. Nadväzoval na klasické realistické umenie minulosti (napr. 
M. Gorkij: Matka, 1907; L. N. Tolstoj; M. Šolochov; I. Rjepin atď.), na avandgardy (V. Majakovskij, I. 
Erenburg, S. M. Ejzenštejn atď.). Na 1. zjazde sovietskych spisovateľov roku 1934 bol socialistický 
realizmus prehlásený za vedúcu metódu sovietskeho umenia a literatúry. Bol teoreticky rozpracovaný v 
početných dielach (A.V. Lunačarskij, M. Gorkij a i.). Bola v ňom zdôrazňovaná výchovná spoločenská 
funkcia umenia, jeho straníckosť a zrozumiteľnosť využívajúca ľudové a národné tradície. Vzťahoval sa 
na všetky druhy umenia. Socialistický realizmus neskôr splýval so socialistickým umením. Po druhej 
svetovej vojne, v ľudovodemokratických krajinách nadobudol rovnakú pozíciu, akú mal v bývalom 
ZSSR. Bol často vykladaný zúžene a nomatívne. Mal medzinárodný charakter. K jeho významným 
predstaviteľom patrili: B. Brecht, L. Aragon, P. Neruda, N. Hikmet a iní. 
70 ŽDANOV, Andrej Alexandrovič (1896 – 1948) – sovietsky marxistický teoretik, štátny a stranícky 
predstaviteľ. Už jako 16-ročný sa zapojil do revolučného hnutia a o tri roky vstúpil do VKS(b). Aktívne 
sa zapojil do príprav a priebehu VOSR.V rokoch intervencie a občianskej vojny sa podieľal na 
formovaní a agitácii vojakov Červenej armády. Bol redaktorom časopisu Tverská pravda. V rokoch 
1919 – 1922 bol vo vedúcich funkciách tverskej straníckej organizácie. Bol kandidátom a potom aj 
členom ÚV VKS(b). V roku 1935 sa stal kandidátom a v roku 1939 členom polytbyra VKS(b). V strane 
riadil oblasť marxisticko-leninskej propagandy. Počas Veľkej vlasteneckej vojny ako člen vojenskej 
rady organizoval obranu Leningradu. V r. 1944 dostal hodnosť generálplukovníka. Zaoberal sa 
ideologickými otázkami, spracúval problémy filozofie a literárnej teórie z aspektov marxizmu-
leninizmu. Bol nositeľom významných vojenských a štátnych vyznamenaní: Radu Suvorovova, Radu 
Kutuzova a dvoch Leninovych radov ako najvyšších sovietskych vyznamenaní. 
71 GERASIMOV, Alexander Michailovič (* 1881 Kozlov; † 1963 Moskva) bol rusko-sovietsky 
realistický maliar, nositeľ Leninovho radu a národný umelec ZSSR (1943). Študoval na moskovskej 
maliarskej škole u Archipova, Korovina, Sérova a Kasatkina. Štúdium ukončil roku 1915. Po 1. svetovej 
vojne pracoval v rodnom meste, ktoré sa dnes volá Mičurinsk a venoval sa hlavne návrhom na divadelné 
výpravy pre kozlovské divadlo, ktoré sám projektoval. V roku 1925 sa vrátil do Moskvy a svoju tvorbu 
spojil s úlohami výtvarníckej organizácie ACHRR (Združenie ruských revolučných umelcov). Maliar sa 
v ranom období zameriaval na realistické krajinky, zátišia a žánrové optimisticky ladené maľby (Step v 
kvete; Poľné kvety; Príprava na kúpeľ a iné), aby neskôr dospel k poetizácii obyčajných javov, ako to je 
napr. v obraze Po daždi, 1935. Gerasimov bol majstrom predovšetkým portrétu. Týmto žánrom sa 
zapísal do dejín sovietskeho maliarstva. Známe sú jeho podobizne predastaviteľov sovietskeho štátu, 
predovšetkým Lenina. Lenin na tribúne (1930) patrí nesporne k najlepším. Pracovníkov kultúry 
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dielo – dvojportrét J.V. Stalin a maršal K. E. Vorošilov v Kremľu po daždi (olej, 
plátno, 1938), vlastní Treťjakovská galéria v Moskve. Dielo malo ukázať, ako 
má favorizované maliarstvo vyzerať. Gerasimov okrem portrétov Stalina 
vytvoril aj niekoľko Leninovych podobizní. V tom istom roku, kedy 
A.M. Gerasimov namaľoval dvojportrét Stalina s Vorošilovom, vo Zväze 
výtvarných umelcov (ktorý mal monopol na dohľad nad celým umením) 
zarezonovalo vyhlásenie, že bude nutné niektorých „zločinných umelcov” 
odstrániť ako „nepriateľov ľudu, trockisticko-bucharovských vyvrheľov, agentov 
fašizmu i iných činných umelcov, ktorí boli demaskovaní a likvidovaní našimi 
bezpečnostnými službami.”72 Toto bola prvá čistka v umení. Druhá čistka 
prebehla v roku 1946 a bola zameraná hlavne na židovských umelcov. Riadila sa 
heslom „kozmopolitizmus bez koreňov”. Znamenala odstránenie stoviek 
umeleckých diel z múzeí a spôsobila uväznenie a smrť mnohých umelcov. Tretia 
čistka sa uskutočnila v roku Stalinovej smrti, v roku 1953. Tvrdá cenzúra 
panovala až do roku 1956. Až po prejave N.S. Chruščova došlo v tomto roku 
k určitému uvoľneniu. Pravda, oficiálna umelecká politika bola uplatňovaná až 
do roku 1989. 

Ešte počas života J.V. Stalina bolo známe, že nie všetci sovietski umelci sa 
dokázali zmieriť s jeho doktrínami a politickým nátlakom. Mnohí emigrovali do 
cudziny, iní sa ťažko stotožnili s ideami revolúcie a socializmu. Okrem doteraz 
spomínaných, takým bol napríklad pozoruhodný maliar Kuzma Petrov –
Vodkin73, ktorého obraz Smrť komisára (olej, 1928) sa stal jedným 

                                                           
zobrazuje v prirodzenej póze (Portrét I. Moskvina, 1940; Umelkiňa A.Tarasovova, 1938; Tanečnica O. 
Lepešinskaja, 1939). V čase druhej svetovej vojny maľoval skupinový portrét štyroch najstarších 
sovietskych umelcov: Meškova, Bialického-Biruľu, Bakšejeva a Pavlova (1943). Realizoval aj 
ilustračnú tvorbu – Puškinovho Eugena Onegina a Gogoľovho Tarasa Buľbu. V rokoch 1947 – 1957 bol 
prezidentom Akadémie umenia ZSSR. 
72 Informácie prevzaté z diela: Johnson, Paul: Dějiny umění. Nový pohled. Praha: Academia, 2006, str. 
627. 
73 KUZMA SERGEJEVIČ PETROV VODKIN (1878 – 1939) bol ruský a sovietsky maliar. Študoval 
na Akadémii výtvarných umení v Leningrade v rokoch 1900 – 1906. Potom sa vybral do sveta, aby sa 
potom zo študijných potuliek zo sveta vrátil ako sebavedomý maliar. Po návrate do Ruska (v roku 1909) 
sa intenzívne zúčastňoval rozmanitých výstav, ktoré sa tu konali. Revolúciu privítal s nadšením a v 
dôsledku toho sa aktívne zapojil do kultúrnovýchovnej práce nového štátu. Angažovanosť prispela k 
rozhodnutiu, že bol menovaný za profesora na leningradskej Akadémii. Jeho dielo bolo oceňované a 
kladne prijímané ešte okolo roku 1930, ale po nástupe dogmatizmu bolo znevažované (takisto ako 
tvorba „modernistov”) a zapadlo do zabudnutia. Až po 27. rokoch po maliarovej smrti bolo znovu 
objavené, tolerantne prehodnotené a vystavené. Stalo sa tak roku 1966 a bolo to v Leningrade a Moskve, 
kde bola vystavená súborná kolekcia jeho tvorby. V tom istom roku mala reprízu v Prahe. Maliarske 
začiatky Vodkina boli ovplyvňovavané francúzskou maľbou 20. storočí, hlavne Cézannom (rukopis), 
badať aj Matissov vplyv, vo vývoji prešiel aj expresionizmom. Figurálne kompozície sú robustné, 
rubensovské. Rukopis si zachováva cézannovu plošnosť a tvorba v najproduktívnejšom období, v 
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z najobdivovanejších a v dôsledku témy aj najuctievanejším obrazom nového 
sovietskeho maliarstva. Ľady diktatúry direktívneho umenia sa roztápali veľmi 
pomaly a podnety zo zahraničia sa vo výtvarnom umení zrkadlili iba ojedinelo. 
Podmienky a možnosti boli nedobré, lebo direktívy a neustále sliedenie 
neprospievali k tvorivej pohode umelcov. 

Historickú šancu poskytol VI. Svetový festival mládeže a študentstva, ktorý 
sa uskutočnil v lete roku 1957 v Moskve. Sprievodným podujatím festivalu bola 
veľká výstava tvorby mladých umelcov z 52 krajín sveta. Ako uvádza Edward 
Lucie-Smith74, výstava obsahovala viac ako 4500 maliarskych a sochárskych 
exponátov. Význam podujatia spočíval v tom, že sa po prvý raz objavili 
reprezentanti „neoficiálneho” sovietskeho umenia oficiálne. Dovtedy sa bolo 
možné s nimi stretnúť iba na súkromných výstavách v ateliéroch, ďalej vo 
vedeckých ústavoch, v ktorých vedeckí pracovníci sympatizovali 
s experimentálnou tvorbou, lebo na základe vlastnej praxe si vedeli oceniť jej 
význam. 

Na významné výročia spoločenských a politických udalostí bolo potrebné 
niekedy až príliš dlho čakať... Lebo iba tieto „slávnosti”, čo je paradox, do istej 
miery „rozprestierali” ochranné krídla nad experimentálnou tvorbou a jej 
prezentáciami. Príležitosť poskytli oslavy 30. výročia založenia moskovskej 
sekcie Zväzu umelcov. Veľká výstava sa uskutočnila v najväčšej moskovskej 
výstavnej sieni – v Manéži a zúčastnili sa na nej svojou „neoficiálnou tvorbou” 
aj umelci – experimentátori, negujúci líniu socialistického realizmu. Táto 
výstava sa stala pre straníckych pohlavárov – menovite pre N.S. Chruščova – 
podľa E. Lucie-Smitha – „zbesilou tirádou”, to znamená prázdnou dlhou rečou 
plnou znevažovania, nadávok, ale aj nekompetentných súdov o prezentujúcom 
sa umení. Netolerantný postoj vrcholného predstaviteľa ZSSR k výstave potvrdil 
nemenné stanovisko k politickému kurzu, ktorý mal byť v umení, ako aj trvalý 
intolerantný štátny dirigizmus v oblasti kultúry. 

Desať rokov po predošlej výstave – v septembri roku 1972 – sa potvrdil 
zosilnený tlak na experimentálne umenie a jeho tvorcov, ale aj na milovníkov a 
obdivovateľov tohto umenia. Opäť, pri príležitosti 40.výročia založenia Zväzu 

                                                           
období prvej svetovej vojny, sa značne zjednodušila, pripomínajúc Giottove nástenné maľby. 
Najplodnejším a najvýznamnejším obdobím bola pre maliara doba okolo roku 1917 a po revolúcii. 
Paralelne s pocitmi básnika Bloka, ktorý v metaforách vyjadril pocity búrok a očakávaní, tajil aj Vodkin 
vo svojich symbolických postavách svoj pocit nádejnej budúcnosti. Dvaciate roky splnili nádeje a jeho 
tvorba sa začala vyvíjať konkrétnejšie, heroizmus bol súčasnejším: Autoportrét, olej, 1918 (Ruské 
múzeum); Rok 1918 v Petrohrade, olej, 1920 (Treťjakova galéria); ako aj umelecky najvýznamnejšia: 
Smrť komisára , olej, 1927 (Ruské múzeum), ktoré je nehasnúcou legendou revolučných udalostí. Pozri: 
Dejiny ruského umenia od začiatkov po súčasnosť. Bratislava: Pallas, 1977, str. 348). 
74 Artoday-Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996, str. 388. 
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umelcov, sa uskutočnila v blízkosti Moskvy v exteriéroch na voľnom pozemku 
výstava, ktorá mala nepriaznivé dôsledky. Predošlé skúsenosti znemožňovali 
realizovať takéto výstavy v štátnych inštitúciách, preto bol výber miesta výstavy 
limitovaný. Strážcovia „čistoty” socialistického umenia sliedili a mali dôkladne 
pod svojím periskopom celé umelecké dianie. Štátna bezpečnosť, zamaskovaná 
do uniforiem robotníkov, na podujatie a jej organizátorov brutálne zaútočila. 
Exponáty (skulptúry i plastiky) buldozérmi zlikvidovali a obrazy v nákladných 
autách odviezli na smetisko. Vrcholom násilia bola skutočnosť, že niektorých 
„vybraných” odporcov z radov autorov, ako aj divákov, zatkli. 

Násilný zásah bezpečnosti priniesol pre štátne orgány kontra produktívne 
výsledky. Vďaka značnému počtu zahraničných novinárov podujatie získalo vo 
svete značnú publicitu, ktorá znásobila záujem o experimentálne sovietske 
výtvarné umenie. Takto sa preň otvorili brány aj do zahraničia. V Londýne, 
v Inštitúte súčasného umenia, sa uskutočnila v roku 1977 veľká a veľmi úspešná 
výstava. Podobné prezentácie boli realizované aj inde. 

Ani počiatočné premeny po predošlých udalostiach nezaručovali platformu 
trvalých premien a bezpečnosti, preto značná časť ambicióznych umelcov 
emigrovala do USA. Pravda, neotvárali sa pred nimi slávobrány, ich tvorbu 
vnímali domáci umelci úsmevne, bola hodnotená ako tvorba nepôvodná, 
epigónska, ako vzdialené echo toho, čo domáci umelci už predtým robili lepšie. 
Preto sa mnohým ich ilúzie nenaplnili. Takto nebol docenený napr. Ernst 
Neizvestnyj (narodený r. 1925), vynikajúci sochár, ktorému sa v nových 
spoločenských väzbách nenaplnili osobné očakávania. Poniektorým, ktorí 
emigrovali po výstave v Londýne roku 1977, sa úspešne (iným zasa menej) 
darilo prinavrátiť uznanie ruskej maľbe. Dvaja z nich – Vitalij Komar a 
Alexander Melamid – sa v roku 1976 predstavili v USA pozoruhodnou 
výstavou, ktorú vtipne označili ako soc-art (týmto pomenovaním sa rozumelo, 
že ide o sovietsku verziu pop-artu). Svojou tvorbou parodovali štýl oficiálneho 
sovietskeho umenia parafrazovaním slávnych portrétov J.V. Stalina (a iných 
diel). Bola to paródia na oficiálny štýl socialistického realizmu plného 
teatrálnosti a pretvárky. Obraz, o ktorom je reč, má názov Vznik socialistického 
realizmu, 1982 – 1983, olej na plátne, 183 x 122 cm. V obraze imponuje 
použitie symbolov v interpretovaní ironickej komiky. Dielo vzniklo neskôr, teda 
už na pôde USA, kam obidvaja maliari roku 1978 emigrovali. 

V analogickom duchu i koncepcii bola vytvorená aj maľba ďalšieho 
úspešného autora – emigranta Erika Bulatova s názvom Perestrojka, 1988, olej 
na plátne, 274 x 269 cm, ktorý je vydarenou parafrázou na slávne súsošie Viery 
Muchinovej, posmešne nazývanej „Sovietska socha slobody”. Podobne 
ironizujúco vyznieva aj jeho obraz Zbohom, Lenin, konfrontujúci významnú 
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osobnosť s osobnosťou jednoduchej ženy, ktorú viac zaujíma práca v krajine. 
Evokuje pokrytectvo sovietskych ľudí. Z mladšej generácie umelcov je 
úspešným autorom Iľja Kabakov, ktorý si získal divákov svojou emocionálnou 
tvorbou. Tá je prístupná chápaniu, a to napriek tomu, že v maľbách často 
používa nedešifrovateľný text. Podobné, ba ešte úspešnejšie, sú jeho technicky 
náročné inštalácie, ako to dokumentuje dielo-inštalácia: He Lost His Mind, 
Undressed, Ran Away Naked (Zošalel, zobliekol sa, utiekol nahý, detail 
inštalácie). Aj Francisco Infante analogicky svoje náročné inštalácie prezentuje 
na výstavách farebnými fotografiami. 

Súčasné ruské umenie, čo je celkom prirodzené, nadväzuje na pôvodnú ruskú 
avantgardu peredvižnikov a na ruský konštruktivizmus v zhode s Tatlinovými 
klasickými nárožnými reliéfmi. Dokumentuje to Oleg Kundrjašov: Konštrukcia, 
1987, papierový reliéf, suchá ihla a akvarel. Ďalej podľa príkladu Kuzmu 
Petrova-Vodkina namaľoval svoju maľbu Jevsej Mojsejenko. Má názov August, 
1980, olej na plátne, 190 x 220 cm. Autor na veľkom formáte zaznamenáva 
dynamiku kúpajúcich sa – netradične nahých mužov. Ďalší ruský autor Dmitrij 
Žilinskij, o ktorého tvorbe E. Lucie-Smith tvrdí, že bola poznačená ikonopisom, 
dokumentuje, najmä svojím obrazom Rok 1937, duchovne tiahnucu sa niť 
peredvižníkov, menovite I. Repina. Od jeho obrazu Zatknutie propagandistu cez 
Smrť komisára od Kuzmu Petrov-Vodkina dospel Žilinskij k téme, ktorú zažil, 
bol a je jej súčasťou. Maľba totiž je záznamom okamihu, keď tajná polícia 
zatýka jeho otca. 

Neskôr sa v sovietskom maliarstve hovorilo o figuratívnom expresionizme, 
ktorého reprezentantom bol Alexander Drevin (1889 – 1939), ale aj stúpenci tzv. 
„prísneho štýlu”, napr. Nikolaj Andronov, ale aj mladší Lev Tabenkin (1952). 

Zo značného množstva dobrých a priemerných výtvarníkov prezentujúcich 
súčasné umelecké formy zaujímavý prístup k umeniu inštalácie ukazujú Igor 
Kopistjanskij a Svetlana Kopistjanskaja. Igor pracuje s cudzími obrazmi-
reprodukciami rôznych období a vytvára z nich priestorové konštrukcie. 
Svetlana Kopistjanskaja pracuje analogicky, ale používa literárne texty, ktoré 
uplatňuje v asamblážach. Tieto sa často vyznačujú veľkými formátmi, a to aj nad 
tri metre. (Pozri: Artoday – Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996, str. 
388.) 

Napriek nadvláde ideologických normatívov v umení, nemožno tvrdiť, že 
socialistický realizmus nevytvoril žiadne pozoruhodné diela. Na prvom mieste 
treba uviesť, že došlo k oživeniu historického žánru v maliarstve. Máme na 
mysli surikovovský typ bohatierskej maľby. Často išlo o „ohavne fascinujúcu 
maľbu”, a to tým, ako zobrazovala rekonštrukcie udalostí, ktoré nemohli byť 
„zaznamenané kamerou” (ako hovorí Paul Johnson). Príkladom je maľba 
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Grigorije Šegala: Kerenského let, olej, 1938, Tretjakovská galéria, Petrohrad. 
Zobrazuje Kerenského (premiéra prvej demokratickej vlády), ako preoblečený 
za zdravotnú sestru Červeného kríža uniká pred boľševikmi. Sugestívny je obraz 
Koniec. Hitlerove posledné dni v bunkri, olej, 1948, Tretjakovská galéria. 
Vytvorila ho trojica autorov pod menom Kukryniksy. Vynikajúcim dielom je 
obraz Borisa Jogansona Stará továreň na Urale, olej, 1937, Treťjakovská galéria. 
Realistická maľba dokumentuje boj proti predvojnovému kapitalizmu. Z tohto 
obdobia sa zachovala aj prvotriedna krajinomaľba. Dvorný maliar 
A.M. Gerasimov nám ponúka pozoruhodnú krajinku Ovocný sad, olejomaľbu zo 
súkromnej zbierky. Krajinomaliarov prvej kategórie reprezentuje Nikolaj 
A. Abramov v nadväznosti na slávnu ruskú krajinomaliarsku školu dielom Apríl 
vo vlasti, olejomaľba na plátne, 1969, súkromná zbierka. Existuje tradične 
vynikajúca žánrová maľba s rodinnou idylou od autora Jurija P. Kugaša: Nedeľa, 
dievčatko česajúce si vlasy, olej, 1964, Regionálna galéria, Tver. Tiež maľba 
V rodine, prvé krôčky, olej,1965, Múzeum umenia, Nižnij Novgorod. 

Osobitné postavenie v maliarstve z tohto obdobia patrí štýlu nazývanému 
surový alebo prísny štýl, ktorý vznikol v päťdesiatych rokoch. Názov „surový” 
znamená použitie nečistej (nelomenej) hnedej farby, metaforicky či alegoricky 
poukazujúcej na temné stránky komunistického života. Predstaviteľom tohto 
štýlu bol prekvapujúco konformný maliar Gely Koržev, zastávajúci, podobne 
ako Gerasimov, významnú funkciu v sovietskom umeleckom systéme. Nie je 
známe, prečo mu bolo dovolené maľovať obrazy, ktoré ukazujú tvrdý, ošklivý, 
špinavý a beznádejný život v robotníckej „džungli”. Realitu života sovietskeho 
proletariátu líči nekompromisne a bez prikrášľovania, čestne, ale zároveň 
dojímavo. Vo všetkých jeho maľbách, ktoré sú v Ermitáži, je obsianutý silný 
umelecký náboj, ktorý nás aj v súčasnosti oslovuje. Ich názvy výstižne 
charakterizujú námety: Milenci (1959), Zranený (1964), Matka, staré rany 
(1967). Uvádzané obrazy sú v Ermitáži alebo ich vlastní ministerstvo kultúry. 
Medzi jeho najlepšie diela patrí maľba Na ceste (1962). Zobrazuje matku 
s dieťaťom s kamiónom v pozadí. Vlastní ho Mestské múzeum v Samare. Toto 
dielo maliara, ktorého zrodilo obdobie socialistickej epochy, je maľbou, aká sa 
objaví raz za päťdesiat či sto rokov. Maliari tejto epochy boli kritizovaní, že 
zabudli na peredvižníkov, Repina a ďaľších skvelých umelcov. Jeden z nich, 
najlepší zo súčasníkov – Sergej Grigorjev, pripomína Repina svojou kvalitnou 
maľbou Návrat (1954), Tretjakovská galéria. Prezentuje manžela, ktorý sa vracia 
k svojej skeptickej žene a zmätenému dieťaťu. 

Na záver sa opäť vrátime k architektúre – matke všetkých umení. V roku 
1932 sa naplno presadila Stalinova diktatúra tým, že sa moderné hnutie rozšírilo 
do medzinárodných rozmerov. Potvrdila to aj medzinárodná výstava modernej 
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architektúry v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Predtým žiadna 
spoločnosť by sa nebola pustila do uskutočňovania „tayloristickej” mechanizácie 
života či sériovej výroby architektúry (o akú sa usiloval aj Corbusier), ako práve 
stalinistické Rusko, resp. Sovietsky zväz. Komponenty bytových jednotiek tu 
boli vyrábané v továrňach. Výsledky boli žalostné, a to nielen pokiaľ išlo 
o kvalitu, ale aj v kvantite. Nie div, boli to pionierske kroky. 

Celé tri desaťročia nadvlády medzinárodného štýlu znamenali, že bol všade 
prítomný: v Ázii, rovnako ako v Latinskej Amerike či v Európe. Prenikavým 
príkladom je mesto Brazília, navrhnuté ako hlavné mesto federácie (1956 – 
1986). Tento príklad nie je ničím novým, pretože aj projekt Washingtonu D. C. 
siaha do roku 1786. Najnovším príkladom budovania hlavného mesta na 
„zelenej lúke” je hlavné mesto Austrálie Canberra, s výstavbou ktorého sa 
začalo roku 1912 podľa urbanistického návrhu Američana Waltera Burleya 
Griffina (1876 – 1937). Je postavené na princípe záhradných miest. Niektoré 
budovy sú postavené v medzinárodnom štýle, ale koncept mesta je humanistický 
a výsledky sú prijateľné a znesiteľné. Mesto má príjemný ráz, ktorým ho 
poznačilo hnutie Arts and Crafts. 

Na úplne inom koncepte bolo postavené mesto Brazília. Jeho korene siahajú 
do roku 1933, keď v architektúre prevládal medzinárodný štýl. V tom istom roku 
Medzinárodný kongres architektúry na konferencii v Aténach schválil podľa 
mesta pomenovanú chartu vytýčujúcu nové postuláty (dogmy) založené na 
„sociálnych princípoch” moderného plánovania miest. Plán mesta navrhol 
architekt Lucio Costa, ktorý rešpektoval požiadavky prezidenta J. Kubitscheka, 
aby bolo postavené pre automobily a rozptýlené na veľkom území. S Costom 
spolupracoval jeho spoločník Oscar Niemeyer. Ten v roku 1937 prizval 
k spolupráci Le Corbusiera. Projektoval budovy ministerstva výchovy a zdravia, 
ktoré sú vynikajúcou ukážkou medzinárodného štýlu. Veľké budovy tohto štýlu 
sa nachádzajú na celom svete. Extrémnym príkladom brutalizmu je sídlo banky  
Bank of London v Buenos Aires, postavenej v 60. rokoch. Morálnou slabosťou 
brutalizmu bolo, že sa prepožičal k „divokej” redukcii nákladov, takže veľké 
množstvo stavieb z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov povojnovej éry bolo 
skutočne surových a brutálnych. Pretože bol „brutalizmus” lacný, mohli sa 
architekti zapáčiť politikom, ktorí im zadávali veľké zákazky. Po stránke 
estetickej robili, čo chceli. 
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Záver 
 
Analýza pôvodnej témy ukázala neadekvátnosť prvotného zámeru. K naplneniu 
tejto myšlienky bránili najmenej dva dôvody. Prvým problémom bol dlhý 
časový úsek od hranice vzniku náboženstiev až po súčasnosť, lebo tolerancia a 
intolerancia sa uskutočňovali medzi spoločenskými komunitami a rôznymi 
náboženskými spoločenstvami.  

Slovníky a náučné lexikóny toleranciu charakterizujú ako znášanlivosť 
k odlišnému svetonázoru či odlišnej náboženskej alebo politickej mienke. Jej 
protipólom je intolerancia, ktorá neguje toleranciu. V starovekej histórii bola 
uplatňovaná napríklad voči otrokom, poddaným, vojenským zajatcom atď. V 20. 
storočí náboženskú intoleranciu najvýraznejšie napĺňal fašizmus voči Židom, 
Cigánom, ale aj Slovanom a iným tzv. menejcenným rasám. 

Netolerantné vzťahy medzi náboženskými spoločenstvami (náboženstvami) 
podmienili panovníkov či cirkevných hodnostárov k vydávaniu náboženských a 
iných ediktov. Prvý takýto edikt bol vydaný na podnet cisára Galeria. Spolu 
s Konštantínom a Liciniom ho Galerius zverejnil roku 311 v Nikomedii. Takým 
bol tiež Milánsky edikt z roku 313, ktorým Konštantín Veľký zrovnoprávnil 
kresťanstvo s inými štátnymi náboženstvami.75 V Uhorsku, ktorého súčasťou 
bolo aj Slovensko, bol v roku 1781 vydaný Tolerančný patent Jozefa II., ktorý 
povoľoval náboženskú slobodu (s istými výhradami) nekatolíckym 
vierovyznaniam, a to luteránskym (augsburgskému), helvetskému 
vierovyznaniu, ako aj nezjednoteným Grékom. Panovník sa takto prejavil 
k uvedeným náboženstvám ako tolerantný vládca, ako humanista. Viac ako 
náboženský význam tohto patentu bol jeho význam politický a spoločensko-
hospodársky. 

Nekatolíci si mohli slobodne kupovať domy a pozemky, mali právo sa 
prejavovať v občianskych aktivitách, v remeselníckych a iných majstrovských 
činnostiach vo verejnosti. Nekládli sa im žiadne prekážky v získavaní 
akademických hodností a mohli slobodne pracovať aj vo verejných službách. 
Tieto práva panovník poskytol nekatolíkom prezieravo ako osvietenec, pretože 
pre štátny útvar zabezpečil nepriamo príliv nadaných mladých ľudí, teda 
potrebné ekonomické sily, bez ktorých by nebol možný spoločenský, 
ekonomický a kultúrny rozvoj. 

Tolerančný patent mal aj svoju netolerantnú stránku. Nevsťahoval sa na 
českobratské sekty, ani na iné sekty, akými boli v Čechách napr. deisti, ktoré 
pokladal politicky za nepriateľské. Nekatolíkom bolo dovolené vykonávať 

                                                           
75 Pozri: Ottův Slovník Naučný. XXV. díl, str. 510. 
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náboženské obrady iba v súkromí. Známy bol aj Tolerančný zákon vydaný 
Bedřichom Vilémom IV. z roku 1847, ktorým panovník uznal slobodné cirkevné 
obce v Prnsku.76 Tolerančné zákony upravovali štátoprávne a cirkevné pomery 
medzi rozmanitými náboženskými komunitami. 

Druhým dôvodom odstúpenia od pôvodnej témy k téme, ktorá sa stala 
predmetom nášho záujmu, bola neobyčajná rozmanitosť druhov umenia na jeho 
nesmierne dlhej vývojovej línii, ktorá predstavuje históriu jednotlivých druhov 
umenia. Tieto sa uplatňovali v službách jednotlivých náboženských komunít 
diferencovane, selektívne a s rozmanitou intenzitou. V tomto procese rezonoval 
nielen evolučný vývoj historických epoch, ale aj mocenské zápasy, politická 
situácia, prevratné objavy vo vede a technike, filozofické a náboženské 
myslenie, vznik nových médií a umení, ale aj iné (napr. psychologické) faktory. 

Uvedené skutočnosti prinútili nás skorigovať náš zámer na kratší časový 
úsek, lebo pôvodný projekt by si vyžadoval dlhší čas a početný vedecký tím. 
Príležitosť pre výskum poskytovalo hociktoré vývojové obdobie ľudských dejín. 

Vybrali sme si 20. storočie a v ňom nás zaujali ideologické problémy umenia, 
ktoré nie sú od súčasnosti príliš vzdialené, a aj preto sa stali vybranou témou 
našej štúdie. Predchádzajúce storočie poskytlo nám dostatočné pramene na to, 
aby sme ukázali, ako sa v ňom napĺňali idey tolerancie, ale najmä idey 
intolerancie, a to predovšetkým v oblasti kultúry. Pri skúmaní vzťahov 
náboženstiev a spoločnosti, umenia a náboženstva, došli sme k uzáverom, že aj 
v umení samotnom, ktoré je naplnené početnými princípmi tvorby, kánonmi, 
zákonitosťami tvarov, rozmanitosťou námetov, kompozičnými a proporčnými 
princípmi, poučkami o budovaní priestoru, o harmónii farieb, o perspektívnom 
zobrazovaní, ale aj o technológii materiálov, sa poznanie prejavuje v pojmoch 
tolerancia (rešpektovanie poznania) alebo jeho intolerancia (negovanie 
poznania), a to vedomou alebo nevedomou cestou. Poznanie (veda) a naplnenie 
poznania, ale aj jeho protipól – intolerancia sa ukázali ako fenomény, ktoré 
možno „obliecť” do rúch „tolerancie” a „intolerancie”. 

Poznanie tvorby, jej zákonitostí, materiálov a technológií tvoria osobitnú 
množinu, ktorou sa nebudeme zaoberať. Obsahuje v sebe procesy poznávania 
(prostredníctvom všetkých zmyslov), racionálneho myslenia, racionálnej a 
tvarovej pamäti, ako aj fantázijných predstáv. Obsahuje v sebe celé poznanie 
modernizmu i aspekty postmodernizmu, v ktorom pribudol individualizmus 
(subjektivizmus). Jeho chápanie a prijímanie je pozitívne do takej miery, ako sa 
to stalo v prípade brutálnej panelovej architktúry, ktorá bola zavrhovaná (najmä 
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na Západe) ako neestetická, ale z hľadiska potreby sociálne slabších vrstiev sa 
stále javí ako architektúra humanistická. 

Z estetickej stránky architektúra po roku 1945 je vnímaná ako niečo ošklivé 
(nie však vo východných krajinách) a odsúdené k rýchlej degenerácii. Od ľudí sa 
žiadalo, aby v týchto brutálnych domoch žili, ale realita bola taká, že sociálne 
aspekty ich k tomu prinútili. Táto architektúra sa z perspektívy 21. storočia javí 
pre západných umenovedcov (Paul Johnson) ako najsmutnejšia epizóda 
modernej epochy 20. storočia. 
 
 
Jusko, Anton  
 

Az ideologizált mővészet. Az intolerancia csúcsa  
a 20. századi képzımővészetben 

 
A tanulmány a tolerancia és intolerancia sokrétő fogalmából indul ki, úgy, hogy a 
fogalom szakspecifikus (mérnöki, orvosi, egyházi stb.) jelentésmezıit értelmezi. 
Utóbb áttekinti (a koraközépkortól napjainkig) a mővészet széles spektrumára 
hivatkozva (konkrét példákon keresztül) a tolerancia és intolerancia képzımővészeti 
megnyilvánulásait. Külön vizsgálja a spontán (vagy tudattalan) és a racionális (vagy 
tudatos) jelenségeket. Megállapítja többek között, hogy a racionálisan irányított 
intolerancia egyik legszembetőnıbb változata a bizánci ikonoklazmus volt. A 20. 
században is megfigyel az intoleranciával szorosan összefüggı jelenségeket, például 
az absztrakció rögzítését vagy a szocialista realizmust.  
 
 
Anton Jusko 
 

Ideologized Art. The Summit of Intolerance in 20th Century Fine Arts 
 
The paper initiates its investigation from the complex concepts of tolerance and 
intolerance, interpreting its special (technological, medical, religious etc.) meanings. 
Then, gives an outline of the expressions of tolerance and intolerance in fine arts 
through particular works of art from the early Middle Ages to the present day. It 
examines both the spontaneous (or subconscious) and the rational (or conscious) 
phenomena. He points out, for example, that one of the most striking artistic 
versions of intolerance was Byzantine iconoclasm. In 20th-century art it also 
investigates phenomena closely connected with intolerance as the fixation of 
abstraction or social realism.  



 

 




