
Mgr. Peter Brezňan, PhD.: Medzi panstvom a odovzdaním sa – Povaha estetična podľa 

Dialektiky osvietenstva 

 

Zámerom príspevku bude poukázať na  funkčnosť oblasti estetična, estetického postoja, ako 

ju v Dialektike osvietenstva načrtávajú Adorno a Horkheimer vo svojej analýze gréckej 

mytologickej epizódy stretu Odysea so Sirénami, ktorú chápu ako alegóriu dialektiky 

osvietenstva a súčasne v nej nachádzajú i mýtický obraz konštitúcie estetického postoja. 

Predstavujúc podľa Adorna racionálno-mimetickú formu správania ukazuje sa byť estetický 

postoj zapletený do súvislosti panstva – nekompromisného inštrumentálneho ovládnutia, 

popretia, odcudzenia sa (vnútornej i vonkajšej) prírode – aj emancipačný zároveň: 

v mimetickom zmierení s prírodou načrtáva možnosť prekonania slepého princípu panstva. 

Jeho funkčnosť pritom spočíva v prostredkujúcej schopnosti: umožňuje seba-zachovanie 

a súčasne pritakanie, odovzdanie sa nepotlačiteľnej túžbe po stratení sa v prírode, po 

suspendovaní identického, vyčleňujúceho sa Ja, ktorá je hlboko zakorenená v človeku. To sa 

deje vyčlenením estetického z praxe, vykázaním do bezmocne-mocnej sféry (vytvorenej) 

slastnej krásy - neporovnateľne mocnejšej ako človek, no zároveň zbavenej svojej moci nad 

ním. 
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Mgr. Peter Brezňan, PhD., roku 2015 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Katedre 

estetiky FiF UK v Bratislave. V rokoch 2012-2013 absolvoval výskumný pobyt na Inštitúte 

filozofie Viedenskej univerzity. Zameriava sa najmä na problematiku literatúry a nemeckú 

estetiku 19. a 20. storočia. Odborné štúdie, eseje a recenzie publikoval vo viacerých 

odborných časopisoch i denníkoch. Zároveň sa venuje písaniu poézie; básne publikoval 
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