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Ve třicátých letech minulého století John Dewey kriticky poukázal na úzkou souvislost mezi 

formováním evropských národních států a vznikem muzeí, galerií či divadel. Oproti 

všeobecně přijímanému pojetí těchto institucí coby příležitosti pro pěstování a rozvíjení 

univerzální, od všech partikulárních zájmů oproštěné, nezainteresované dispozice estetického 

vkusu se najednou tato místa jeví především jako památníky vzestupu nacionalismu a 

imperialismu, tedy společenských procesů navýsost zainteresovaných. Co je však pro 

Deweyho nejdůležitější, tento proces významnou měrou přispěl vystavěním těchto piedestalů 

k nežádoucí „segregaci umění“, tzn. k oddělení dvou světů, světa umění a světa obyčejné 

každodennosti, stále více zbavené jakékoli umělecké kvality. Tento problém a jeho řešení se 

staly o dvě desetiletí později předmětem úvah Theodora W. Adorna, podle něhož nelze 

přehlédnout, že součástí významu adjektiva „muzeální“ je negativní hodnocení. Jako 

muzeální totiž označujeme objekty, píše Adorno, které umírají. Muzea jsou jako hrobky pro 

umělecká díla. Přispívají k neutralizaci kultury v podobném smyslu, v němž chápal negativní 

důsledky trhliny mezi životem a uměním Dewey. Nicméně, Adorno si též všímá skutečnosti, 

že ona libost, kvůli které jsou umělecká díla nadále vyhledávána, je na existenci muzeí již 

závislá. Náš přístup k umění je jeho muzeálním pojetím natolik prostoupen, že jakýkoli pokus 

o nápodobu původního stavu působí nepatřičně. Co tedy dělat v problematické situaci, která 

je ve významné míře spolutvořena muzeální koncepcí umění, za podmínek, kdy tuto koncepci 

nemůžeme z našeho chápání skutečnosti jednoduše vyřadit nebo ji ze dne na den nahradit 

koncepcí jinou? Příspěvek vyjde ze srovnání úvah obou jmenovaných autorů na toto téma a 

pokusí se je dovést k současným, vůči muzeální koncepci umění rovněž kriticky naladěným 

úvahám Gernota Böhmeho o estetice atmosfér. 
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