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Abstrakt: 
Britský filozof Roger Scruton vo svojej reflexii kultúry uvádza: „Kultúra je kolektívna prax, 
ktorá obnovuje naše vízie a rozširuje náš súcit a pochopenie do všetkých kútov srdca. Je to 
pokračujúci záznam života cítenia, ktorý ponúka každej novej generácii príklady, obrazy 
a slová, ktoré ju učia, čo cítiť.“ V nadväznosti na tézu definujúcu centrálnu úlohu kultúry 
prostredníctvom metafory rozširujúceho sa srdca najprv stanovíme antropologické 
východisko centra a periférie. To sa odvíja od štruktúry ľudského tela, v rámci ktorého sú 
hlava a srdce chápané ako centrálne z dôvodu ich existenciálnej dôležitosti. Zároveň, práve 
ambivalencia prvotnosti „hlavy“ alebo „srdca“ v teórii umenia a estetiky mala a má za 
následok prechyľovanie diskurzu na osi racionálne/emocionálne, neosobné/osobné atď. 
Okrem tzv. „hlavových“ výkladov estetických svetov existujú aj také referenčné rámce, pre 
ktoré je metafora srdca ohniskom relevantného uvažovania (židovská spiritualita a viaceré 
východné filozofie). Pokiaľ budeme metaforu srdca chápať aj ako analógiu k zážitkovosti 
umenia a estetiky, bude potrebné urobiť revíziu fenoménu zážitku vzhľadom na vplyv 
hyperestetiky, ktorá na perifériu vytesňuje odlišné zážitkové svety (napr. ticho, spiritualitu, 
pomalosť). Na centrá a periférie estetík sa však nebudeme pozerať zo zvyčajného 
sociologického hľadiska ako vzájomne sa ovplyvňujúce oblasti (zväčša kreatívnym smerom 
od periférií k centrám), ale z  hľadiska existenciálneho, kladúceho otázky: Čo má byť centrom 
recepcie? Čo kultivuje a oživuje vyšší zmysel ľudského života? Uvedené otázky vychádzajú 
z metodológií, ktoré diferencujú vysoké/nízke, podstatné/nepodstatné, hĺbku/povrch 
(Heidegger, Guardini, Welsch atď.). Na kategórie centra a periférie umenia a estetiky budeme 
však nahliadať aj semioticky ako na vzťah medzi denotátom a konotáciami. Pre tento diskurz 
je inšpiratívna aj výrazová teória Františka Mika založená na centrálnych kvalitách, z ktorých 
sa odvodzujú subtílnejšie aspekty. Práve konotatívnosť a výrazové nuansy sa ukazujú ako 
kritériá kvality diela. Osobitú schopnosť umenia „rozširovať srdce“ budeme napokon 
demonštrovať na konkrétnom umeleckom diele. 


