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Abstrakt:
Artikulácie  estetického,  umeleckohistorického  či  umeleckoteoriteckého  myslenia  v
konceptuálnom prostredí agonistického chápania sociálneho sveta ako sociálneho priestoru či
dynamického  udalostného  poľa  vytváraného  mocenskými  vzťahmi  so  sebou  prinášajú
špecifický typ kritického myslenia modelovaného v tesnom susedstve metaforických jadier:
vojny,  konfliktu,  zápasu,  rivality,  ale  aj  hry  –  teda  kritické  myslenie  ako  vojnový  akt.
V rafinovanejšej podobe je toto myslenie modelované metaforou tanca. Mocenská dimenzia,
silové vzťahy tu nie sú prítomná len ako dodatok teórie umenia, ale priamo ako základný
konštrukčný prvok v podobe ontologického minima a zároveň zdroja dynamiky historického
diania.  Pre nás  to  môže znamenať problém,  s  ktorým sa je  potrebné vysporiadať,  aby sa
uchopenie  umenia  nedialo  len  formou  (negatívneho)  poukazovania  na  historické  krivdy,
nespravodlivosti,  vykorisťovania,  alebo ako demystifikácia  ideologických  mystifikácií,  ale
tak, aby bolo možné vybudovať pozitívnu vedu o dielach a estetickej skúsenosti. Nadôvažok
tri  heterogénne  koncepcie  sledované  v príspevku  -  estetika  existencie  (M.  Foucault),
dialogická estetika,  či  „dialogická antropológia“  (M. M. Bachtin)  a teória  sociálneho poľa
kultúrnej  produkcie  (P.  Bourdieu)  napriek  vzájomnej  blízkosti  vo  východiskách
a príbuznostiam v artikulácii  problému mocenských vzťahov vykresľujú tri  celkom odlišné
línie  úniku,  dislokujúce  kritické  a estetické  myslenie  za  hranicu  kritického  myslenia  ako
vojnového aktu.  
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