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V dejinách estetiky sa už dávno objavila a neustále sa opakuje otázka: Má byť umenie zaujaté
a má  sa  angažovať  v spoločenskej  situácií,  či  vývoji,  a teda  má  mať  intencionálny
spoločenský  dosah,  alebo  má  byť  slobodné,  oprostené  od  všetkých  mimo  umeleckých
súvislostí,  a preto slobodné:  nezneužiteľné? Každá skupina teoretikov považuje argumenty
druhej až za absurdné a preto sa aj v súčasnosti ocitáme v rovnakej situácií,  najmä keď je
spoločenská  (v globálnom  meradle)  a politická  situácia  v alarmujúcom  stave.  Paradoxne,
mimo teoretikov, sa považuje niekedy až za absurdné, aby sa umelec vyjadroval k aktuálnej
spoločenskej  situácií.  Toleruje  sa  maximálne  jeho  umelecká  výpoveď,  ak  nie  je  príliš
explicitná. To dostatočne vypovedá o dôležitosti, ktorá sa na umelca (ne)kladie. Predložený
príspevok  ma  ambíciu  pozrieť  na  danú  situáciu  z iného  hľadiska.  Jeho  cieľom  nie  je
preukázať adekvátnosť slobody, alebo angažovanosti umelca, ale skôr hovoriť o autentickej
výpovedi  a preveriť,  či  je  v jednom alebo druhom prípade  naozaj  možná.  Základom tejto
úvahy je predpoklad,  že najvýraznejšie pôsobí a najviac hovorí práve autentická umelecká
činnosť,  ktorá  nie  je  nijakým  „umelým“  spôsobom  manipulovaná  a nekalkuluje
s mimoumeleckými  javmi,  či  dôsledkami.  Sekundárnym,  ale  rovnako  dôležitým  cieľom
analýzy, je poukázať na angažovanú estetickú interpretáciu (forma o ktorej hovorí J. Bakoš
ako  o použití  a U.  Eco  ako o využití:  keď  je  umenie  nástrojom nie  cieľom),  ktorá  môže
akékoľvek umelecké  dielo  v zmysle  voľnej  semiózy Ch. S.  Peirca transformovať a urobiť
z neho nástroj politického, alebo iného užitia. V zmysle J. Mukařovského sa potom môžeme
pýtať,  či  má daná  diskusia  vôbec  význam,  ak  môže byť  umelecké  dielo  prostredníctvom
nezámerných prvkov postavené do úplne iných súvislostí a kontextov a teda, nech sa to zdá
akokoľvek neakceptovateľné, umenie môže byť vždy a vždy aj býva zneužité. 
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