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Jedno z prvých formačných jadier konštrukcie a artikulácie relatívne autonómnej 

variáciu pragmatickej estetiky predstavuje projekt vedy o ideologickej tvorbe , ktorý je 

v základnom výmere charakterizovaný ako  sociologické skúmanie špecifických zvláštností 

materiálov, foriem a cieľov ideologickej tvorby.  Tento model pragmatickej estetiky je 

rozvíjaný v 20. rokoch 20. storočia v korpuse ranných metodologických prác tzv. "Kruh M 

.M. Bachtina" (M. M. Bachtin, P. N. Medvedev, V. N. Vološinova a.i.). V kontexte 

estetického myslenia ide o pokus o vzájomnú korekciu, alebo "syntézu"
 
pokantovských a 

poheglovských estetík (najmä novokantovského formalizmu a mladohegelovského myslenia). 

Pre toto riešenia je charakteristické, že formálny prístup korigoval akceptáciou sociálnej a 

historickej dimenzie umeleckého diela na jednej strane a semiotickej dimenzie na strane 

druhej.  Do hry tu teda stupujú aj rôzne reinterpretácie sociálnych vzťahov založené na 

interpretácii (a vzájomných "prepájaniach") "Marxa" a „Nietzscheho“. Do vzájomného 

kritického dialógu tu vstúpila aj rôzne akcentovaná a interpretovaná fenomenológia.  

Predpoklad, že logiku sociálneho sveta a tvorby,  ktorá k nemu patrí, je možné zachytiť len 

v prostredí konkrétnej empirickej, historicky presne lokálne situovanej a temporálne určenej 

partikulárnej situácie, je doplnený požiadavkou aby sa elementárnym primárnym predmetom 

výskumu je sociálny vzťah, ktorý je chápaný ako  riadiaci princíp tvorby a na jednej strane 

chápaný ako diferencia ustanovujúca priestorovú sociálnu) konfiguráciu a na strane druhej 

ako sila, ako vektor moci, či mocenský vzťah. Tento silový vzťah je primárne identifikovaný 

ako konflikt, sekundárne ako kooperácia.  

Kritické vyrovnávanie sa s formalistickou tradíciou je zároveň aj kritickým 

prepracovaním saussureovského modelu (či už priamo v lingvistickom prostredí, alebo 

aplikovaného na problémy umenia) prostredníctvom centralizovania toho, čo saussuerovská 

lingvistika nejednoznačne vylučuje z predmetu vedeckého bádania - pragmatickej roviny ako 

roviny jazykového pôsobenia, či jazykového konania. Ranné metodologické práce "Kruh M 

.M. Bachtina" sú preto zaujímavým a doposiaľ inšpiratívnym vedeckým protokolom 

o úspešnom vynachádzaní pragmatickej estetiky a pragmatickej lingvistiky. Projekt vedy 

o ideologickej tvorbe ponúka teda filozofii umenia, estetike a teórii umenia ponúka detailne 

vypracovaný vhľad do mechaniky pôsobenia, transformácií a lomov silových vzťahov 

spoločenského sveta priamo na úrovni diela.  



Pripravovaný príspevok je pokusom o stručnú charakteristiku základného rámca 

dobového (vedeckého) kontextu, kontúrovanie modelu  a pripomenutie možností aktualizácie 

projektu vedy o ideologickej tvorbe.   
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