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 V príspevku interpretujeme estetickú skúsenosť a procesy estetizácie ako súčasť 

každodenného života človeka. Dokumentujeme to na príklade rozvoja regionálnej identity: 

výskum v Bytči ukázal, že ako zdroje pre identifikovanie sa obyvateľov so svojím regiónom 

(mestom) fungovali o. i. aj estetické vnímanie a vlastná kultúrna aktivita Bytčanov. – 

Estetický zážitok nesie viacero vrstiev, napr. emócie, kognitívnu aktivitu, predstavy, 

senzorickú aktivitu, hodnotenie a pod. (H. Leder, 2010). Estetizácia sveta tiež obsahuje 

viacero vrstiev, napr. prácu s materiálom, predstavy, ideály, činnosti spoločné rôznym 

kultúram (E. Dissanayake, 2009), „estetické univerzálie“ (W. van Damme, 1996). Tieto 

procesy nezodpovedajú klasickým predstavám o estetickom odstupe (E. Bullough, 

1912/1995). Vyčleňovať samostatnú, exkluzívnu oblasť umenia a estetickej skúsenosti je 

elitárske a dehumanizuje človeka (R. Shusterman, 2003). Zmysel umenia sa prejavuje 

v imaginatívnom odkrývaní pravdy (L. Zuideervart, 2015). K tomu je potrebné nasledovať 

„ekologický imperatív“ umenia, teda jeho jednotu so životným prostredím človeka (S. Gablik, 

1993). – Zdroje estetického vnímania Bytčanov sa tak stávajú aj zdrojmi ich bytčianskej 

identity. Skutočný pragmatický zmysel umenia nezodpovedá klasickému funkcionalistickému 

modelu, podľa ktorého autonómne umelecké dielo nejakým spôsobom funguje mimo seba 

v kultúre (M. Beardsley, 1982). Funkcionalizmus, ktorý proklamuje, že umelecké dielo môže 

plniť len, alebo hlavne, umeleckú funkciu, je prekonaný (S. Davies, 1991). Naopak, umenie 

a estetická skúsenosť sú prítomné v každodennej psychickej i fyzickej aktivite človeka. – 

Umenie, estetizácia a estetická skúsenosť plnia v spoločnosti adaptívne funkcie (E. 

Dissanayake, 2013), ktorých ťažiskom je kognitívna adaptácia našej mysle na životné 

podmienky a procesy (B. Boyd, 2009). Umenie a estetická skúsenosť sú cestami 

k humanizácii človeka v evolúcii (D. Dutton, 2009), k ľudskej reflexii seba samého (E. 

Dissanayake, 1995), k formovaniu vlastnej identity (Mistrík, 2016). 
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