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PREDHOVOR
Našej odbornej psychiatrickej verejnosti sa už dávnejšie dostala do povedomia spoločná edí-

cia Psychiatrickej spoločnosti SLS a spoločnosti Lundbeck Kapitoly modernej psychiatrie, v kto-

rej bolo od r. 2002 postupne publikovaných už sedem vedecko-odborných (doktorandských 

a atestačných) prác, vydaných s podporou spoločnosti Lundbeck. Čitateľovi sa dostáva do rúk 

ďalšia, originálna a veľmi pútavá atestačná práca mladého autora MUDr. Miroslava Grohola 

(Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba n. o., Bardejov) s názvom Arteterapia v psychiatrii. Hneď 

na úvod treba poznamenať, že ide o tému, ktorá nebola v ostatných dvoch desaťročiach náme-

tom atestačnej práce. 

Autor sa vo svojej práci postupne venuje histórii a definícii arteterapie, teoretickým východis-

kám, cieľom a technikám arteterapie, prezentuje arteterapiu ako liečebnú aj diagnostickú metó-

du. Každá z uvedených častí je nabitá informáciami, ktoré autor premyslene vyberal a zoraďoval 

do logického celku. Autor spracoval množstvo dostupných (aj ťažko dostupných) odborných 

literárnych zdrojov k danej tematike z oblasti medicíny, psychiatrie, psychológie, psychoterapie, 

neuro-kognitívnych vied, etológie, umenia. Dôslednosť autora badať aj v tom ako zaobchádza 

so získanými informáciami. Každá informácia má svoj odkaz nielen na primárny, ale aj sekun-

dárny literárny zdroj. V niektorých prípadoch autor ešte špeciálne upresňuje zdroj pod čiarou 

textu – ak bol použitý citát mimoriadne významný alebo okolnosti vydania boli zaujímavé. 

Písomná práca je na veľmi dobrej odbornej aj štylistickej úrovni. Bohatosť informácií, púta-

vosť, pisateľská zdatnosť, výstižné nadpisy, vhodné členenie a nadväznosť jednotlivých kapitol, 

pekná grafická úprava, množstvo doplňujúcich obrázkov a ilustrácií – to všetko robí z predkla-

danej písomnej práce odborne aj čitateľsky veľmi zaujímavé a atraktívne dielo. Vyjadrujeme 

mladému kolegovi ocenenie za jeho obrovské zanietenie a seriózny prístup s akým pristupoval 

k spracovaniu témy.

Bratislava 25. máj 2009 MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
	 Psychiatrická	klinika	SZU,	Bratislava





MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

5

OBSAH
PREDHOVOR   3
ÚVOD   7
1 HISTÓRIA ARTETERAPIE   9

1.1 Od morálnej liečby k umeniu šialených   9
1.2 Arteterapia v USA a Veľkej Británii   12

1.2.1 USA   12
1.2.2 Veľká Británia   13

1.3 Vývoj záujmu o umenie duševne chorých v Európe   14
1.4 Arteterapia v Čechách a na Slovensku   16

1.4.1 Vývoj odboru   16
1.4.2 Dejiny českej a slovenskej arteterapie v psychiatrii (prehľad literatúry)   18

1.4.2.1 Prehľad domácej knižnej literatúry   19
1.4.2.2 Prehľad domácej časopiseckej literatúry   20
1.4.2.3 Literatúra týkajúca sa legislatívy a výkonu povolania arteterapeuta   21

1.4.3 Súčasný stav arteterapie na Slovensku   22
2 DEFINÍCIA A VYMEDZENIE POJMU ARTETERAPIA   23

2.1 Umenie + terapia = ?   23
2.2 Produkt vs. proces   27
2.3 Budúcnosť arteterapie   30

3 FORMY, CIELE, TECHNIKY ARTETERAPIE   31
3.1 Formy arteterapie   31
3.2 Funkcie a ciele arteterapie   31
3.3 Výtvarné materiály a médiá   32
3.4 Techniky a metódy arteterapie   33

4 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ARTETERAPIE   36
4.1 Tradičné – psychoterapeutické východiská (excerpt)   36
4.2 Iné pohľady na arteterapiu   41

4.2.1 Prehľad teórií umenia (excerpt)   41
4.2.2 Dejiny umenia a umelecká kritika (excerpt)   42
4.2.3 Kreativita   43

4.2.3.1 Niekoľko úvodných poznámok k téme kreativity   43
4.2.3.2 História výskumu kreativity   44
4.2.3.3 Kreativita a psychológia   45 
4.2.3.4 Biologické podklady kreativity   49
4.2.3.5 Kreativita a psychoanalýza   70
4.2.3.6 Kreativita a biológia   75
4.2.3.7 Kreativita a teória chaosu   77
4.2.3.8 Kreativita, kognitívne vedy a umelá inteligencia   77
4.2.3.9 Kreativita a produktivita   79

4.2.4 Fylogenéza a ontogenéza výtvarnej tvorby (výrazu) (excerpt)   80
4.2.5 Umenie z pohľadu etológie   81



4.2.6 Arteterapia a neurovedy   84
4.2.6.1. Neurobiológia zrakového systému   84
4.2.6.2. Modularita   91
4.2.6.3. Reprezentácia v psychoterapeutickom kontexte,  
 umení a na neuronálnej úrovni – tzv. „binding problem“   92
4.2.6.4 Vnímanie a vedomie   95
4.2.6.5 Evolúcia zrakového systému   96
4.2.6.6 „Neuroestetika“ – umenie a neurovedy   97

5 ARTETERAPIA V PSYCHIATRII   105
5.1 Arteterapia a veda   105
5.2 Arteterapia ako liečebná metóda   107

5.2.1 Predpokladané mechanizmy účinku arteterapie   108
5.2.2 Výskum účinnosti arteterapie   109

5.3 Arteterapia ako diagnostická metóda   111
5.3.1 Projektívny aspekt tvorby (projekcia, interpretácia, symbol)   111

5.3.1.1 Projekcia   111
5.3.1.2 Interpretácia   112
5.3.1.3 Symbol   113

5.3.2 Symbolizmus v umení   119
5.3.3 Diagnostický potenciál výtvarnej tvorby   121

5.3.3.1 Psychodiagnostické projektívne metódy   121
5.3.3.2 Neuropsychologické kresebné testy   124
5.3.3.3 Diagnostika v arteterapii   125

ZÁVER   130
LITERATÚRA   132
ZOZNAM ZDROJOV ILUSTRÁCIÍ   143
OBRAZOVÁ PRÍLOHA   149



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

7

ÚVOD

„Proces	tvorby	možno	pokladať	za	najzákladnejšiu	komponentu	vesmíru.“
	 Nancy	Andreasenová

Arteterapia nie je iba metóda. Je to samostatná disciplí, na ktorá sa historicky vyvíjala na roz-
hraní psychoterapie a umenia. Má celosvetovo širokú členskú základňu, združenú do národných 
i nadnárodných inštitúcií. Jej teoretické východiská sa postupne rozširujú. Jej prax je kompati-
bilná s vedeckými aj humanistickými princípmi. Má svoj výskum, má metódy práce, vždy je, ale 
orientovaná na pomoc človeku. Pôsobí nielen na poli psychiatrie, ale takisto školstva, špeciálnej 
pedagogiky, sociálnej práce, rehabilitácie, resocializácie. Arteterapia sa stále vyvíja a v súčasnos-
ti sa zameriava na validizáciu svojich postupov. 

Súčasný koncept arteteterapie je do značnej miery anglo-americký. Zámorské terapeutické 
nadšenie súviselo pravdepodobne s implantáciou psychoanalytických teórií a vyústilo v r. 1964 
k vytvoreniu arteterapeutickej spoločnosti vo Veľkej Británii a v r. 1969 v USA. Počas takmer 
polstoročia jej existencie ako samostatnej profesie v týchto krajinách sme mohli paralelne za-
znamenať enormný pokrok celosvetovej psychiatrie, zvlášť na poli psychofarmakológie a na poli 
moderných zobrazovacích metód. Rozmach virtuálnej reality je naproti tomu sprevádzaný potre-
bou pátrania po zmysle a preto nevyhnutne oživením záujmu o umenie a evolučné témy. Sme 
svedkami rastúceho záujmu neurovied o témy v minulosti vyhradené humanitným odborom 
a transformácie konceptov štrukturalizmu, na ktorých základe sa psychiatria, rovnako ako záujem 
o tvorbu duševne chorých, v 20. storočí vyvíjali. Súčasťou týchto premien je potreba profilizácie 
nových odborov, spravidla na interdisciplinárnej úrovni, ako je to u paleoarteológie, ktorá chce 
k evolúcii ľudského druhu pristupovať cez štúdium umenia, alebo neuroestetiky, ktorá je apliká-
ciou neurovedeckých poznatkov do oblasti estetiky, alebo výtvarnej tvorby konkrétne.

V domácej psychiatrickej literatúre je arteterapii venovaná pomerne malá pozornosť. Príspev-
ky do časopisov sa objavujú ako lastovičky nadšených jednotlivcov už najmenej štyridsať rokov. 
Do súčasnosti však nebola vydaná žiadna koncízna monografia, ktorá by zachytávala teoretický 
rámec arteterapie. 

Ciele
Mojím osobným cieľom je predostrieť prácu, ktorá môže slúžiť ako orientačný zdroj v tomto 

odbore a vypĺňa preto existujúcu informačnú medzeru, no zároveň reflektuje prudký vývoj prí-
buzných odborov a ponúka inšpiráciu pre ďalší rozvoj. Pokojne by sme túto prácu mohli nazvať 
aj „Arteterapia – časť prvá: teoretické základy“. Teoretické zameranie je výrazné. Dôvodom je 
práve to, že informačne kazuistický prístup, ako ho nazval v predslove k Šickovej-Fabrici Zákla-
dom	arteterapie Jan Slavík1, historicky zlyhával vo vytvorení koherentnej teórie a prekvapivo aj 
v profesionalizácii arteterapie. Sústavná argumentácia, vysvetľovanie a dohľadávanie súvislostí 
alebo pravidelností, ktoré Slavík považuje z teoretického hľadiska za hodnotenejšie, sú v tej-
to práci výzvou. V mnohých ohľadoch však viac ako systematický prieskum, ktorý umožňuje 
moderná technológia v geológii, pripomína metodika tejto práce manuálne úsilie jednotlivca 
sledovať priebeh rudonosnej žily. Nárast počtu relevantnej literatúry, diverzifikácia poznania 
a v niektorých prípadoch úzka špecializácia literatúry si vyžiadali na mnohých miestach celkom 

1 Slavík, J.: Předmluva. In: Šicková-Fabrici, J.: Základy	arteterapie. Vyd. Portál, Praha, 2002, s. 11-13.
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vedome prekročiť stanovený rozsah. Nerovnomernosť obsahu a rozsahu jednotlivých kapitol je 
daná práve týmto. Verím, že odmenou trpezlivému čitateľovi budú zaujímavé poznatky z ob-
lastí, ktoré sú inak iba ťažko dostupné a navyše iba z veľmi odlišných zdrojov. Práca, ale nie je 
celostným prehľadom arteterapie. Nevenuje sa témam výchovy či rehabilitácie mimo oblasť 
psychiatrie.

Úvodné poznámky k prekladu a terminológii
V anglo-americkej literatúre sa často stretávame s pojmami, pre, ktoré slovenčina nemá 

zaužívaný ekvivalent. Na viacerých miestach preto uvádzam navrhovaný preklad a originálny 
výraz v zátvorke. Už jestvujúce české ekvivalenty sú niekedy pomôckou a v snahe nevnášať 
terminologický zmätok preferujem spravidla obdobné slovenské slová a významy. V súčasnej 
anglicky písanej literatúre sa pojmy často používajú bez nároku na vymedzenie, často v naj-
jednoduchších formách. Takto napr. pojem „making art“ („robenie umenia“) v slovenčine znie 
nekultivovane a neprimerane a je prekladané spravidla ako výtvarná tvorba. Pojem „expression“ 
(„výraz“) je niekedy ponechaný v pôvodnej forme „expresia“ a ako adjektívum „expresívny“. 
Citované pasáže uvedené v úvodzovkách z anglickej literatúry nie sú oficiálnymi prekladmi, 
pokiaľ jestvuje oficiálny preklad do češtiny, väčšinou je ponechaný v češtine, najmä tam, kde 
by preklad mohol výraznejšie zasahovať do významu informácie. Citácie uvedné ako poznámky 
pod čiarou, pokiaľ pochádzajú z anglicky písanej literatúry, sú z praktického hľadiska ponechané 
v približne pôvodných formách. Priezviská zahraničných autoriek sú v texte uvádzané v sloven-
skej forme s koncovkou „-ová“. Citácie rozsiahlejších zdrojov, najmä ak sú citované viac-krát 
a na rôznych miestach práce, obsahujú aj citácie strán. 

Poznámka ku knižnej edícii
Kým získala pôvodná atestačná práca podobu, v akej ju práve dostáva čitateľ do rúk, prešla 

niekoľkými etapami rozširovania a skracovania. Mojou snahou bolo vybrať tie kapitoly, ktorými 
môže lekár najlepšie prispieť k chápaniu umenia – sú to v zásade biologicky orientované té-
my. V porovnaní s pôvodnou prácou je rozšírená kapitola o kreativite a prepracovaná kapitola 
o neurobiológii zrakového systému, ktoré sú doplnené o výsledky neurovedeckých výskumov. 
Naopak, niektoré kapitoly sú skrátené na minimum resp. iba stručný abstrakt.

Poďakovanie
Táto práca by bez prispenia mnohých asi nikdy nenašla súčasnú podobu. Prvoradá vďaka 

patrí pracovníkom spoločnosti Lundbeck Slovensko, s. r. o, ktorá už roky podporuje edíciu	Kapi-
toly	modernej	 	psychiatrie. Nemenej som vďačný doc. PaedDr. Jaroslave Šickovej-Fabrici, PhD, 
u ktorej som absolvoval 2.-ročník kurzu. Ďalej môjmu bratovi Milanovi, ktorý mi sprostredkoval 
väčšinu ťažko dostupnej literatúry a otcovi, ktorý si to v práci za mňa „odmakal“. Najväčšia 
vďaka, ale patrí MUDr. Ľubici Forgáčovej, PhD, ktorá ma pri písaní tejto práce sprevádzala s veľ-
kou trpezlivosťou a cennými radami. Osobitné poďakovanie patrí pacientkám, ktorých práce sú 
uvedné v prílohe.
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1 HISTÓRIA ARTETERAPIE
1.1 Od morálnej liečby k umeniu šialených

Umenie a psychiatria nachádzajú v histórii spoločný priestor na rôznych úrovniach. Viacerí 
umelci: Hogarth, Goya, Géricault, Fuseli, sa nechali inšpirovať svetom „šialených“ (Beveridge, 
2001, s. 597). Záujem o umenie duševne chorých v 19. storočí podnietili podľa Beveridgea 
(2001, s. 595) dva hlavné faktory: romantické hnutie, ktoré svojim dôrazom na subjektivitu 
a individualizmus nahliadalo na šialenstvo ako na výsadu, ktorá umožňovala prístup k hlbo-
kým pravdám; a objavenie sa azylov, ktoré zasa predstavovali priestor pre pacientskú umeleckú 
produkciu. Prvým medzi priekopníkmi v oblasti mentálnej alienácie (termín, ktorý predchádzal 
vzniku psychiatrie a pojmu duševných porúch), ktorý písal o umení duševne chorých, bol zrejme 
Philippe Pinel (1745-1826) (Beveridge, 2001, s. 595), od r. 1795 vrchný lekár nemocnice Hospice	
de	 la	 Salpêtrière (zdroj: wikipedia); v r. 1801 vyšlo prvé vydanie jeho Traité	 médico-philoso-
phique	sur	l´alienation	mentale,	ou	la	manie2, v ktorom spomína dvoch pacientov, ktorí kreslili 
a maľovali (Beveridge, 2001, s. 595). 

O niečo neskôr, píše Beveridge (2001, s. 595), napísal Američan Benjamin Rush, že rozvoj šia-
lenstva môže niekedy odhaliť skrytý umelecký talent. V nedávnej dobe vyšiel prehľad austrál-
skej autorky, Susan Hoganovej, veľmi podrobne spracúvajúci dejiny arteterapie, zvlášť v Británii. 
Hoganová (2001, s. 32-50) kladie prvopočiatky arteterapie práve do obdobia „morálnej liečby“ 
(„traitement moral“) 18. storočia v reformovaných azyloch. Morálna liečba, cituje D.Russell-
ovú3, stála na súbore kultúrne a historicky špecifikovaných sociálnych noriem. V tých dobách, 
ako uvádza, mohli byť napr. ženy, ktoré vstupovali do politiky, internalizované ako deviantné 
(Hogan, 2001, s. 40). Cieľom morálnej liečby bola umiernenosť mravov – dôraz na úctu k auto-
rite, skromnosť, podrobivosť, pracovitosť, režim. Nekontrolované vyjadrenie imaginácie mohlo 
poškodiť morálne návyky. Hoganová ďalej cituje (s. 45) francúzskeho kritika Michela Foucoulta 
(1965)4, podľa ktorého boli duševne chorí vedení k akejsi sebareflexii či až „ponižovaniu“ sledo-
vaním svojej tvorby alebo dokonca svojich fotografií, zameranému na uznanie svojej choroby. 
Toto „zrkadlenie“ malo viesť k prevládnutiu „rozumu“. Paralelne sa však rozvíjali i iné tendencie, 
viac akcentujúce liečebný potenciál práce ako takej, ku, ktorej umenie mohlo byť prostriedkom. 
Prvé známky o terapeutickom využití umenia nachádzajú Hoganová (2001, s. 43) z Austrálie aj 
Park z Univerzity v Glasgowe (Park, 2003) v Škótsku v Crichton Royal Hospital v Dumfries, kde 
už v 19. storočí angažoval umelcov vtedajší prvý superintendant W.A.F. Browne (Hogan, 2001; 
Beveridge, 2001). Z r. 1847 pochádza nasledovný zápis: „Kreslenie	bolo	ordinované	ako	liek	v	šty-
roch	prípadoch,	s	liečebným	efektom	vo	dvoch“ (Hogan, 2001, s. 44). Článok pod názvom „Mad 
Artists“ z roku 1880 sa pripisuje práve jemu5.

Hájek (1980, s. 137) uvádza, že arteterapia je obzvlášť úzko spätá s psychoterapiou schizofré-
nie. Sama myšlienka terapeutického využitia výtvarnej produkcie sa zrodila zo záujmu o tvor-
bu schizofrenikov. Vychádzajúc z prác Badera (1972, 1975) a Anastaziho a Foleya sumarizuje 
Hájek (1979, s. 208), že väčšina prameňov sa zhoduje, že prvé pozorovanie v danej oblasti 

2 text prístupný na adrese francúzskej národnej knižnice: http://gallica.bnf.fr/ 
3 Russel, D. (1995): Women,	Madness	and	Medicine. Cambridge. Polity. (in: Hogan, 2001)
4 Foucault, M. (1965): Madness	and	Civilisation:	A	History	of	Insanity	in	the	Age	of	Reason. London, Tavistock.
5 Anonym (pripisovaný Brownovi) (1880): Mad	artists.	J Psychol Mad Ment Pathol, 5, s. 33-75 (in: Beveridge, 2001, s. 599).
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zverejnil v r. 1872 francúzsky psychiater Tardieu6. Od r. 1876, keď vyšla prvá kniha o tvorbe 
duševne chorých od jeho krajana Paula Maxa Simona7, tieto príspevky prestávajú byť iba po-
pisom psychiatrickej rarity (Hájek, 1979). Nasledovali práce od rôznych autorov, jestvuje však 
nápadná nejednotnosť v uvádzaných rokoch publikácií, daná pravdepodobne tým, že autori 
v anglofónnom prostredí vychádzajú z dátumov prekladov (porovnaj: Lombroso 1882, Simon, 
1888, Tardieu, 1886, Hrdlicka 1899 – údaje z Betts, 2005; Tardieu 1872, Simon 1876, Lombroso 
1887 – údaje z Hájek, 1979). Rovnako Hoganová (2001, s. 57), Beveridge (2001, s. 595) aj Bett-
sová (2005, s. 15) odkazujú na prácu umeleckého historika MacGregora (1989)8. Ako kritickú 
vo vzťahu ku chápaniu umenia duševne chorých a duševných porúch vôbec, uvádza Hoganová 
historickú líniu vedúcu od biologického determinizmu, cez koncept degenerácie 19. storočia, až 
po psychopatologický prístup, odzrkadľujúci sa najmä v dielach Cesarea Lombrosoa a neskôr 
i psychoanalýzy (Hogan, 2001, s. 51). Podľa Naumburgovej (1950, s. 6) bol Simon prvým, ktorý 
si všimol podobnosť umenia šialených, primitívnych a detí, ale až Lombroso bol vo svojich popi-
soch „efektívny“. Zvlášť upozorňoval na „abundanciu symbolov a hieroglyfov... pripomínajúcich 
japonské, indické a nástenné egyptské maľby“.

Cesare Lombroso (1849-1943), psychiater, kriminológ a antropo-
lóg, rodák z Verony, vydal v r. 1879 prácu L'Uomo	delinquente, vychá-
dzajúcu z antropometrickej tradície, v ktorej umenie slúži na potvr-
denie patológie. V r. 1891 (Hogan, 2001, s. 57-58) vyšiel v Londýne 
anglický preklad 3. vydania jeho ďalšej knihy „Man	of	Genius“9 (v ori-
ginále vyšla pôvodne pod názvom Genio	e	follia,	186410, známejšie 
sú, ale 5. a 6. prepracované vydania, ktoré vyšli v Turíne pod názvom: 
L'uomo	di	genio	in	rapporto	alla	psichiatria v r. 1888 a 189411). Práca 
patrí medzi najčastejšie citované, Lombroso v nej identifikoval pa-
tologické elementy umenia duševne chorých (ulpievanie v detaile, 
komplikovanosť v nadpisoch, používanie symbolizmu, excesívne uží-
vanie farieb, lascívne témy). 

Šialený, divoký a degenerovaný sú si – ako už bolo naznačené – podľa Lombrosoa rovní, pre 
preferenčné využívanie symbolov, ktoré je vyjadrením primitívnej mentality (Hogan, 2001, s. 59). 
Hoganová cituje niekoľko autorov, ktorí sledujú paralely tohto myslenia i u Freuda. Zatiaľ, čo 
pre Lombrosoa bol symbol indikátorom primitívneho zvratu či degenerácie, Freud vnímal tvorbu 
symbolov ako „iracionálne“ a „neinhibované“ vyjadrenie nevedomia (Hogan, 2001, s. 61). Freud 
sám využil kresbu v kazuistike Malého Hansa, rovnako ako Vlčieho muža (obr. 5). Priam centrál-
nym sa obraz stal v psychológii C.G. Junga (Henzell, 2006, s. 187), ktorý sám bol talentovaný 
umelec a sochár. Černoušek (1987, s. 88) v práci venovanej dejinám hystérie a mániomelanchó-
lie uvádza, že slávny lekár z parížskej nemocnice Salpêtrière, Jean Martin Charcot, na sklonku 

6 pravdepodobne ide o prvé vydanie diela Étude	médico-légale	sur	la	folie, autor: Tardieu Ambroise, vyd. Librairie J.-B. Baillière 
et fils, Paris, 1872 (viď http://gallica.bnf.fr) 

7 Simon P.M.: L´imagination	dans	la	folie:	Etude	sur	les	dessins,	plans,	descriptions,	et	costumes	des	aliénés.	Ann. méd.-psychol. 
16, 1876, s. 358-390 (in: Naumburg, 1950).

8 MacGregor, J. (1989): The	Discovery	of	the	Art	of	the	Insane.	Princeton University Press. (in: Hogan, 2001)
9 Lombroso, C. (1891): The	Man	of	genius.	Walter Scott, London, 422s. Prístupná v Torontskej univerzitnej knižnici na adrese: 

http://ia350643.us. archive.org/2/items/manofgenius00lombuoft/manofgenius00lombuoft.pdf 
10 Lombroso, C. (1864): Genio	e	follia. Chiusi, Milano.
11 Lombroso, C. (1888): L'uomo	di	genio	in	rapporto	alla	psichiatria:	alla	storia	ed	all'estetica. 5. vyd., Fratelli, Turín, 486s. ; Lom-

broso, C. (1894): L'uomo	di	genio	in	rapporto	alla	psichiatria:	alla	storia	ed	all'estetica. 6.vyd., Bocca, Turín, 491s. 

obr. 1 Cesare Lombroso 
(1849—1943)
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svojho života spísal so svojim priateľom Paulom Richterom pozoruhodnú a dnes zabudnutú 
štúdiu12 o démonických dimenziách v umení, v ktorej ako prvý podnikol vynikajúcu syntézu 
psychológie a dejín umenia a podal viacmenej základy arteterapie. Záujem o umenie duševne 
chorých na prelome 19. a 20. stor. narastal. 

V r. 1907 publikoval v Paríži psychiater Marcel Meunier pod pseudonymom Marcel Réja ilu-
strované dielo13, v ktorom dáva do súvisu detskú tvorbu, sny, tvorbu primitívnych národov 
(hlavne čiernej Afriky a Oceánie) a tvorbu psychotikov (Guimón, 2004, s. 164; Beveridge, 2001). 
Podľa Beveridgea (2001, s. 596) ide o prvé dielo, ktoré nahliadalo tvoru duševne chorých pacien-
tov skôr z estetického, nie klinického hľadiska. V r. 1921 publikoval švajčiarsky psychiater z klini-
ky vo Waldau, Walter Morgenthaler, o pacientovi Adolfovi Wölflimu (1864 – 1930)14, ktorý sa 
stal najznámejším predstaviteľom umenia duševne chorých (Beveridge, 2001, s. 596)15.

Najväčší záujem, najmä v kruhoch expresionistov a surrealistov však vyvolalo dielo Hansa 
Prinzhorna (Beveridge, 2001, s. 597), ktorý v r. 1922 publikoval prácu Bildnerei	des	Geisteskran-
ken16 (obr. 10), dokumentujúcu výber z bohatej zbierky diel duševne chorých hospitalizovaných 
na klinike v Heidelbergu v dobe od r. 1890 až 1920 (Guimón, 2004, s. 162-164). Ako sa dozvedá-
me z práce Naumburgovej (1987, s. 23), Prinzhorn sám bol veľmi kritický k vtedajším prístupom 
k umeniu psychotikov, ktoré označoval ako „psychiatrické“, „folklórne“ a „psychoanalytické“; 
svoj vlastný prístup, ktorý vnímal tvorbu ako vyjadrenie psyché (Hogan, 2001, s. 163) a bol 
založený na Gestalt psychológii, obhajoval ako „estetický“ (Naumburg, 1987, s. 23). 

Günter z Univerzity v Tübingene dáva rastúci záujem o kresby psychiatrických pacientov 
v 19. storočí do súvisu so zmenami v teórii psychiatrie a prechodom od „morálnej liečby“ k „de-

skriptívnej psychiatrii“ (Günter, 1990). Uvádza, že do 1. svetovej voj-
ny vzniklo ako súčasť pracovnej terapie v nemeckých privátnych kli-
nikách 11 umeleckých dielní, ktoré pre pacientov vyššieho sociálneho 
rangu predstavovali alternatívu pravidelnej činnosti k prácam v zá-
hrade a na poli (Günter, 1990). Paradigmatické zmeny, ktoré prinieslo 
moderné umenie v oblasti zmyslu umenia, umožnili vnímať kresby 
ako bezprostredné vyjadrenia pacientovho vnútorného sveta. Odrá-
žajú sa i v Prinzhornovej práci. Prvé terapeutické pokusy uskutočnili 
psychoanalytici, zvlášť v liečbe detí (viď neskôr) a na ich základe ne-
skôr vznikali podľa Güntera (1990) umelecké triedy v nemocniciach. 
Výtvarná produkcia tak predstavuje prostriedok k skrytému nevedo-
miu. Podľa Güntera (1990) terapeutická aplikácia arteterapie závisela 
na konvergencii pohľadov v oblasti estetiky a liečebnej teórie.

V 1930-ych rokoch Guttmann a Maclay17 (in: Hogan, 2001, s. 163) identifikovali teda už tri 
odlišné prístupy k umeniu duševne chorých: 1. klinický prístup (klinicko-deskriptívny), v ktorom 
sú kresby či maľby vnímané ako symptóm, odhaľujúci patológiu (ako u Lombrosa), 2. psycho-

12 Charcot, J.M., Richter, P. (1887): Les	démoniaques	dans	l´art. Paris, Delhaye et E. Lecrosnier. 
13 Réja, M. (1907): L´art	chez	les	fous.	Paris, Mercure de France.
14  práce možno nájsť na stránkach Adolf Wölfli-Stiftung Kunstmuseum Bern http://adolfwoelfli.ch/
15 Morgenthaler, W. (1921): Ein	Geisteskranker	als	Künstler	(Adolf	Wölfli). Bern, E. Bircher, 126s. , v nemeckej reedícii: Wien, 

Medusa-Verlag, 1985, 163s. (zdroj: https://portal.d-nb.de/ ), v anglickom vydaní: Madness	and	Art.	The	Life	and	Works	of	Adolf	
Wolfli. University of Nebraska, London, 1992, 131s. (in: Beveridge, 2001, s. 599).

16 Prinzhorn, H. (1922): Bildnerei	der	Geisteskranken. Berlin, Julius Springer, 361s. (zdroj: https://portal.d-nb.de/) 
17 Guttmann, E., Maclay, W.S. (1937): Clinical observations on schizofrenic drawings. Journal	of	Medical	Psychology, 16, s. 184.

obr. 2 Hans Prinzhorn 
(1886—1933)
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logický, zameraný na tvorbu diela (ako u Prinzhorna) a 3. umelecký. V r. 1937 publikovali títo 
autori, ku, ktorým sa neskôr pridal Francis Reitman z Maďarska, prácu venovanú kresbe schizo-
frenikov v British	Journal	of	Medical	Psychology (tamtiež). Bader (1980) zužuje vývoj prístupu 
k obrazovej expresii v psychiatrickom kontexte na dva hlavné prúdy, jeden, reprezentovaný 
Mohrom v Nemecku, ktorý vnímal produkty ako symptómy choroby, pripisujúc im negatívnu 
hodnotu, druhý, reprezentovaný Réjom vo Francúzsku, ktorý ich vnímal ako autentické tvorivé 
produkty. Günter (1990) uvádza, že v 30. a 40. rokoch 20. stor. až do r. 1950 vzniklo po celom 
svete 34 umeleckých tried v psychiatrických nemocniciach.

Blížiaci sa fašizmus (do, ktorého vyústilo obsedantné zaujatie myšlienkami degenerácie a po-
kroku) bol tragickou udalosťou v živote mnohých, najmä židovských umelcov a  intelektuálov, 
ktorí pred nastupujúcim režimom emigrovali predovšetkým do USA a Veľkej Británie. Podľa 
Wallerovej (in: Hogan, 2001, s. 164) zohrala táto imigrácia kľúčovú úlohu v rozvoji psychoana-
lýzy a medicíny týchto krajín. 

1.2 Arteterapia v USA a Veľkej Británii
Vo všeobecnosti panuje zhoda, že pojem arteterapia zaviedla v USA v 1930-ych rokoch Mar-

garet Naumburgová a v Európe sa začal používať až po roku 1940 (Šicková, 2002). Na prácu 
Naumburgovej mal veľký vplyv Nolan Lewis, ktorý ako prvý analytik v USA používal výtvarné 
produkcie ako doplnok liečby (Hogan, 2001, s. 86). Naumburgová dala arteterapii základnú de-
finíciu a v dielach venovaných výtvarnému prejavu pacientov so schizofréniou a neurotickými 
poruchami aj základnú formu (Naumburg, 1950, 1953) a teoretický rámec (1966, 1987). Je 
preto nazývaná „matkou arteterapie“ (Vick, 2003, s. 9). V 30. rokoch 20. stor. zaviedli artetera-
peutický program aj Carl, William a Charles Menningerovci v psychiatrickej nemocnici v Kansa-
se, dnes nazývanej Menninger	 Clinic, ktorá zamestnávala v nasledujúcich rokoch početných 
umelcov a stala sa vedúcim pracoviskom v oblasti arteterapie i v priebehu 50. a 60. rokov (Ford-
Martin, 2005). Podrobný prehľad predstaviteľov arteterapie v USA podáva kniha Architects	of	
Art	Therapy (Borowsky Junge, Wadeson, 2006).

1.2.1 USA
Randy Vick (2003) pristupuje k dejinám arteterapie v USA skrze literatúru. Na základe jej 

analýzy odlišuje tri obdobia: 
1.	klasické	obdobie (1940e-1970e roky), ktorého predstaviteľkami sú Margaret Naumburgo-

vá (1890-1983), Edith Kramerová (1916-), Hanna Yaxa Kwiatkowska (+1980) a Elinor Ul-
manová (1910-1991). V tomto období, ktoré je typické ideologickou spätosťou s psychoana-
lytickým hnutím, sa iba zakladali oficiálne vzdelávacie aktivity. Naumburgová spolu so sestrou 
Florence Caneová založila v r. 1915 Waldenskú školu, začala prax v psychiatrických zariadeniach 
(Naumburg, 1987, s. 31), písala prvé knihy a začala s prvými kurzami na Department of Art Edu-
cation v New York University (Naumburg, 1987, s. 32) a Washington School of Psychiatry, D.C. 
(Wadeson, 1980, s. 23). Kramerová rozbehla v r. 1950 v škole pre chlapcov vo Wiltwycku „art	as	
therapy“ prístup, v r. 1959 začala s prvými kurzami na Norwich University (Kramer 2000, s. 20), 
Ulmanová založila v r. 1961 The	Bulletin	of	Art	Therapy, (od r. 1970 premenovaný na American	
Journal	of	Art	Therapy). Kwiatkowska, rovnako ako Kramerová imigrantka (Vick, 2003), pracova-
la v Klinickom centre Národného inštitútu pre duševné zdravie (NIMH) (Wadeson, 1980, s. 14) 
a položila základy arteterapeutickej práce v oblasti rodinnej terapie. Prvé štúdium arteterapie 
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bolo v 1960-ych rokoch ponúkané na Hahnemann Hospital univerzity vo Filadelfii – Šicková, 
2002, s. 26, Wadeson, 1980, s. 23) a do r. 1970 ich bolo po celých USA asi 20.

2.	stredné	obdobie (1970e-1980e roky), na prahu, ktorého v r. 1969 vznikla American Art The-
rapy Association (AATA). V tomto období narastal počet literatúry, rozširoval sa koncept, hoci 
pretrvávala dominancia psychoanalytickej orientácie. Boli založené dva nové časopisy: v r. 1973 
Arts	Psychotherapy (od r. 1980 The	Arts	in	Psychotherapy), v r. 1983 oficiálne periodikum arte-
terapeutickej spoločnosti Journal	of	the	American	Art	Therapy	Association. Tvorila sa profesná 
identita, začali sa pripravovať postgraduálne PhD štúdijné programy. Hlavnými predstaviteľkami 
boli Mala Betensky, Janie Rhyneová, Judith Rubinová, Harriet Wadesonová.

3. súčasné	obdobie (1980e roky po súčasnosť), v ktorom počet literatúry ďalej narastá. Hoci 
27,6% arteterapeutov sa identifikuje v rámcoch psychodynamických prístupov, 21% tvoria tzv. 
eklektické smery a vznikajú ďalšie, humanistické, vývinové, smery rodinnej terapie. Záujem sa 
presúva na výskum, vývoj originálnych štandardizovaných diagnostických nástrojov, vedeckú 
metodiku práce a odklon od iba psychoterapeutických prístupov.

1.2.2 Veľká Británia
O niečo odlišná situácia bola vo Veľkej Británii, hoci i tu je arteterapia úzko spájaná s históriou 

psychoanalýzy. Britská psychoanalytická spoločnosť bola založená v r. 1919 Ernstom Jonesom 
(Hogan, 2001, s. 65). Británia sa stala exilom pre Freuda, jeho dcéru Annu, pre Melanie Kleinovú 
a mnoho iných, vrátane Ernsta Krisa a Marion Milnerovej a takisto už spomínaného Guttmanna. 
Hoganová (Hogan, 2001, s. 132) však polemizuje s dielom Diane Wallerovej (1991)18, ktorá si 
všíma iba obdobie profesionalizácie arteterapie v Británii spojené s psychoanalytickým hnutím 
a ignoruje dovtedy existujúce arteterapeutické snahy. 

Podľa Hoganovej zaviedol v Británii pojem arteterapia v r. 1942 Adrian Hill (1895-1977) a tvr-
dí, že diela Margaret Naumburgovej boli v Británii známe až po r. 1950 (Hogan, 2001, s. 133). 
Hill bol vyškolený umelec, neúnavný popularizátor arteterapie, ktorý objavil v r. 1938 priaznivé 
účinky umeleckej tvorby počas rekonvalescencie z tuberkulózy (Hogan, 2001, s. 135). Nezávisle 
od psychoanalytického hnutia začal s podporou Britského červeného kríža a Národného združe-
nia pre prevenciu tuberkulózy užívať arteterapiu ako súčasť rehabilitačného programu v liečbe 
tuberkulózy. Arteterapiu vnímal ako skutočnú liečbu, nie iba ako prostriedok na rozptýlenie, 
alebo ako súčasť činnostnej terapie. Termín terapia samotný však neobľuboval, iba veril, že tým 
získa podporu lekárského stavu (Hogan, 2001, s. 135). 

Hoganová (2001, s. 227), ale súhlasí s Wallerovou, podľa ktorej podstatný vplyv na vývoj ar-
teterapie v Británii malo terapeutické centrum Withymead. Withymead bol majetok zakúpený 
ešte pred II. svetovou vojnou Irenou Broomhallovou, neskôr Champernowneovou (1901-1976) 
a Gilbertom Champernowne (1884-1959), ktorí sa zakrátko stali manželmi (s. 222). Irena Cham-
pernowne bola Jungovou analyzandkou a Whiteymead sa z „rodinného centra“ vyprofilovalo 
na terapeutickú komunitu zameranú na arteterapiu, ktorá fungovala už počas 2. svetovej vojny. 
Medzi prvými arteterapeutmi boli prevažne umelci, často prichádzajúci v osobnej kríze a sami 
hľadajúci pomoc. Základným sa stal jungiánsky rámec pre prístup k nevedomiu a arteterapia sa 
stala časťou prirodzeného liečivého procesu (Hogan, 2001, s. 280).

Oskar Pfister (1873-1956), protestantský farár, bol prvým analytikom, ktorý v Británii podrob-
ne publikoval o psychoanalytickej liečbe umelca (Hogan, 2001, s. 66). Mnohí ďalší o umení písali 
18 Waller, D. (1991): Becoming	a	profession. London, Routledge. (In: Hogan, 2001).
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a venovali sa mu, medzi najznámejšími Ernst Kris, Marion Milnerová, Hanna Segalová. Medzi 
prvými arteterapeutmi v Británii (Henzell, 2006, s. 186) boli však umelci, ktorí sa stali terapeut-
mi, ako napr. Adrian Hill, Arthur Segal, jeho dcéra Marianne, Edward Adamson, E.M. Lyddiatt, 
Jan Glass a ďalší. Niektorí z nich podstúpili analýzu. Ako píše Henzell v spomienke na tú dobu, 
„umenie a umelci boli v tých časoch na gauči viac ako vítaní“ (Henzell, 2006, s. 186). Najväčší 
vplyv mala škola Melanie Kleinovej a najmä dielo Marion Milnerovej, ktorá sa však nevnímala 
ako arte-terapeutka, ale ako „psychoanalytička, ktorá využívala výtvarné diela ako prídavok 
k analýze“ (Hogan, 2001, s. 88). V r. 1964 bola založená Britská arteterapeutická spoločnosť 
(BAAT) (Henzell, 2006, s. 185), ktorá dodnes vydáva časopis Inscape.

Arteterapia v tomto svetle môže pôsobiť ako nováčik, ktorý vstupuje na scénu dobre etablo-
vanej psychiatrie. V skutočnosti, podľa historičky Kathleen Jonesovej (in: Hogan, 2001, s. 161) 
bola medicína (na rozdiel od práva) ako povolanie registrovaná v Anglicku až v r. 1858 a prvé 
diplomy zo psychiatrie boli udeľované až od r. 1910 v Anglicku a od r. 1912 v Škótsku.

V súčasnosti je arteterapeutická komunita v USA i VB združená do profesných organizácií, 
ktoré majú svoje stanovy, študijné programy, zahrňujúce magisterské aj postgraduálne štúdium 
(PhD), licenčné kritériá, štandardy práce, vyšetrovacie metódy, etický kódex, majú časopisy 
a internetové stránky (Malchiodi, 2003, s. 435-449). Bližšie informácie sú dostupné na adresách: 
www.arttherapy.org a www.arttherapybaat.com.uk. 

Medzi prvé krajiny, ktoré rozvíjali arteterapiu na organizovanej pôde, radí Hájek (1980, s. 138) 
aj Japonsko. Jej zakladateľmi v tejto krajine boli psychiatri, ako napr. dr. Tokuda, ktorí samotní 
praktizovali arteterapiu od 50. rokov (Rubin, 1999, s. 105). Avšak ako uvádza japonská študentka 
na stránkach University of Western Sydney19 Eriko Kinoshita, arteterapia bola v Japonskú iba 
nedávno uznaná, nie je tam známa a je problém nájsť univerzitu, ktorá v tomto odbore posky-
tuje akademické vzdelanie a preto ona sama sa rozhodla pre štúdium v Austrálii.

1.3 Vývoj záujmu o umenie duševne chorých v Európe
Pod pretlakom anglickej literatúry by bolo možné sa domnievať, že arteterapiu pre nás obja-

vili „za morom“. V Európe však záujem o umenie duševne chorých po II. svetovej vojne neustal. 
Vyvíjal sa paralelne, hoci s väčšou terapeutickou skepsou a dôrazom skôr na psychopatologické 
aspekty tvorby duševne chorých. V októbri 1959 bola vo Verone, rodisku Cesara Lombrosoa, 
pri príležitosti prvej medzinárodnej konferencie venovanej psychopatológii expresie, založená 
Medzinárodná	spoločnosť	pre	psychopatológiu	expresie (a	arteterapiu) (Société international de 
psychopatologie de l´expression (et l´art thérapie), Internationl Society for Psychopathology of 
Expression (and Art Therapy), S.I.P.E.). Založil ju profesor Robert Volmat pod čestným predsed-
níctvom profesora Jeana Delaya z Kliniky pre duševné choroby a choroby mozgu Nemocnice Sv. 
Anny v Paríži. Už pri zrode združovala 9 zakladajúcich národných spoločností, s cieľom vytvoriť 
pluri- a interdisciplinárny priestor k vytvoreniu vzťahov medzi rôznymi odborníkmi so záujmom 
o expresiu, kreativitu, umenie a výskum v oblasti psychiatrie, arteterapie, psychoanalýzy, psy-
chológie a sociológie. Jej snahou je prekračovať hranice iba výtvarného umenia smerom k iným 
umeleckým disciplínam. V súčasnosti má S.I.P.E širokú členskú základňu združujúcu množstvo 
arteterapeutických organizácií. Predsedá jej profesor Laurent Schmitt a čestným predsedom 
je Guy Roux, obaja z Francúzska. Každé tri roky organizuje S.I.P.E. celosvetový kongres, ktorý 

19 http://www.uws. edu.au/international/course_information/student_profiles/japanese_students/eriko_kinoshita
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bude najbližšie v r. 2009 v Lisabone. Bližšie informácie je možné získať na jej domovskej stránke 
http://online-art-therapy.com. 

Naumburgová už v r. 1966 v práci venovanej princípom a praxi psychodynamickej arteterapie 
reflektuje rozdiel amerického prístupu k arteterapii a európskeho prístupu k psychopatologic-
kému umeniu (Naumburg, 1987, s. 22-23). Európski psychiatri prejavujú podľa nej viac záujmu 
o estetickú kvalitu produkcií, najmä schizofrénnych pacientov. Vidí pre tento rozdiel niekoľko 
dôvodov. Jednak podľa nej už samotná tradícia od čias Hansa Prinzhorna zdôrazňovala skôr 
estetický aspekt diel duševne chorých. Najviac, ale podľa nej sa líšila Amerika a Európa v adhe-
rencii k psychoanalýze. V Spojených štátoch podľa nej i praktici, vrátane pediatrov, absorbovali 
učenie o nevedomí. Naproti tomu v Európe vo veľkých psychiatrických zariadeniach bol tento 
postup stále odmietaný. Úspech amerických psychiatrov a psychoanalytikov v liečbe ľahších 
foriem schizofrénií (s. 23), vytvoril, ako to z jej opisu vyplýva, optimistickú atmosféru, ktorá 
umožnila vznik psychodynamicky orientovanej arteterapie. Uvádza dve práce európskych auto-
rov, ktoré v tom období vypovedali o postoji európskych psychiatrov k umeleckým produkciám 
schizofrénnych pacientov. Jedným je práca Though	 This	 Be	 Madness:	 a	 Study	 in	 Psychotic	 Art	
(vydaná v r. 1961 v Bazileji a potom v Londýne), od kolektívu popredných európskych autorov, 
riaditeľov rôznych psychiatrických zariadení. Druhou je práca od holandského psychiatra (ktorý 
sa podieľal i na prvej knihe) J.H.Plokkera, s názvom Artistic	Self-Expression	 in	Mental	Disease, 
ktorá sa zaoberá výlučne schizofrénnym umením. Explicitne sa Naumburgová vyjadruje k S.I.P.E. 
(s. 24), ktorá sa podľa nej zaoberá primárne estetickou kvalitou, skôr než symbolickým význa-
mom; a preto sa nezaoberá žiadnou formou arteterapie (Naumburg, 1987, s. 24). Plokker, podľa 
nej, dokonca varuje pred ponechaním schizofrénnych pacientov voľnej produkcii (s. 25), pretože 
to vedie k ešte väčšiemu ponoreniu sa do morbidných myšlienok a odklonu od reality. Plokker 
preto odporúčal skôr kresliť pokojné živé objekty, portréty, krajinky. Ako údajne sám priznáva, 
nasledoval skôr prístup činnostnej terapie. To, že po emigrácii židovských intelektuálov v Eu-
rópe poklesla prax psychoanalýzy, nie je z historického hľadiska nezvyčajné. Svetlo do rozdiel-
nych postojov však podľa môjho názoru môže priniesť pohľad na diagnostické rozdiely medzi 
Európou a Spojenými štátmi. Z	Medzinárodnej	pilotnej	štúdie	schizofrénie (IPSS) organizovanej 
Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá prebehla v r. 1969 až 1979 v celosvetovom meradle 
s účasťou 9-ich krajín (vrátane Československa), vyplynulo, že hoci schizofrénne syndrómy vy-
kazujú transkulturálne až prekvapivú podobnosť, v USA a v Sovietskom zväze bolo diagnostické 
chápanie schizofrénie podstatne širšie a v oboch prípadoch zahrňovalo i niektoré prípady porúch 
osobnosti (Libiger, 2004, s. 355-356).

Ako výstižne poznamenáva Rubinová (1999, s. 105), hoci semená boli zasiaté v rôznych kraji-
nách, spravidla im trvalo vyklíčiť omnoho dlhšie ako v USA. Napríklad vo Francúzsku Association	
Francaise	de	Recherches	et	Applications	des	Techniques	Artistiques	en	Pédagogie	et	Médicine	bola 
založená v r. 1974, ale až v r. 1988 vznikla Federation	 Francaise	 des	 Arts-Therapeutes. V Ho-
landsku sa tzv. kreatívna terapia praktizovala zhruba od 50. rokov a bola zrejme založená viac 
na „art as therapy“ prístupe, naproti tomu vo Fínsku jej rozvoj podporovali psychoanalytici skôr 
v psychoterapeutickom zmysle (Rubin, 1999, s. 105).

Významnou postavou v „európskych“ dejinách arteterapie bol rakúsky psychiater Leo Navratil 
(1921–2006). Už v r. 1965 sa objavila jeho kniha „Schizofrenie	und	Kunst“ 20, ale až v r. 1967 sa 

20 Navratil, L. (1965): Schizophrenie	und	Kunst. München, Deutscher Taschenbuch Verlag. Nové nepozmenené vydanie s aktuál-
nym komentárom vyšlo v nakl. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Mein, 1995.
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v Paríži vďaka svojmu švajčiarskemu kolegovi Alfredovi Baderovi zoznámil počas 5. medzinárod-
ného kongresu SIPE s výstavou „L´art brut“ (Navratil, 1989). Navratil chcel (v duchu európskej 
psychopatologickej a „estetickej“ tradície – pozn. autora) v prvom pláne skúmať psychologické 
prepojenie medzi tvorbou, tvorivosťou a umením na jednej strane a patologickými podmienka-
mi na strane druhej, stále viac sa však sústredil na potencovanie talentu v psychiatrickom svete 
(Feilacher, 2004, s. 13) a „ponechal stranou svoj primitívny diagnostický záujem“ (Guimón, 
2004, s. 176). V liečebni Maria Gugging, v blízkosti Viedne, zriadil v neobývanej budove na okraji 
lesa v r. 1981 „Centrum pre umenie a psychoterapiu“, ktorú v r. 1986 Johann Feilacher – terajší 
primár zariadenia, psychiater a sochár v jednej osobe- premenoval na tzv. „Dom	umelcov“. Toto 
zariadenie ponúka psychiatrickým pacientom možnosť trvalého pobytu a tvorby v chránenom 
„rodinnom“ prostredí (Feilacher, 2005).

Ešte viac ako v psychiatrii však umenie duševne chorých znamenalo v umení samom. Fran-
cúzsky maliar Jean Dubuffet po druhej svetovej vojne prvý-krát použil výraz „l´art brut“ – hrubé, 
neškolené umenie (Šicková-Fabrici, 2002, s. 27). V r. 1975 založil v Lausanne múzeum tvorby 
duševne chorých (tamtiež). Dubuffet sa už ako mladík oboznámil so spomínanou Prinzhorno-
vou prácou „Bildnerei	des	Geisteskranken“ z r. 1922. V r. 1945 podnikol cestu do švajčiarskeho 
Waldau, kde sa zoznámil s prácami Adolfa Wölfliho a Antona Müllera (Navratil, 1998). V Lau-
sanne zasa osobne spoznal schizofrénnu pacientku Aloise Corbazovú a jej výnimočné kresby 
(tamtiež). Tieto práce predstavovali preňho extrémny individualizmus zbavený sociálnych či 
kultúrnych tlakov (tamtiež). Roger Cardinal zasa v r. 1972 zaviedol v anglicky hovoriacom svete 
v rovnomennej práci21 pojem „outsider	art“ (Beveridge, 2001, s. 598).

Hoci nejestvuje súhrnný prehľad „svetovej“ arteterapie, možno spomenúť, že arteterapia má 
svoje zastúpenie vo všetkých okolitých štátoch, Maďarsko napr. hostilo prvý svetový artete-
rapeutický kongres v r. 2003 (Koblicová, 2003, s. 40). V ruskom Petrohrade pôsobí Alexander 
Kopytin, ktorý sa zasa zaslúžil o štandardizáciu Silverovej testu v Rusku (Silver, 2003, s. 418). 
Rozhodne majú dobrú tradíciu „Kunstterapie“ v nemecky hovoriacich zemiach. V Nemecku bo-
lo v r. 1992 založené Nemecké profesionálne združenie pre arteterapiu a tvorivú terapiu (Der 
Deutsche Fachverband für Kunst- & Gestaltungstherapie e.V., DFKGT), ktoré zastrešuje viacero, 
už i skoršie pôsobiacich špecializovaných inštitútov, so sídlami najmä v Mníchove, Hamburgu, 
Berlíne, Hannoveri. Bližšie informácie možno získať na internetovej adrese www.dfkgt.de. 

Posledné roky sú jednoznačne snahou o profesionalizáciu na celoeurópskej a medzinárodnej 
úrovni. V r. 1989 kalifornský arteterapeut Bobbi Stoll založil	International	Networking	Group	of	
Art	Therapists (ING/AT), ktorá vydáva dvojročne Newsletter. V r. 1991 bolo založené The	Euro-
pean	Consortium	for	Arts	Therapies	Education a v r. 1993 sa v Nemecku prvý-krát stretla The	
European	Advisory	Board	of	National	Art	Therapist	Associations (Rubin, 1999, s. 105).

1.4 Arteterapia v Čechách a na Slovensku
1.4.1 Vývoj odboru

V Československu sa arteterapia využívala od 50. rokov 20. storočia v rôznych liečebných 
a psychoterapeutických zariadeniach ako súčasť psychoterapie (ČAA, 2001). Napr. Kamba (1965) 
uvádza, že v Psychiatrickej liečebni v Prahe 8 – Bohniciach bol vybudovaný ateliér v r. 1956 a to 
nezávisle na skúsenostiach s podobnými pracoviskami v iných krajinách. Od začiatku bol tento 

21 Cardinal, R. (1972): Outsider	Art. Studio Vista, London (in: Beveridge, 2001, s. 599).
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ateliér vedený akadamickým maliarom – pedagógom. V priebehu 60. rokov 20. storočia sa sku-
pina záujemcov o arteterapiu združila v „Sekci pro psychopatologii výtvarného projevu České 
lékařské společnosti J.E.Purkyně“ (ČAA, 2001). V 70. rokoch vznikla na pôde Psychoterapeutickej 
spoločnosti ČLS J.E.Purkyně z poverenia MUDr. J.Skálu „arteterapeutická sekce“, založená a ve-
dená PhDr. Darjou Kocábovou (Kocábová, 2002, s. 23). V priebehu 80. rokov narastala popularita 
arteterapie zvlášť medzi študentmi a absolventmi špeciálnej pedagogiky, pretože arteterapia 
bola začlenená do výučbových plánov. V r. 1990 zásluhou dnes už nežijúceho pedagóga, ma-
liara a hudobníka, PhDr. Milana Kyzoura, st. vznikol pri Jihočeskej Univerzite Ateliér arteterapie, 
ponúkajúci bakalárske a v súčasnosti i magisterské štúdium arteterapie. Táto škola, pretože sa 
ateliér nachádza v časti Českých Budějovíc, zvanej Rožnov, dostala názov Rožnovská artetera-
peutická škola (Šicková-Fabrici, 2002, s. 28). V r. 1994 vznikla Česká arteterapeutická asociácia 
(ČAA), ktorej predsedkyňou je v súčasnosti Marie Lhotová. Od r. 1998 usporadúva ČAA päťročné 
„sebaskúsenostné“ výcviky a krátkodobé kurzy a dielne a od r. 2001 vydáva časopis pod názvom 
Časopis	České	arteterapeutické	asociace, ktorého prvé čísla boli venované všeobecnej problema-
tike arteterapie, psychózam, depresii a závislostiam. (ČAA, 2001). Viac informácií možno získať 
na adrese ČAA www.arteterapie.cz a adrese českobudějovickej univerzity www.pf.jcu.cz/stru/
katedry/arte/index.phtml. 

Obr. 3 Jaroslava Šicková-Fabrici pri práci s autistickým dieťaťom



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

18

Na Slovensku bola arteterapia súčasťou štúdia liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte 
UK v Bratislave od r. 1967; po nástupe normalizácie bolo na dvadsať rokov násilne prerušené 
(Šicková-Fabrici, 2002, s. 28). Prvým vysokoškolsým pedagógom arteterapie bol akademický 
maliar doc. Roland Hanus. Na prelome 80. a 90. rokov sprostredkovávala arteterapiu študentom 
Pedagogickej fakulty Dorota Uhrová (Kešická, 2008) z Katedry psychológie a patopsychológie, 
ktorá od r. 1992 pracuje už na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK. Od r. 1996 vedie 
Slovenskú spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu (KIP) a je autorkou práce ve-
novanej KIP (takisto s využitím výtvarnej práce) Imaginácia	ako	zrkadlo (Uhrová, 2005). Od 90. 
rokov 20. storočia na katedre liečebnej pedagogiky pôsobí Jaroslava Šicková-Fabrici, akademická 
sochárka, ktorá v r. 2000 spoločne so svojim manželom, rovnako pedagógom a akademickým 
sochárom, Jánom Šickom a troma študentkami arteterapie, založila občianske združenie Cen-
trum	Terra	therapeutica22 združujúce slovenskú arteterapeutickú obec. Centrum pod jej vede-
ním v spolupráci s Českou arteterapeutickou asociáciou a Juhočeskou Univerzitou v Českých 
Budějoviciach od roku 2002 organizuje cca jednoročné kurzy, ktoré absolvovalo už niekoľko 
desiatok absolventov z radov pedagógov, psychológov, ale i lekárov alebo úplne odlišných pro-
fesií. V spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave organizuje centrum TT každoročne 
v jarných mesiacoch medzinárodné sympóziá. V r. 2005 sa ho zúčastnil prof. István Hárdi, ma-
ďarský psychiater, miesto-predseda S.I.P.E a autor dynamického testu kresby ľudskej postavy. 
Minulý rok bol pozvaný český arteterapeut a pedagóg Doc.PaedDr. Ján Slavík, CSc., autor pojmu 
artefiletika a autor diela Umění	zážitku,	zážitek	umění; a tohto roku, okrem domácich a českých 
prednášateľov, dr. Hanan Rothem, PhD., psychoterapeut a arteterapeut, z univerzity v Haife v Iz-
raeli. V r. 2002 vydala Šicková-Fabrici prvú učebnicu arteterapie v dejinách Slovenska nazvanú 
Základy	arteterapie (vyšla v češtine v nakladateľstve Portál). Paralelne Centrum TT vydáva Ar-
teterapeutické listy, ktoré sa stali prvým slovenským periodikom venovaným arteterapii. K pub-
likačnej činnosti Centra TT patria aj zborníky zo spomínaných konferencií. Bližšie informácie 
o Centre TT sa dajú získať na adrese: www.terratherapeutica.sk. 

Arteterapeutické techniky boli mimo to súčasťou psychoterapeutických výcvikových progra-
mov (Hašto, 2006). Na poli propagácie a destigmatizácie duševného zdravia pôsobí od r. 2000 
občianske združenie Liga za duševné zdravie, ktorej súčasťou je galéria Nezábudka, združujúca 
práce psychiatrických pacientov z celého Slovenska. Združenie najnovšie ponúka aj možnosť 
tvorby pre záujemcov v „Open art štúdiu“. Ďalšie informácie možno získať na adrese: www.
dusevnezdravie.sk . 

S pojmom arteterapie v mimozdravotníckych kruhoch sa stretneme aj napríklad v Slovenskej 
národnej galérii, kde býva raz týždenne organizovaná záujmová aktivita pod jej záštitou23.

1.4.2 Dejiny českej a slovenskej arteterapie v psychiatrii (prehľad literatúry)
V oblasti psychiatrie bolo v Československu arteterapii venované najviac pozornosti v súvis-

losti s liečbou schizofrénie. Je to pochopiteľné dedičstvo tradície európskeho psychopatologic-
kého záujmu o túto skupinu pacientov. Čiste prozaickým dôvodom však môže byť i početnosť 
tejto skupiny medzi hospitalizovanými v liečebniach a tiež chronický charakter ochorenia, ktorý 
priam vyzýva aj k nefarmakologickým intervenciám. Ako však tieto tendencie objektivizovať? 

22 Adresa: Rajtákova 50, 84103 Bratislava
23 Viac na adrese: http://www.sng.sk/?loc=1&id=19&yr=32 
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Najschodnejším spôsobom ako „objektívne“ pristupovať k dejinám tohto odboru sa zdá byť 
prieskum literatúry.

1.4.2.1 Prehľad domácej knižnej literatúry
Možno sem zaradiť všetky práce, ktoré budú uvedené v súvislosti s definíciou arteterapie. 

Súborne možno povedať, že knižné diela sa sústreďujú – až na výnimky – takmer výlučne na 
prácu s psychotickými pacientmi. 

Hájek (1980, s. 140-145) sa venuje na niekoľkých stranách popisu piatich prístupov k artete-
rapii schizofrénie, ktoré boli do r. 1974 vyskúšané v arteterapeutických ateliéroch rehabilitač-
ného oddelenia primára V. Mikulu v psychiatrickej liečebni v Kroměříži. Prvý prístup zodpovedá 
činnostnému, kde produkcia má sériový, dielenský charakter. Druhý prístup ponecháva pacienta 
na samého seba a znamená jeho spontánnu, zo strany personálu nijak nemotivovanú tvorbu. Až 
tretí prístup vyjadruje snahu o intervenciu – ide o didakticky prepracovanú výtvarnú výuku od 
kreslenia jednoduchších námetov, kubusov, cez zátišie, figúru, až po portrét. Štvrtý prístup sa 
snaží podporiť	abstraktnú produkciu emočných stavov so snahou o rozvinutie komunikatívneho 
potenciálu umenia. Piatym prístupom sú spoločné	témy, zadávané pacientom v koedukovanej 
skupinovej psychoterapii, v snahe o rozvinutie diskusie na práve preberané témy. 

Strossová (1984) z psychiatrickej liečebne v Opave, kde sa pozornosť venovala skôr rozvinutiu 
tzv. melodrámy, je arteterapia opäť súčasťou skupinovej psychoterapie psychóz. Autorka píše 
(s. 34-35): „nemá-li arteterapie zůstat jen formou činnostní léčby, musí být výtvarné vyjádření 
pacientú dříve či později s nimi verbálně rozebráno (s přiměřenou dávkou interpretací). V našem 
systému arteterapii jako činnostní léčbu rovněž využíváme, avšak jen individuálně u pacientů 
výtvarně nadaných a u profesionálních výtvarníků, pro, ktoré má hodnotu vlastní pracovní reha-
bilitace. Naše skupinová arteterapie má ráz arteterapie s aspektem komunikativním.“ „Artetera-
peut je (pacientov – pozn.) povzbuzuje a zdůrazňuje, že na umělecké úrovni a technické dokona-
losti nezáleží. Žádají-li ho o pomoc, poradí jim, ale vlastní rukou do jejich výtvorů nezasahuje.“ 
„Výkresy pacienti podepisují, ale písemný výklad k nim nepodávají“. „Rozbor se provádí teprve 
v diskusní části...“ „Náplň výtvarné práce pacientů lze rozdělit do několika okruhů: konkrétní 
témata z minulosti, současnosti a budoucnosti, témata introspektivní a symbolická, témata 
emočně abstraktní, témata umožňující zcela volnou projekci a techniky k podpoře sociální in-
terakce... během osmi týdnů se tak obvykle vystřídají náměty ze všech oblastí“.

Syřišťová (1989) upozorňuje na tzv. „zenonský	syndróm“ (s. 199). Označuje problematizáciu 
všetkého konvenčne známeho a naučeného. Je zároveň „skokom“ do oblasti „viachodnotových 
logík“ s cenným i keď nezámerným „experimentovaním“ so všetkým známym a bežným. Podľa 
nej je jedným z podstatných úloh psychoterapie schizofrénnych psychóz využiť moment tvo-
rivej invencie, prítomnej zvlášť v incipientných štádiách tzv. jednoduchých foriem, priniesť ju 
na vedomú úroveň a pomôcť chorému nájsť cestu z nekonečnej množiny náhodných variánt 
a hypertrofických možností ku štrukturalizovaným významovým celkom a zachovať pritom ich 
originalitu (s. 199). Podobne ako Hájek (1980, s. 138-139), ktorý odkazuje na prácu L. Joanidisa 
(1973), aj ona (s. 204-205) zdôrazňuje viachodnotovosť výtvarného výrazu schizofrénnych pa-
cientov. Zdôrazňuje v ich tvorbe aspekt autosanačný, projektívny, kreativistický, komunikatívny 
a činnostný. Upozorňuje, že tvorivá aktivita nemusí byť psychotickým procesom iba narušená, 
môže byť i vystupňovaná a môže byť súčasne nielen výrazom patologického procesu, ale i sta-
vom hypersenzitivity, originálnym, nekonvenčným prežívaním a objavovaním sveta, ktorý môže 
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byť bohatší než naučený neproblematický, iba napodobujúci prístup k životu a svetu. Hlavným 
cieľom podľa nej nie je umelecká hodnota, ale neodporúča oplošťovať originalitu nadaných 
schizofrenikov rôznymi konvečnými predpismi a šablónami. Zároveň nepovažuje za vhodné 
analyzovať v skupine schizofrenikov skryté symbolické významy ich kresieb a plastík. Považuje 
za vhodný „zakrývajúci	syntetický“ prístup.

Pogády et al. (1993, s. 100-101) uvádza, že „arteterapia môže byť jedinou metódou, ktorá sa 
dá v liečebnom programe aplikovať“. Zvlášť má na mysli „deti predškoského veku s neurotický-
mi ťažkosťami alebo s menšími poruchami vo vývoji osobnosti a správania“. Za vhodný pova-
žuje vlastne každý vek, „v predškolskom a ranom školskom veku komunikuje dieťa s neznámym 
dospelým najťažšie verbálne a výtvarný prejav je často jediným možným“. V období latencie 
„nadväzuje dieťa vzťah k arteterapeutovi pomerne ľahko“ a preto je toto obdobie „na aplikáciu 
arteterapie vhodné“. Obodobie dospievania považuje za „ďalší dôležitý moment pri použití ar-
teterapie“. „Kríza identity, hľadanie seba samého, kritické postoje voči autoritám a ďalšie prvky 
tohto obdobia často zužujú verbálny kontakt s terapeutom.“ U dospelých naproti tomu „vo 
väčšine prípadov býva adjuvantnou technikou a prevládajú verbálne metódy“. Zároveň uvádza, 
že arteterapiu „možno používať súčasne so všetkými druhmi biologickej terapie“. „Arteterapiu 
možno použiť pri všetkých diagnostických skupinách detského veku.“

Ku knižným dielam patriacim do arteterapeutickej knižnice môžeme priradiť i monografiu 
S. Drvotu: Osobnost	a	tvorba z r. 1973, ktorá sa z psychiatrického pohľadu zaoberá umeleckou 
výtvarnou tvorbou (Slavík, 2002). Z práce J. Semotána (1969) sa dozvedáme o doc. Františkovi 
Kafkovi, popravenom v r. 1941 v období „heydrichiády“, ktorý bol členom českého Pen-klubu 
a do oblasti výskumu umeleckej tvorby na poli psychiatrie prispel knižným dielom „O	umělecké	
tvořivosti“. Ilustruje v ňom na významných postavách českých umelcov (obzvlášť literátov a vý-
tvarníkov) tej doby, s ktorými sa osobne poznal, úlohu charakterologických štruktúr a závislosť 
na konštitučne biologickom založení osobnosti v procese tvorby (Semotán 1969,s. 423).

Mimo oblasť psychiatrie patria ku knižným dielam v Českej republike a na Slovensku dva 
preklady britských diel vydané v Prahe vo vydavateľstve Portál od T. Dalleyovej a C. Caseovej 
(1995) s názvom: Arteterapie	s	dětmi a J. Campbellovej (1998, 2000): Techniky	arteterapie	ve	
výchově,	sociální	práci	a	klinické	praxi	–	Skupinové	výtvarně-terapeutické	činnnosti	pro	deti	i	do-
spělé. Vo vydavateľstve Portál vyšiel aj preklad francúzskeho originálu autorky Roseline Davi-
dovej (1998) pod názvom: Kresba	jako	nástroj	poznání	dítěte.

Na poli pedagogickom tu môžeme priradiť skriptá Z. Zichu (1981) s názvom: Úvod do spe-
ciální výtvarné výchovy, určené pre arteterapeutickú prípravu špeciálnych pedagógov a ďalej 
zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, editovaný J. Slavíkom (2000), pod 
názvom: Současná	arteterapie	(v	České	republice	a	v	zahraničí). Napokon tu môžeme zaradiť už 
spomínané Základy	arteterapie J. Šickovej-Fabrici (2002), ktoré vyšli vo vyd. Portál a ďalšiu mo-
nografiu tej istej autorky (2005) s názvom:	Význam	výtvarných	materiálov	a	médií	v	arteterapii, 
vydanú centrom TT.

1.4.2.2 Prehľad domácej časopiseckej literatúry
Slavík (2002) v predhovore k Šickovej Základom arteterapie uvádza, že v 60. a 70. rokoch 

20. storočia sa roztrúsene v rôznych periodikách objavovali arteterapeuticky zamerané state od 
rôznych autorov: E.Hájkovej a J. Herinkovej, P. Hájka, R. Konečného, H. Junovej, H. Kupečkovej, 
L. Joanidisa, L. Ochrymčuka, I. Švancarovej a J. Švancaru a ďalších.
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Sporadický výskyt arteterapeutických tém možno potvrdiť. V oblasti psychiatrie je tradičným 
periodikom domácich odborných publikácií od r. 1955 Československá	psychiatrie, ktorá dnes 
vychádza 8x ročne pod názvom	Česká	a	slovenská	psychiatrie. Hoci tématicky prevláda – (na-
vzdory mýtom o „biologickom razení“ psychiatrov – pozn. autora) – psychosociálny prístup 
(Höschl, Libiger, 2002, s. 35, 2004, s. 35). Pri systematickom prieskume prakticky každého čísla 
tohto periodika od 1960-ych rokov som sa však dopátral iba minima článkov venovaných ar-
teterapii. Ide v podstate o singulárne lastovičky zapálených jednotlivcov (Kamba 1965, 1968, 
Herinková 1969, Hájek 1977, Kučerová 1985, 1986), ktoré v posledných 20-ich rokoch navyše 
úplne absentujú. Aktuálne asi najkvalitnejší česko-slovenský časopis s názvom Psychiatrie, ktorý 
vychádza od r. 1997 4x ročne, so suplementmi podľa okolností, venuje arteterapii vlastne iba 
jeden článok poľských autorov – ide o abstrakt prednášky z biologickej konferencie (Paluba, 
2003). „Biologická“ orientácia tohto časopisu je, pravda, výrazná. Cestou rešerše na kľúčové 
slovo „arteterapia“ v databáze	Bibliographia	Medica	Čechoslovaca som sa dopátral viacero člán-
kov v niektorých iných časopisoch („slovenská“ Psychiatria – teraz Psychiatria, Psychosomatika 
a Psychoterapia, Praktický lékař, Zdravotnické noviny, Efeta, Psychiatrie pro praxi) prezentujú-
cich jednak kazuistické zdelenia (Kučerová 2005 a, b, Šramová 1998, Šlemínová 1999), jednak 
poukazujúcich na stabilné zaradenie arteterapie (akokoľvek chápanej) v rámci liečby v denných 
stacionároch v Českej republike (Kitzlerová et al 2003, Hoffmanová, Kosová 2001) i na Sloven-
sku (Böhmová et al. 2002).

1.4.2.3 Literatúra týkajúca sa legislatívy a výkonu povolania arteterapeuta
S problematikou arteterapie súvisia nepriamo aj niektoré iné dokumenty, týkajúce sa vní-

mania profesného štatútu arteterapeutov a arteterapie ako metódy. V prvom rade je potrebné 
uviesť, že na Slovensku nejestvuje oficiálne profesia arteterapeuta. Napriek tomu je svojím spô-
sobom reflektovaná v dvoch nižšie uvedených dokumentoch.

 „Nová“ koncepcia odboru psychiatria (Vestník MZ SR 2006) vyjadruje podporu psycho- a so-
cioterapeutickým prístupom. Zároveň explicitne na obdobie najbližších 5-10-ich rokov plánuje 
vývoj starostlivosti v odbore psychiatria podľa tzv. Reformy	psychiatrickej	starostlivosti (pôvod-
ne vydanej v r. 1991), od kolektívu popredných slovenských psychiatrov. Táto venuje artetera-
pii nasledovnú stať: „...túto formu terapie môžu viesť lekári, psychológovia, sestry, ošetrovatelia, 
prípadne umelci na čiastočný úväzok. Netreba zriaďovať v terapeutickom centre samostatný 
post arteterapeuta. Ak sa nemôže arteterapia vykonávať vlastnými silami existujúceho personá-
lu, prichádza do úvahy angažovanie umelca.“ (Hašto, Breier, Černák, Rakús et al., 1999, s. 77).

Druhým legislatívnym dokumentom je tzv. „Katalóg	zdravotných	výkonov“, ktorý po úprave 
v októbri 2005 v kapitole Psychoterapia (ktorá je spoločná pre psychiatriu a psychológiu), uvá-
dza pod kódom 869 medzi inými (napr. biofeedback, biblioterapia atď.) „individuálnymi	terapeu-
tickými	intervenciami	s	využitím	špeciálnych	foriem,	metód	a	prostriedkov“ aj arteterapiu. Jestvujú 
tu však dva nedotiahnuté problémy. Po prvé na Slovensku neexistuje inštitúcia oprávnená posu-
dzovať vzdelanie a vydávať certifikát pre arteterapiu (a v súčasnom svete to psychoterapeutické 
inštitúcie zrejme už ani nemôžu byť); po druhé, arteterapia je v legislatíve reflektovaná iba ako 
metóda individuálna.
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1.4.3 Súčasný stav arteterapie na Slovensku
V júni 2006 prebehol počas VII. Slovenského psychiatrického zjazdu v Jasnej pilotný prieskum 

mapujúci využitie arteterapie v ústavných zariadeniach na Slovensku. Prítomní psychiatri boli 
oslovení formou dotazníkov, pozostávajúcich zo série šiestich otázok mapujúcich túto proble- 
matiku. 16 dotazníkov pochádzalo z ústavných zariadení (liečebne, oddelenia, nemocnice), 
1 z toho duplicitný. Spracovaním ostávajúcich 15-ich dotazníkov z 15-ich rôznych zariadení sme 
dostali nasledovné výsledky:

V 14-ich prípadoch (93,3%) arteterapia je využívaná pri liečbe alebo rehabilitácii psychiatric-
kých pacientov zariadení, v ktorých pracovali dotazovaní lekári. Z toho v 3-och prípadoch sa jej 
venujú (aspoň parciálne) lekári, v 7-ich psychológovia (aj viac možností bolo niekedy uvádza-
ných), v 8-ich zdravotné sestry, ani v jednom prípade angažovaný umelec, v jednom prípade 
absolvent špeciálnej pedagogiky a v 3-och iný pracovník (ergoterapeut). Ani v jednom prípade 
nebol pre tento účel zvlášť vymedzený úväzok (hoci nepriamo sú všestrannejšie na takéto účely 
angažovaní tzv. „ergoterapeuti“, či „prerobené“ rehabilitačné sestry). V dvoch prípadoch mali 
podľa dotazovaných lekárov príslušní pracovníci špecializované vzdelanie v arteterapii (nebolo 
konkretizované či nejde o zámenu napr. s psychoterapeutickým výcvikom obohateným trebárs 
o prvky arteterapie). Pri tom všetkom, ale iba v 4-och prípadoch bola arteterapia prevádzaná 
aspoň vo forme psychoterapie (kde „artefakt je podnetom k diskusii“), v jednom dokonca skôr 
ako remeselnícky proces a v spolu 12-ich prípadoch ako „súčasť činnostnej terapie („viac-me-
nej na vyplnenie času event. zamestnanie niečím“). Ani v jednom prípade teda nebol kladený 
akcent na ono „arte-“, teda aspekt umelecký. Bol zistený rozpor medzi počtom psychológov 
(7) a lekárov (3) venujúcich sa arteterapii na jednej strane a vnímaním procesu arteterapie 
na druhej (dominuje činnostný aspekt), ktorý nevyžaduje vysokoškolsky erudovaný personál. 
Súhrnne možno konštatovať, že medzi oslovenými psychiatrami nie je arteterapii prisudzovaný 
výraznejší liečebný potenciál a to ani ak je prevádzaná vysokoškosky vzdelaným zdravotníckym 
pracovníkom.

Konkrétne o využití arteterapie sa zmienil v prednáške na arteterapeutickej konferencii An-
dré (2005). Trochu sentimentálne a protichodne však zaznievajú jeho vety: „Na klinike (Mic-
kiewiczova ul., Bratislava – pozn.) má arteterapia v širšom, ale aj v užšom slova zmysle silnú 
tradíciu. Mali sme ateliér, pôsobil na klinike aj arteterapeut...“.

Na druhej strane zdá sa, že medzi mladými psychiatrami popularita arteterapie a záujem o ňu 
rastie a je možné v nasledujúcich rokoch očakávať možno aj nejaké viditeľnejšie príspevky, či už 
vo forme prednášok, článkov, či samotnej práce s pacientmi.
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2 DEFINÍCIA A VYMEDZENIE POJMU ARTETERAPIA 
2.1 Umenie + terapia = ?

Slovensky „arteterapia“, česky „arteterapie“, anglicky „art therapy“, alebo ako súčasť širšieho 
spektra liečebných prístupov „art(s) therapy(-ies)“, „creative (arts) therapy“, „expressive (arts) 
therapy“, v nemčine „Kunsttherapie“, „Maltherapie“, „Gestaltungstherapie“, francúzsky „théra-
pie par l´art“, „l´art thérapie“. Rôzne názvy, rôzne významy.

Nejestvuje jednotná definícia pojmu. V zásade však možno povedať, že spravidla sa táto 
forma terapie vzťahuje k výtvarnému umeniu. V definícii Campbellovej (2000, s. 12) je súčas-
ťou výtvarného umenia vytváranie vizuálnych foriem. Umením sa tu rozumie ako samotný 
proces tvorby, tak i jeho výsledok. Pri tejto činnosti využívame jednu, či viacero výtvarných 
techník a prostriedkov a pracujeme buď na ploche (maľba, kresba, grafika), alebo v priestore 
(modelovanie).

Arteterapia je historicky úzko spätá s psychoterapiou a ako už bolo uvedené, odráža sa to aj v sú-
časných trendoch. Tie sa viac pridržiavajú umelecko-pedagogickej línie, alebo psy choterapeutickej 
línie, prípadne ešte explicitne analyticky orientovanej. Šicková-Fabrici (2002, s. 32) v tomto duchu 
predstavuje výstižný názor A. Koblicovej, ktorá charakterizuje arteterapiu ako disciplínu, ktorá 
sa postupne „odštepuje“ z psychoterapie tak, ako sa v minulosti oddelila psychoterapia od psy-
chiatrie a psychológie. Všíma si fakt, že predstavitelia arteterapie sú prevažne pedagógovia, zatiaľ, 
čo psychológovia sa identifikujú skôr s psychoterapiou. Toto odštepovanie neplatí presne. Ako 
bolo uvedené v histórii, platí pre Českú republiku, väčšinou, ale arteterapia nie je oficiálne evidova-
ná ako súčasť psychoterapeutických postupov, Schaverienová (2000) vo Veľkej Británii je naopak 
zástancom názoru, že arte-psychoterapia je formou psychoterapie a preto by sa mala arteterapia 
snažiť o uznanie psychoterapeutickou spoločnosťou (U.K.C.P., UK Council for Psychotherapy).

Psychoterapia stále tvorí jadro arteterapeutickej práce a odbory sú si tak blízke, že za naj-
vhodnejšie považujem uviesť na úvod pracovnú definíciu psychoterapie významných autorov 
Jamesa Prochasku a Johna Norcrossa (1999, s. 16): „Psychoterapia	je	odborná	a	zámerná	apli-
kácia	klinických	metód	a	 interpersonálnych	postojov	vychádzajúcich	z	uznávaných	psychologic-
kých	princípov	so	zámerom	pomôcť	ľuďom	zmeniť	ich	správanie,	myslenie,	emócie,	a/alebo	osob-
né	charakteristiky	smerom,	ktoré	obe	strany	považujú	za	žiadúci“. Táto definícia dobre ilustruje 
problém deklarácie všeobecne platných kritérií v oblasti psychoterapie a podobných odborov, 
akým je i arteterapia.

Definície arteterapie reflektujú historický vývoj odboru. Odlišujú sa v miere vnútornej diferen-
ciácie tohto pojmu (napr. bližším špecifikovaním poslania či základného mechanizmu) a v miere 
vymedzenia oproti terapiám vychádzajúcim z iných umeleckých modalít a navyše zvlášť proti 
psychoterapii. Najprv ponúkam súčasné definície, ktoré sú kompromisnými definíciami orga-
nizácií a odrážajú už pokročilejšiu formu profesnej identity, neskôr ponúkam definície, ktoré sa 
objavujú v „domácej“ literatúre.

Arteterapia je podľa Americkej arteterapeutickej asociácie (AATA, 2008) definovaná ako: 
„profesia	v	oblasti	duševného	zdravia,	ktorá	využíva	tvorivý	proces	umeleckej	tvorby	na	zlepšenie	či	
„pozdvihnutie“	fyzického,	„mentálneho“	a	„emočného“	stavu	pohody	(„well-being“)	jednotlivcov	
každého	veku.	Je	založená	na	viere,	že	tvorivý	proces	v	rámci	umeleckého	sebavyjadrenia	pomáha	
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ľuďom	riešiť	konflikty	a	problémy,	rozvíjať	intepersonálne	„zručnosti“,	„menežovať“	správanie,	re-
dukovať	stres,	zvyšovať	sebavedomie	a	sebauvedomenie	a	dosiahnuť	vhľad.“	24 

Britská arteterapeutická spoločnosť (BAAT, 2008) ju definuje nasledovne: „Arteterapia	je	for-
ma	psychoterapie,	ktorá	používa	umelecké	prostriedky	ako	primárny	spôsob	komunikácie.“	25 

Podľa Českej arteterapeutickej asociácie (ČAA, 2001) je arteterapia: „léčebný	postup,	který	
využívá	 výtvarného	 projevu	 jako	 hlavního	 prostředku	 poznání	 a	 ovlivnění	 lidské	 psychiky	 a	 me-
zilidských	vztahů.	Někdy	bývá	přiřazovávan	k	psychoterapii	a	 jejím	 jednotlivým	směrům,	 jindy	 je	
pojímána	jako	svébytný	obor.	Obvykle	se	rozlišují	dva	základní	proudy	a	to	terapie	uměním,	v	níž	
se	klade	důraz	na	léčebný	potenciál	tvůrčí	činnosti	samotné	a	art-psychopaterapie,	kde	výtvory	
a	prožitky	z	procesu	tvorby	jsou	dále	psychoterapeuticky	zpracovávány“.

Šicková-Fabrici (2002, s. 30) uvádza nasledovné vymedzenie pojmu: „Arteterapia	 v	 širšom	
zmysle	znamená	liečbu	umením,	vrátane	hudby,	poézie,	prózy,	divadla,	tanca	a	výtvarného	ume-
nia.	V	užšom	zmysle	znamená	liečbu	výtvarným	umením“. Uvádza ďalej prehľad rôznych iných 
definícií, z ktorých spomeniem nasledovnú, ktorá je v definícii mechanizmov ešte všeobecnejšia 
a opatrnejšia:

Petzold H. (1990, in: Šicková-Fabrici, 2002, s. 31): „Arteterapia	je	teoreticky	usmernené	pôso-
benie	na	človeka	ako	celok	v	jeho	fyzických,	psychických	danostiach,	v	jeho	uvedomelých	i	neuve-
domelých	snahách,	sociálnych	a	ekologických	väzbách,	plánované	ovplyvňovanie	postojov	a	sprá-
vania	pomocou	umenia	a	z	umenia	odvodených	techník,	s	cieľom	liečby	alebo	zmiernenia	choroby	
a	integrácie	alebo	obohatenia	osobnosti.“ 

Stiburek (2000, s. 35) podáva nasledovnú definíciu: „Arteterapia	je	psychoterapeutická	a	psy-
chodiagnostická	disciplína,	využívajúca	k	liečebným	cieľom	formy	a	prostriedky	adekvátne	ume-
leckým	formám.	Pracuje	najmä	s	tvorbou	a	reflexiou	zameranou	na	proces	či	produkt.	Prvoradým	
cieľom	nie	 je	vytvorenie	umeleckého	diela,	ale	prostredníctvom	sebavyjadrenia,	rozvíjania	tvori-
vosti,	schopnosti	komunikovať	a	spracovaním	osobne	významnej	témy	dosiahnuť	odstránenie	ale-
bo	zmiernenie	obtiaží	chorého	človeka.“ 

Guimón (2004, s. 173), španielsky psychiater a psychoanalytik, uvádza: „Arteterapia	(terapia	
umením)	je	súborom	rôznorodých	praktík	vo	výučbe,	rehabilitácii	a	psychoterapii,	ktorých	cieľom	
je	napomôcť	integrácii	alebo	reintegrácii	osobnosti“.

V definíciách „domácej“ psychiatrickej literatúry sa stretneme s nasledovnými pohľadmi:
Hájek (1980, s. 137) píše: „Termínem	arteterapie	je	označováno	psychoterapeutické	využití	vý-

tvarné	 činnosti.	 Toto	 označení	 není	 zvoleno	 nejvhodněji,	 neboť	 v	 dezignátu	 se	 nejedná	 o	 umění	
obecně,	ale	pouze	o	uměleckou	činnost	a	to	ne	o	jakoukoli	uměleckou	činnosti,	ale	pouze	o	čin-
nost	výtvarnou.	Termín	arteterapie	se	však	v	uvedeném	významu	již	obecně	vžil.	V	některých	našich	
starších	pramenech	je	ho	sice	používáno	v	širokém	významu	rehabilitačního	působení	uměleckých	
a	kulturních	akcí	všeho	druhu,	v	příslušné	odborné	literatuře	se	však	arteterapie	zřetelně	diferen-
cuje	od	psychiatrické	rehabilitace	a	činnostní	terapie	i	od	dalších	„terapií	uměním“	jako	je	muziko-
terapie	či	choreoterapie“.

24 „Art	therapy is a mental health profession that uses the creative process of art making to improve and enhance the physical, 
mental and emotional well-being of individuals of all ages. It is based on the belief that the creative process involved in 
artistic self-expression helps people to resolve conflicts and problems, develop interpersonal skills, manage behavior, reduce 
stress, increase self-esteem and self-awareness, and achieve insight.“ (www.arttherapy.org).

25 „Art	Therapy is a form of psychotherapy that uses art media as its primary mode of communication“ (www.baat.org).
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Pogády a Guensberger (1987, s. 97) sa vyjadrujú o arteterapii ako o „terapii	využívajúcej	pôso-
benie	rozličných	stránok	umenia	na	estetické	city	u	duševne	chorého“. Jej „zložkami	sú	napr.	mu-
zikoterapia	a	biblioterapia,	poetoterapia,	prípadne	použitie	kresby,	psychogymnastika	atď.	Tieto	
metódy	možno	použiť	buď	v	rámci	skupinovej	psychoterapie,	alebo	aj	individuálne	ako	pomocnú	
hodnotiacu	techniku	s	obrazným	vyjadrením	vlastného	psychického	stavu	pacienta	odreagovaním,	
prípadne	redefiníciou	vlastnej	situácie.	Pri	rozličných	formách	arteterapie	sa	teda	ráta	s	čiastoč-
ným	vybavovaním	estetických	citov.“

Za hranicami prísne medicínskej psychiatrie, v jednej staršej, ale takisto významnej učebni-
ci pre filozofické fakulty (Kondáš, 1989) nachádza Kratochvíl pre tzv. projektívnu arteterapiu 
miesto v skupinovej terapii (s. 143) a Syřišťová v krátkej, ale peknej stati upozorňuje na viacero 
aspektov výtvarnej tvorby zvlášť v liečbe psychóz – aspekt autosanačný, projektívny, kreativis-
tický, komunikatívny a činnostný (s. 203-206). 

Syřišťová (1989) tu podáva i definíciu a krátky historický náčrt arteterapie (s. 203): „Termínem	
arteterapie	se	většinou	v	odborné	literatuře	označuje	psychoterapeutické	využití	výtvarné	činnosti.	
Toto	pojetí	je	sice	zúžené	a	nepřesné	(znamená	v	podstatě	terapii	uměním),	ale	stalo	se	běžným	
v	psychoterapeutické	praxi.	Diferencuje	sa	od	jiných	forem	terapie	uměním,	např.	muzikoterapie,	
léčebného	 využití	 literární	 tvorby,	 choreoterapie	 apod.	 Představuje	 významný	 speciální	 přístup,	
začleňovaný	zhruba	po	druhé	světové	válce	v	 různých	variantách	do	komplexní	 terapie	duševně	
nemocných.	S	psychoterapií	psychóz,	na	prvém	místě	schizofrenie,	je	spjata	velmi	těsně.	Původní	
idea	terapeutického	využití	výtvarné	produkce	byla	insipirovnána	právě	zájmem	o	spontánní	tvor-
bu	schzofreniků,	kteří	podle	statistik	tvoří	nejvíce	ze	všech	psychicky	nemocných.“

Pogády et al. (1993, s. 96-97) uvádzajú: „Pod	arteterapiou	rozumieme	predovšetkým	terapeu-
tické	využitie	výtvarnej	činnosti.	Pri	psychoterapeutickej	práci	s	dospelými	pacientmi	sa	artetera-
pia	zvyčajne	začleňuje	medzi	ostatné	techniky	ako	psychodráma	alebo	psychogymnastika.	Takto	
býva	 najčastejšie	 aplikovaná	 jej	 skupinová	 forma.	 Individuálna	 aplikácia	 zohráva	 dôležitú	 úlohu	
v	práci	 s	psychotikmi,	kde	nadobúda	význam	samostatnej	psychoterapeutickej	metódy“. Autori 
ďalej zdôrazňujú zvlášť v práci s deťmi nároky na osobnostné charakteristiky terapeuta a jeho 
schopnosť empaticky nazerať na svet dieťaťa a tiež hrový aspekt práce s deťmi. „U	detí“ – podľa 
nich – „prevládajú	nonverbálne	psychoterapeutické	techniky	nad	verbálnymi	a	význam	akejkoľvek	
detskej	tvorivosti	je	jedinečný.“

Z učebníc psychiatrie najmodernejšia a najobsiahlejšia – od popredného českého editorského 
kolektívu – (Höschl, Libiger, Švestka 2002, 2004), ktorú prof. Zvolský vo svojej recenzii nazý-
va „monumentom	 súčasnej	 psychiatrie“, a v ktorej „není	 opomenuto	 snad	 žádné	 téma“, však 
nevenuje arteterapii žiadnu stať. A to napriek tomu, že téma umenia je prof. Höschlovi blízka 
a v tomto roku prednáškou Umění	a	věda26 otvoril 50. výročnú psychofarmakologickú konferen-
ciu v Jeseníkoch.

Definície sa líšia v nasledovných parametroch: dôraze na profesné vymedzenie, dôraze na 
úlohu arteterapeuta, dôraze na základnú metodológiu, dôraze na funkciu a poslanie. Dá sa po-
vedať, že v krajinách s vyšším štandardom profesnej identity arteterapeutov, ako napr. v USA, je 
dôraz menej kladený na potrebu vymedzovania sa oproti iným odborom, vychádzajúcim z iných 
umeleckých žánrov a zvlášť voči psychoterapii, u nás je tomu spravidla opačne. 

 26 Höschl, C, Španiel, F: Umění a věda. Psychiatrie. 12, suppl. 1, 2008, s. 11.
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Veľký vplyv na definíciu malo obzvlášť v minulosti, práve pre nejednoznačnú profesnú identi-
tu, najmä zamerania autora. Vychádzajúc z prehľadu, ktorý uvádza Šicková (2002), najčastejšie 
zohľadňujú autori aspekty psychologickej praxe (Stiburek, 2000), pedagogickej či špeciálne-pe-
dagogickej praxe (Zicha, 1981; Hanus, 1978; Slavík 2000), resocializačnej, penitenciárnej či re-
habilitačnej praxe (Labáth, 1993), alebo odrážajú spirituálne či akékoľvek iné zameranie autora. 
Tieto odlišné aspekty implikujú, či je arteterapia vnímaná v konečnom dôsledku ako liečebná, 
výchovná, duchovná alebo iná metóda. Profesná identita arteterapeuta má vplyv nielen na oča-
kávania a ciele arteterapie, ale rovnako už na samotný mechanizmus účinku, ktorý je v zásade 
dvojaký: v tzv. psychoterapeutických smeroch je založený prioritne na vhľade a interpretácii, 
u profesionálov, ktorí sa zvyknú identifikovať ako umelci (bez ohľadu na živiacu profesiu) je za 
základný mechanizmus považovaný kreatívny akt.

Podobne definície rôzne akcentujú, alebo aj nie, význam postavy arteterapeuta. Ten môže 
vystupovať v akoby odlišných pozíciách – ako „reálna vzťahová osoba“, ktorá „je sprievodcom 
životom a nemôže zotrvávať mimo osobnú angažovanosť“ (Slavík, In: Šicková, 2002, s. 12), 
ako špeciálne školená osoba, umelec, pedagóg, alebo ako psychoterapeut toho, ktorého smeru 
a pod. 

Napokon, definícia arteterapie sa logicky odvíja od definície umenia, ako už skôr upozorňo-
vala Elinor Ulmanová (1992). Zdá sa, že anglo-americká literatúra je pragmatickejšia a pojmy 
umenie, tvorba, umelecká práca, atď. jednoducho zhŕňa pod pojem „art making“, bez ohľadu na 
akademickú kvalitu produktu. Podobný pragmatický prístup zachováva k pojmu tvorivosť a ne-
zaoberá sa vymedzením, čo ešte je a čo už nie, „kreatívny proces“. Tento pragmatizmus sa zrkad-
lí nápadne v definícii, ktorú podáva AATA, združujúca v súčasnosti okolo 5 tisíc odborníkov.

Súhrnne možno podľa miery vývoja konceptuálnej diferenciácie odlíšiť v definíciách niekoľko 
stupňov, ktoré závisia od štandardu profesnej identity arteterapie v tej, ktorej krajine:
1. najnižším stupňom diferenciácie je prvotná nediferencovanosť voči psychoterapii a iným 

„psychoterapeutickým“ modalitám, prípadne ešte voči činnostnej terapii (Pogády, Guensber-
ger, 1987)

2. stredným stupňom je reflektovanie tejto diferenciácie, ale iba málo precízne definovanie 
mechanizmu účinku alebo poslania (Syřišťová, 1989)

3. vyšším stupňom je dôraz na profesnú identitu, úlohu arteterapeuta, jasne je vymedzený cieľ 
a predpokladaný mechanizmus účinku (Petzold, 1990; ČAA, 2001; AATA, 2008)

4. najvyšším stupňom je opätovaná rozostrenosť diferenciácie, dôraz na príbuznosť s inými kre-
atívnymi, expresívnymi a psychoterapeutickými metódami, avšak nie na základe vonkajšej 
nediferencovanej podobnosti (umenie – umenie), ale na základe predpokladaného mechaniz-
mu účinku27, prípadne iných hľadísk (do budúcna možno rátať napr. s evolučnými, hypoteticky 
neurobiologickými explanáciami)
Ďalším aspektom tvorby definícií je prechod od definícií jedného autora k definíciám, ktoré 

zastávajú profesné skupiny a organizácie (ČAA, AATA, BAAT).

27 Tento predpokladaný mechanizmus účinku sa historicky vyvíja. Závisí od toho „čo práve letí“ – dôraz sa zvykol klásť na abre-
akciu (analógiou s katarktickou predstavou o psychoterapii), harmonizáciu duše (analógiou s relaxačnými technikami), vhľad 
(analogicky k psychoanalytickým terapiám), symbolizáciu, externalizáciu problému a pod. Mimoto je u mnohých terapeutov 
stále prítomná viera v inherentný liečivý potenciál kreatívneho procesu samého (spravidla ako magický výklad).
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2.2 Produkt vs. proces
Hoci som do problematiky definície vniesol zmätok, prikláňam sa k Malchiodiovej názoru 

(2007, s. 6), podľa ktorej v zásade takmer všetky definície možno rozdeliť do dvoch základných 
skupín (podľa predpokladaného mechanizmu účinku):
1. Prvú skupinu spája viera v inherentnú liečivú silu kreatívneho procesu umeleckej tvorby. Ten-

to základný aspekt sa často nazýva v zjednodušenej podobe ako „proces“ a býva stotožňova-
ný s pojmom „art as therapy“ (spájaný historicky s menom Edith Kramerovej).

2. Druhá skupina v zásade vníma umenie ako symbolickú komunikáciu, ako zdeľovanie zašifro-
vanej informácie v obrazovej podobe a preto častejšie akcentuje význam „produktu“. Často 
je spájaná s pojmom „art psychotherapy“ a historicky je vnímaná ekvivalentne prístupu Mar-
garet Naumburgovej.
Toto delenie samozrejme nie je presné, najmä preto, že zamieňa dve odlišné dichotómie: pro-

dukt	vs.	proces a kreatívny	proces	vs.	komunikačný	potenciál symbolického odkazu, ktorý má byť 
interpretovaný. Toto zjednodušujúce delenie má, ale svoj veľký význam a historicky má svoj pô-
vod v rozdielnom teoretickom prístupe dvoch zakladajúcich osobností arteterapie, „matiek ar-
teterapie“, Margaret Naumburgovej a Edith Kramerovej. Formálne bol rozdiel uznaný na „Prvej 
veľkej diskusii“ Americkej arteterapeutickej asociácie (AATA) v r. 1982 (Wadeson, 1987, s. 259). 
Už v r. 1961 však v článku uverejnenom v Bulletin	of	Art	Therapy konfrontovala tieto dva prí-
stupy Elinor Ulmanová, ich súčasníčka. Pokúsim sa zhrnúť jej pohľad (Ulman, 1992, 2001). Na 
úvod je potrebné uviesť, že obe, Naumburgová i Kramerová, vychádzajú z psychoanalytického 
konceptu (poplatne dobe, dnes by sme mohli dodať). Takisto vidia umenie ako prospešné, avšak 
každá iným spôsobom. Je neprehliadnuteľné, že u oboch autoriek sa arteterapeutické koncepcie 
tvorili v čase ich práce s deťmi a mládežou a to na poli edukácie. Ulmanová sa však pokúša o hlb-
ší vhľad do ich konceptov a to skrze biografický prístup (Ulman, 2001, s. 289 – 305):

Margaret Naumburgová (1890-1983) vyrástla v New Yorku, kde sa jej otec po imigrácii stal 
úpešným obchodníkom. Jej rodičia boli staromódni a bolo ponechané na jej generáciu rebelo-
vať voči rigídnemu konvencionalizmu pozdného 19-eho storočia. Možno to, ako uvádza Detre 
a spol. (1983) v práci, na ktorej sa Ulmanová podieľala, bolo príčinou bojovného ducha jej diela 
namiereného proti vtedajšiemu estabilišmentu, či už akademickému či psychiatrickému. Naum-
burgová bola jednou z prvých Američanov, ktorí podstúpili psychoanalýzu. Techniky jej práce, 
ako asociačná práca, dôraz na prenos a uvoľnenie vytesneného obsahu, boli do značnej miery 
odvodené od jej vlastnej skúsenosti s freudiánskou analýzou (Ulman, 2001, s. 293). Avšak už 
pred ňou podstúpila jungiánsku analýzu a ako sama vraví: „spontánne interpretácie symbolické-
ho umenia počas arteterapie potvrdzujú nielen Freudove, ale i Jungove a Sullivanove koncepty“ 
(Naumburg, 1953, s. 3). V r. 1914 založila Waldenskú školu pre deti postavenú na psychoanaly-
tických princípoch so zvláštnym dôrazom na umenie. Vďaka stretnutiu s analytikom Nolanom 
Lewisom mohla skúmať umenie detí v psychiatrickej nemocnici (Rubin, 2001, s. 15-17). V r. 1947 
publikovala svoju prvú monografiu venovanú téme arteterapie (štúdie spontánneho umelecké-
ho prejavu detí a adolescentov), zakrátko nasledovali ďalšie (Naumburg, 1950, 1953) a v r. 1966 
pomenovala svoj prístup ako „dynamicky orientovaná arte-terapia“ (Naumburg, 1987). V jej 
ponímaní bola arteterapia nezávislou terapeutickou modalitou, výhodnou v porovnaní s liečbou 
rozhovorom „talking cure“ (Ulman, 2000, s. 293), no nikdy neopustila komunikatívny rámec 
arteterapie, v ktorom je umenie „symbolickou rečou“ (Rubin, 2001, s. 17). Naumburgová nebola 
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nikdy umelkyňou. Hoci pracovala sprvu v oblasti edukácie, bola neskôr uznaná i ako psychotera-
peut, obzvlášť v psychoanalytických kruhoch a terapeutom bola v prvom rade a po celý zvyšok 
života.

Podľa Naumburgovej sú techniky arteterapie založené na poznatku, že každý človek, školený či 
neškolený, má letentnú schopnosť projikovať vnútorné konflitky do vizuálnej podoby. Umelecký 
aspekt v jej prístupe nehrá úlohu. V liečbe používa psychoanalytické prístupy k mechanizmom 
represie, projekcie, identifikácie, sublimácie a kondenzácie. Subjekt je podporovaný k voľným 
asociáciám k spontánnej tvorbe. (Naumburg, 1987, s. 1-3). Medzi hlavné výhody zavedenia ma-
ľovania a modelovania do analyticky orientovanej psychoterapie patrí to, že (Naumburg 1958, 
podľa Ulman, 1992, s. 70): 
1. umožňuje priame vyjadrenie snov, fantázií a iných vnútorných zážitkov, ktoré sa objavujú 

skôr ako obrazy než slová
2. projekcie nevedomého materiálu vo forme obrázkov uniknú cenzúre ľahšie ako verbálne vy-

jadrenie, čo urýchľuje terapeutický proces
3. produkcie sú trvalé a nemenné, ich obsah nemôže byť vymazaný zabudnutím a ich autorstvo 

je ťažké poprieť
4. vyriešenie prenosu je uľahčené. Narastajúca schopnosť pacienta prispievať k interpretácii 

vlastného diela posilňuje autonómiu a postupne pacient nahrádza narcistické obsadenie 
vzťahu k terapeutovi za obsadenie (katexiu) vlastného umenia. „Ako profesionálny umelec si 
vytvára pacient narcistickú identifikáciu s jeho vlastnou tvorbou“ (Naumburg, 1987, s. 3).
Edith Kramerová (1916- ) je naproti tomu o štvrťstoročie mladšia. Kým vydala svoju prvú 

knihu Art	therapy	in	a	children´s	community	(1958), boli na svete už tri knihy od Naumburgo-
vej. Kramerová pochádza z Viedne a do Spojených štátov emigrovala v r. 1938. Ako sama uvá-
dza, vyrastala „v bohémskom prostredí hercov, výtvarníkov, politicky angažovaných idealistov 
a psychoanalytikov, ktorí vtedy boli revolučnou skupinou, v konflikte s vtedajšími myšlienkami 
i morálkou, celkom odlišnou od pozdejšieho spoločenstva psychoanalytikov 1970-ych rokoch 
v USA“ (Kramer, 2000, s. 21)28. Jej rodičia boli rovnako nekonvenční ľudia, ako píše Ulmanová 
(2001, s. 293), ktorá bola jej priateľkou a súputničkou (obom pozdejšie udelila Norwich	Univer-
sity čestný doktorát). Rovnako ako Naumburgová i Kramerová podstúpila pozdejšie freudiánsku 
analýzu a to u Annie Reichovej (Kramer, 2000, s. 22). Kramerová je však v prvom rade umelky-
ňou, maľovanie je jej celoživotnou vášňou. Namiesto formálneho univerzitného štúdia absol-
vovala výuku u niekoľkých majstrov, spomedzi, ktorých, ako uvádza sama, mala na ňu najväčší 
vplyv Friedl Dickerová, pod, ktorej vedením učila v r. 1934-1938 nemecky hovoriace deti v Pra-
he, hlavnom meste vtedy ešte slobodného Československa. (Dickerová neskôr vyučovala umenie 
deti v koncentračnom tábore v Terezíne a zomrela v Osvienčime) (Kramer, 2000, s. 21). Krame-
rová považuje za kľúčovú otvorenosť Spojených štátov, ktoré ju prijali a umožnili jej učiť i bez 
univerzitného vzdelania. Učila od r. 1959, ale už predtým od r. 1950 pracovala 7 rokov s umením 
v škole pre chlapcov vo Wiltwycku, následne 14 rokov v Jacobi Hospital na detskej psychiatrii 
a 14 rokov v spoločnosti pre nevidiacich (Jewish Guild for the Blind) (Kramer, 2000, s. 22). 

Rovnako ako Naumburgová, aj Kramerová vychádzala z freudovského konceptu mysle, cen-
trálnym však nie je preklad nevedomého materiálu do vedomia, jeho verbalizácia, ani prenos. Je 

28 Tento text pochádza pôvodne z prednášky pre študentov Vermont College of Norwich University, prednesenej Kramerovou 
v aug. 1996, publikovanej následne v American	Journal	of	Art	Therapy 35, November, 1996 (in: Kramer, 2000, s. 25)



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

29

ním Freudov koncept sublimácie (Kramer, 2001, s. 28-39). Ako uvádza Kramerová (tamtiež, 
s. 28), sublimácia nie je jednoduchý mentálny výkon. Zahŕňa množstvo mechanizmov, presu-
nutie, symbolizáciu, neutralizáciu pudovej energie, identifikáciu a integráciu. Vždy zahŕňa pro-
ces trojnásobnej zmeny: zmenu objektu záujmu, zmenu cieľa a zmenu druhu energie, ktorou je 
nový cieľ dosiahnutý. Kompletný proces sublimácie spočíva podľa Kramerovej (Kramer, 2000, 
s. 45) v zhotovení vizuálnych obrazov s cieľom zdeliť (komunikovať) skupine veľmi komplexný 
materiál, ktorý by pre komunikáciu nebol v inej podobe dostupný. Z vývojového hľadiska pred-
pokladá, že „atrofia“ inštinktívnych programov, ktoré regulujú správanie nižších druhov, sa ob-
javila s nástupom schopnosti konceptuálneho myslenia (Kramer, 2001, s. 28). Psychoanalytická 
teória predpokladá, že prežitie človeka závisí od rozvoja novej psychickej organizácie, ega, ktoré 
usmerňuje všetky cielené aktivity a ktorá je schopná skrotiť a usmerňovať pudovnú energiu. 
Sublimácia zahŕňa vytvorenie symbolického prepojenia medzi primitívnou potrebou a komplex-
nejším zoskupením myšienok a činov. To predpokladá schopnosť evokovať myšlienky a vnímať 
analógie, schopnosť, ktorá zahŕňa primárne aj sekundárne myšlienkové procesy. Schopnosť vní-
mať analógie patrí k primárnym procesom., keď získava sekundárny proces navrch, symbolické 
reprezentácie strácajú svoju „matrix“ a stávajú sa stabilnými. Imaginácia nahrádza fantáziu. Kra-
merová predpokladá, že primárne a sekundárne procesy sa vyvinuli s konceptuálnym myslením 
simultánne a vo vzájomnej závislosti. Upozorňuje na Lorenzove zistenia, že analógie sublimácie 
možno pozorovať už u zvierat (Kramer, 2001, s. 28-39).

Zatiaľ, čo podľa Naumburgovej definícií by bola Kramerová skôr učiteľom výtvarnej výchovy 
než arteterapeutom, Naumburgová by pre Kramerovú spadala skôr do rámca psychoterapeuta 
než arte-terapeuta (Ulman, 1992, s. 73). 

Elinor Ulmanová (1912?-) (hoci pôvodne umelkyňa) v podstate od začiatku nevidela túto 
základnú dichotómiu ako dilemu. Oba prístupy v zásade kombinovala a integrovala ich do vlast-
ného prístupu (Ulman, 2001, s. 289-305). Podobne Harriet Wadesonová (1931-), ktorá, hoci 
prišla na scénu o niečo neskôr, už dávnejšie upozorňovala na zavádzanie takejto polarizácie. Pod-
ľa nej rovnako arte-psychoterapia, zameraná na vhľad, tak i „umenie ako terapia“ môžu priniesť 
benefit (Wadeson, 1987, s. 60) a novšie svoj prístup označuje ako eklektický (Wadeson, 2001, 
s. 306-317). Rubinová uvádza, že väčšina arteterapeutov je primárne pragmatických a vyberá 
prístup, ktorý sedí momentu terapie. (Rubin, 2001c, s. 287). V skutočnosti ani Naumburgová 
ani Kramerová neviedli vzájomný zápas. Štýl ich práce odráža ich osobné založenie a talent. 
Kramerová bola predovšetkým umelkyňa, Naumburgová terapeut. Celú túto tému uzatvára vý-
stižne Malchiodiová, ktorá na otázku z úvodu kapitoly odpovedá: „umenie + terapia = proces 
+ produkt“ (Malchiodi, 2007, s. 6). 

V súčasnosti sa delenie arteterapie v USA riadi podľa psychoterapeutickej a filozofickej orien-
tácie na prístupy psychoanalytické, humanistické, kognitívne-behaviorálne, na-riešenie-zamera-
né a naratívne, vývinové a multimodálne (Malchiodi, 2003a).

Všetky uvedené autorky: Naumburgová, Kramerová, Ulmanová, Wadesonová i Malchiodi-
ová pochádzajú spoza oceánu. U nás je táto „pozaoceánska“ dichotómia naumburgovského 
a kramerovského prístupu predstavovaná ako základná (Uhrová, 2002), avšak z histórie vie-
me, že už Británia napriek jazykovej a kultúrnej spätosti so Spojenými štátmi sledovala vlastnú 
líniu.

Hoganová (Hogan, 2001, s. 21) a Schaverienová (Schaverien, 2000) rozoznávajú v súčanosti 
v Británii zhodne tri rozdielne prístupy či spôsoby:
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1. analytická arte-psychoterapia (odvodená z psychoanalýzy, akcentuje význam prenosu, ktorý 
je základom pre interpretáciu)

2. arte-psychoterapia (zdôrazňuje verbálnu analýzu diela – nie nevyhnutne analyticky oriento-
vanú, v extrémnom prípade používa tvorbu len ako „prídavok“)

3. arte-terapia (kladie dôraz na tvorbu)
Pri dobrej vôli by sme však i toto delenie mohli podľa dôrazu na predpokladaný mechanizmus 

účinku zredukovať na základnú dvojicu.

2.3  Budúcnosť arteterapie
V diskurze o ďalšom smerovaní psychoterapie sa polarizujú v zásade dva názory. Na ilustráciu 

použijem zápisy z konferencie Britskej arteterapeutickej spoločnosti, venovanej teoretickým po-
krokom v arteterapii (TAoAT, Theoretical advances of art therapy), konanej v r. 2000 neďaleko 
Birminghamu vo Veľkej Británii29. Joy Schaverienová (2000) sa vyjadrila, že „arte-psychoterapia	
je	formou	psychoterapie“ a že po tom, čo sa stala arteterapia nezávislou profesiou, by malo byť 
ďalším krokom uznanie psychoterapeutickou spoločnosťou (U.K.C.P.). Naproti tomu Malcolm 
Learmonth (2000) vyjadril názor, že je „možné	a	zároveň	nutné,	aby	sme	prezentovali	koherent-
né	a	premyslené	vysvetlenie	toho,	čo	robíme	v	arteterapii,	bez	tak	silného	spoliehania	sa	na	jazyk	
psychoterapie“. Sústredením sa na jazyk sa nám stratilo z očí mnoho z jedinečnosti umenia. 
Tým, čo odlišuje arteterapiu od verbálnej psychoterapie, tvrdí Learmonth, je „zážitok tvorby“ 
(„experience of making“) (in: Schaverien, 2000). Navrhol obzrieť sa do iných oblastí: paleontoló-
gie, archeológie a evolučnej teórie a hľadať dôkazy o centrálnej úlohe umenia v ľudskom živote. 
Táto práca sa pokúša reflektovať oba názory, ktoré samozrejme nie sú nekompatibilné. V stati 
o teoretických východiskách preto uvádzam najskôr „tradičné“ – psychoterapeutické koncepty, 
potom poznatky z rôznych odborov na tému kreativity, umenia, fylogenézy a ontogenézy vý-
tvarnej tvorby a ďalej sa venujem etologickým pohľadom na umenie a neurobiológii zrakového 

systému, ktorý hrá vo výtvarnom umení kľúčovú úlohu.

29 Dostupné na internetovej adrese: http://www.baat.org/taoat/taoat2000.html 
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3 FORMY, CIELE, TECHNIKY ARTETERAPIE
3.1  Formy arteterapie

V najširšom rámci môžeme arteterapiu deliť na pasívnu a aktívnu (Kořínková-Vindušková, 
2001). Šicková-Fabrici (2002, s. 30) v tejto súvislosti používa termín receptívna a produktívna 
arteterapia. K receptívnej arteterapii patria návštevy výstav a galérií, projekcia diapozitívov a vi-
deozáznamov spojená s rozhovormi o vnímaných výtvarných artefaktoch (reflexia, kontemplá-
cia). Produktívna arteterapia znamená použitie konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, 
modelovania) alebo intermediálnych aktivít (t.j. činností spájajúcich rôzne médiá), happeningu 
u jednotlivca či skupiny (Šicková, 2002, s. 30). Oba tieto rámce je možné aplikovať formou indi-
viduálnej alebo skupinovej terapie (Šicková-Fabrici, 2002, s. 43).

Kořínková-Vindušková (2001) odlišuje z praktických dôvodov tri formy arteterapie:
1. 	Individuálna	–, ktorá nachádza časté využitie u detského autizmu, kde je jej hlavnou úlohou 

prelomenie autistickej bariéry (Case, Dalley, 1995 in: Kořínková-Vindušková, 2001), u porúch 
narcistického spektra (Lachman-Chapin, 2001), vôbec u pacientov s poruchou objektných 
vzťahov (Robbins, 2001), u dospelých pacientov s psychotickými poruchami (Killick, 2006) 
a u mnohých iných – hyperaktívne či anxiózne deti (Horňáková 1999, in: Šicková-Fabrici 
2002, s. 43).

2. Skupinová – asi najčastejšia forma. Výhody a nevýhody skupinovej práce zhrnula Liebmanová 
(2005, s. 19-20). V užšom zmysle jej zostavenie nie je náhodné, je určované vekom, typom 
poruchy, jej priebehom atď. (Kořínková-Vindušková, 2001).

3. Kolektívna – jedná sa o väčšie zoskupenie pacientov alebo klientov, ktoré je náhodné. Ta-
kými prípadmi sú ateliéry v psychiatrických liečebňach, psychiatrických oddeleniach, kde sa 
pacienti schádzajú často v rámci vyplnenia času nejakou aktivitou a často táto forma hraničí 
s činnostnou terapiou (Kořínková-Vindušková, 2001). Patria tu aj rôzne „dielne“, zamerané 
na sériovú produkciu neosobných artefaktov.

3.2  Funkcie a ciele arteterapie
Výtvarné techniky sa používajú preto, aby klientom (pacientom) uľahčili vyjadrovanie svojich 

pocitov (Kořínková-Vindušková, 2001). Terapeutovi sprostredkúvajú osobnostné rysy klientov, 
ktoré sú inak ťažko rozpoznateľné (tamtiež). Kresby tiež vyjadrujú chorobné zmeny, ohlasujú 
začínajúci psychotický proces alebo jeho recidívu ešte skôr, ako to je možné postrehnúť inou 
klinickou alebo psychologickou metódou (Syřišťová, 1990 in: Kořínková-Vindušková, 2001). 
Z iného hľadiska využíva arteterapia tvorivý proces, aby „urovnala“ emočné konflikty a pod-
porila sebavedomie a osobný rast človeka (McDonald 2000, in: Kořínková-Vindušková, 2001). 
Ďalej môže pomôcť problémy vizuálne identifikovať a snažiť sa ich prekonávať; a tiež môže byť 
neverbálna komunikácia jedinou možnosťou ako nadviazať s pacientom kontakt (tamtiež).

Cieľom skupinovej arteterapie sa venovala Liebmannová (2005), ktorú u nás cituje aj Šicková-
Fabrici (2002, s. 61). V r. 1979 uskutočnila medzi arteterapeutmi (autorka pochádza z Bristolu 
v Anglicku) prieskum, v ktorom sa pýtala terapeutov, aký mali ich skupiny účel (Liebmann, 2005, 
s. 20). Rozdelila ich do dvoch kategórií: 1. všeobecné individuálne ciele a 2. všeobecné sociálne 
ciele. Zobrazujú ich nasledovné tabuľky:
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Tab. 1 Všeobecné individuálne ciele (v náhodnom poradí), podľa Liebmannovej (2005)

1. Tvorivosť a spontaneita

2. Budovanie dôvery, sebahodnotenia, uskutočňovanie vlastných možností

3. Zvyšovanie osobnej autonómie a motivácie, rozvoj jedinca

4. Sloboda rozhodovania, experimentovanie, overovanie nápadov

5. Vyjadrenie citov, emócií, konfliktov

6. Práca s fantáziou a nevedomím

7. Vhľad, uvedomovanie si seba samých, reflexia

8. Triedenie skúseností vizuálne a slovne

9. Relaxácia

 
Tab. 2 Všeobecné sociálne ciele (v náhodnom poradí), podľa Liebmannovej (2005)

1. Uvedomovanie si, uznanie a ocenenie druhých

2. Spolupráca, zapojenie sa do skupinovej činnosti

3. Komunikácia

4. Zdieľanie problémov, skúseností a vhľadov

5. Objavovanie univerzality skúsenosti / jedinečnosti jedinca

6 Vzťahovanie sa k druhým v skupine, porozumenie vlastnému vplyvu na druhých a na vzťahy

7. Spoločenská podpora a dôvera

8. Skupinová kohézia

9. Objavovanie skupinových tém

Ako vyplýva z tabuliek, arteterapeuti videli v skupinách možnosti zvýšiť, niekedy zmeniť osob-
né a sociálne pôsobenie členov skupiny viac ako špecifickú liečbu konkrétnych porúch (Lieb-
mann, 2005).

3.3  Výtvarné materiály a médiá
Tejto téme sa stručne venuje už spomínaná práca Liebmannovej (2005, s. 265-269), u nás sa 

im podrobnejšie venovala vo svojej monografii Šicková-Fabrici (2005). V stručnosti ich delíme 
na dvoj- a trojdimenzionálne a na mäkké, krehké, tvrdé, multimediálne (Šicková-Fabrici, 2005, 
s. 9). Liebmannová ešte delí dvojdimenzionálne na suché a mokré (2005, s. 265). V tejto práci 
tejto téme venujem minimum priestoru, hoci význam výtvarného média považujem v celej 
arteterapeutickej práci za kľúčový. Myslím, že je to téma na zvláštnu kapitolu a vyžaduje aj 
pohľad profesionálneho umelca.
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3.4  Techniky a metódy arteterapie
V tejto oblasti panuje terminologická nejednotnosť. Najčastejšie za zamieňajú pojmy tech-

nika a téma. Už v technikách, ktoré publikoval Denny (1972, in: Hájek, 1980, s. 147) sa zmie-
šavajú pod pojem techniky napr. „technika čmárania“, „autoportrét“, „voľná kresba“, „maľby 
snov a fantázií“, „tématická kresba či maľba rodiny“. Kořínková-Vindušková (2001) neposkytuje 
definíciu, ale píše: „Arteterapeutických technik je velké množství .... Mezi ty nejjednodušší, se 
kterými se pracuje ve fázi rozehřívání, patří např. volné čmárání tužkou, volná malba prsty na-
močenými v barvě apod. Postupně sa techniky stávají složitější (akvarelové barvy, tvorba koláží, 
modelování z hlíny atd.) a i témata jsou náročnější (např. můj život, Adam a Eva...)... Dalšími 
technikami jsou volná kresba jednou barvou na papír namočený ve vodě, koláž z výstřižků, ses-
tavování objektů z přírodních materiálů, tematická kresba (např. vlastní portrét, malování vlastní 
rodiny, „začarované“ rodiny do zvířat), tématické modelování..., interakční kresba ve dvojici, 
malování společného domu v malé skupině klientů...“, pričom sa odkazuje na prácu Matouška 
(1995)30 a ešte neskôr na prácu Hájeka a Horáčkovej (in: Kratochvíl, 1978)31. 

Už spomínaná Liebmannová (2005, s. 128 a ďalej) zostavila v súčasnosti asi najrozsiahlejšiu 
„klasifikáciu	tém,	hier	a	cvičení“	s nasledovnými kategóriami: 1. zahrievacie aktivity, 2. skúmanie 
výtvarných médií, 3. koncentrácia, zručnosť a pamäť, 4. všeobecné témy, 5. sebapercepcia, 6. 
rodinné vzťahy, 7. práca vo dvojiciach, 8. skupinové obrazy, 9. skupinové interakčné hry, 10. 
riadená imaginácia, vizualizácia, sny a meditácie, 11. prepojenie s ostatnými druhmi výrazového 
umenia a venovala ich popisu celých 120 strán (resp. v anglickej verzii z r. 2003, 101 strán). 

Ďalšou príručkou, ktorá vyšla v českom preklade, sú Techniky	arteterapie Jean Campbellovej 
(2000). Mimoriadne prínosnou je praktická príručka americkej arteterapeutky Diane Fausekovej 
(1997), ktorá pri každej technike odlišuje, či je určená orientačne pre tzv. „nízko-, stredne-, či 
vysoko-kognitívne fungujúcich“ (príručka nebola preložená).

Šicková-Fabrici (2002) v tejto súvislosti odlišuje nasledovné kategórie, ktoré považujem za 
veľmi užitočné: mechanizmy, metódy, etudy. Majú bližšie k umeleckému ponímaniu arteterapie 
a tiež bližšie k tvorivému procesu, pre, ktoré slovník psychoterapie neposkytuje dostatočný poj-
mový rámec. Skôr ako sa budem venovať týmto kategóriám, pokúsim sa najprv uviesť chápanie 
pojmu proces tak, ako ho uvádza vo svojom slovníku Štofko (2007, s. 230):

Proces
Vyjadruje postup, priebeh, vývin, spojený s nejakým reálnym alebo virtuálnym časopriesto-

rom (Štofko, 2007, s. 230). V umení hovoríme najmä o tvorivom procese, ktorý je úzko prepo-
jený s umelcovou invenciou a schopnosťou inovácie. Podľa psychológa E. P. Torranceho tvorivý 
proces je zložený z čiastkových procesov, ktorými sú fluencia, flexibilita, originalita, redefinícia 
a elaborácia. Okrem týchto procesov umelec využíva v tvorivej činnosti aj súbor rôznych kon-
štatných mentálnych,	technických	a formálnych procesov.

Tieto definuje Štofko (2007, s. 230-231) nasledovne:
1. Mentálne procesy, v rámci, ktorých umelec neustále niečo prežíva a nejakým spôsobom sa 
správa. Modalitami prežívania pritom sú: poznanie (t.j. vnímanie, predstavy, fantázia a myslenie 
spojené s jazykom), cítenie (t.j. rôzne druhy emocionálneho hodnotenia), chcenie (t.j. pudenie 
a motivácia). Modalitami správania sú: konanie,	reč a výraz. Správanie pritom môže mať buď 

30 Matoušek, O: Potřebujete psychoterapii? Portál, Praha, 1995.
31 Kratochvíl, S.: Skupinová psychoterapie neuros. Avicenum, Praha, 1978.
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expresívnu formu (vyjadruje skutočné zmýšľanie a pocity subjektu autora) alebo adaptívnu for-
mu (prostredníctovom simulácie, disimulácie, štylizácie a rôznych druhov mimikrov sa umelec 
účelne prispôsobuje danej situácii).
2. Technické procesy sú úzko spojené s výberom média, s výberom nástroja a so spôsobom 
rukopisu autora. Základný technický proces je napr. 
• pri médiu papiera: krčenie, skladanie, strihanie, trhanie, rolovanie, perforovanie atď., 
• pri médiu kresby: šrafovanie, vytvrdzovanie, zmäkčovanie, roztieranie, zosvetľovanie a stma-

vovanie, zhusťovanie a zrieďovanie atď., 
• pri médiu maľby: miešanie, natieranie, vrstvenie, stieranie, vytieranie, kvapkanie, liatie, rozlie-

vanie, fŕkanie, odtláčanie, striekanie, modulovanie, tupovanie atď., 
• pri médiu grafiky: rytie, rezanie, dlabanie, pílenie, zbursovanie, nanášanie, natieranie, vytiera-

nie, valčekovanie, odltáčanie atď.,
• pri médiu plastiky: miesenie, pridávanie, uberanie, odlievanie, snímanie, brúsenie, atď., 
• pri médiu skulptúry: tesanie, sekanie, pílenie, rezanie, rašpľovanie, vŕtanie, hobľovanie, pati-

novanie, lakovanie, zváranie, ohýbanie atď.,
• pri médiu koláže: strihanie, trhanie, lepenie, vrstvenie atď.
3. Formálne procesy v podobe rôznych formálnych umeleckých metód možno rozdeliť do troch 
základných kategórií:
• transpozično-transformačné metódy (transpozícia, transformácia, tranzit, transkripcia, trans-

cendencie, manipulácia, modifikácia, modulácia, modelácia, interpretácia atď.)
• analyticko-syntetické metódy (analýza, syntéza, geometrizácia, redukcia, atomizácia, štylizá-

cia, hierarchizácia, konštrukcia, mriežka, séria, kombinatorika atď.)
• synkreticko-imaginatívne metódy (synkretizácia, imaginácia, magickosť, asociácia, symboli-

zácia, lyrizácia, expresia, metafora, metonymia, oxymoron, hybridizácia, simulácia atď.)
Ďalším dôležitým procesom v umení je (Štofko, 2007, s. 231) interaktívna komunikácia me-

dzi autorom, dielom a príjemcom (autor – umelecké dielo – príjemca). Každé umelecké dielo 
sa vyznačuje tým, že v sebe kóduje nejakú štruktúru umeleckých a mimoumeleckých význa-
mových vzťahov. Ak ich chce príjemca pochopiť, musí ich vedieť dekódovať. Príjemca dekó-
duje jazyk určitého umeleckého diela prostredníctvom procesu jeho interpetretácie. V umení 
20. storočie pristupovalo k termínu procesu špecifickým spôsobom – procesuálne umenie. Pro-
cesuálne umenie (Štofko, 2007, s. 232) je špecifická umelecká tendencia, ktorá vznikla v prie-
behu 60.r. v rámci jazyka minimalizmu, land-artu, arte povera, pop-artu, nového realizmu, kon-
ceptualizmu a Fluxusu. Predstavitelia tejto tendencie pracovali s materiálovými zmenami, ktoré 
podliehali rôznym fyzikálnym, biologickým alebo chemickým procesom. Procesuálne umenie 
pracovalo špecifickým spôsobom aj s latentnými sociálnymi procesmi, ktoré tak ako fyzikálne, 
biologické a chemické procesy nepodliehajú vôli človeka. Príkladom môže byť Hans Haacke, 
nemecký umelec žijúci v USA. Procesuálne umenie bolo najmä reakciou na klasické chápanie 
artefaktu ako niečoho statického a nemennného (Štofko, 2007, s. 231).

Skúsme sa teda vrátiť ku kategóriám, ktoré používa Šicková-Fabrici (2002). Medzi „základné 
mechanizmy“ (v súvislosti so svojou transcendentne spirituálne-ekologickou arteterapiou) uvá-
dza: 1. screening, 2. externalizácia problému, 3. zooming, 4. snaha o tušenie osobných významov 
reflexie, 5. vyčlenenie teritória (problému) z pôvodného kontextu, 6. začlenenie problémového 
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miesta do nového kontextu, jeho pretvarovanie, očistenie, recyklovanie. Medzi arteterapeutické 
metódy radí: 1. imagináciu, 2. animáciu (rozhovor v tretej osobe), 3. koncentráciu (ktorej zod-
povedá tvorba mandál), 4. reštrukturalizáciu (nový obraz vytvorený z fragmentov predošlého), 
5. transformáciu (z jedného druhu umeleckého média – napr. literatúry, do druhého – napr. vý-
tvarna), 7. rekonštrukciu (dotvorenie celku na základe fragmentu). Medzi etudy radí napr. tvorbu 
portrétov a autoportrétov, skupinovú koláž podľa Liebmannovej (1986), akčný akvarel podľa 
Evžena Perouta (1999), panorámu života (ktorá patrí medzi časté techniky gestalt terapeutov – 
Šicková-Fabrici, 2002, s. 37), aj vlastnú etudu – reflexia diela M. Grünewalda Isenheimský oltár, 
alebo tzv. Ariadninu niť – intermediálnu arteterapeutickú etudu pre dospelých (Šicková-Fabrici, 
2002). 

Dá sa povedať, že technické procesy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou formálnych procesov, 
z ktorých vychádza ďalšia arteterapeutická práca ktorej jadro tvorí tvorivý proces. Je potreb-
né upozorniť na pretrvávajúce problémy terminológie, pojmy často nie sú vôbec definované. 
Z tohto prehľadu však možno vytušiť základný rozdiel medzi prostou tématickou kresbou, kto-
rá sa stáva predmetom rozhovoru a umeleckými východiskami arteterapie, ktoré angažujú do 
tvorby celú osobu a nachádzajú v nej cestu i cieľ.

Šicková-Fabrici (2002, s. 33 a 144) uvádza ešte jeden užitočný termín, ktorý vyzdvihuje 
význam hliny, „terraterapia“. Ide o prístup, v ktorom je dôraz kladený na externalizovanie 
problému klienta a jeho transformáciu do plastickej podoby, „vyhmátnutie“ jeho najcitlivejšie-
ho miesta, vyčlenenie tohto detailu-fragmentu z pôvodného kontextu, jeho následné predimen-
zovanie – zväčšenie a prenesenie do nového, harmonizujúceho kontextu, teda akúsi recykláciu 
traumy, zranenia, problému (Šicková-Fabrici, 2002, s. 33). Hoci nikto asi nebude pochybovať, 
že k arteterapii patrí aj práca s hlinou, v kazuistikách často absentuje. V Malchiodiovej (2003) 
učebnici sa nenachádza, v učebnici Rubinovej (2001) nachádza pre hlinu miesto jediná kazu-
istika od (asi nie náhodou) E. Kramerovej (2001), ktorá ako vieme je svojím založením takisto 
umelkyňa a opiera sa o koncept sublimácie. Ako materiál je spomínaná ešte v stati o vývino-
vej arteterapii (Aach-Feldman & Kunkle-Miller, 2001) a pri posudzovaní kognitívneho vývinu, 
konkrétne konceptu priestoru, poriadku, triedy (Silver, 2001). Je diskutabilné, či môže byť kon-
cepčný rámec práce s hlinou vnímaný ako súčasť akejkoľvek výtvarnej, hoci 3-dimenzionálnej 
tvorby. Ide tu o zvláštny zážitok špinenia, taktilnej stimulácie a konfrontácie s treťou dimenziou. 
Je tiež otázne, či by tento prístup mal byť v tejto kapitole o technikách a formách arteterapie 
a nie skôr – ako ho radí aj Šicková-Fabrici (2002) – medzi teoretickými východiskami.
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4 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ARTETERAPIE
4.1  Tradičné – psychoterapeutické východiská (excerpt)

V poslednom obodobí vyšli nezávisle od seba dve vydarené knižné diela od amerických auto-
riek, Cathy A. Malchiodiovej (2003a) a Judith A. Rubinovej (2001a), ktoré dosť podrobne mapujú 
základné psychoterapeutické východiská arteterapie v USA. Obe sú uznávané odborníčky vo 
svojej profesii a k dielu si prizvali široký kolektív prispievateľov. Pokúsim sa zhrnúť ich pohľady. 
Obe vychádzajú z tradičného delenia psychoterapeutických systémov.
Rubinová (2001) delí tieto východiská nasledovne:
1.	Psychodynamické	(kam radí freudiánske a jungiánske smery)
2.	Humanistické	(kam radí fenomenologickú arteterapiu Mala Betenskej, Gestalt arteterapiu Ja-

nie Rhyneovej, humanistickú arteterapiu Josefa Garaia, na človeka orientovanú expresívnu 
arteterapiu Natalie Rogersovej, „open studio“ Pat Allenovej)

3.	Psycho-edukačné (kam radí behaviorálnu a kognitívne-behaviorálnu arteterapiu a takisto vý-
vinovú arteterapiu a prístup Rawley Silverovej, ktorá sa desiatky rokov venuje posudzovaniu 
kognitívneho vývinu)

4.	Systemické	(kam radí najmä rodinnú a skupinovú arteterapiu)
5.	Integratívne	(kam radí Elinor Ulmanovej integráciu najmä pôvodných freudiánskych prístupov 

v arteterapii, eklektický prístup Harriet Wadesonovej, ktorá patrí už do mladšej generácie, na 
imaginácii založený multimodálny prístup Shauna McNiffa)

Malchiodiovej delenie (2003a) je veľmi podobné:
1.	Psychoanalytické,	analytické a prístupy založené na teórii	objektných	vzťahov
2.	Humanistické
3.	Kognitívne-behaviorálne
4.	Na	riešenie	zamerané	a	naratívne
5.	Vývinové
6.	Expresívna	arteterapia a multimodálne prístupy

V pôvodnej verzii atestačnej práce predstavujem kombináciu týchto delení. Považujem za 
vhodné vyčleniť vývinové z rámca kognitívne-behaviorálnych smerov tak ako to činí Malchiodi-
ová, zároveň systemický prístup si takisto zasluhuje samostatnú kategóriu, pretože vychádza 
z iného konceptu ako z psychológie jedinca. Tu sa sústredím len na vybrané témy.

V stručnosti je potrebné povedať, že freudiánsky prístup bol základom arteterapeutických 
prístupov v historických začiatkoch arteterapie, pričom Naumburgová sa opierala viac o prácu 
s prenosom a protiprenosom a Kramerová viac o koncept sublimácie. Na prácu Naumbur-
govej, ktorá spoločne so svojou sestrou, umelkyňou, Florance Caneovou, založila Waldenskú 
školu postavenú na princípoch psychoanalýzy, mal kľúčový vplyv jej stretnutie s psychiatrom 
Nolanom Lewisom, vďaka, ktorému sa dostala v r. 1941 v New York State Psychiatric Institute 
k práci s deťmi s poruchami správania a v r. 1947 k práci s pacientmi postihnutými schizofréniou 
(Naumburg, 1987, s. 30-32). Základné postoje svojho prístupu definovala v r. 1966 v rovnomen-
nej knihe ako „dynamicky	orientovanú	arteterapiu“	(„dynamically	oriented	art	therapy“). Blízky 
jej bol však aj Jungov symbolizmus (jej prvým psychoanalytikom bol „jungián“) a Sullivanova 
interpersonálna psychiatria (Rubin, 2001a, s. 17). Metodológiu analýzy prenosu a protipreno-
su najvýznamnejšie od tých čias rozpracovala Joey Schaverienová, britská arteterapeutka, za-
kladateľka pojmu analytickej arteterapie (Rubin, 2001a). Tá zavádza niekoľko nových pojmov 
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a v súvislosti s psychotickým prenosom používa termín „prenos	obetného	baránka“	(„scapegoat	
transference“), v ktorom sa obraz alebo trojdimenzionálny objekt stávajú nositeľom netolero-
vateľného afektu (Schaverien, 1987). Takto vzniknuté dielo má skôr charakter prechodového	
objektu. Okrem toho rozlišuje Schaverienová (2006, s. 19-21) v súvislosti s artefaktom nasle-
dovné pojmy: znak (token),	talizman,	fetiš. U nás sa možno okrem toho stretnúť s pojmom zave-
deným J. Pecharom (in: Slavík, 2005) lateralizovaný	prenos, špecifický pre prenos v prítomnosti 
artefaktu.

Sublimáciu popisuje Freud (1905) v Troch	pojednaniach	k	teórii	sexuality (in: Freud, Vybrané	
spisy	 II-III, 1970) ako proces „odvedenia infantilných sexuálnych pudových síl od sexuálnych 
cieľov a ich prevedenie k cieľom novým“ (s. 229), alebo inak, ako proces, „pri, ktorom je nadmer-
ným vzruchom z jednotlivých zdrojov sexuality otvorený odtok a použitie v iných oblastiach, 
takže zo založenia, ktoré je samo o sebe nebezpečné, vzíde podstatné stupňovanie psychickej 
výkonnosti“ (s. 260-261). Freud tu vidí zároveň jeden zo zdrojov umeleckej činnosti. Kramerová 
(Kramer, 2001, s. 28-39) nepovažuje sublimáciu za jednoduchý mentálny výkon. Zahŕňa množ-
stvo mechanizmov, presunutie, symbolizáciu, neutralizáciu pudovej energie, identifikáciu a in-
tegráciu. Vždy ide o proces trojnásobnej zmeny: zmenu objektu záujmu, zmenu cieľa a zmenu 
druhu energie, ktorou je nový cieľ dosiahnutý. Sublimácia predstavuje vytvorenie symbolického 
prepojenia medzi primitívnou potrebou a komplexnejším zoskupením myšienok a činov (Kra-
mer, 2001, s. 29). Obzvlášť relevantné je tvrdenie viacerých autorov (Segalová 1994, in: Guimón, 
2004, s. 87; Pajaczkowska, 2002, s. 101), že umelecké dielo súvisí so sublimáciou	 depresívnej	
pozície.

Kramerová ďalej (s. 38-39) pripomína dielo Donalda Winnicotta, ktorý používal termín „id	
skúsenosti“ pre taký druh pudových a impulzívnych zážitkov, ktoré sa objavujú v rámci vzťahu 
k inštancii ega, namiesto takých, ktoré priamo prichádzajú z id. Prirovnáva to k zážitku dieťaťa 
v prítomnosti disponibilnej, ale nie intruzívnej matky, takže získava pocit akéhosi „uvoľnené-
ho napätia“, podporeného jej dostupnosťou. Procesy, ktoré sú v takomto spojení s primitívnou 
mysľou, obohacujú ego a dodávajú mu silu. Stávajú sa súčasťou primárnych procesov (mys-
lenia)., aby takýto kontakt bol obohacujúci, píše Kramerová, musí ego odolávať regresívnym 
tendenciám. Takýto proces, ako uvádza, Ernst Kris (1952) nazýval „regresiou	v	službách	ega“, 
Silvano Arieti (1976) zasa „terciárnym	procesom“.

Wilsonová (2001) upozorňuje na spoločné podklady oboch, naumburgovského aj kramerov-
ského prístupu (s. 52). Ako tvrdí, základný koncept psychoanalytickej psychológie predpokladá, 
že psychické fungovanie je sprostredkované mentálnymi reprezentáciami. Podľa Beresa (1960) 
je symbolizmus kľúčovým typom mentálnych reprezentácií (Wilson, 2001, s. 41). Skúsme preto 
porovnať význam symbolizmu u týchto dvoch autoriek. Naumburgová kritizovala zúžený pohľad 
na symbolizmus ako na výsledok intrapsychických konfliktov medzi vytesňujúcimi silami a vy-
tesneným, ako ho definoval Ernst Jones (Naumburg, 1987, s. 29) a upozorňovala na pozitívnu 
úlohu vizuálneho symbolizmu v ľudskej kultúre po veky, ako základného a normálneho aspektu 
ľudského vyjadrovania (tamtiež). Už v začiatkoch svojej práce videla v interpretáciách pacientov 
ich vlastného symbolického materiálu pochádzajúceho zo spontánnej tvorby základ terapeu-
tického prístupu (Naumburg, 1950, s. 34). Kramerová explicitne vyjadrila (Kramer, 2001, s. 29), 
že sublimácia (jej centrálny koncept) predstavuje vytvorenie (doslova) symbolického spojenia 
medzi primitívnymi potrebami a inými, komplexnejšími skupinami myšlienok a činov. Symbo-
lizácia pre ňu predstavovala vo svojej mnohovýznamovosti základnú črtu umenia (2000, s. 179) 
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a hoci nepodáva ďalšie explicitné vyjadrenia, chvíľami sa zdá, že vývin schopnosti symbolizovať 
podprahovo stotožňuje so schopnosťou či predpokladom tvoriť umenie.

Potrebné je, ale upozorniť i na iné spoločné témy Kramerovej a Naumburgovej. Každá iným 
spôsobom podľa svojho osobného nadania, každá z iného prostredia, Naumburgová už rodená 
Američanka, ale z prísneho prostredia, o generáciu staršia, Kramerová z bohémskeho prostredia, 
do Ameriky imigrujúca ešte len na začiatku 2. svetovej vojny, obe však v nejakej etape svojho ži-
vota sa venovali trpiacim deťom. Tento aspekt je myslím kľúčový a determinuje dodnes zarade-
nie arteterapie primárne do spektra pomáhajúcich a nie „vedeckých“, či „expertných“ odborov.

Od čias Naumburgovej a Kramerovej adoptovala arteterapia množstvo psychoterapeutických 
postojov. Ešte vplyvnejšími ako Freudovo dielo sa stali práce C. G. Junga (1875-1961), D.W. 
Winnicotta (1896-1971) a vývinové koncepty J. Piageta (1896-1980), J.S. Brunera (1915-) a J. 
Bowlbyho (1907-1990), ktoré umožňujú tzv. „fázovo-vývinové	 špecifické	 psychoterapeutické	
intervencie“ (Hašto, 2005, s. 221). Rád by som bujnejúce anglo-americké koncepty obohatil na 
tomto mieste aspoň prehľadom autorov a škôl z domáceho prostredia.

Originálnym je v tomto ohľade prístup, ktorý v 70-ych rokoch 20. storočia vypracoval Milan 
Kyzour st. (Šicková-Fabrici, 2002, s. 103). Tento prístup, známy ako „rožnovská arteterapia“ 
(od časti Českých Budějovíc, zvanej Rožnov, kde má sídlo arteterapeutický ateliér patriaci pod 
Pedagogickú fakultu Juhočeskej univerzity) (Vyplašilová, 2003), sa opiera o vývinový koncept J. 
Piageta, avšak aplikuje ho v terapii dospelých a to u takých porúch, akými sú napríklad závislos-
ti, či poruchy príjmu potravy, teda nie nevyhnutne mentálne zaostávania v „klasickom“ zmysle 
(mentálne retardácie). Najčastejšie je problémom „rozpojenie“ medzi emočným a kognitívnym 
zrením osobnosti. Rožnovský prístup predpokladá (Vyplašilová, 2003), že z hľadiska poznávacích 
procesov by sa mal dospelý nachádzať vo fáze formálnych operácií, kedy jedinec je schopný 
uvažovať hypoteticky, dokáže zovšeobecňovať, so všeobecným ďalej pracovať. Používa sym-
boly. Jeho myslenie je abstraktné, na reálnom svete nezávislé. Z hľadiska spirituálneho vývinu 
označuje americký psychológ Scott Peck (in: Vyplašilová, 2003) túto fázu ako skeptickú a indi-
viduálnu. Tento proces začína pubertou, a končí adolescenciou. Skrze kritický a konfliktný postoj 
k autoritám sa adolescent prepracúva k záverečnej fáze spirituálneho vývinu, k fáze mystickej. 
V rožnovskej terminológii ide o vôľu k transcendencii. Na základe rožnovských kazuistík vznik-
la napr. teória, že k užívaniu drog predisponuje človeka absencia, či nedokončenie piagetov-
skej fázy konkrétnych operácií. (Stručne zodpovedá táto fáza mentálnemu veku 7-11 rokov 
a na výtvarnej úrovni neskorogotickému a renesančnému maliarovi, ktorí objavujú perspektívu 
a fáza formálnych operácií maliarovi barokovému, ktorý obohacuje realistický námet o novú 
metafyzickú vrstvu – Vyplašilová, 2003). Vzniká tým rozpor medzi kognitívnou úrovňou, zod-
povedajúcou chronologickému veku a úrovňou emočného zrenia, ktoré sa zastavuje v období 
konkrétnych operácií. Z hľadiska spirituálneho vývinu je schopnosť štandardnej transcendencie 
znížená a ako dočasný prostriedok funguje droga. Neostáva, než sa vrátiť s ním do obdobia, 
kedy k „zablokovaniu“ pravdepodobne došlo. Niekedy má táto arteterapia prívlastok „inter-
venčná“, čo odráža aktívny prístup terapeuta. Jej princíp spočíva v odventilovaní energie sú-
strednej v príznaku riadenou výtvarnou tvorbou a jej vývinom ako zrkadlom skutočnosti, teda 
objektívnym posunom klienta (Kyzour, 2002). Zmena a kultivácia výtvarného vyjadrenia klienta 
je chápaná ako analógia, metafora osobného posunu. Rozhodujúca potom nie je miera kliento-
vej poučenosti či výtvarného umu (tamtiež). Je potrebné upozorniť, že vývinové hľadisko nie je 
jediné, čo rožnovskú arteterapiu charakterizuje. Z hľadiska terapeutických prístupov je zdrojom 
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rožnovskej intervenčnej arteterapie dynamická psychoterapia (tamtiež). Analýza a interpretácia 
výtvarného prejavu vychádza zo symboliky podobne, ako je tomu v psychoanalýze. Proces vý-
tvarnej tvorby (maľbu) je možné pokladať za paralelu s, na ktorého symbolika sa z väčšej časti 
kryje s výtvarnou. Ak snu priznávame psychohygienickú funkciu, musíme tak učiniť i u výtvarnej 
abreakcie, tvrdí Milan Kyzour ml. (2002). Z technického hľadiska sa Kyzour opiera principiálne 
o freudiánsky prístup k analýze. Sumárne možno teda rožnovskú intervenčnú arteterapiu radiť 
aj medzi psychodynamické prístupy.

Slavíkov integratívny koncept (2005)
V arteterapii sa o integráciu Winnicottovho konceptu „potenciálneho priestoru“, Fonagyho 

a Targetovej „modelu mentalizácie“ (uvedeného neskôr) a „teórie fikčných svetov“ pokúsil Sla-
vík (2005). Centrom jeho elegantnej koncepcie je „duševný pohyb na hranici medzi fantáziou 
a realitou“. „Potenciální prostor“ – odvoláva sa na prácu Vavrdu (2005) – „je obecně vzato 
polem rozmanitých možností kulturního jednání – je to prostor hry, tvůrčích uměleckých či 
kvazi-uměleckých projevů, prostor symboliky“ (Winnicott, 1953, 1971, Varvrda, 2005, in: Slavík, 
2005). Jeho typickými reprezentantmi sú prechodové objekty. Vo veku 2-4 rokov dieťa vníma 
svet v mode „psychickej ekvivalencie“, až okolo 4-5 roku sa tento modus integruje s „pretend 
modom“ (modus predstierania) a vytvára sa tzv. „reflektívny modus“ (= schopnosť „menta-
lizácie“, pozn. autora) (Slavík, 2005). Pre arteterapiu je podstatné, že v podobnom duchu sa 
o hrách „akoby“ rozpisujú niektorí estetici alebo teoretici umenia (tamtiež). K. Walton (1992) 
alebo aj M. Červenka (2003) podľa Slavíka (2005) pokladajú tento typ hier za prvotný základ pre 
umeleckú činnosť. „Hrát si s něčím nebo na něco“ znamená predstavovať si, že niečo je – ako-
by – niečo iné. Túto procedúru Walton špecifikuje pojom „make-believe“ (obdoba anglického 
„pretend“ – vytvárať zdanie). Walton pre všetky veci, ktoré slúžia ako opora hry, používa termín 
„prop“ (rekvizita). Prop je nástroj navodzovania a utvárania zvláštneho sveta, do, ktorého prí-
slušná hra spadá: sveta fikcie. Príkladom je krabička zápaliek, ktorá sa stala automobilom (Slavík, 
2005). Vstupom do hry vzniká zážitok fikcie. Pohyb tam a späť v potenciálnom priestore medzi 
fantáziou a realitou vyzerá jednoducho, ide však o pohyb na ostrej hrane (tamtiež). Problém 
nastáva, ak hra „natolik brnká o citlivé struny“ (Varvrda, 2005, in: Slavík, 2005), že rodič či te-
rapeut vypadnú z role. V tej chvíli sa správanie vo fikčnom svete prelamuje do sveta reálnych 
možností a fikčný svet sa rúca. Tým sa stráca možnosť bezpečne zaobchádzať s vnútornými 
emocionálnymi impulzmi a psychicky s nimi pracovať. (Slavík, 2005). Je dôležité, aby rodič, 
terapeut, pri hre dávali sebakontrolu najavo (aby dieťa mohlo mať bezpečie, že ide o hru akože) 
a psychoanalýza dala tomuto mechanizmu názov „značkovanie“ („markedness“) (Slavík, 2005). 
Ja len pripomínam, že nároky na rodičovské kontajnujúce funkcie (Bion) a empatický prístup 
neustávajú ani v neskorších vývinových obdobiach a platia zvlášť v terapii.

Spirituálne-ekologická arteterapia
Najvýznamnejšou postavou arteterapie na Slovensku je Jaroslava Šicková-Fabrici. V jej trans-

cendentnej spirituálne-ekologickej arteterapii je poznať najmä vyplyv humanistických tradícií 
a filozofickej bázy konštruktivizmu. Je to holistická arteterapia, ktorá pristupuje ku klientovi 
ako k celistvej bytosti v jeho fyzicko-emocionálne-psychicko-sociálnej aj ekologickej jednote 
(Šicková-Fabrici, 2005). Explicitne (Šicková-Fabrici, 2002, s. 41) sa hlási k cieľom, ktoré volajú 
po zodpovednosti, slobode, autenticite a láske. Odráža sa to i v praktickom prístupe, v ktorom 
„sa neobmedzuje len na archivovanie, nachádzanie alebo rekonštrukciu chápania a objasňova-
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nia minulej a súčasnej skúsenosti“. „Pôsobí nielen rekonštruktívne-integrujúco, ale hlavne kon-
štruktívne-tvorivo. Pôvodný problém recykluje do očistenej, akceptovateľnej podoby...“. „Ráta 
so zodpovednosťou pacienta alebo klienta za budovanie a tvorbu svojho života i seba samého, 
ale aj so zodpovednosťou terapeuta...“ (Šicková-Fabrici, 2002; 2005)

Multimodálne prístupy
Na záver by som rád upozornil, že od 90. rokov sa v terapii umením objavujú tzv. multimo-

dálne terapie, kotrých cieľom je snaha o integráciu jednotlivých zážitkových skúseností často 
prostredníctvom integrácie umeleckých prostriedkov a prostredníctvom integrácie vývinových 
konceptov. Malchiodiová (2003c) uvádza tri modely prístupu k hodnoteniu multimodálnej prá-
ce jedinca:
a) Kontínuum expresívnych terapií („Expressive therapies continuum“, ETC) (Kagin a Lusebrink, 

1978, Lusebrink, 1990,1991). Tento model integruje podľa jej autorky neurologický výskum 
v oblasti tvorby zrakového obrazu na mozgovej úrovni s teóriami senzo-motorického vývi-
nu, kognície, psychosociálneho správania a self-psychológie. Navrhuje (in: Malchiodi 2003c, 
s. 109-112; Malchiodi 2007, s. 66) 4 zážitkové úrovne: 
kinesteticko/senzorickú (činnosť), 
perceptuálne/afektívnu (forma), 
kognitívne/symbolickú (schéma), 
kreatívnu, ktorá je integráciou všetkých predchádzajúcich úrovní 
Prvá úroveň zahŕňa exploračné správanie vo vzťahu k médiu či inštrumentu a preto predo-

všetkým pohyb, dotyk, čuch, prípadne chuť. Druhá úroveň zahŕňa tvorbu umeleckých proto-fo-
riem – čiar, farieb, ktoré nesú už nejakú myšlienku alebo emóciu a majú preto už komunikatívny 
(presymbolický) charakter. Na tejto úrovni jedinec má už istú mieru odstupu od materiálu, 
a preto je schopný čiastočnej seba-reflexie. V tretej úrovni používa jedinec umeleckú formu 
k riešeniu problémov, niekedy je schopný hľadať zmysel. Na tejto úrovni je schopný používať 
analytické, logické a sekvenčné operácie. Štvrtá úroveň vyžaduje integráciu predošlých úrovní. 
Nie všetci túto úroveň dosiahnu, ale kreativitu možno prežívať v nejakej podobe na všetkých 
úrovniach (napríklad už pri explorácii).
b) Modus reprezentácie („Mode of representation model“) (Johnson and Sandel, 1974, Johnson, 

1999): Rovnako vychádza z Piagetovho vývinového modelu a zakladá sa na tvrdení, že kogni-
tívny vývin postupuje od kinestetickej a na pohyb zameranej expresie, cez expresiu v gestách 
a obrazoch, až k lingvistickej expresii. Tento postup môže reflektovať i proces v rámci každej 
umeleckej formy (od hnietenia hliny, cez modelovanie plastík až k ich využitiu ako svojbyt-
ných entít v príbehu). Podľa týchto autorov majú odlišné médiá a intervencie rôzny dopad, 
napríklad schizofrénni pacienti podľa nich (Sandel & Johnson, 1974, In: Malchiodi 2003c) sa 
ľahšie účastnia v hudobnej a pohybovej aktivite, než v dráme a poézii.

c) Model kreatívnej osi („Creative axis model“) (Goren-Bar, 1997).
Hoci tento model sa zakladá na klinickom pozorovaní a nie na výskume, veľmi podrobne ana-

lyzuje tvorbu v šiestich sekvenčných štádiách:

1. Kontakt – iniciálna perióda zoznamovania sa s médiom a inštrumentom
2. Organizácia – príprava na prácu, výber materiálu, papiera atď.
3. Improvizácia – pokračovanie organizácie, metódou pokus omyl, skúšanie
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4. Centrálna téma – obdobie, v ktorom je pozornosť zameraná na nejaký konkrétny aspekt 
tvorby (napr. tvorba obrazov z línií)

5. Elaborácia (Variácia) – fáza rozvoja centrálnej témy
6. Prezervácia – záver tvorivej činnosti, ktorý zahŕňa odstup, zachovanie práce, jej odloženie, jej 

vystavenie atď.

4.2  Iné pohľady na arteterapiu
Arteterapia hľadá a nachádza svoje svojbytné východiská nielen v psychoterapii, ale i v teórii 

umenia, filozofii, teológii (Šicková-Fabrici, 2002, s. 33). A predsa nie sú v učebniciach spomínané 
vôbec, alebo iba ako súčasť psychoterapeutických systémov. Táto práca sa snaží o vyváženie 
pozícií na teoretickom poli. Pokúsim sa predstaviť rôzne pohľady súvisiace s umeleckou činnos-
ťou, ktoré bez nároku na nejakú polarizáciu v rámci teoretickej bázy nazývam jednoducho „iné“. 
Prikláňam sa k názoru Ulmanovej (1992) z kapitoly venovanej definícii arteterapie, ktorá hovorí, 
že v konečnom dôsledku stojí definícia arteterapie na definícii umenia. Základným sú preto 
v arteterapii podľa môjho názoru umelecké východiská.

V Zrození	tragédie z r. 1872 ponúka Friedrich Nietzsche (1844-1900) najmenej štyri definí-
cie umenia (in: Chalumeau, 2003, s. 55): 1. Kognitívnu: umenie je extatické poznanie hlbokého 
bytia sveta, tzn. jeho dionýzskeho základu. 2. Afektívne-etickú: umenie je útecha, ktorá človeku 
umožňuje ďalej žiť. 3. Ontologickú: umenie je len ilúzia (Schein). 4. Kozmologickú: umenie je hra, 
v ktorej sa svet hrá sám so sebou. 

Pretože však umenie nemôže byť zároveň extatickým poznaním a ilúziou, upresňuje Nietz-
sche, že jestvuje niekoľko druhov umenia – niektoré súvisia s extatickým poznaním, iné s ilúziou. 
Umenie teda pochádza z dvoch princípov: princíp apollónsky, ktorý je princípom zdania a princíp 
dionýzsky, miesto jednoty presahujúci akékoľvek znázornenie, subjekt alebo objekt. Usudzuje, že 
všetky druhy umenia sa vyvinuli z prvotného tanca. Najprv hudba, ktorú považuje za čiste dio-
nýzske umenie, neskôr zmiešané a napokon výlučne apollónske, kam radí epickú poéziu a výt- 
varné umenie. Dionýzstvo je pravdou, avšak nevýslovnou. Apollónstvo je znázornením, avšak 
iluzórnym (Chalumeau, 2003, s. 55). Dnes by sme asi povedali, že každé umenie môže mať oba 
póly, v každom prípade tieto myšlienky odrážajú často dvojitý prístup k umeniu a tiež očakáva-
nie v zmysle toho, čo by umenie malo byť. Táto dvojitá povaha umenia sa premieta i do praxe 
a teórie arteterapie, ktoré môžu byť snahou o hľadanie zmyslu a príbehu, alebo o prežitie mys-
téria pravdy (odkazujem v zásade na súčasný diskurz reprzentovaný postojmi Schaverienovej 
a Learmontha v úvodnej stati).

4.2.1  Prehľad teórií umenia (excerpt)
Názory na umenie je možné podľa Jeana-Luca Chalumeau (2003, s. 11-18), francúzskeho krit-

ka umenia, rozdeliť do piatich hlavných skupín – skôr komplementárnych než protikladných. 
Tieto sú navyše v rôznych dobách a u rôznych autorov obohatené i metodologickými prínosmi 
marxizmu, psychoanalýzy a humanitných vied v širšom zmysle. Sú to: 
1. fenomenológia umenia, ktorej zakladateľmi sú Immanuel Kant (1742-1804) a Georg W.F. Hegel 

(1770-1831) a ku, ktorým v 20. stor. významne prispel Maurice Marleau Ponty (1908-1961).
2. psychológia umenia, ktorej predstaviteľmi boli pôvodom viedenčan Sir Ernst Gombrich (1909-

2001) a francúz André Malraux (1901-1976)



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

42

3. sociológia umenia, ktorú charakterizujú slová francúzskeho kritika Michela Foucaulta (1926-
1984) „vieme len to, čo nám mentálne nastavenie našej doby dovoľuje chápať...“, najvýznam-
nejším predstaviteľom tohto smeru bol nedávno zosnulý welšský umelecký kritik Michael 
Baxandall (1933-2008)

4. formalizmus, ktorého metóda interpretácie sa zakladá na tvrdení, že sloh je výrazom stavu 
mysli určitého obdobia určitého národa a nezaujíma sa o obsahy (námety a motívy) umenia. 
Zakladateľom formalistickej interpretácie je Heinrich Wölfflin (1864-1945), časovo bližším 
predstaviteľmi sú Roland Barthes (1915-1980), Louis Marin (1931-1992) a Jean-Louis Schefer 
(1938-).

5. štrukturálna analýza, ktorej zakladateľom je Erwin Panoffsky (1892-1968), ktorý 
v 20.r. 20. stor. prevzal Ehrenfelsov názor, že forma nie je svojím celkovým usporiadaním nič 
iné ako súhrn jej jednotlivých prvkov. Dielo má teda určitú štruktúru (Chalumeau, 2003, 
s. 16)

4.2.2  Dejiny umenia a umelecká kritika (excerpt)
Záujem o tvorbu duševne chorých spadá prinajmenšom do 19. storočia. Arteterapia je, ale 

potomkom storočia dvadsiateho. V angloamerickom prostredí sa zriekla priamych väzieb na svet 
umenia a za svoju („matku“) adoptovala psychoanalýzu. Od tohto momentu bola vydaná na-
pospas premenám psychoterapeutických koncepcií. Je možné, že vtedajšia umelecko-teoretická 
báza neposkytovala dostatočné zázemie a je možné, že ho neposkytuje ani dnes. Napriek tomu 
v priebehu dvadsiateho storočia sme mohli byť svedkami prechodu z pozícií modernizmu na po-
zície neskorej moderny a postmoderny a paralelne s kultúrne-spoločenskými zmenami i vzniku 
postštrukturalistickej kritiky, ktorá sa premenila na celospoločenskú filozofiu. 

Postštrukturalizmus so sebou priniesol kritiku štrukturalistického schématizmu (binárnosť, 
štruktúra ako totalita) (Chalumeau, 2003, s. 18). Ďalej prišiel (Štofko, 2007, s. 230) s pojmom ne-
zrušiteľnej neprítomnosti v prítomnosti. Oblasťou, v ktorej našiel takúto prítomnosť, bolo najmä 
umenie. Umenie totiž neustále porušuje konvečnosť jazyka jeho ovzláštňovaním, jeho jazyková 
štrukútra je otvorá a procesuálna. Význam znaku sa neustále utvára, je činný. V postštruktura-
lizme z tohto dôvodu už prestalo platiť, že znak zastupuje nejakú vec. Postštruktúra je otvorená, 
schopná nekonečného množstva vlastných transformácií a transgresií (Štofko, 2007, s. 229).

V duchu postštrukturalistického filozofického myslenia tvorili od 80. r. 20. storočia umeleckí 
predstavitelia neoexpresionizmu, neokonceptualizmu, feministického umenia a postmodernej 
fotografie. Pre ich tvorbu bol príznačný nomádizmus, pluralizmus, transverzalita, disipácia, di-
seminácia, dekonštrukcia, viacnásobné významové kódovanie, kontext, intertext, synkretizácia, 
významová multivalencia, eklektizmus, interpretácia, reinterpretácia, apropriácia a simulácia. 
(Štofko, 2007, s. 229-230).

Postštrukturalizmus sa začal rozvíjať vo Francúzsku v obodobí po roku 1968 – v spoločenskej 
a politickej atmosfére vzrastajúcej nespokojnosti s termínami a podmienkami humanistického 
diskurzu, v ktorom (mimo iné) sa vtedajšie humanitné vedy snažili legitimizovať a naveky zacho-
vať hegemóniu západoeurópskej kultúry (Owens, 2005). Nespokojnosť sa však neobmedzovala 
iba na starý kontinent. Angloamerické dejiny umenia začiatku sedemdesiatych rokov boli pre-
dovšetkým potomkom tradície nemeckého dejepisu umenia, transplantovaného v období okolo 
druhej svetovej vojny za oceán, ktorého základná metóda bola daná polaritou štýlu a obsahu, 
formálnej analýzy a ikonografie, reprezentované najvýraznejšie v osobe Wölfflina a Panofského 
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(Kesner, 2005, s. 13). Niekoľko angloamerických autorov mladšej generácie v tej dobe, nie formou 
teoretickej kritiky, ale vlastnou interpretačnou víziou, rozvinulo alternatívu k tejto polarite. Ich 
primárny záujem sa presunul od problému, čo výtvarné dielo znamená, k tomu, čo činí. Paradig-
mou takého prístupu sa stala predovšetkým práca Michaela Baxandalla, v ktorého poňatí nie je 
význam diela prioritne vzťahovaný k textu, ale skôr k sociálnemu kontextu (Kesner, 2005, s. 14).

Osobne sa domnievam, že pochopenie spoločenských a filozofických zmien v 20. stor. nám 
pomáhajú porozumieť premeny v psychoterapeutických systémoch a teda aj v arteterapii sa-
motnej. Odklon od „tradičných schém“, rozostrenie praxe, smerovanie k  viacpohľadovosti ne-
súvisí v arteterapii iba s oddeľovaním sa od psychoterapie, ale tiež s dobou priam posadnutou 
eklektizmom a najrôznejšími „multi-zmami“.

4.2.3  Kreativita 
Niektoré učebnice arteterapie sa téme kreativity skôr vyhýbajú, iné upozorňujú na problémy 

jej definície. V zásade však v arteterapeutických kruhoch panuje zhoda v tom, že v centre artete-
rapeutických snáh má byť podpora kreatívnych procesov. U nás Šicková (2002, s. 41) upozorňuje, 
že „transcendentná spirituálne-ekologická arteterapia sa neobmedzuje iba na archivovanie, na-
chádzanie či rekonštrukciu, chápanie a objasňovanie minulej a súčasnej skúsenosti. Pôsobí nielen 
rekonštruktívne – integratívne, ale hlavne konštruktívne – tvorivo“. Malchiodiová (2007, s. 67) 
tvrdí, že „kreatívny proces spojený s umeleckou tvorbou uzdravuje a rozvíja životnú silu“. 

4.2.3.1 Niekoľko úvodných poznámok k téme kreativity
Pogády et al. (1993, s. 9) upozorňujú, že tvorivosť	je psychologický jav, kým umenie je jav his-

toricko-sociologický. Tvorivosť sa nevzťahuje iba na produktívnu stránku osobnosti, lebo aj vní-
manie, chápanie a učenie sú kreatívne procesy. Ide o to, aby výraz, forma a obsah boli istým 
spôsobom individuálne spracované a prežité. To značí, že aj navodené a napodobňované sprá-
vanie môže byť kreatívne (tamtiež). Pogády ďalej odkazuje na Navratila (1983), podľa ktorého 
kreativitu tvoria tri základné tendencie a to fyziognomizujúce, formalizujúce a symbolizujúce. 
Fyziognomizácia v užšom zmysle slova je požičanie ľudskej podoby, v širšom zmysle je to každé 
znázornenie výrazu, každý expresívny akt, pri, ktorom sa veciam vonkajšieho sveta prepožičiava 
emocionálna kvalita – fyziognomická valencia. Formalizácia	predstavuje tendenciu štruktúrova-
nia poriadku, má do istej miery regresívny charakter, prejavuje sa stereotýpiami, vystupňovaním 
kontúr, geometrizáciou, schématizáciou. Kým fyziognomizácia prepožičiava výraz, symbolizácia 
chce tlmočiť význam. (Fyziognomizácia by zrejme zodpovedala evokatívnym symbolom podľa 
Sarnoffa, symbolizácia komunikatívnym, tak ako ich uvádza Krasulová, 2006). Pôvodné symboly 
sú predštádiá pojmov. Pogády et al. (1993, s. 12) ďalej odlišujú tri poznávacie procesy: vníma-
nie, myslenie a symbolizácia a k týmto priraďujú v adaptovanej schéme podľa Powella a Roycea 
(1978) kreatívne tendencie nasledovne: fyziognomizácia zodpovedá empirizmu vnímania, forma-
lizácia racionalizmu myslenia a symbolizácia metaforizmu symbolických procesov (tendencií).

Guimón (2004, s. 4) vychádza z úvahy, že kreativita a umenie nie sú dva superponibilné kon-
cepty. Nie každý sa môže stať umelcom, zatiaľ, čo všetci sme kreatívni, hoci v rôznej miere. 
Vysvetľuje, že kreativita sa zvykne spájať s rôznymi znakmi (s. 5). Genialita je diskutabilný znak, 
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ktorý býva priznaný spravidla až „á posteriori“ na sklonku života a diela génia32. Je navyše ťažko 
definovateľný. Pre niektorých kreativita pozostáva zo súboru schopností, ktoré umožňujú seba-
aktualizáciu (s. 5). Iní preferujú pojem originality, ktorá zdôrazňuje novosť pohľadu na už známe 
skutočnosti. A okrem toho je to o to ťažšie, že sa intelektuálna kreativita uplatňuje v množstve 
oblastí (umenie, literatúra, história, biológia, matematika) a nie je možné posúdiť, či osoba kre-
atívna v jednej z nich by bola i v inej. Jestvujú rôzne teórie pôvodu kreativity (s. 6), niektoré 
predpokladajú existenciu zvláštnych „neurologických“ štruktúr, iné sa opierajú o kognitívne as-
pekty kreatívnej činnosti. A napokon, od diel Freuda, aj psychoanalýza sa zaujíma o nevedomé 
mechanizmy, ktoré podmieňujú vznik kreatívneho aktu (Guimón, 2004, s. 6).

4.2.3.2 História výskumu kreativity
Zjednodušene možno povedať, že koncept kreativity sa historicky vyvíjal v troch štádiách 

(Dacey, 1999): 1. od prehistórie až po stredovek bola kreativita vo všeobecnosti považovaná 
za záhadný nadprirodzený proces – dar od bohov či od Boha, v závislosti na viere a kultúre.... 
2. v období renesancie vedúcej k humanizmu získala navrch predstava o vrodenom géniovi. 3. 
Postupne, psychologické a kontextuálne vplyvy si získali viac uznania (Dacey, 1999). Prehľad 
vedeckej literatúry od 16. storočia na tému kreativity prináša práca Alberta Rothenberga a Bette 
Greenbergovej33. Marc Runco (1999a) začína chronologický prehľad štúdia v oblasti kreativity 
v prílohe Encyclopedy	 of	 Creativity34, editovanej spoločne so Stevenom Pritzkerom, vydaním 
diela Hereditary	genius35	v r. 1869, ktorého autorom bol Francis Galton (1822-1911). V predho-
vore k reedícii v r. 1892 autor ľutuje jedno: názov. Ako upozorňuje, pojem génius	bol nešťastne 
zvolený, pretože mal na mysli skôr širší pojem – „schopnosť“ („ability“) –, ktorá nevylučuje 
vplyv vzdelania. Vysvetľuje, že sa snažil vyhýbať používaniu tohto pojmu ako zvláštnej kvality, 
vníma ho ako ekvivalent prirodzenej schopnosti (in: Galton, 2001, s. 25). Medzi prvým a druhým 
vydaním Galton publikoval ešte tri ďalšie štúdie, ktorými dopĺňa bádanie na tomto poli: English	
Men	of	Science	(1874), Human	Faculty	(1883), Natural	 Inheritance	(1889) (in: Galton, 2001, 
s. 25). V r. 1891 vychádza anglický preklad práce spomínanej už v úvode The	Man	of	Genius36 od 
profesora forenznej medicíny a hygieny, neskôr psychiatrie a kriminálnej antropológie v Turíne, 
Cesarea Lombrosa.

V priebehu 20. stor. bola predstava o neskúmateľnosti kreativity nahradená psychometrickým 
posudzovaním jednotlivých zložiek kreatívneho procesu a zavedením experimentálnych úloh 
v rámci neurovedeckého výskumu (Fink et al., 2007). Štúdium biografií výnimočných umelcov 
a vedcov tak bolo obohatené o možnosť testovania kreativity na jednej strane a o stále širšiu 
aplikáciu psychologických najmä osobnostných testov a zobrazovacích a elektrofyziologických 
metód na strane druhej. Povojnovým rokom dominoval psychologický výskum Guilforda a Tor-
rancea, doplnený v 60. a 70.r. o výskum účinku halucinogénov (Zegans et al., 196737; Fischer & 

32 Pozn.: Pojem „génius“ údajne zaviedol Roger de Piles (1635-1709) v Stručnom	vylíčení	života	malířů, ktorý chápe ako vrodený 
dar, bez, ktorého nie je možné byť umelcom, aj keby bol človek najlepším odborníkom na napodobovanie majstrov a na 
dodržiavanie pravidiel Akadémie. Genialita je to, čo umelcovi umožňuje dovoľovať si niečo, čo najprv vyzerá ako prehrešok, 
ale vzápätí sa to stane novým zákonom (Chalumeau., 2003, s. 32).

33 Rothenberg, A., Greenberg, B. (1976): The index of scientific writings on creativity: general: 1566-1974. Archon Books, 274s. 
34 Pritzker, S.R., Runco M.A. (1999): Encyclopedia	of	creativity,	vol.	1-2. Academic Press, Elsevier, 1663s. 
35 Galton, F. (1869): Hereditary	genius.	An	inquiry	into	its	laws	and	consequences.	Macmillan & Co., London a New York. Nové 

vydanie vyšlo v The Minerva Gropus, Inc, 2001, 448s. Náhľad prístupný na adrese: http://books. google.sk/ 
36 Lombroso, C. (1891):	The	Man	of	genius. Walter Scott, London, 422s. Prístupné v Torontskej knižnici na adrese: http://

ia350643.us. archive.org/2/items/manofgenius00lombuoft/manofgenius00lombuoft.pdf 
37 Zegans, L.S., Pollard, J.C., Brown, D. (1967): The effects of LSD-25 on creativity and tolerance to regression. Arch	Gen	Psy-
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Scheib, 197138; Leuner, 197339; Bader, 197340; Krippner, 198541) a o psychopatologický prístup 
vrcholiaci v 80.r. v prácach Andreasenovej (1974, 1987) a Jamisonovej (1989). V posledných 
dvoch desaťročiach môžeme sledovať prudký vzostup záujmu zo strany neurovied, najmä vďaka 
rozšíreným technickým možnostiam zobrazovacích metód.

Vo výskume kreativity sa napokon vyprofilovali ostrejšie nasledujúce kategórie podľa domi-
nujúceho prístupu (schématizované podľa Rybakowski et al., 2006): 1. vzťah kreativity k psycho-
patológii a duševným chorobám, 2. k temperamentu a osobnostným črtám, 3. neurobiologické 
a farmakologické modely, 4. molekulárne a genetické šúdie. K tomu možno ešte pridať mate-
matické a informačné modely, antropologický a archeologický prístup, ontologické sledovania, 
etologický výskum a v neposlednom rade i nevedecké prístupy, ako napr. psychoanalytický mo-
del, bez, ktorého by zoznam nebol úplný.

4.2.3.3 Kreativita a psychológia
Dlho bola psychológia dominujúcim odborom v oblasti štúdia kreativity. Nazhromaždila úc-

tyhodné množstvo poznatkov a predstáv. Pre záujemcov o podrobnejšie štúdium odkazujem na 
nižšie uvedné zdroje42 43 44 45 46. Medzi psychologickými komponentmi kreativity sú: kognitívne 
procesy, nálada, motivácia a osobnostné črty (Janka, 2006). Takisto podľa Guimóna (2004) psy-
chológia tradične skúmala vzťah kreativity s premennými ako je inteligencia, kognícia/osobnosť, 
moment inšpirácie. Na úvod niekoľko príkladov chápania pojmu kreativita:

Schuster (2006) nepovažuje kreativitu za jednotlivý osobnostný rys, ale za súbor rysov. Zá-
kladnými prvkami konceptu kreativity podľa neho sú: inteligencia, intenzívny záujem, vedomos-
ti, originalita (nápady), tvorivý inštinkt, non-konformita, odvaha a vytrvalosť. 

Janka (2006) je stručnejší a radí medzi základné prvky umeleckej (a inej) kreativity:
1. technicko-odborné zručnosti a vedomosti, 
2. zvláštny talent a schopnosti,
3. odhodlanie (chcenie) alebo motiváciu. 

Pri chýbaní niektorej z týchto zložiek je kreativita parciálne realizovaná ako 1. juvenilného, 2. 
frustrovaného alebo 3. zanedbaného typu (Janka, 2006). 

Hárdi (2006) je presvedčený, že vizuálna kreativita pozostáva z nasledujúcich zložiek: 1. origi-
nalita, 2. senzitivita, 3. zvláštny talent, ako i 4. hlbšie dynamizmy ľudskej osobnosti: sublimácia, 
reparačne-kompenzačné mechanizmy a mentalizácia. Explicitne uvádza, že ku kreativite by sa 
malo pristupovať holisticky a vedomým i nevedomým mechanizmom prisudzuje vitálnu úlohu. 
Výskumy sa líšia v tom, ktorú z týchto zložiek oslovujú najviac.

chiatry, 16, Jun, 6, s. 740-749.
38 Fischer, R., Scheib, J. (1971): Creative performance and the hallucinogenic drug-induced creative experience or one man´s 

brain-damage is another´s creativity.	Confin	Psychiatr, 14, 3, s. 174-202.
39 Leuner, H. (1973): Creativity and modification of consciousness. Confin	Psychiatr,	16, 3, s. 141-158.
40 Bader, A. (1973): Hallucinogenic drugs and artistic creativity.	Confin	Psychiatr, 16, 3, s. 159-176.
41 Krippner, S. (1985): Psychodelic drugs and creativity. J	Psychoactive	Drugs, 17, Oct-Dec, 4, s. 235-245.
42 Kaufman, J.C., Sternberg, R. J. (2006): The	international	handbook	of	creativity. Cambridgne University Press, 526s. 
43 Pritzker, S.R., Runco M.A. (1999): Encyclopedia	of	creativity,	vol.	1-2. Academic Press, Elsevier, 1663s. 
44 Glover, J.A., Ronning, R. R., Reynolds, C.R. (1989): Handbook	of	creativity.	Perspectives	on	individual	differences.	Springer, 470s. 
45 Runco, M.A. (1997): The	creativity	research	handbook. Hampton Press, 337s. 
46 Boden, M.A. (1996): Dimensions	of	creativity. MIT Press, 243s. 
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Podľa psychológa E. P. Torranceho47 (in: Štofko, 2007, s. 275) tvorivý proces obsahuje: 
1.	fluenciu (schopnosť produkovať veľký počet myšlienok a nápadov); 
2.	flexibilitu (schopnosť pružne prispôsobiť rozmanité témy, techniky, postupy aktuálnym okol-

nostiam a stratégiám); 
3.	originalitu	(schopnosť vytvárať jedinečné riešenia) a 
4.	elaboráciu (schopnosť dopracovať, precizovať, detailizovať tvorivý nápad alebo konečný pro-

dukt) 
Štofko (2007, s. 276) ďalej uvádza, že tvorivé myslenie prebieha optimálne vďaka heuristickým	

metódam, ktoré umožňujú redukovať náhodné hľadanie na minimum. Schéma heuristického 
riešenia problému vychádza napr. z takýchto otázok, nápadov a riešení: 1. v čom je problém, 2., 
čo chcem dosiahnuť, 3., čo na to potrebujem vedieť, 4. ako môžem riešiť problém, atď. Dôle-
žitými zložkami tvorivého myslenia sú podľa neho: inšpirácia,	improvizácia,	invencia	a	inovácia. 
Na tvorivosti sa podieľajú psychické procesy imaginácie,	experimentovania,	humoru	a vhľadu	
(Štofko, 2007, s. 276).

Jednotlivé psychologické smery približuje Guimón (2004, s. 16-19) nasledovne: 
Behavioristické prístupy nepripúšťajú pojmy inšpirácie a improvizácie, možno ich ilustrovať 

Skinnerovou poznámkou (1953): „Maliar natiera farbu na plátno a je, alebo nie je, výsledkami 
posilňovaný. Ak je, pokračuje v maľovaní“ (in: Guimón, 2004, s. 16). 

Asocianizmus predpokladá, že kreativita vyžaduje spájanie často odlišných konceptov. 
Rothenberg (1990)48 s pomocou slovného asociačného testu skúmal kreatívne osoby (nositeľov 
Nobelovej ceny a Pulitzerovej ceny) a zistil, že ich črtou je schopnosť myslieť na niekoľko odliš-
ných vecí naraz (Guimón, 2004, s. 17). Podľa druhu myslenia ich rozdelil do dvoch typov: 1. „ja-
nusiánske	myslenie“ – typ nazvaný podľa boha Janusa, boha o dvoch tvárach, spočíva v umožne-
ní koexistencie dvoch myšlienok, ktoré majú opačný charakter, pričom subjekt je schopný uznať 
validitu a pravdivosť oboch súčasne; 2. „homospaciálne	myslenie“ – typ mysle, ktorý umož-
ňuje prijať koexistenciu dvoch alebo viacerých odlišných entít v jednom psychickom priestore 
(Rothenberg, 1976). Rothenberg vykonal postupne 4 experimenty, v ktorých simuloval homo-
spaciálny proces, v prvom za účasti 43 a druhom 46 spisovateľov a v ďalších dvoch za účasti 
43 a 39 umelcov (Rothenberg, 1988). Tretí výskum (Rotheberg, 1981) spočíval v náhodnom 
rozdelení umelcov do dvoch skupín, pričom každej z nich boli predstavené tri série fotografií, 
kontrolnej skupine prezentované projektorom na plátno v pároch vedľa seba, experimentálnej 
skupine ako superponované obrazy. Cieľom probandov bolo vytvoriť kresbu inšpirovanú každou 
z troch prezentovaných dvojíc obrázkov. Výsledné kresby boli hodnotené nezávisle dvoma me-
dzinárodne uznávanými umelcami. Práce experimentálnej skupiny boli hodnotené ako viac kre-
atívne (p<0,05) (Rothenber, 1981). Hoci počas skoršieho detstva existujú prekurzory k vývinu 
kreativity, motivácia i kapacita tvoriť sa objavujú podľa Rothenberga (1990) prvý-krát v období 
adolescencie. Dôležité faktory motivácie pochádzajú z adolescentných konfliktov a vývinových 
úloh, ako napríklad popud k vyriešeniu a konsolidovaniu záležitostí vo vzťahu k identite, návrat 
oidipálnych konfliktov, pudenie k autonómii a nezávislosti. Tlaky smerujúce k autonómii a nezá-
vislosti poskytujú motivačný a afektívny substrát pre vývin homospaciálneho a janusiánskeho 

47 Ellis Paul Torrance (1915-2003) – americký psychológ
48 Rothenberg, A. (1990): Creativity	and	madness:	New	Findings	and	old	stereotypes.	Baltimore and London, John Hopkins (in: 

Guimón, 2004, s. 17 a 207)
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procesu. Homospaciálny proces podľa Rothenberga (1990) teda vyvstáva z kolísavých a paralel-
ných zážitkov autonómie (alebo separácie) a spojenia. Janusiánsky proces podľa neho vyvstáva 
zo zážitkov rebelujúceho opozičníctva a intenzívnej emočnej ambivalencie (Rothenberg, 1990).

Z hľadiska kongitívneho štýlu známe sú práce Guilforda49 (1950),50, ktorý predpokladal, že 
kreatívna myseľ je častejšie spojená s tzv. divergentným	typom myslenia (Guimón, 2004, s. 18). 
Podobne Michael Kirton (1976) (Guimón, 2004, s. 18; Martinsen & Kaufmann, 1999) identifiko-
val dva typy kreatívnych ľudí: „adaptátorov“, ktorí dosahujú cieľ prijatím známych teoretických 
východísk cez hľadanie alternatív; a „inovátorov“, ktorí okamžite hľadajú nekonvenčné riešenia. 
Edward De Bono (1987)51 zasa hovorí o tzv. „laterálnej“	 mysli, ktorá by umožňovala kreati-
vitu technikami stimulácie a facilitovala možnosti divergentného myslenia. De Bono odlišuje 
v myslení prvé štádium, kde svet vnímame a druhé, kde pozorovania hodnotíme. „Laterálna“ 
myseľ by zvyšovala produktivitu v prvej fáze. Problém divergentného myslenia a jej praktickej 
aplikácie vo forme brainstormingov, však spočíva v tom, že istá miera logického posudzovania 
naopak kreativitu zvyšuje a takisto existujú typy s konvergentným myslením, ktoré sú vysoko 
kreatívne. Všetky uvedené atribúty sa, ale vzťahujú k rýchlosti, novosti, originalite kreativity. 
Okrem toho tu však existujú ešte faktory emočné (Guimón, 2004, s. 19). Navyše, kognitívne 
faktory sa zvyknú kombinovať s faktormi osobnosti. Andreasenová (1996, s. 5) uvádza nasledu-
júce osobnostné	charakteristiky kreatívneho jedinca: dobrodružnosť, rebelstvo, individualizmus, 
senzitivitu, hravosť, simplicitu (prostota), vytrvalosť. Kreatívni jedinci majú tendenciu sa zapojiť 
do exploratívneho správania, ktoré môže posúvať hranice spoločenských konvencií (Andreasen, 
1996, s. 4). Medzi kognitívne	charakteristiky	radí:	nedostatok prekoncepcií (alebo hraníc ega), in-
telektuálnu otvorenosť, intenzívnu zvedavosť, intenzívnu koncentráciu, obsedantnosť, perfekci-
onizmus a vysokú úroveň energie. Tieto kognitívne črty vysvetľujú mnoho z osobnostných cha-
rakteristík tvorivých jedincov, rovnako ako ich sklon ku kolísaniu nálad (Andreasen, 1996, s. 5). 
Gioacchino Rossini (1792-1868) zložil do 37-meho roku svojho života 39 opier a žil ešte ďalších 
temer 40 bez toho, aby zložil, čo len jednu ďalšiu (Janka, 2004). Sternberg52 uvádza podobných 
6 osobitostí spojených s kreativitou jedinca: absencia konvenčných pohľadov, schopnosť spájať 
vzdialené myšlienky, schopnosť prijímať rozhodnutia, duševná ohybnosť pred vzdaním sa bez-
východiskovosti, vysoká úroveň motivácie, schopnosť nesledovať slepo „oficiálne“ vedomosti 
(in: Guimón, 2004, s. 10).

Chápanie vzťahu osobnosti a kreativity sa vyvíjal spoločne so vývojom teórií osobnosti v psy-
chológii. Historicky asi najznámejšou je asociácia medzi kreativitou a tzv. schizotypiou/psycho-
ticizmom podľa Eysenckovej53 teórie osobnosti (in: Guimón, 2004, s. 10). Pogády et al. (1993, 
s. 34) upozorňujú, že psychoticizmus ako dimenzia osobnosti nie je totožný s psychózou –, čo 
je nozologická kategória. Vysoké skóre však značí, že ide o človeka samotárskeho, podozrieva-
vého, robiaceho ťažkosti sebe aj iným, agresívneho; takého, čo obľubuje aj robí neobvyklé veci, 
vyhľadáva neobvyklé zážitky a bezohľadne presadzuje svoje ciele. Uvádzajú dve nadväzujúce na 
seba štúdie Götz a Götz (1979a,b)54, v ktorých skupina 257 umelcov skórovala na škále psycho-

49 Joy Paul Guilford (1897-1987) – americký psychológ
50 Guilford, J.P. (1950): Creativity. American	Psychologist, 5, 444-454. (in: Guimón, 2004, s. 18 a 202)
51 De Bono, E. (1987): The	Bono´s	Thinking	Course.	London, Ariel Books/BBC. (in: Guimón, 2004, s. 18 a 200)
52 Sternberg, R, Lubart, T.I. (1993): Investing in creativity.	Psychological	Inquiry, 4, (3), s. 229-232
53 Hans Jürgen Eysenck (1916-1997) – anglický psychológ pôvodom z Berlína 
54 Götz, K.O., Götz, K. (1979a,b): Personality characteristics of professional artists. Perceptual	and	motor	skills, 1979, s. 327-334 

a 919-924.
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ticizmu vyššie ako skupina neumelcov. V druhej štúdii, kde skupina umelcov bola rozdelená na 
mimoriadne úspešných (n = 60) a zvyšok, vyššie skóre psychoticizmu korelovalo s úpechom (Po-
gády et al., 1993, s. 35). Podporujú to i novšie štúdie, napr. Bruch et al. (2006) v nedávnej dobe 
porovnávali vzorku výtvarníkov s neumelcami, pričom výtvarníci skórovali vyššie na viacerých 
škálach schizotypie. 

Výskum osobnosti preukázal, že kreatívny štýl meraný Kirtonovým dotazníkom (Kirton	Adap-
tation-Innovation	Inventory,	KAI; M.J. Kirton, 1976) koreluje s viac ako 30 odlišnými osobnostný-
mi črtami, pričom však mnoho z týchto korelácií sa dá chápať v rámci päť-faktorového modelu 
osobnosti (Gelade, 2002). Zavedením päť-faktorového modelu autorov Tupes a Christal (tzv. Big	
Five) pozostávajúceho z piatich dimenzií sa teda zmenilo i chápanie kreativity. K týmto piatim 
dimenziám patrí55: openness – otvorenosť (k zážitkom, zvedavosť), prekladaná i ako kultúrnosť, 
conscientiousness – svedomitosť – súvisí s vôľou k úspechu a výkonu, extraversion – extraverzia, 
surgencia – korešponduje s Eysenckovým a Jungovým chápaním, agreeableness – príjemnosť – 
značí znášanlivosť, priateľskú poddajnosť, neuroticism – faktor emocionálnej (ne)stability; skrat-
ka OCEAN). Feist (1998) porovnával osobnostné črty v súlade s týmto modelom na troch vzor-
kách: vedci vs. ne-vedci, viac- vs. menej- kreatívni vedci, umelci vs. ne-umelci. Vo všeobecnosti, 
kreatívni ľudia sú podľa neho viac otvorení k zážitkom, menej konvenční a menej svedomití, viac 
sebavedomí, seba-akceptujúci, hnaní, ambiciózni, dominantní, hostilní a impulzívni. Takisto pod-
ľa Gelade (2002) sú osobnostné charakteristiky vedcov podobné umelcom, pričom s kreativitou 
najviac korelujú faktory svedomitosti, otvorenosti k zážitkom a – v menšej miere – extraverzie.

Miller a Tal (2007) sa vracajú k overovaniu významu osobnostných čŕt na vzorke 225 univer-
zitných študenov v Novom Mexiku, s hypotézou o význame skrytých alel pre transmisiu schizo-
frénie. Predpokladajú, že mierna schizotypia by mohla prinášať so sebou i isté evolučné výhody 
späté s kreativitou. Zistili však, že nie schizotýpia, ale otvorenosť	a inteligencia predikovali hod-
noverne verbálnu a kresebnú kreativitu. Preto sa autori domnievajú, že vzťah medzi šialenosťou 
a kreativitou sa zdá byť sprostredkovaný otvorenosťou a tiež sa domnievajú, že štandardný mo-
del založený na výhode kreativity nevysvetľuje evolučnú perzistenciu schizofrénie. V inej novšej 
štúdii autorov zo Stanfordskej univerzity sa autori (Strong et al., 2007) pokúšali skúmať vzťah 
temperamentu a kreativity v podsúbore eutýmnych bipolárnych pacientov (n = 49), pacientov 
s unipolárnou veľkou depresiou (n = 25), kontrolných subjektov z kreatívnych disciplín (n = 32) 
a zdravých kontrolných subjektov (n = 47). S použitím troch osobnostných dotazníkov (NEO-
PI-R, TEMPS-A, TCI) a štyroch inštrumentov na meranie kreativity (BWAS, ACL-CPS a Torrancov 
test – verbálna a obrázková verzia) zistili, že s niektorými parametrami kreativity súviseli položky 
neuroticizmu/cyklotýmie/dystýmie a otvorenosti, pričom ale ich vzťah ku kreativite bol odlišný. 
Predpokladajú, že neuroticizmus, t.j. prístup k negatívnym afektom a cyklotýmia, t.j. menlivosť 
emócií, môžu poskytovať afektívnu výhodu, otvorenosť skôr kognitívnu výhodu v kreatívnom 
procese. 

Malchiodiová (2007, s. 64) uvádza, že od čias Freuda a Junga sme dospeli k viere, že kreativita 
je prístupná každému. Odkazuje na vývinového psychológa Howarda Gardnera, ktorý odlišuje 
medzi kreativitou s veľkým „K“, zodpovednú za významné počiny ako je spoločenský pokrok 
a rozvoj civilizácie, alebo tvorba umeleckých veľdiel a medzi kreativitou s malým „k“, ktorá má 
osobný charakter a je súčasťou nášho každodenného života. Ďalej odkazuje na Carla Rogersa, 

55 Schraggerová, M.: Paradox konzistencie a črtové prístupy. Neoficiálne učebné texty prístupné na internetovej adrese filozofic-
kej fakulty UK v Bratislave: http://kpsych.fphil.uniba.sk
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predstaviteľa humanistickej psychológie, ktorý zdôrazňuje význam kreativity, hry a spontánnos-
ti v ľudskom potenciáli. Humanistická psychológia považuje kreatívny proces za súčasť seba-ak-
tualizácie, ktorá nám umožňuje činiť život zmysluplným, pozdvihuje naše schopnosti, možnosť 
poznať sa a dosiahnuť plný potenciál (Malchiodi, 2007, s. 65)56. Kreatívny proces delí na štyri 
štádiá (Malchiodi, 2007, s. 66): 

1. príprava, 
2. inkubácia, 
3. iluminácia, 
4. verifikácia. 
Kastová teno proces približuje nasledovne a upozorňuje, že jeho popis je v podstate rovnaký 

ako Jungov popis procesu tvorby symbolov z r. 1916 (Kast, 2000, s. 41):
„Tvorivý proces začína tým, že sa pokúšame riešiť problém starými metódami, čo sa nám 

však nedarí. Nakopíme potom veľké množstvo informácií, aby sme predsa len ešte našli nejaké 
riešenie. V istom okamihu to potom vzdáme, pretože vieme, že tento postup nevedie k cieľu. 
Nastupuje inkubačná fáza. Strácame koncetráciu, napätie. Namiesto vedomej koncetrácie sa 
dostáva k slovu oživené nevedomie – vo vedomí sa cítime frustrovaní, úzkostní, nespokojní, 
oddávame sa fantáziám, ktoré sa objavujú vo zvýšenej miere, vybavujeme si sny. Inkubačnú 
fázu poznáme i zo situácií, keď činíme malé rozhodnutia. Náhle sa dostaví pocit, že vôbec nič 
nevieme, nevieme, ako sa máme rozodnúť, pociťujeme frustráciu, hneváme sa na seba, pocit 
vlastnej hodnoty povážlivo klesá. V bežnom jazyku máme tiež výrazy pre inkubačnú fázu, vra-
vievame si niečo ako „Vrie to vo mne“, alebo „Stále si to v duchu omieľam, ale pripadám si tak 
nerozhodný, tak neproduktívny“. A potom sa náhle predsa len dostaví nápad, ako by sme sa mali 
zachovať. V tvorivom procese teda po inkubačnej fáze nasleduje fáza vhľadu, nápadu. A tento 
nápad môže byť vedomiu prístupný vo forme nejakého symbolu. To, že prostredníctvom práce 
so symbolmi sa človek postupne, v celkom malých tvorivých aktoch stáva napokon sám sebou, 
je v podstate Jungova myšlienka. Za predpokladu, že je jásky komplex koherentný, funguje psy-
ché ako autoregulačný systém. (Kast, 2000, s. 41-42). Jásky	komplex je u „normálneho“ človeka 
najvyššou psychickou inštanciou: chápeme ho ako masu predstáv našeho ja, ktoré sa nám vyba-
vujú, sprevádzané silným a stále živým pocitom vlastného tela. Je definovaný pocitom identity, 
ktorej základom je pocit vitality a prežitok aktivity ja, ku, ktorej stále viac počas vývoja sa radí 
aj sebaurčovanie a umožňujú ďalej sebauskutočňovanie (Kastová, 2000, s. 61-63). V domácom 
pojmosloví zodpovedá tomuto popisu termín „idiognózia“ (Guensberger, Pogády, 1987, s. 132-
133). Koherencia podľa Kastovej označuje jasné, ale priepustné hranice jáskeho komplexu (s. 63); 
ohraničenosť v tomto pojme reflektuje u nás najskôr termín „demarkácia	ega“ (Pogády, Guens-
berger, 1987, s. 132).

4.2.3.4 Biologické podklady kreativity
K biologickému výskumu možno zaradiť celé spektrum výskumov: neurobiologický, farmako-

logický, genetický, výskum rodových rozdielov, štúdium vzťahu etológie a umeleckej tvorby atď. 
Napriek rôznym úrovniam, na ktorých možno fenomén umenia a tvorby skúmať, každý z pohľa-
dov akceptuje ako prostriedok (orgán) kreativity mozog (biologický determinizmus – pozri Kan-

56 Podrobnejšie sa rozdielom v chápaní kreativity v jednotlivých psychoterapeutických smeroch – od psychoanalýzy, cez 
behaviorizmus a humanistickú psychológiu až po transpersonálnu psychológiu – venuje v prehľadnej eseji Carlisle Bergquist. 
Prístupné na stránke: http://vantagequest.org/trees/comparative.htm
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delov nový rámec). Umenie v neurovedeckom kontexte dobre definuje Mendez (2004), podľa 
ktorého je ono výrazom	neurologickej	funkcie	a	toho,	ako	tá	organizuje	a	interpretuje	percepciu. 

Ako súvisí, ale štruktúra mozgu s kreativitou? Guimón (2004, s. 21) uvažuje nasledovne: Vie-
me, že kreativita nezávisí od veľkosti mozgu: Einsteinov mozog vážil asi 1400g, teda toľko, čo 
je priemer, mozog ruského spisovateľa Ivana Turgeneva vážil 2000g a mozog Anatola Fran-
cea iba 1016g. Lokalizacionistické prístupy sa funkčnými vyšetrovacími metódami podľa neho 
nepotvrdili (s. 22-23), hoci od Gazzanigových pokusov v 60-tych rokoch 20. stor. je populárne 
(a arbitrárne) ľavej mozgovej hemisfére pripsované sídlo reči a logiky a pravej sídlo umeleckých 
schopností, intuície a kreativity (s. 23-24). Kulišťák (2003, s. 147-148) rovnako spochybňuje la-
ické predstavy o lateralizácii funkcií. Uvádza, že z rôznych zdrojov – v súčasnosti prevažne z in-
ternetu – sa môžeme kadečo dozvedieť o spiritualite, imaginatívnosti, iracionálnosti, vášnivosti 
a mystickosti dejov prebiehajúcich v pravej hemisfére. V bežnej neuropsychologickej praxi je 
to však podľa neho ťažko možné potvrdiť. Obiols (1996) naproti tomu nepodceňuje význam 
hemisferálnej špecializácie neokortexu. Odkazuje na priekopnícke štúdie Gazzanigu a LeDouxa 
(1978) a Kosslyna a Koeniga (1992), podľa ktorých jednotlivé hemisféry reagujú odlišne na 
emočné podnety, so špecializáciou pravej hemisféry na vnímanie emočných aspektov, ľavej na 
sémantickú a kategoriálnu analýzu (Obiols, 1996, s. 38). Za centrálnu štruktúru, ale považuje 
Obiols prefrontálny kortex.

Neurobiologický výskum sa opiera najmä o 1. klinické štúdium patologických stavov a o štú-
dium 2. simulovaného kreatívneho procesu v experimentálnych podmienkach. Rozhodol som 
sa preto rozdeliť výskum v oblasti kreativity na tzv. klinický a tzv. experimentálny. Patologické 
stavy v súvislosti so zmenami kreativity sú mnohoraké a často sú posudzované kazuistickým 
spôsobom spoločne so zmenami umeleckého výrazu. Ich skúmanie je dodnes charakterizované 
prevažne tzv. lézionistickým prístupom, ktorého základným princípom je predpoklad funkčnej 
špecializácie určitých mozgových oblastí pre tú, ktorú činnosť. Ich poškodenie, napríklad moz-
govým infarktom, krvácaním, úrazom, či degeneráciou vedie k strate určitej funkcie. Problémom 
tohoto prístupu je však to, že často zistíme iba tzv. „úzky	profil“ určitej funkcie, t.j. akési hr-
dlo, cez, ktoré sa realizujú určité funkcie v rámci predpokladaného funkčného systému mozgu, 
trebárs pre kreativitu a tiež to, že temer každé poškodenie má za následok celý rad rôznych 
ďalších dôsledkov, ktorých vplyv je nutné diferencovať. Účinok lézie však nie je vždy inhibičný 
či deteriorujúci. Niekedy ani zreteľné patologické stavy mozgu nemajú žiaden evidentný vplyv 
na umelecký prejav, inokedy (najmä v súvislosti s niektorými formami frontotemporálnej de-
mencie – Miller et al., 1998) ho dokonca môžu facilitovať alebo zmeniť jeho charakter iným, 
tiež priaznivým smerom (najmä v súvislosti s Alzheimerovou demenciou, pri ktorej zmena štýlu 
a techniky býva niekedy sprevádzaná zachovanou kreativitou (Sellal, Musacchio, 2008). 

Pre súčasný stav výskumu kreativity na klinickej úrovni je pomerne typické, že sa záujem 
o výtvarné umenie z oblasti psychiatrie presunul do neurológie. V tomto duchu sú preto samo-
statne pojednávané v tejto stati rôzne neurologické stavy a vzťah kreativity a psychopatológie 
je v samostatnej kapitole. 

Súčasný klinický výskum kreativity (kreativita a neurológia)
Koncízny prehľad vplyvu rôznych patologických stavov a neuropsychologických defektov na 

výtvarný prejav poskytujú práce Anjana Chatterjeeho (2004; 2006) z University	of	Pennsylvania. 
Podľa neho umelci nie sú napriek svojim výnimočným grafickým zručnostiam uchránení pred 



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

51

vizuálne-motorickými deficitmi v súvislosti s rôznymi poruchami, môžu sa však u nich následne 
v tvorbe manifestovať o to zreteľnejšie. Boller (2005) súhlasí, že dôsledky mozgového poškode-
nia u umelcov sú odlišné.

Medzi historicky prvé a najčastejšie študované patologické stavy patria cievne mozgové prí-
hody. Tie môžu mať na neuropsychologickej úrovni za následok celý rad rôznych porúch – od 
zriedkavej achromatopsie, skotómov, cez unilaterálny neglect syndróm až po bežné agnózie 
a afázie a samozrejme hemiparézy a hemiplégie. Lanthony (2005, s. 159-160) uvádza spomedzi 
1640 umelcov výskyt pravostrannej hemiplégie u 37 z nich a ľavostrannej u ôsmich.

Charakteristickou črtou pravostranných	 mozgových	 poškodení	 v	 parietálnej	 oblasti je kon
štrukčná apraxia a tzv. ľavostranný neglect syndróm (syndróm zanedbávania, pri, ktorom si pa-
cient neuvedomuje ľavú stranu) (Boller, 2005). Prelomovou prácou na tomto poli je prípadová 
štúdia štyroch nemeckých umelcov s pravostranným postihnutím a ľavostranným neglektom, 
publikovaná v r. 1974 nemeckým neurológom Richardom Jungom57 (Bäzner & Hennerici, 2007a). 
Medzi týmito umelcami sa nachádza i významný nemecký secesný maliar Lovis Corinth (1858-
1925), ktorý v r. 1911 utrpel v dôsledku postihnutia pravej hemisféry ľavostrannú hemiparézu. 
V jeho prácach došlo k dramatickej zmene štýlu. Kontúry vľavo sa strácajú, detaily v ľavých čas-
tiach sú nesprávne umiestnené (Chatterjee, 2004) – detailne sa jeho prípadom zaoberá kazuistika 
Bäznera a Hennericiho (2007b) uverejnená v špeciálnej sérii editovanej Julienom Bogousslav-
skym venovanej neurologickým poruchám u rôznych umelcov. Okrem tejto kazuistiky uvádzajú 
v nej títo nemeckí autori (Bäzner & Hennerici, 2007a) aj sériu 13 profesionálnych umelcov s pra-
vostranným iktom. Podobne Blanke, Ortigue a Landis (2003)58 zo Ženevy uvádzajú prípad 71-roč-
nej umelkyne s miernym ľavostranným neglektom farieb po pravostrannom krvácaní, pričom 
pravú stranu kresieb vyfarbila riadne, ľavú len minimálne, pri zachovávaní foriem (in: Chatterjee, 
2004). Neglekt sa môže objaviť i kontralaterálne a čo je zaujímavé, v kazuistike Marsha a Philwina 
(1987)59 bolo postihnutie obrátené. Išlo o pacienta s ľavostranným parietálne uloženým multi-
formným glioblastómom s pravostranným neglektom, pričom celé plátno bolo pokryté farbou, 
ale pravá strana postrádala formu a detaily. Okrem toho môže pri neglekte dôjsť i k disociácii, keď 
sa objavuje iba pri obrazoch kreslených naživo, pričom sa neprejavuje pri obrazoch maľovaných 
z pamäti (Halligan et al., 2003). Neglekt ani zďaleka teda nie je jednotnou jednotkou a môže 
selektívne postihnúť rôzne senzorické modality, kognitívne procesy, priestorové domény a ko-
ordinačné systémy (Stone, 1998; Halligan et al., 2003). Veľa zo symptomatológie tohto vcelku 
bežného a často trvalého postihnutia by sa dalo vysvetliť ako diskonekcia medzi mozgovými 
mechanizmami, ktoré sú špecializované na lokálne (detail) alebo globálne (panoráma) vizuálne 
spracovávanie (Halligan & Marshall, 1998). Niektorí pacienti majú problém s určením stredu 
horizontálnej čiary, ale nemusia mať problém s určením stredu štvorca. Je to preto, že pri prvej 
činnosti je aktívna podľa výskumov s použitím funkčného zobrazovania (fMRI) pravá parietálna 
kôra, pri druhej linguálne gyri obojstranne (Fink et al., 2000). Neglekt je popísaný aj v sochárskej 
tvorbe (Halligan and Marshall, 1997)60 u známeho anglického umelca, kde tento neglect bol 
centrovaný na predmet. Pri tvorbe zanedbával ľavú stranu (ako stál oproti buste, ktorú tvoril), 

57 Jung, R. (1974): Neuropsychologie	und	Neurophysiologie	des	Kontur-	und	Formsehens	in	Zeichnerei	und	Malerei. In: Weick, H. 
(ed.): Psychopathologie musischer Gestaltungen. Stuttgart, FK Schattauer, s. 27-88.

58 Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T. (2003): Colour neglect in an artist. Lancet, 361, 2003, 18. jan., 9353, s. 264.
59 Marsh, G.G., Philwin, B. (1987): Unilateral neglect and constructional apraxia in a right-handed artist with a left posterior 

lesion. Cortex, 23, 1, s. 149-155.
60 Halligan, P.W., Marshall, J.C. (1997): The art of visual neglect. Lancet, 350, s. 139-140.
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hoci busta rotovala na podstavci (in: Chatterjee, 2004). Po úprave neglektu môžu pretrvávať 
zmeny, ako u Reynolda Browna (1917-1991), známeho úžasnými upútavkami k filmom, ktorého 
dielo vykazovalo hrubšie ťahy a menší dôraz na detaily, alebo Loringa Hughesa (Heller, 1994)61 
a Lovisa Corintha, ktorí po pravostrannom poškodení maľovali expresívnejšie (Chatterjee, 2004). 
Poľskí autori nedávno priniesli kazuistiku 61-ročnej (obojručnej) umelkyne s pravostrannou po-
rážkou, u ktorej väčšina symptómov po tradičnej rehabilitácii odoznela, či sa kompenzovala, 
avšak umelkyňa si sťažovala stále na „dieru“ v hlave, na stratu umeleckej vízie. (Pąchalska et al., 
2008).

Poškodenia v posteriórnych častiach mozgu môžu mať za následok skotóm alebo vizuálnu 
agnóziu. Raritný prípad straty schonosti vnímať farby na centrálnej úrovni (achromatopsia) 
popísal Sacks (1995)62 u jedného umelca po traumatickom poškodení mozgu (in: Chatterjee, 
2004). Hoci diskrétna lézia nebola identifikovaná, stratil schopnosť vnímať farbu, všetko mu pri-
padalo špinavé, nebol schopný si farbu ani predstaviť a i jeho sny (a údajne tiež migrenózne au-
ry) postrádali farbu. Užívanie farby bolo náhodné, pri pozoruhodne zachovanej forme, kontraste 
a kompozícii (Chatterjee, 2004). Annoni et al. (2005) popísali prípad 57-ročného litografa, ktoré-
ho premorbídny umelecký štýl bol charakterizovaný zjednodušenými ľudskými reprezentáciami, 
semi-figuratívnymi scénami, originálnymi geometrickými tvarmi s naivným obrazovým jazy-
kom, ovplyvneným primitívnymi výrazovými štýlmi. V dôsledku akútneho infarktu v okcipitál-
nej oblasti s postihnutím áreí V1 a V2 vľavo utrpel náhlu stratu zraku v pravom hornom zornom 
poli. S odstupom času bol diagostikovaný paracentrálny skotóm v pravom hornom zornom poli, 
v ktorom sa objavovali fotómy a dyschromatopsia vo zvyšnom kvandrante; pacient popisoval 
tiež autoskopický fenomén. V jeho práci došlo k simplifikácii a nárastu abstrakcie, symbolizmu 
a zavedeniu prvkov luminozity v oblasti skotómu. Osoby mali tenšie a ostrejšie končatiny, bolo 
zvýšené užívanie monochromatických farieb (Annoni et al., 2005). 

Neuropsychologické deficity vnímania by mali byť posudzované na percepčne	 –	 koncepč-
nom	kontínuu v súlade s Lissauerovým odlišovaním (1890)63 asociatívnych a aperceptívnych 
agnózií (Chatterjee, 2004). Viac percepčnú	poruchu predpokladá Chatterjee (2004) u jedného 
73-ročného amatérskeho umelca (JR), ktorého popísali Wapner, Judd a Gardner (1978)64, ktorý 
v dôsledku iktu v oblasti ľavej a pravdepodobne i pravej, posteriórnej cerebrálnej artérie trpel 
homonymnou hemianopsiou a poruchou pamäte. Mohol čítať slová len po písmenách, všetko 
mu pripadalo hmlisté a zle si pamätal vizuálne tvary. Nebol schopný rozoznávať iluzórne kontúry 
Kaniszových figúr. Hoci si po ikte zachoval niektoré štylistické techniky, napríklad tieňovanie 
či vyznačenie perspektívy, jeho kreslenie bolo vyčerpávajúce, často sa stratil uprostred kresby, 
pretože nebol schopný rozpoznať, čo kreslí, často prepracoval niektoré detaily a druhé vynechal, 
čo viedlo k tomu, že nakreslil 5 nohého nosorožca, alebo lietadlo s mnohými vrtuľami. Obrázky 
boli fragmentované, pretože mu chýbala predstava, ako sú jednotlivé časti spojené.

Na koncepčnom konci percepčne-koncepčného kontínua gnostických porúch sa podľa Chat-
terjeeho (2004) nachádzajú ďalšie dve pacientky (MH popísaná Franklinom, von Sommersom 

61 Heller, W. (1994): Cognitive	and	emotional	organization	of	the	brain:	Influences	on	the	creation	and	perception	of	art. In: Zaidel, 
D. (ed.): Neuropsychology. New York, Academic Press, s. 271-292.

62 Sacks, O. (1995): The	case	of	the	color	blind	painter. In: An	anthropologist	on	mars.	New York, Alfred A. Konpf, s. 3-41.
63 Lissauer, H. (1890): Ein Fall von Seelenblindheit nebst einem Beitrag zur Theorie derselben.	Archiv	für	Psychiatrie	und	Nerven-

krankheiten, 21, s. 222-270.
64 Wapner, W., Judd, T., Gardner, H. (1978): Visual agnosia in an artist. Cortex, 14, s. 343-364.
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a Howardom, 199265; a Susan G., popísaná Schwartzom a Chawluckom, 199066), ktoré pravde-
podobne obe trpeli sémantickou demenciou. MH bola 77-ročná komerčná umelkyňa s problé-
mami v spontánnej reči a nebola schopná pomenovať obrázky bežných vecí. CT mozgu preu-
kázalo atrofiu v oblasti ľavého kortexu okolo Sylviovej ryhy. Kopírovanie zložitých obrázkov či 
kreslenie portrétov jej nerobilo žiadne ťažkosti, avšak nakresliť hoci banálne predmety dennej 
potreby, ako napr. kufor či hrebeň, na verbálnu žiadosť zvládala iba ťažko. Mnoho z jej obrázkov 
bolo ťažko rozpoznateľných (Chatterjee, 2004).

Častou neurologickou komplikáciou ľavostranných	 cievnych mozgových príhod je afázia. 
Chatterjee (2004) uvádza Brownovu (1977)67 kazuistiku jedného 73-ročného profesionálneho 
umelca s kondukčnou afáziou a pravostrannou léziou, u ktorého údajne nedošlo k zmenám vý-
tvarného prejavu. Radí sem i jeden prípad francúzskeho umelca, ktorého prípad popísal Alajou-
anine (1948)68 a ktorého technické zručnosti takisto ostali zachované, hoci znalci sa domnievali, 
že získal „intenzívnejší a prudší výraz“. Svoje pocity však popisoval tak, akoby cítil v sebe dvoch 
ľudí, „jedného, čo maľuje a je normálny, keď maľuje a druhého, čo je stratený v hmle, bez živo-
ta.... Popisoval, že i jeho pravá ruka sa mu zdá čudná, ani neregistruje, keď maľuje...“ (citované 
podľa Chatterjee, 2004). Identita tohto umelca bola až do nedávna neznáma. Bollerovi (2005) sa 
ju podarilo vypátrať a získať súhlas rodiny. Išlo o Paula-Elie Gerneza (1888-1948), ktorý v r. 1940 
ako 52-ročný bol náhle postihnutý afáziou	Wernickeho	typu, bez fonetických problémov, s pra-
vostrannou hemiplégiou, jemným hemianoptickým defektom a prechodnou apraxiou. Jeho reč 
bola postihnutá anómiou a nápadnou agrafiou. Jeho chápanie bolo „pomerne dobré“ a opieralo 
sa podľa Alajouani, na ktorý osobne umelca poznal, o globálne vytušenie celkového významu 
konverzácie. Boller je presvedčený, že hoci afázia nezasahovala do jeho produkcie, predsa len 
došlo k zmene štýlu, ktorý sa stal menej poetický, akoby jeho schopnosť „vynaliezať“ a jeho 
spontaneita poklesli. Oproti týmto možno skôr negatívnym zmenám miernej intenzity došlo 
u bulharského maliara Zlatia Boiydajieva v dôsledku ľavostranného iktu k nápadným zmenám, 
ktoré popísali Zaimov, Kitov a Kolev (1969)69. Jeho premorbídny štýl sa vyznačoval prirodzenos-
ťou, pitoresknosťou a užívaním prevažne zemitých tónov. Po ikte sa jeho maľby sa stali bohat-
šími, farebnejšími, s voľnými energickými líniami preukazujúcimi silu a nápaditosť. Jeho obrazy 
boli bizarné a fantastické. Brown (1977)70 špekuloval, že jeho štýl odrážal voľnejšie uchopenie 
sématických hraníc pravou hemisférou. Podobným nárastom sa vyznačovalo dielo švédskeho 
umelca Carla Fredrika Reuterswärda, praváka, ktorý v 55 rokoch života bol postihnutý náhlou 
pravostrannou hemiplégiou, stratou citlivosti a afáziou subkortikálneho typu v dôsledku hemo-
rágie v oblasti ľavej capsuly a lentikula (Colombo-Thuillard & Assal, 2007). O rok sa vrátil k tvor-
be používaním ľavej, nedominantnej ruky. Jeho diela boli hodnotené niekoľkými uznávanými 
odborníkmi na umenie, podľa ktorých jeho dielo získalo emočnú a umeleckú intenzitu. Asi naj-
jasnejším príkladom vplyvu postihnutia ľavej hemisféry na výtvarný prejav je kazuistika jedného 
poľského umelca, docenta na Fakulte umení Univerzity v Lubline (Richard L.), o ktorom referoval 

65 Franklin, S., van Sommers, P., Howard, D. (1992): Drawing	without	meaning?	Dissociations	in	graphic	performance	of	an	agnos-
tic	artist. In: Campbell, R. (ed.): Mental	lives.	Case	studies	in	cognition. Cambridge, USA, Blackwell, s. 179-198.

66 Schwartz, M., Chawluck, J. (1990): Deterioration	of	language	in	progressive	aphasia:	A	case	study. In: Schwartz (ed.): Modular	
deficits	in	Alzheimer-type	dementia, Cambridge, MA, The MIT Press, s. 245-296.

67 Brown, J. (1977): Mind,	brain,	and	consciousness.	The	neuropsychology	of	cognition. New York, Academic Press. 
68 Alajouanine, T. (1948): Aphasia and artistic realization. Brain, 71, s. 229-241.
69 Zaimov, K., Kitov, D., Kolev, N. (1969): Aphasie chez un peintre. Encéphale, 58, s. 377-417.
70 Brown, J. (1977): Mind,	brain,	and	consciousness.	The	neurospyhcology	of	cognition. New York, Academic Press. 
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Kaczmarek (1991)71. Tvoril vysoko symbolické maľby, za, ktoré bol mnoho-krát ocenený. Ako 
51-ročný utrpel náhlu cievnu príhodu s Brockovou	afáziou a pravostrannou hemiparézou (Blan-
ke, 2007). Po príhode bola neuropsychologickým vyšetrením podľa Luriju stanovená kinetická 
afázia a niektoré známky frontálneho syndrómu. Napriek tomu vytváral uhľokresby na vysokej 
technickej úrovni. Bol schopný produkovať ľahko rozpoznateľné portréty a krajiny, pre ktoré 
našiel kupcov. Sťažoval si, ale na prázdnu myseľ a stratil schopnosť vytvárať vysoko symbolické 
obrazy (Chatterjee, 2004).

Medzi následky lézií ľavej hemisféry radí Boller (2005) ešte farebnú afáziu (ťažkosti pomenovať 
a ukázať farbu v neprítomnosti afázie v iných oblastiach – Gelb a Goldstein, 1924) a farebnú am
néziu (neschopnosť rozpamätať sa na farbu objektu – Lewandowsky, 1908). Mimo to pou kazuje 
na výsledky jednej práce De Renziho a Spinnlera (1967)72, ktorí preukázali zvlášť pri afáziách spo-
jených s pravostrannou hemianopsiou schopnosť priradiť objektom správnu farbu.

Veľmi odlišné následky môžu mať ikty v oblasti talamu. Ide o veľmi malú štrukúru, v ktorej 
boli definované 4 odlišné arteriálne oblasti (Carrera, Bogousslavsky, 2007), z ktorých každá má 
špecifický behaviorálny prejav. Anteriórne formy pozostávajú hlavne z perseverácií a vkladania 
irelevantných informácií, apatie a amnézie. Posteriórne formy nemávajú behaviorálne prejavy, 
v ich popredí sú skôr kognitívna dysfunkcia s neglektom a afázia. Inferolaterálne lézie bývajú 
spojené s často prehliadanou exekutívnou dysfunkciou. Paramediánne infarkty sú najčastejšie 
spojené s dezinhibičnými syndrómami, so zmenami osobnosti, stratou seba-aktivizácie, amné-
ziou a pri rozsiahlych léziách s „talamickou demenciou“. Práve prípad jedného pacienta s para-
mediánnym infarktom vľavo popisujú už spomínaní autori Annoni et al. (2005). Išlo o bankové-
ho úradníka na dôchodku, ambidextra, u ktorého sa v päťdesiatke objavil záujem o maľbu a ktorý 
prakticky 21 rokov sa venoval maľbe švajčiarskej krajiny vo „figuratívne-impresionistickom“ štý-
le. Ako 71-ročný bol náhle postihnutý pravostrannou hypestéziou-hemiataxiou-hemiparézou, 
ktoré v priebehu 24 hodín odozneli. Po príhode začal maľovať striedavo i ľavou rukou, pre prípad, 
že by znova ochrnul. V neuropsychologickom náleze o rok po ikte boli zistené mierne poruchy 
exekutívnych funkcií, čo sa prejavovalo napr. miernou tendenciou k verbálnym perseveráciám. 
Kritici a klienti pozorovali u neho zmenu výtvarného prejavu, v ktorom zanechal obľúbený im-
presionistický štýl, posunul sa od „figuratívnej“ k viac „realistickej“ tvorbe s intenzívnejšími far-
bami, zameraním na detail a štruktúrovanejšou organizáciou priestoru. Organizácia bola viac 
geometrickou a užíval smelšie farby. Sám povedal, že figúry maľované ľavou rukou boli emočne 
živšie, zatiaľ, čo pravou mali jasnejšie línie, obrysy a perspektívu.

Druhou najčastejšie skúmanou skupinou porúch v súvislosti s tvorbou sú neurodegeneratív-
ne ochorenia (teda skôr poruchy s difúznym poškodením mozgu).

Azheimerova choroba (AD)	 je najčastejšou príčinou demencie. Vedie k závažnému poško-
deniu pamäte a ďalších kognitívnych funkcií – symbolických a exekutívnych (Maurer, Prvulovic, 
2005). Vedie takisto k poruchám v oblasti vizuálnej – k poruchám vizuálnej pozornosti, detekcie 
pohybu, vnímania hĺbky, rozlišovania uhlov, farieb a vizuálne-konštrukčnej apraxii (tamtiež). 
Cronin-Golomb et al. (2000) zistili, že narušené rozpoznávanie tvárí súvisí s poklesom citlivosti 
na kontrast. Sledovaní pacienti boli schopní rozpoznávať tváre iba na najmenších formátoch, 
z čoho autori usudzujú na narušenú citlivosť na kontrasty pri nízkych frekvenciách. Hoci existujú 
prípady, keď postihnutí umelci majú napriek progredujúcemu kognitívnemu úpadku zachovanú 

71 Kaczmarek, B. (1991): Aphasia in an artist: a disorder of symbolic processing. Aphasiology, 5, 4-5, s. 361-371
72 De Renzi, E., Spinnler, H. (1967): Impaired performance on colour tasks in patients with hemisphere damage. Cortex, 3, s. 194-217.
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kreativitu do vysokých štádií (Fornazzari, 2005), Chatterjee (2004) z vlastnej klinickej skúsenosti 
uvádza, že amatérski umelci sa počas choroby často tvorby vzdávajú. Cummings a Zarit (1987) 
uvádzajú prípad umelca s pravdepodobnou Alzheimerovou chorobou, u ktorého došlo k dra-
matickej deteriorácii v maľbe a sprievodnému poklesu intelektových schopností. Jeho vizuálne-
konštrukčné schopnosti však boli relatívne menej postihnuté, pričom pokles umeleckých schop-
ností zahŕňal tiež motivačné, pamäťové a organizačné faktory. Už spomínaní Maurer a Prvulovic 
(2004; 2005) z Univerzitnej kliniky vo Frankfurte prezentujú kazuistiku nemeckého reklamného 
grafika Carola Horna (1921-1992). 

obr. 4-7 C. Horn: Most Rialto v Benátkach (Obraz vľavo hore pochádza dávno spred r.  1984, keď sa 
u neho objavili prvé symptómy ochorenia. Obraz vpravo hore ilustruje zmeny perspektívy a neroz-
poznateľnosť osôb ako včasné symtómy prítomné pred prepuknutím ochorenia. Obrázok vľavo dole 
bol namaľovaný v r. 1986, v začiatkoch manifestného ochorenia. Obrázok vpravo dole pochádza z po-
kročilého štádia. V poslednom štádiu, niekoľko mesiacov pred smrťou, autor produkoval už iba čmára-
nice.)

Zmeny grafického prejavu najlepšie možno pozorovať na jeho obľúbenom motíve – moste 
Rialto v Benátkach. Jeho dielo v pokročilých štádiách bolo charakterizované postupným na-
rušením perspektívy a objavením sa viacpohľadovosti. Druhým typickým znakom bolo orna-
mentálne využívanie množstva drobných geometrických útvarov, ktoré autori dávajú do súvisu 
s poklesom citlivosti na kontrast v nižších frekvenciách, ktorá vývinovo dozrieva až okolo 9. 
roku života, zatiaľ, čo senzitiva vyšších frekvencií kontrastu ostáva pri Alzheimerovej chorobe 
zachovaná a dozrieva už okolo 3. roku života (Adams & Courage, 2002). Tieto úvahy sú v súlade 
s predstavou mozgu ako nástroja spektrálnej analýzy v zrakovom rozpoznávaní, pomocou, kto-
rého je možné objasniť niektoré paradoxné psychofyzické fenomény (Kravtsov, 1994). Tretím 
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znakom je uniformizácia tiel a tvárí (regresia do preschématického štádia), ktoré sa stávajú vzá-
jomne neodlíšiteľné. Štvrtým mimoriadne nápadným znakom je farebný posun, s využívaním 
tmavých, prevažne modrých odtieňov v začiatkoch ochorenia a živých žltých a červených v ne-
skorších štádiách (Maurer, Prvulovic, 2005). Napriek tomu, že autori to tak explicitne nehod-
notia, diela svojou ornamentalitou a silou výrazu pripomínajú práce niektorých schizofrenikov 
(pozn. autora).

Medzi najslávnejších umelcov, postihnutých demenciou patrí Willem De Kooning (1904-
1997), rodák z Rotherdamu, predstaviteľ abstraktného expresionizmu, akčnej maľby a tzv. New 
Yorkskej školy, ktorého zmeny výtvarného prejavu popísal Espinel (1996). Espinel v jeho tvorbe 
definuje tzv. syndróm tvorby upostred demencie (Syndrome	 of	 „Creating	 in	 the	 midst	 of	 de-
mentia“) (Espinel, 2007). Tento syndróm spočíva 1. v kombinácii zachovaných a poškodených 
funkcií, v tomto prípade ide o kombináciu poškodenej sématickej pamäte a zachovalej pracov-
nej, procedurálnej a epizodickej pamäte; a 2. v odpovedi na presné podnety (Espinel, 2007). 
V polovici 70. r. sa začali objavovať u neho symptómy demencie. Jeho tvorba ustávala (Espinel, 
2007). De Koonig počas najhoršieho obdobia svojej demencie, pravdepodobne zmiešanej etio-
lógie – degeneratívnej a alkoholovej – v r. 1980 namaľoval iba 3 obrazy, zatiaľ, čo po intenzívnej 
liečbe v období r. 1981 – 198673 až 254 (in: Guimón, 2004, s. 27). Vytváral abstraktné formy na 
obrovských plátnach a ako sám vravel, tvoril, aby žil (Guimón, 2004, s. 27-28).

Jedna kazuistika (Drago et al., 2006) popisuje vplyv tzv. demencie s Lewyho telieskami (LBD) 
na umeleckú tvorbu. Podľa analýzy, ktorú previedli, bolo možné predikovať rok (a teda dato-
vanie, či postup choroby) iba podľa reprezentačnej	kvality diela. Pri sledovaní série obrazov od 
r. 1994, keď u umelca neboli ešte prítomné žiadne prejavy až do r. 2002, keď zanechal tvorbu 
zistili, že všetky kvality (estetické i technické) s výnimkou „novosti“ postupom času deteriovali. 
Predpokladajú, že zachovaná schopnosť tvoriť nové obrazy súvisela s pomerne zachovanou funk-
ciou frontálnych lalokov.

Z umeleckého hľadiska asi najzaujímavejšou chorobou je frontotemporálna demencia (FTD). 
Prototypnú formu s objavom cirkumskriptnej atrofie popísal prvý Arnold Pick a Alois Alzheimer 
následne popísal prítomnosť typických intracelulárnych inklúzií, tzv. Pickových teliesok (Galari-
otis et al., 2005).V súčasnosti termín frontotemporálna demencia nahradil klinický pojem Picko-
vej choroby, ktorý bol viazaný na prítomnosť tzv. Pickových teliesok (Kertesz, 2003). Namiesto 
pojmu FTD sa zvykne používať i pojem FTLD (frontotemporálna lobárna degenerácia), ktorá zahŕňa 
tri klinické syndrómy popísané Nearym et al. (1998): 1. „frontotemporálna	demencia“	(FTD), 2.	
„progresívna	nonfluentná	afázia“	(PNFA),	3.	„sémantická	demencia“	(SD). Jej symptómy sú zvia-
zané s anatomickou lokalizáciou postihnutých oblastí. Medzičasom bol uznaný i variant s koexis-
tujúcou motorickou poruchou (FTD-MND). Progresívna supranukleárna obrna (PSP, progresívna	
pseudobulbárna	paralýza,	sy.	Steele-Richardson-Olszewski) a kortikobazálna degenerácia (CBD) 
boli pôvodne popísané ako samostatné entity (Kertesz, Munoz, 2004), avšak sú v pozadí nálezu až 
70% prípadov primárnej progresívnej afázie (Josephs et al., 2006). V súčasnosti predstavujú všet-
ky uvedné vzájomne sa prekrývajúce klinické syndrómy súčasť tzv. Pickovho komplexu (Kertesz, 
2003) a tvoria až 6-12% prípadov demencie (Kertesz, 2006). Pred 60. rokom života je FTD príčinou 
až polovice demencií (Graff-Radford & Woodruff, 2007). Z histopatologického hľadiska sa FTLD, 
CBD a PSP zvyknú označovať i ako „tauopatie“, pretože obsahujú inklúzie tau-proteínov (Sha et 

73 Ukážky jeho prác z tohto obdobia možno nájsť na stránke galérie v New Yorku L&M	Arts na adrese: http://www.lmgallery.
com/exhibitions/2007_9_willem-de-kooning/# 
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al., 2006). Najznámejšou a najčastejšou genetickou mutáciou spojenou s familiálnym prenosom je 
P301L mutácia génu pre proteín tau asociovaný s mikrotubulmi (MAPT), uložený na chromozóme 
17, nazývaná tiež FTD s parkinsonizmom zviazaným s chromozómom 17 (FTDP-17) (Graff-Rad-
ford & Woodruff, 2007; Lladó et al., 2008). Napriek tomu najčastejším histopatologickým nálezom 
(36%) je ubiquitínová patológia (malé okrúhle ubiquitín-pozitívne intracytoplazmatické inklúzie 
v 2. vrstve neurónov) (Shi et al., 2005). Táto forma býva preto označovaná ako FTLD-U a v jej 
pozadí je proteinopatia TDP-43, tento proteín tvorí hlavnú súčasť tau-negatívnych, ubiquitín pozi-
tívnych inklúzií. Vo vzťahu k tejto proteínopatii existuje genotypová heterogenita. Zriedkavejšími 
formami sú demencie spojené s mutáciami génu pre proteín obsahujúci valozín (VCP) uloženého 
na 9p chromozóme (Cairns et al., 2007) a tzv. „neuronal-intermediate filament inclusion demen-
tia“ (NIFID), ktorá bola zistená v štúdii Shi et al., 2005 spomedzi 67 správne diagnostikovaných 
pacientov iba u jedného. Druhým najčastejším nálezom (24%) je „demencia bez špecifického ná-
lezu“ („dementia lacking distinctive histology, DLDH“) (Shi et al., 2005).

Na kognitívnej úrovni vykazujú pacienti s FTD oproti pacientom s AD relatívne	zachované	
schopnosti	elementárnej	kresby	a	počtov	(Mendez et al., 1996). Pacienti s FTD majú viac behavi-
orálnych porúch, vykazujú viac apatie, disinhibície, eufórie a aberantného motorického správa-
nia, ale sú menej depresívni ako pacienti s AD (Levy et al., 1996). V typickom prípade majú pa-
cienti s FTD teda včasné behaviorálne zmeny s relatívne zachovanými kognitívnymi funkciami, 
frontálnou atrofiou a rozšírením Sylviovej ryhy na CT (Duara et al., 1999). Naproti tomu pacienti 
s AD majú pomerne skoré kognitívne zmeny, pomerne zachovanú osobnosť a správanie a na CT 
či MR atrofiu hipokampu a mediálneho temporálneho laloka, na SPECT či PET deficity v oblasti 
parietotemporálnej (Duara et al., 1999). To, čo teda podstatne odlišuje tieto dve skupiny a prav-
depodobne je zodpovedné za rozdiely vo výtvarnom prejave sú ušetrené parietálne laloky pri 
FTD, ktorých postihnutie pacientom s AD spôsobuje poruchy orientácie v priestore a narušenú 
vizuálne-konštrukčnú praxiu už v začiatkoch ochorenia (pozn. autora). Naproti tomu pacienti 
s FTD – behaviorálnym variantom i pacienti s primárnou progresívnou afáziou majú podstatne 
rýchlejší rečový úpadok v porovnaní s pacientmi s AD (Blair et al., 2007).

V r. 1996 si Miller et al. všimli zvýšenej kreativity u týchto pacientov. V r. 1998 publikovali 
štúdiu (Miller et al., 1998) skúmajúcu vizuálne schopnosti u všetkých 69 pacientov s FTD z Cen-
tra Alzheimerovej choroby Univerzity v Kalifornii, spomedzi, ktorých sa piati stali umelcami 
v skorých štádiách demencie, pričom štyria z nich mali temporálny variant FTD s postihnutím 
anteriórnych častí temporálneho laloka a ušetrenou dorzolaterálnou prefrontálnou kôrou. Spolu 
našli medzi nimi 12 pacientov so zachovaným alebo objavivším sa hudobným či výtvarným 
talentom (pravda je, že všetci títo pacienti boli premorbídne vysoko inteligentní, čo by mohlo 
napovedať, že k dezinhibícii dochádza iba u vopred talentovaných) (Miller et al., 2000). Vo vše-
obecnosti sú maľby týchto pacientov realistické	či	surrealistické, bez podstatnejších symbolic-
kých či abstraktných prvkov (Miller & Hou, 2004). K práci pristupujú kompulzívnym	spôsobom 
a niekedy ich maľby sú mnoho-krát opakované, s častým výskytom purpurovej, žltej či modrej 
farby (tamtiež). V súbore spomínaných 12-ich pacientov deviati mali popisované nejaké formy 
kompulzívneho správania (Miller et al., 2000). Podobne Mell, Howard a Miller (2003) informujú 
o prípade talentovanej umelkyne so syndrómom progresívnej afázie v súvislosti s FTD-u ktorej 
s progresiou úpadku jazykových a exekutívnych schopností sa jej maľby stávali slobodnejšími	
a	originálnejšími. Ich štúdia podporuje názor, že reč nie je potrebná, dokonca môže inhibovať 
niektoré typy vizuálnej kreativity. Celkom čerstvou je kazuistika Liu et al. (2009) 53-ročného pa-
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cienta s predchádzajúcou anamnézou bipolárnej poruchy, u ktorého sa neskôr objavili poruchy 
reči a správania charakteristické pre FTLD a napokon motorické symptómy svedčiacie pre amy-
otrofickú laterálnu sklerózu. Hoci nikdy predtým výtvarne netvoril, už v začiatkoch ochorenia 
sa u neho rozvinula kompulzívna potreba maľovať, ktorá trvala až dokiaľ pre motorické poruchy 
nebol schopný udržať štetec. Pri pitve bola zistená ubiquitínová patológia s TDP43-pozitívnymi 
inklúziami a MND (motor neuron disease) patológia. Nie je to však pravidlom, iná kazuistika 
(Finney, Heilman, 2007) u jedného umelca s progresívnou nonfluentnou afáziou nezistila zlep-
šenie umeleckých schopností, jeho dielo bolo hodnotené v čase ako stabilné z hľadiska všetkých 
kvalít: znázornenie, estetika, finalizácia, iba v jednej – v novosti	došlo k poklesu. Ide v zásade 
o opačný prípad ako u pacientky s Lewy-body demenciou, u ktorej iba kvalita novosti bola za-
chovaná pri deteriorácii technických i estetických kvalít (Drago et al., 2007). Pomerne nedávno 
bola publikovaná kazuistika autorov z Vilniusu poukazujúca na rýchly rozpad umeleckej kreati-
vity pri frontotemporálnej demencii s inklúziami neuronálnych intermediálnych vlákien (NIFID) 
(Budrys et al., 2007). Kleiner-Fisman, Black a Lang (2003) popisujú prípad umelca, u ktorého 
predpokladaná kortikobazálna degenerácia s pravostrannou cerebrálnou hemiatrofiou diagnos-
tikovanou na MR viedla k alterácii úsudku a tvorby. V jeho diele boli okamžite rozpoznateľné 
kognitívne deficity – dezinhibícia, perseverácia, ľavostranný neglekt a apatia.

Španielski autori (Serrano et al., 2005) sa na príklade troch rôznych maliarov pokúšajú o porov-
nanie vplyvu odlišných degeneratívnych chorôb. Domnievajú sa, že zmeny pri AD sú dôsledkom 
vizuospaciálnych a konštrukčných postihnutí a sú sprevádzajé nízkou produktivitou, zjednoduše-
nými verziami predchádzajúcej tvorby a narušenou vizuo-spaciálnou organizáciou. Naproti tomu 
u primárnej progresívnej afázie (PPA) pozorujú nadmerne zjednodušené kresby so zachovaním 
priestorovej organizácie, bez narušenia umeleckých schopností a u FTD zvýšenú umeleckú krea-
tivitu, originalitu, slobodu, používanie intenzívnych farieb s perseverujúcim a repetitívnym kopí-
rovaním podobných diel vlastnej produkcie. Celkom jedinečnou prácou s využitím semi-kvantita-
tívnych metód a s pozoruhodnými výsledkami je komparatívna štúdia Katherine Rankinovej a kol. 
(Rankin et al., 2007). V štúdii bolo porovnávaných 98 subjektov (18 AD, 9 FTD, 9 SD, 15 zdravých 
kontrol). Ich úlohou bolo vytvoriť 4 kresby – 1. zátišie s umelými kvetmi naživo, 2. miestnosť spa-
mäti, 3. autoportrét zo zrkadla, 4. emócie, ktoré práve prežívali. Pacienti sa vzájomne neodlišovali 
v teste všeobecných kognitívnych schopností (MMSE u pacientov v priemere od 22.00 do 22.63, 
u kontrol 29.64 bodov). Neboli zistené ani rozdiely v diskriminácii či preferencii farieb. V rôznom 
poradí, ale vo všetkých skupinách boli najobľúbenejšími farbami purpurová, modrá, červená a ze-
lená, najmenej obľúbenými boli žltá, oranžová a hnedá. V testoch neverbálnej kreativity najhoršie 
dopadli pacienti so sémantickou demenciou, potom FTD a pacienti s AD sa nelíšili od kontrolných 
subjektov. Ak si uvedomíme, že pre Alzheimerovu demenciu je typický skorší úpadok kognitív-
nych funkcií v porovnaní s FTD, pacienti sa asi nenachádzali v rovnako pokročilých štádiách (pozn. 
autora). Pri hodnotení kresieb pacientov s FTD i SD boli hodnotené ako bizarnejšie a vykazovali 
viac distorzií tváre ako kontroly. Práce pacientov s AD sa viac približovali kontrolnej skupine, avšak 
s limitovanejšou paletou farieb, menej detailami, menej usporiadanou kompozíciou a príležitost-
nou distorziou tvárí (Rankin et al., 2007).

Popri FTD možno neobvyklý talent sledovať i u autizmu (Gordon, 2005). Chatterjee (2004) 
sa odvoláva na výskumu Rimlanda a Feina (1988)74, podľa ktorých asi 10% autistických detí má 

74 Rimland, B., Fein, D. (1988): Special	talents	of	autistic	savants.	In: Obler, L., Fein, D. (eds. ): The	exceptional	brain. New York, 
Guilford, s. 474-492.
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zvláštne nadanie, v niektorých prípadoch výtvarné. Prvým detailne popísaným prípadom v lite-
ratúre je Nadia, o ktorej referoval Selfe (1977)75. Nadia už v útlom detstve postrádala sociálnu 
empatiu a nedokázala si vytvoriť kontakt s matkou. Vývin jazyka bol opozdený a jej reč bola 
často echolalická a ritualistická. Napriek tomu už ako 3 a pol-ročná bola schopná kresliť kone 
v perspektíve. Jej kresliarske schopnosti nepredstavovali urýchlený vývin. Nikdy neprešla proce-
som vývinu kresby od schématických objektov k realistickej tvorbe. Jej schopnosti sa prejavili 
pomerne rýchlo a nemenili sa veľmi. Čiary kreslila mrštne, jej pohyby boli rýchle, pevné, bez za-
váhania. Kreslila intenzívne, ale iba na niekoľko minút. Vytvárala iba kresby pozostávajúce z čiar, 
o farby nejavila záujem. Takisto bola ľahostajná k formátu papiera, na ktorý kreslila. Začínala 
v rôznych častiach obrázku a radšej než by mala veľkosť objektu prispôsobiť veľkosti obrázku, 
nakreslila napr. iba polovicu hlavy. Jej obľúbeným námetom boli kone a jazdci. Hoci jej kresby 
boli reprodukciami videných kresieb, nekopírovala ich. Nakreslila ich hocikedy o deň dva neskôr 
a i keď kreslila naživo, počas kresby sa na objekt už nepozerala (in: Chattejee, 2004)., keď mala 7 
rokov a 6 mesiacov, začala navštevovať školu pre autistické deti, kde sa jej reč zlepšila (Gordon, 
2005). Ako 9-ročná bola schopná povedať niekoľko jednoduchých viet a kreslila už iba zriedka. Jej 
kresby ľudí boli rozpoznateľné, čo nie je bežné, ale už ani výnimočné pre tento vek (tamtiež).

Iným známym prípadom je Steven	Wiltshire (narodený v Londýne v r. 1974)76, ktorého opí-
sal detailne neurológ Oliver Sacks (1995)77. Podobne i on bol zaujatý úzkym spektrom tém: 
kreslil autá a budovy. (Chatterjee, 2004). O´Connor a Hermelin (1991; 1998) predpokladajú, 
že obsedantné	zaujatie nejakou časťou okolia a repetitívne	správanie sú v pozadí tzv. syndrómu 
„idiot-savant“. Jestvujú i špekulácie, že podobná úroveň obsedantného zaujatia a kognitívny 
štýl pripomínajúci poruchy autistického spektra vykazujú i niektorí veľkí umelci a matematici 
(Pring, 2005). Hou et al. (2000) publikovali detailnú štúdiu šiestich prípadov takýchto výtvar-
ných talentov, ktorí vykazovali známky pervazívnej vývinovej poruchy. Všetci šiesti vykazovali 
silnú preferenciu pre jediné médium a obmedzenú variáciu umeleckých tém. Niektoré autistické 
prvky prispeli k ich talentu, napríklad zameranie sa na detail, sklon k obradnému nutkavému opa-
kovaniu, schopnosť zamerať sa na jeden záujem na úkor iných a intaktná pamäť a vizuospaciálne 
schopnosti. Autori predpokladajú ako anatomický substrát stratu funkcie ľavého temporálneho 
laloka so zvýšeným fungovaním posteriórneho neokortexu. Pring, Hermelin a Heavy (1995) 
na základe svojich pokusov predpokladajú, že veľký výskyt tohto syndrómu u autistov môže 
byť spôsobený tzv. slabou	 centrálnou	 koherenciou a že vo vzťahu k umeleckému talentu vo 
všeobecnosti môže byť schopnosť uvedomovania si jednotlivých častí, ktoré konštituujú celok. 
Zistili u nich (Hermelin, Pring, Heavy, 1994) lepšie percepčne-motorické schopnosti pri analýze 
a resyntéze jednotlivých komponentov puzzle.

Medzi iné choroby spojené s vplyvom na tvorbu uvádza Chatterjee (2004) najmä migrénu	
a epilepsiu. Jedným z umelcov, ktorí mohli byť inšpirovaní epileptickými záchvatmi bol Franco 
Magnani (1934 – )78, ktorého priblížil v už spomínanom diele Oliver Sacks (1995). Známe sú jeho 
maľby malého mestečka Pontito v Toskánsku odkiaľ pochádzal. Po druhej svetovej vojne začal 
pracovať na talianskej riviére a neskôr sa usídlil v Kalifornii. Ako 31-ročný prekonal horúčnatý 

75 Selfe, L. (1977): Nadia.	A	case	of	extraordinary	drawing	ability	in	an	autistic	child. New York. Academic Press. 
76 http://www.stephenwiltshire.co.uk/ 
77 Sacks, O. (1995): Prodigies.	In: An	anthropologist	on	mars. New York, Alfred A. Knopf, s. 188-243.
78 http://francomagnani.com/About.aspx 
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stav s pravdepodobným delíriom, po ktorom sa osobnostne zmenil. Hoci roky nevidel naživo 
svoje rodné mesto, jeho zobrazenia sú mimoriadne realistické a živé (Chatterjee, 2004). 

Zatiaľ, čo Magnaniho obrazy sú vysoko realistické (s čím možno súhlasiť až na výnimky – po-
rovnaj obraz Finestra	spazzile, ktorý je zreteľne surrealistický) obrazy inšpirované migrenóznou 
aurou bývajú surrealistické. Typickým príkladom maliara s migrenóznymi aurami je Giorgio de 
Chirico, avšak Blanke a Landis (2003) nesúhlasia a sú presvedčení, že pokiaľ jeho symptomati-
ka bola neurologického pôvodu, potom mala skôr charakter temporálnej epilepsie. V nedávnej 
dobe popísali Podoll a Robinson (2000)79 prípad súčasného írskeho maliara Ignatia Brenna, na 
ktorý trpí migrenóznymi záchvatmi od svojich 11 rokov, sprevádzanými niekedy aj stratou zraku 
(Chatterjee, 2004). Celkom nedávno vyšlo dielo pod názvom Migraine	Art80 od týchto autorov. 
Ignatius Brennan je členom Veer North a jeho skoršie práce obsahujú mnoho symbolických 
či surrealistických prvkov, avšak práce v posledných rokoch sú zreteľne iné. Pozostávajú z čiar 
vytvorených nanášaním lepidla narýchlo, v snahe zachytiť pohyb objektu, obsahujú však už len 
minimum farby a v porovaní s predošlou tvorbou stratili ten dramatický expresívny výraz (po-
zn. autora). Guimón (2004, s. 25) cituje kazuistiku autorov z Izraela (Finkelstein et al., 1991)81, 
v ktorej je popisovaný 27-ročný remeselník, mozaikár, pravák, ktorý počas záchvatov ľavostran-
nej fronto-temporálnej epileptickej aktivity prežíval pocity beznádejného unášania, niekedy so 
stavmi kompulzívneho kreslenia. Na SPECT bolo preukázané nízke vychytávanie 99Tc-HMPAO 
v ľavej frontoparietálnej oblasti. Psychodiagnostické testy u neho potvrdili hypoaktivitu ľavého 
frontálneho laloka, a preto sa u neho predpokladá deliberácia pravostranných vizuo-spaciálnych 
aktivít.

Anatomické modely kreativity
Objavenie sa umeleckého „de novo“ talentu bolo zaznamenané v súvislosti s frontotemporál-

nou demenciou (pozri vyššie), epilepsiou, subarachnoidálnym krvácaním a Parkinsonovou cho-
robou (Pollak et al., 2007; Sellal & Musachio, 2008), nezabúdajme však ani na autizmus (Gor-
don, 2005; Chatterjee, 2004). Mechanizmus, ktorým sa vysvetľuje tento fenomén, sa nazýva 
paradoxná funkčná facilitácia (Gordon, 2005). Tento pojem zaviedla Narinder Kapurová (1996) 
a odlišuje dve formy: 1. prípady, keď poškodenie intaktného mozgového tkaniva normalizuje 
predchádzajúcu abnormálnu či subnormnú úroveň funkcie, 2. prípady, keď subjekt s patológiou 
nervového systému alebo senzorickou poruchou je v špecifickej úlohe lepší ako kontrolný subjekt 
(Kapur, 1996). Za typický príklad považuje tzv. „Spragueov	efekt“. Sprague v r. 196682 pozoroval 
funkčnú facilitáciu u mačiek, kde ľavostranná hemianopsia v dôsledku odstránenia pravostran-
ného temporookcipitálneho kortexu bola paradoxne nasledovaná normálnymi odpoveďami v ľa-
vom zornom poli po zničení ľavého colliculus superior. Podobný výsledok bol dosiahnutý komi-
surotómiou medzi oboma kolikulmi. Počiatočnú hemianopsiu si vysvetľoval inhibičným účinkom 
kontralaterálneho kolikulu na kolikulus na strane poškodenej mozgovej kôry (in: Kapur, 1996). 

79 Podoll, K., Robinson, D. (2000): Migraine experiences as artistic inspiration in a contemporary artist. Journal	of	the	Royal	
Society	of	Medicine, 93, 5, s. 263-265.

80 Podoll, K., Robinson, D. (2008): Migraine Art (foreword by Oliver Sacks). North Atlantic Books, 400s. Viac na adrese: http://
www.migraine-aura.org/content/e24966/index_en.html 

81 Finkelstein, Y., Vardi, J., Hod, I. (1991): Impulsive artistic creativity as presentation of transient cognitive alterations. Behav.	
Med., 17, 2, s. 91-94.

82 Sprague, J.M. (1966): Interaction of cortex and superior colliculus in mediation of visually guided behavior in the cat. Science, 
153, s. 1544-1547.
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Výsledky boli odvtedy potvrdené i inými autormi a stali sa na podnet Posnera a Rafala (1987)83 
podkladom pre sčasti úspešnú liečbu ľavostranného neglektu dočasným zalepením pravého oka 
Butterom a Kirschom (1992)84. Podobne Vuilleumier et al. (1996)85 referovali o prípade ústupu 
ľavostranného neglektu, ktorý bol spôsobený pravostranným parietálnym infarktom po ďalšej 
lézii, ktorá postihla ľavé frontálne okohybné pole. Tieto nálezy zdôrazňujú vplyv inhibičných 
a excitačných procesov, ich anatomická lokalizácia v súvislosti s tvorbou umenia však už nie je 
taká jednoznačná.

Tradične za sídlo umenia je považovaná pravá hemisféra, zatiaľ, čo ľavá má na tvorbu inhibič-
ný účinok (Serrano et al., 2005). Tento model hemisférickej lateralizácie vznikol na podklade 
štúdií o funkčnej lateralizácii mozgu v 1970-ych rokoch, ktoré boli uvedné už v úvode kapitoly 
(Flaherty, 2005). Avšak už Kaczmarek (1991) upozorňoval nielen na pravo-ľavú orientáciu, ale 
i význam anteriórnych a posteriórnych oblastí mozgu. Bližšie vysvetľuje význam jednotlivých 
častí mozgu Mendez (2004): Pravý parietálny región je kritický pre vizuospaciálne predpoklady 
umenia a pravý temporálny lalok integruje a interpretuje všetky tieto vnemy. Je nevyhnutý 
pre extrahovanie a amplifikáciu podstatných čŕt umeleckej kompozície. Naproti tomu ľavá pa-
rietálna oblasť a ľavý temporálny lalok majú inhibičné účinky na umelecký výraz sústredením 
sa na vizuospaciálny detail a sématické kódovanie. Frontálne – exekutívne funkcie sú takisto 
potrebné, zvlášť pravý dorzolaterálny kortex iniciuje tzv. „novelty-seeking“ správanie (Mendez, 
2004). Alice Flahertyová (2005) prináša tzv. trojfaktorový model, v ktorom, ako sama vraví, 
neobracia pôvodné predstavy „naruby“, ale o 90° a tvrdí, že dôležitejšie ako ľavá versus pravá 
hemisféra sú vzájomne inhibičné kortiko-kortikálne spoje medzi frontálnymi a temporálnymi 
lalokmi a pridáva ešte význam limbického systému, ktorého transmisia je zabezpečovaná pre-
važne dopamínergicky.

Význam ľavostranných temporálnych lalokov dokumentuje napr. už spomenutá Finkelstei-
nova kazuistika (1991) a takisto prípad dvanástich umelcov s diagnózou frontotemporálnej de-
mencie (Miller et al., 2000). Opierajúc sa o výskumy iných autorov (Gyulai et al, 1997; Small et 
al., 1998) uvádza Flahertyová, že u manických pacientov je v kľudovom stave prítomný nárast 
v SPECT signále v prednej temporálnej oblasti vpravo a pokles EEG aktivity v spodnej temporál-
nej oblasti vľavo. Temporálne lézie, zvlášť vpravo, sú najčastejšie spomedzi poškodení schopné 
zapríčiniť mániu (Braun et al., 1999)86. Bipolárna afektívna porucha je navyše najčastejšie spoje-
ná s ľavostranným alebo bilaterálnym zväčšením amygdaly (Haldane, Frangou, 2004)87.

Význam frontálnych lalokov zasa podtrhuje zistenie, že liečená depresia je spojená s normali-
záciou ich funkcie (Goldapple et al., 2004)88. Existujú i predbežné zistenia, že rTMS (repetitívna  

83 Posner, M.I., Rafal, R. D. (1987): Cognitive	theories	of	attention	and	the	rehabilitation	of	attentional	deficits.	In: Meier, M.J., 
Benton, A.L., Diller, L. (eds. ): Neuropsychological	rehabilitation. Edinburgh, Churchill Livingstone, s. 182-201.

84 Butter, C.M., Kirsch, N. (1992): Combined and separate effects of eye patching and visual stimulation on unilateral neglect 
following stroke. Arch	Phys	Med	Rehabil, 73, s. 1133-1139.

85 Vuilleumier, P., Hester, D., Assal, G., Regli, F (1996): Unilateral spatial neglect recovery after sequential strokes. Neurology, 46, 
s. 184-189.

86 Braun, C.M., Larocque, C., Daigneault, S., Montour-Proulx, I. (1999): Mania, pseudomania, depression, and pseudodepression 
resulting from focal unilateral cortical lesions. Neuropsychiatry	Neuropsychol	Behav	Neurol, 12, s. 35-51.

87 Haldane, M., Frangou, S. (2004): New insights help define the pathophysiology of bipolar affective disorder: neuroimagining 
and neuropathology findings. Prog	Neuropsychopharmacol	Biol	Psychiatry, 28, s. 943-960.

88 Goldapple, K., Segal, Z., Garson, C, Lau, M., Bieling, P., Kennedy, S., Mayberg, H. (2004): Modulation of cortical-limbic path-
ways in major depression: treatment-specific effects of cognitive behavior therapy. Arch	Gen	Psychiatry,	61, s. 34-41.
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transkraniálna magnetická stimulácia) v oblasti nad frontálnymi lalokmi môže zvyšovať kreati-
vitu u normálnych jedincov počas kreslenia i písania (Snyder, 2004)89.

Tretím faktorom je limbický systém, ktorého význam v tvorbe nie je nikde spochybňovaný. 
Flahertyovej teória je však prvá, ktorá sa pokúša o syntézu poznatkov i z tejto oblasti. Predpo-
kladá dopamínergickú moduláciu, pričom je známa úloha dopaminergného systému v správaní 
zameranom na odmenu (od gamblingu cez kokaínovú závislosť až k ohodnocovaniu krásy tvárí 
a hudby – Aharon et al., 2001; Breiter et al., 200190) a známy je vplyv dopamínu i na dimeziu 
„vyhľadávania nového“ (novelty-seeking behaviour) a naproti tomu obavy, že antipsychotiká 
potláčajú kreativitu. Existujú tiež správy, že hlboká mozgová stimulácia v blízkosti ncl. accum-
bens zvyšuje následne u pacientov kreativitu (Gabriels et al., 2003)91. 

Vo svojom modeli nahrádza pojem kreativity pojmom „creative	drive“ (kreatívny tlak, pude-
nie), ktorý je jednoduchším a uchopiteľnejším fenoménom a vzťahuje sa k takým javom ako je 
napr. pudenie ku komunikácii. Svoj model považuje Flahertyová (2005) za zjednodušený, jednak 
i preto, že nediferencuje bližšie význam jednotlivých subštruktúr (orbitofrontálny, mediálny, 
dorzolaterálny prefrontálny kortex a pod.). 

Význam dopamínergickej kontroly, ale i význam ľavo-pravej osi potvrdzuje i štúdia Valerie 
Dragovej a kol. (2008b), ktorá skúmala kreativitu u pacientov s Parkinsonovou chorobou v zá-
vislosti od strany nástupu ochorenia. Zistila, že pacienti s pravostranným začiatkom ochorenia 
majú pokles vo verbálnej aktivite, ktorý sa, ale nezdá byť v súvislosti s poklesom fluencie. Táto 
autorka prináša spoločne s kolektívom (Drago et al., 2008a) ešte zreteľnejší prípad vplyvu dopa-
mínergickej stimulácie, keď pomocou manipluácie s hĺbkovou mozgovou stimuláciou zavedenou 
do oblasti ľavého subtalamického jadra (STN) u jednej umelkyne zistili, že ľavostranná STN 
hĺbková mozgová stimulácia redukuje kreativitu i ohodnocovanie umenia. Predpokladajú pri nej 
stimuláciu ľavej hemisféry, ktorá recipročne deaktivuje pravú hemisféru. Zdá sa teda nevyhnut-
né, že budúce modely sa budú musieť pokúsiť integrovať pôvodné „ľavo-pravé“ predstavy s kon-
ceptom Flahertyovej (2005). Rozodne však budú musieť akceptovať účasť oboch hemisfér na 
procese tvorby a takisto „predo-zadnú“dimenziu (s účasťou parietálneho laloka). 

Experimentálny výskum kreativity
Experimentálny výskum sa opiera najmä o porovanávanie rôznych súborov zdravých a krea-

tívnych osôb s použitím najrôznejších neurofyziologických metód (EEG, fMRI, PET) (Fink et al., 
2007) najčastejšie v korelácii s parametrami meranými pomocou tzv. testov kreativity.
Testy	kreativity

Nezastúpiteľnú úlohu v štúdiu kreativity hrajú štandardizované posudzovacie inštrumenty. 
Runco (1999) podáva na niekoľkých stranách podrobný prehľad hlavných testov, dotazníkov 
a posudzovacích škál kreativity. V zjednodušenej podobe sú prezentované na stránkach Indiana 
University92 nasledovne:
89 Snyder, A., Bossomaier, T., Mitchell, D.J. (2004): Concept formation: „object“ attributes dynamically inhibited from conscious 

awareness. J	Integr	Neurosci, 3, s. 31-46.
90 Breiter, H.C., Aharon, I., Kahneman, D., Dale, A., Shizgal, P. (2001): Functional imagining of neural responses to expectancy 

and experience of menetary gains and losses. Neuron, 30, s. 619-639.
91 Gabriels, L., Cosyns, P., Nuttin, B., Demeulemeester, H., Gybels, J. (2003): Deep brain stimulation for treatment-refractory 

obsessive-compulsive disroder: Psycopathological and neuropsychological outcome in three cases. Acta Psychiatr Scand, 107, 
s. 275-282.

92 http://www.indiana.edu/~bobweb/Handout/cretv_6.html 
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1. testy divergentného myslenia: Guilfordova úloha alternatívnych použití (1967), Wallasov 
a Koganov test (1965), Torranceov test kreatívneho myslenia (1974).

2. testy konvergentného myslenia
3. umelecké posudzovacie metódy: Barron-Welsh Art Scale (BWAS)
4. samoposudzovacie metódy: Khatena-Torrance Creative Perception Inventory, NEO-PI-R (Re-

vised NEO Personality Inventory), Gough Personality Scale atď.
5. iné (užívané na hodnotenie detí rodičom atď.)

EEG	a	zobrazovacie	metódy
Ruskí autori Bazanova & Aftanas (2007) zistili na základe výskumu 98 zdavých mužov, pravákov 

s použitím Torrancovho testu, že jednotlivé parametre alfa-aktivity môžu slúžiť ako individuálne 
prediktory fluencie, plasticity a originality pri neverbálnej kreativite. Podľa slovinských autorov 
Jausovec & Jausovec (2000), ktorí skúmali EEG aktivitu počas výkonu komplexných mentálnych 
procesov, s úrovňou kreativity potrebnou na riešenie problémov korelovala koherencia, zatiaľ, čo 
amplitúda najmä s formou prezentácie problému (obrázková/verbálna). Navyše, v alfa aktivite 
zistili funkčnú nezávislosť nižšieho (7.9-10.0Hz) a vyššieho (10.1-12.9Hz) pásma, ktoré sa líšili 
v amplitúde i koherencii. Naproti tomu, v samotnom procese neverbálnej kreativity (počas vý-
konu úloh podľa štandardizovanej Torranceho techniky) absentujú podstatné EEG zmeny, podľa, 
čoho ďalší ruskí autori predpokladajú, že je spojený so stacionárnym, nedynamickým funkčným 
stavom mozgu (Zakharchenko, Sviderskaia, 2008). Existuje i štúdia porovnávajúca vizuálnu akti-
vitu (tvorba obrazcov z jednoduchých elementov – pravých uhlov a oblých čiar) u profesionálov 
(23 študentov fakulty grafických umení) a neprofesionálov (39 kontrolných subjektov) (Svider-
skaya et al. 2006). Počet prvkov, z ktorých tvorili obrazce, sa v štyroch úlohách zvyšoval (zo 4-7, 
ktoré je možné ešte vedome analyzovať, na 8-16, ktoré už túto možnosť prekračujú). Rozdiel 
medzi skupinami bol zistený rovnako pri priestorovom „rozhodení“ biopotenciálov (nelineárne 
procesy), ktoré sa objavovali pri väčšom počte analyzovaných prvkov a to výraznejšie u profesi-
onálov v predných oblastiach pravej hemisféry, ako i pri priestorovej synchronizácii biopotenci-
álov (lineárne procesy) –, ktorá sa objavila v skupine neprofesionálov v zadných častiach pravej 
hemisféry. Zistené rozdiely boli i v koherencii a spektrálnej amplitúde. Autori z toho usudzujú, 
že skúsenosť s vizuálnou predstavivosťou má za následok komplexnejší neurodynamický proces 
počas aktivity, s nelineárnymi procesmi a množstvom EEG rezonančných systémov v rôznych 
frekvenciách (Sviderskaya et al., 2006).

Aktivitu jednotlivých častí mozgu je možné merať i nepriamo pomocou zmien regionálneho 
prietoku krvi (rCBF, regional cerbral blood flow). Štúdie Carlssona et al. (2008) i Chávez-Eakle 
et al. (2007) poukazujú na bilaterálnu účasť v procese kreativity, pričom u kreatívnych osôb sú 
v špecifických oblastiach vyššie krvné prietoky, čo predpokladá existenciu špecifickej neurálnej 
siete (Chávez-Eakle et al., 2007).
Kreativita	a	hypnóza

Jackson a Gorassini (1989) uvádzajú, že v hypnotickom stave je obrazovo-priestorová kre-
ativita u vysoko- i nízko-sugestibilných osôb vyššia. Autori zo Severnej Dakoty (Concil et al., 
2007) došli v nedávnej dobe k podobnému výsledku, keď zistili, že hypnotická procedúra proti 
kontrolnej „motivačnej“ procedúre mala signifikantne väčší vplyv na kreativitu v kresbe. V súvis-
losti so sugestibilitou je zaujímavé aj už skoršie zistenie kolektívu autorov z Výskumného centra 
závislostí v Buffale, New York, (Lapp et al., 1994), že na kreativitu pri požívaní alkoholu má vplyv 
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skôr sugestívny účinok. Porovnávali skupinu, ktorá požila alkohol oproti placebu, pričom neboli 
zistené žiadne farmakologické účinky alkoholu na kreatívne kombinácie sledovaných subjektov, 
ktorí mali za úlohu tvorivo kombinovať obrázky divých kvetov. Avšak, novosť a štrukturálne re-
kombinácie vytvorených zoskupení boli výraznejšie v skupine, ktorá si myslela, že požila alkohol, 
bez ohľadu na to či áno, či nie. Téma alkoholu je bližšie uvedná v stati o psychopatológii. 

Rodové rozdiely, úloha ľaváctva
Témam okolo rasových a rodových rozdielov sa v súčasnoti snažíme skôr vyhýbať. Napriek 

tomu, jestvujú údaje z literatúry o miernych rozdieloch medzi rasami i pohlaviami. Kaufman 
a Sternberg (2006, s. 26) uvádzajú jednu nepublikovanú štúdiu Baera (mala by byť publikovaná 
v treťom zväzku Handbook	of	Creativity autorov Runco a Pritzker), ktorá porovnávala 80 štúdií, 
z ktorých dve tretiny zistili vyššiu kreativitu u žien, jedna tretina u mužov. Okrem niektorých 
menších rozdielov – vyššia agresivita v tvorivosti u mužov, lepšie skóre pre divergentné mysle-
nie u žien – uvádzajú títo autori niektoré práce, ktoré poukazujú na vyššiu schopnosť mentálnej 
rotácie u mužov (Masters & Sanders, 1993)93 a vyššie skóre žien vo verbálnych testoch (Hed-
ges & Nowell, 1995)94. Kreativita je navyše zakomponovaná v niektorých teóriách inteligencie 
(Kaufaman & Sternberg, 2006, s. 27). Hoci, ako upozorňuje Andreasenová v prelomovej štúdii 
v oblasti výskumu kreativity (Andreasen, 1987), inteligencia a kreativita sú nezávislé mentálne 
schopnosti. Takisto existujú údaje o vyššom výskyte ľaváctva u umelcov, čo potvrdili nedávno 
i Pretti a Vellante (2007) z Talianska, ktorí porovnávali 80 tvorivých umelcov s kontrolnou sku-
pinou. Lanthony skúmal pomocou rôznych metód diela 1640 výtvarných umelcov, pričom v his-
tórii výtvarného umenia existuje spolu 95 údajných ľavákov, čo by znamenalo iba 5% (Lantho-
ny, 2005, s. 20). V skutočnosti môže výskumom šrafovania potvrdiť z celého súboru dokonca iba 
34 ľavákov (s. 151) a presvedčenia o ľaváctve nazýva legendou.

Kreativita a psychopatológia
Historicky odkazujú Guimón (2004, s. 39) i Andreasenová (1996, s. 6) na Aristotela, ktorý si 

v diele Problemata kládol otázku: „Prečo všetci výnimoční ľudia v oblasti filozofie, štátnej vedy 
(politiky), poézie či umenia sú melancholikmi?“. Okrem uvedených organických vplyvov obzvlášť 
dva okruhy psychických porúch sú tradične spájané so zmenami kreativity: poruchy schizofrén-
neho spektra a afektívne poruchy. Guimón (2004, s. 37) zdieľa Rothenbergov názor (1990), že 
prítomnosť psychopatológie nedeterminuje prítomnosť geniality, ale vplýva na výber tém a for-
mu expresie. Na príklade Antonina Artauda, rodáka z Marseille, ktorý bol básnikom a teoretikom 
umenia a preložil do „schizofrénneho“ jazyka Jabberwocky od Lewisa Carrolla a známeho maliara 
Vincenta Van Gogha, ilustruje, že, hoci chronický priebeh schizofrénie môže inhibovať umeleckú 
produkciu, určite ju nedokáže zničiť úplne (s. 38). Alteráciu výtvarného prejavu v priebehu schizo-
frénie s chronickým priebehom možno registrovať v prácach Marty, ktoré sú uvedené v prílohe. 
Od prvej ataky keď mala 20 rokov uplynulo päť rokov. (autor) Pogády et al. (1993, s. 78) uvádza-
júc tvrdenie Prinzhorna, podľa ktorého sa umelecky vyjadrujú asi 2% schizofrenikov.

Vzťah afektívnych porúch ku kreativite, hoci tradične im nie je pripisovaná bizarnosť známa 
u schizofrénie, prekvapil aj Nancy Andreasenovú (1996), ktorá sa roky venovala výskumu schi-

93 Masters, M.S., Sanders, B. (1993): Is the genetic difference in mental rotation disappearing? Behavioral	Genetics, 23, s. 337-
341.

94 Hedges, I.V., Nowell, A. (1995): Sex differences in mental test scores, variability, and numbers of high-scoring individu-
als. Science, 269, s. 41-45.
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zofrénií (viď neskôr). Práve jej a Kay Jamisonovej (1996), ktorá sama trpela bipolárnou afek-
tívnou poruchou, vďačíme za kvalitné štúdie v oblasti kreativity, ktoré spoločne s genetickými 
výskumami Hestona a McNeila pomáhajú odpovedať aj na otázky heredity (viď nižšie). Andre-
asenová (2008) upozorňuje, že väčšina štúdií vysoko kreatívnych jednotlivcov zahŕňala spisova-
teľov, u ktorých je výskyt afektívnych porúch dosť vysoký, vcelku bežná je bipolárna afektívna 
porucha i unipolárna depresia. Guimón na tomto mieste (2004, s. 41-45) rovnako ilustruje na 
príkladoch o.i. Virginie Woolfovej a Roberta Schumanna vzťah diela a psychopatológie bipolár-
nych porúch. V závere sumarizuje na podklade vlastnej klinickej skúsenosti, že kreativita stúpa 
v začiatkoch hypomanických	fáz, s deterioráciou počas otvorene manických epizód a mizne vo 
fázach depresívnych u bipolárnych afektívnych porúch (Guimón, 2004, s. 51). V súlade s tým sú 
výsledky jednej meta-analýzy, ktorá porovnávala vzťah jednotlivých nálad a kreativity (Baas et 
al., 2008), podľa ktorej je kreativita najviac navodená pozitívnymi náladami, hoci to platilo iba 
pre rozdiel pozitívnej nálady a neutrálnej, nie pre rozdiel pozitívnej a negatívnej nálady. Negatív-
ne, deaktivujúce nálady (smútok) neboli spojené s kreativitou a strach alebo úzkosť ju znižovali 
(zvlášť pri posudzovaní kognitívnej flexibility). Maďarskí autori (Janka, 2004; Rihmer et al., 2006) 
potvrdzujú zviazanosť kreativity s bipolárnou afektívnou poruchou, avšak podľa nich ani nie tak 
daná afektívná epizóda (depresívna, manická, hypomanická) je dôležitá, ako hypertýmny ale
bo cyklotýmny temperament, ktorý zároveň predisponuje k afektívnej poruche (Rihmer et al, 
2006). Tak či onak, v súčasnej dobe je tendencia o rozšírenie niektorých nozologických kategorií 
do tzv. spektier (obsedantne-kompulzívne spektrum – Boer & Westenberg, 1997, schizofrénne 
spektrum, v ktorých by odlišné fenotypové variácie mali v jadre niečo spoločné). Perugi a Akiskal 
(2002) predpokladajú, že podprahová labilita nálady cyklotýmnej povahy by mohla reprezento-
vať jadrový prejav, tzv. endofenotyp, spektra bipolárneho typu II (tzv. „soft bipolar spectrum“). 
To by zahŕňalo stavy s cyklotýmne-anxiózne-senzitívnou temperamentovou dispozíciou, s reak-
tivitou nálady a interpersonálnou senzitivitou, počnúc poruchami nálady, cez poruchy kontroly 
až po poruchy príjmu potravy. Ludwigova (1994) štúdia 59 spisovateliek a ich prvostupňových 
príbuzných potvrdzuje nález zmiešanej psychopatológie počnúc poruchami nálady, cez zneuží-
vanie psychoaktívnych látok, výskyt panických atakov, generalizovanú úzkosť, až po poruchy 
potravy, s veľmi pravdepodobnou rodinnou transmisiou, nevynechávajúc však ani faktory vývi-
nové, s nálezom fyzického alebo sexuálneho zneužívania v detstve.

Zatiaľ, čo väčšina výskumov sleduje výskyt porúch u výnimočných ľudí, jedna novšia štúdia 
skúma tzv. ne-eminentnú kreativitu u ľudí s bipolárnou afektívnou poruchou (Santosa, Strong, 
et al., 2007). Títo autori porovnávali súbory eutýmnych pacientov s bipolárnou poruchou, uni-
polárnou depresiou a dva kontrolné súbory – jeden súbor bežných zdravých ľudí a jeden ľudí 
z tvorivých povolaní. Na celkovom skóre Barron-Welsh Art Scale (BWAS) zistili podobne zvýše-
nú úroveň kreativity v podsúbore bipolárnych pacientov a kreatívnych kontrolných subjektov. 
Časť z týchto autorov zo Stanfordskej univerzity, v spolupráci s oddelením detskej a dorastovej 
psychiatrie (Simeonova et al., 2005) zistili zvýšenú kreativitu i u bipolárnych detí bipolárnych 
rodičov. Zvýšené skóre u detí i dospelých bolo spojené s vyššou schopnosťou prežívať aj vyjad-
rovať odpor k jednoduchým a symetrickým obrazom, čo by podľa autorov mohlo odrážať zvý-
šený prístup k negatívnym afektom, s následkom afektívnej energie pre kreatívne ciele na jednej 
strane a zníženou kvalitou interpersonálnych vzťahov a sklonu k depresii na druhej.

Oproti jasnej zviazanosti hypomanických fáz s kreativitou stoja predpoklady o vplyve prístupu 
k negatívnym emóciám, ktorý by mal podľa niektorých výskumov (Strong et al., 2007) posky-
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tovať afektívnu výhodu. (Napokon depresívna fáza môže poskytovať živnú pôdu pre tvorbu 
zážitkov, ktoré sa počas nej so zvýšenou senzitivitou percipujú, kumulujú, ale neexprimujú. Ako 
vlastne vysvetliť výskyt zvýšenej prevalencie unipolárnych depresií, u ktorých sa s elevovanou 
náladou nestretávame? Je to chyba diagnostiky alebo nedoceňujeme význam depresívnej epi-
zódy samotnej? – pozn. autora). Tento rozpor si všimli i autori z Harvardskej univerzity (Akinola 
& Mendes, 2008). Navyše, ako upozorňujú, osobnostné rysy a biologická predispozícia je iba 
časťou pravdy. Dodnes nevieme, ako biologické faktory interagujú s faktormi prostredia. Pokúsili 
sa preto o skĺbenie výskumu biologických vplyvov s vplyvmi okolia. Vychádzajú z predpokladu, 
že pomocou biologických produktov sa možno pokúsiť merať vulnerabilitu k prežívaniu depresie 
či negatívnej nálady. Veľká depresia je často spojená s dysreguláciou hypotalamo-hypofyzárnej-
nadobličkovej osi (HPA), ktorá reguluje vylučovanie nadobličkových steroidov. Jeden z nich, de-
hydroepiandrosterón (DHEA) a jeho aktívny metabolit, dehydroepiandrosterónsulfát (DHEAS), 
sú zvlášť zviazané s depresiou. Wolkowitz et al. (1997)95 zistili nižšiu hladinu DHEAS u liečených 
na depresiu. Rasmussen et al. (2004)96 zasa zistili, že adrenálna stimulácia – majúca za následok 
zvýšenie hladín DHEA – je spojená s nižšou mierou závažnosti symptómov a zlepšenou náladou 
u pacientov. Vzorke 96 mladým ľuďom, ktorí mali za úlohu vytvoriť koláž podľa štandardizo-
vaného zadania (Amabile, 1982)97, zmerali bazálne hladiny DHEAS v slinách, následne bazálnu 
úroveň kreativity formou skrátenej verzie Torranceovho testu kreativity (ATTA) (Goff & Tor-
rance, 2002)98. Probandi boli rozdelení do troch skupín: kontrolnej a dvoch, ktorým hodnotiaca 
komisia opätovala pozitívnu alebo negatívnu spätnú väzbu (sociálne prijatie či odmietnutie). 
Koláž vytvorená po tejto intervencii bola hodnotená porotou umelcov. Prvým zistením bolo 
potvrdenie ich skorších zistení, že DHEAS môže byť používaný ako indikátor afektívnej vulnera-
bility a že nižšie hladiny sú spojené s väčšou afektívnou vulnerabilitou. Ešte podstatnejším bolo, 
ale asi zistenie, že sociálne odmietnutie bolo spojené s väčšou umeleckou kreativitou, pričom 
situačné faktory boli zvlášť účinné u tých, ktorí mali nižšie hladiny DHEAS. Ďalším z externých 
vplyvov môže byť fenomén sezonality, ktorý podľa Jamisonovej (1989) spája kreatívnu činnosť 
a hypomániu. Proti tomu však napríklad stojí zistenie talianskych autorov z Neapola (Barbato et 
al., 2007), ktorí na základe dotazníka od 33 (8 žien a 25 mužov) popredných talianskych spiso-
vateľov (spolu bolo oslovených 105) síce potvrdili vyššiu sezónnu senzitivitu ako u všeobecnej 
populácie, avšak nebol zistený žiaden významný vzťah medzi sezónnym vzorcom nálady a udá-
vanej kreativity.

Na inom mieste svojej práce dáva Guimón (2004, s. 85-86) umeleckú kreativitu na príklade 
Andyho Warhola do súvislosti s perverziou. V tejto oblasti sú však výskumy skôr kazuistického 
rázu.

Údaje o sklone k alkoholizmu u tvorivých ľudí sú v literatúre jednoznačne dokumentované. 
Potvrdzuje to napríklad štúdia, ktorú viedol Post (1994) na vzorke 291 žijúcich výnimočných 
osôb rozdelených do šiestich kategórií podľa povolania (pozri nižšie). Pritzker (1999) uvádza 

95 Wolkowitz, O.M., Reus, V.I., Roberts, E., Manfredi, F., Chan, T., Raum, W.J. et al. (1997): Dehydroepiandrosterone (DHEA) 
treatment of depression. Biological	Psychiatry, 41, s. 311-318.

96 Rasmusson, A.M., Vasek, J., Lipschitz, D.S., Vojvoda, D., Mustone, M.E., Shi, Q., et al. (2004): An increased capacity for adrenal 
DHEA release is associated with decreased avoidance and negative mood symptoms in women with PTSD. Neuropsychophar-
macology, 29, s. 1546-1557.

97 Amabile, T. (1982): Social psychology of creativity: A consensual assessment technique. Journal	of	Personality	and	Social	
Psychology, 43, s. 997-1013.

98 Goff, K., Torrance, E.P. (2002): Abbreviated	Torrance	Test	for	Adults	manual. Bensenville, IL: Scholastic Testing Service
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dosiaľ asi najrozsiahlejšiu štúdiu zameranú na určenie miery alkoholizmu medzi spoločenskou 
a kreatívnou elitou, ktorú realizoval v r. 1995 Arnold Ludwig99. Pri skúmaní 1004 emintných osôb 
podľa biografií uvedených v New	York	Times	Book	Review v rokoch 1960-1990 zistil problémy 
s užívaním alkoholu v priebehu života u 26% z nich (23% žien, 27% mužov), čo je nepomer-
ne viac v porovnaní so 7,1% prevalenciou abúzu a závislosti od alkoholu v Spojených štátoch 
podľa rozsiahlej štúdie Národného inštitútu pre výskum abúzu alkoholu a alkoholizmu realizo-
vanej v r. 1992. Umelci patrili spoločne so spisovateľmi, básnikmi, športovcami, hercami, režisér-
mi a ľuďmi z hudobného priemyslu medzi povolania s vyššou mierou prevalencie (29-60%), na 
opačnom póle stáli profesionáli v oblasti prírodných vied, sociálnych vied, vojaci, sociálni aktivisti 
a verejné postavy (3-10%). Postoje kreatívnych ľudí k alkoholu sa odlišujú od negatívnych po-
stojov klinikov, zvlášť mnoho spisovateľov a umelcov si ho cení pre schopnosť prinášať nové 
kreatívne vhľady a mohutné pitie dlho dotváralo umeleckú osobnosť (Beveridge, Yorston, 1999). 
Celý rad známych umelcov alkoholu podľahol, väčšina si však uvedomovala odvrátenú tvár pitia 
a napr. Francis Bakon maľoval obrazy skoro ráno, skôr než šiel do krčmy, podobne Charles Bukow-
ski sa príležitostne i vzdal alkoholu, aby sa mohol koncentrovať na písanie (Beveridge, Yorston, 
1999).

U nás sa výskumu kreativity venovali Nociar a Pogády (1992). Považujú za potrebné nahra diť 
fenomenologický prístup hľadaním objektívnych indikátorov kreativity. V duchu niekoľkode-
saťročnej tradície analyzujú znaky kreativity u schizofrénnych pacientov, detí a ich analógie 
v umení primitívnych národov.

Výskum psychopatológie a heredity v oblasti kreativity
Historický prehľad empirických bádaní v oblasti kreativity, najmä v súvislosti s psychickými 

poruchami zobrazuje tabuľka (tab.3). V zásade však podľa metodológie môžeme zjednodušene 
rozdeliť tieto výskumy do troch základných kategórií, z ktorých každý prináša určitý osobitý 
aspekt, ktorý nemožno dosiahnuť použitím druhej metodológie. Guimón (2004, s. 3-4) delí tieto 
štúdie iba na dve skupiny: na ideografické, t.j. také, ktoré do hĺbky študujú izolované prípady (tu 
nazývané biografické) a nomotetické, v jeho definícii také, ktoré používajú kontrolnú skupinu (tu 
označované ako psychopatologické, prípadne genetické).
1. Prvou skupinou týchto bádaní sú biografické štúdie, vykonané spravidla „post-mortem“, opie-

rajúce sa skôr o lexikóny a dostupnú literatúru o životoch a dielach významných umelcov. Ich 
úroveň sa pohybuje od čisto ilustratívnych prác po podrobné rozbory všetkých dostupných 
prameňov. Ich problémom je validita meraných premenných. Jednou z prvých je podľa An-
dreasenovej (1996) práca C. Lombrosoa, ktorá vyšla v anglickom preklade pod názvom „The	
Man	of	Genius“ v r. 1891, v ktorej anekdotickým prístupom k problematike predpokladá autor 
úzku zviazanosť daru kreativity s psychopatológiou a predpokladá jeho prenos ako „hereditár-
nej črty“. „Anekdotický“ charakter však neumožňuje hlbšie preniknúť do podstaty kreativity. 
Novším príkladom môže byť Karlssonova štúdia z r. 1970, kde s použitím islandského lexikónu 
„Kto	je	kto“	(„Who´s	who“) hľadal v ňom zastúpenie príbuzných chorých na psychózu. Zistil, 
že zastúpených bolo 13% príbuzných schizofrenikov a 23% príbuzných mániomelancholikov. 
Slabým článkom tejto štúdie je práve spomínaná validita meraných parametrov, teda, že 
slovník „Kto	je	kto“	nie je podľa Andreasenovej (1996, s. 7) „mocným nástrojom na identifi-
káciu kreativity“. Medzi biografické štúdie, ale so snahou o prevedenie údajov do diagnostic-

99 Ludwig, A.M. (1995): The	price	of	greatness:	Resolving	the	creativitiy	and	madness	controversy. New York, Guilford Press, 310s. 
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kých kategórií podľa DSM-III-R je štúdia Posta (1994), ktorá okrem originality a schopností 
a tiež mierne vyššej prevalencie „neurotických“ abnormalít u posudzovaných 291 žijúcich 
výnimočných osôb, zdôrazňuje aj ich silu, vytrvalosť, pracovitosť a pedantonosť, navyše, na 
niekoľko výnimiek títo ľudia bývajú citovo vrelí. Závažné odchýlky osobnosti boli zistené iba 
u výtvarníkov a spisovateľov. Výskyt funkčných psychóz bol nižší ako by sa dal očakávať 
a boli obmedzené výlučne na afektívne varianty. Medzi ďalšími funkčnými poruchami boli 
viac zastúpené iba depresívne prejavy, alkoholizmus a - menej spoľahlivo – psychosexuálne 
problémy. V závere sumarizuje autor, že podobné výsledky boli zistené u spisovateľov i umel-
cov, čo podľa neho poukazuje na to, že niektoré patologické osobnostné vlastnosti a sklony 
k depresii a alkoholizmu sú kauzálne späté s niektorými druhmi hodnotnej kreativity (Post, 
1994).

2. Druhou skupinou sú štúdie psychopatologické, ktoré sa opierajú v definíciách o jasné dia-
gnostické kritériá. Príkladom je štúdia poprednej postavy v oblasti výskumu schizofrénie Nan-
cy Andreasenovej z r. 1974 a 1987 s použitím diagnostických kritérií (najprv len u príbuzných, 
potom i u samotných probandov) na vzorke spisovateľov v literárnom krúžku z Iowy, oča-
kávajúc u samotných spisovateľov nízku úroveň psychiatrickej morbidity a v prvostupňovom 
príbuzenstve zvýšený výskyt schizofrénie. Na svoje prekvapenie autorka zistila vysokú úroveň 
výskytu afektívnych porúch u samotných spisovateľov a vysokú úroveň kreativity i výskytu 
afektívnych porúch u ich prvo-stupňových príbuzných. Jej výsledky potvrdzujú i ďalší – man-
želia Akiskalovci, Jamisonová 1993, Montgomery 1993. 

3. Treťou skupinou sú genetické štúdie skúmajúce spravidla osudy adoptovaných detí duševne 
chorých matiek. Príkladom je Hestonova štúdia z r. 1966, ktorý zistil, že u detí schizofrénnych 
matiek vychovávaných v adoptívnom prostredí je vyššia prevalencia schizofrénie ako u adop-
tovaných detí, ktorých (biologické) matky netrpia schizofréniou. Ako vedľajší nález Heston 
zistil, ale tiež, že tieto deti majú viac kreatívnych či umeleckých koníčkov ako deti v kon-
trolnej skupine. Trochu odlišnou je štúdia Thomasa McNeila z r. 1971, v ktorej sleduje osudy 
adoptovaných detí, ktoré sú neskôr zamestnané vo vysoko- alebo stredne-kreatívnych profe-
siách (hudobníci, maliari, novinári atď.), u ktorých zistil vyšší výskyt duševných porúch, rov-
nako i u ich biologických rodičov (v zásade však charakteru „konštitučná psychopatia“). Medzi 
štúdie skúmajúce hereditu kreativity, hoci nie v súvislosti s psychopatológiou, patrí i pomerne 
čerstvá štúdia Rothenberga (2005). Údaje o rodinnom pozadí súboru 435 (z celkového počtu 
488) držiteľov Nobelovej ceny za chémiu, fyziku, medicínu a fyziológiu v rokoch 1901 až 
2003 boli porovnané kvôli výskytu rovnakého zamestnania so súborom 548 eminentných 
ne-vedcov a kvôli výskytu hlavného typu zamestnania so súborom 560 vysokointeligentných 
osôb, ktoré ocenenie nezískali. Medzi nositeľmi Nobelovej ceny za uvedné odvetvia iba 2% 
(vs. 20%) mali aspoň jedného z rodičov v identickom povolaní (p<0,001), na druhej strane, 
prevládajúcim prvkom v rodinne-pracovnej konštelácii (až 63% nositeľov Nobelovej ceny) 
bol rodič rovnakého pohlavia v ekvivalentnom zamestnaní zahŕňajúcom aplikovanú vedu, 
technológiu alebo zameranie na prírodné vedy (p<0,001), alebo s nenaplnenými vedeckými 
záujmami a túžbou po kreatívnom vyjadrení (Rothenberg, 2005). Štúdia tak potvrdzuje vplyv 
vývinových faktorov pri dosahovaní mimoriadnej prestíže v oblasti výskumu v prírodných 
vedách, pričom nevylučuje faktory genetické (pozn. autora). 
Súhrnne poukazujú štúdie na zviazanosť kreativity s poruchami nálad, prípadne poruchami 

osobnosti, pričom ide o hereditárnu črtu, prítomnú vo zvýšenej miere i u klinicky „zdravých“ prí-
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buzných. Štúdie veľmi neodlišujú kreativitu umeleckú a vedeckú, práve naopak, napovedajú, že 
môžu mať podobný základ. Spomedzi umelcov sú podľa Andreasenovej (1996) básnici „najrizi-
kovejšou“ skupinou z hľadiska psychiatrickej morbidity a tiež suicidality. V poslednej dobe štúdie 
svedčia pre zmenu zorného uhla pohľadu a pre spájanie rôznych prístupov. Santosa et al. (2007) 
sa nezaujímali o to, koľko je duševne chorých medzi výnimočnými umelcami (patologizácia kre-
ativity), ale o to, koľko kreativity je medzi bežnými duševne chorými, bežnými umelcami a kon-
trolnými subjektmi (pozri vyššie). Kombináciou psychopatologického a genetického prístupu je 
štúdia už spomínaných autorov zo Stanfordskej univerzity (Simeonova et al, 2005), podľa ktorej 
zvýšené riziko a výskyt bipolárnej poruchy dokonca i u detí duševne chorých rodičov predikuje 
vyššiu kreativitu (platí teda i opačná paradigma). 

Tab. 3 Zoznam štúdií venovaných výskumu kreativity v súvislosti s psychickými poruchami (súhrn 
podľa N. C. Andreasen (1996) a K. R.  Jamison (1996) doplnený o údaje z databázy PubMed* a uprave-
né údaje z internetových zdrojov** )

Rok Autori
Základný 
súbor (n)

Vstupné kritériá / metodika
Kontrolná 
skupina

Typ štúdie

1864
1869
1932

Cesare Lombroso**

Francis Galton**

Lange-Eichbaum

The Man of Genius (1891)
Hereditary Genius (2001)

biografické  
nesystematické

1926 Havelock Ellis n = 1020
Dictionary of National 
Biography

biografická

1949 Adel Juda
n = 5000
(z toho 143 
umelcov)

prominentní vedci a umelci a ich 
príbuzní

biografická

1966 Leonard Heston
adoptované deti matiek chorých 
na schizofréniu

adoptované 
deti „zdravých“ 
matiek

genetická / adoptive 
offspring paradigm

1970 Jon L. Karlsson Island – Who's who

1971 Thomas McNeil

Dánsko – adoptované osoby 
vo vysoko- a semi-kreatívnych 
povolaniach a ich rodiča 
biologickí a adoptívni

genetická / adoptive 
offspring paradigm

1972, 
1990

Colin Martindale n = 42
21 anglických a 21 francúzskych 
básnikov

1974
N.J. Andreasen, A. 
Canter

Iowa writers' workshop
-všetci členovia

áno psychopatologická

1977 W.H. Threthowan n = 60 60 skladateľov

1987 Nancy Andreasen n = 30
Iowa Writers' Workshop – 
rotujúci členovia

n = 30
psychopatologická/
DSM-III,  
Family History RDC

1988 Ruth Richards et al. n = 44

17 s bipolárnou poruchou
16 cyklotýmiou
11 ich 1 stupňoví príbuzní /
Lifetime creativity scale

15 „zdravých“ 
a 18 „chorých“ 
bez rodinnej 
záťaže

psychopatologická / 
prierezová

1989 Kay R. Jamison n = 47
eminentní britskí spisovatelia 
a umelci podľa prestížnych cien

biografická

1993 Kay R. Jamison n = 36 britskí a írski básnici 1705-1805 biografická

1994
J. Schildkraut,  
A.J. Hirshfeld,  
J.M. Murphy 

n = 15
abstraktní expresionisti  
New Yorkskej školy

psychopatologická?
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cca 
1980-
90

Hagop  
a Kareen Akiskal

n = 20
ocenení európski spisovatelia 
a umelci

nepublikovaná ?

1994 Felix Post* n = 291

žijúci slávni vedci a vynálezci, 
myslitelia a učenci, štátnici 
a národní vodcovia, maliari 
a sochári, skladatelia, prozaici 
a dramatici

nie

biografická / 
sčasti sa pokúša 
transformovať údaje 
do diagnostických 
kategórií podľa  
DSM-III-R

1994 Arnold M. Ludwig** n = 59 59 spisovateliek áno (n = 59) psychopatologická

1995 Arnold M. Ludwig** n = 1004

nežijúce významné 
(nie negatívne) osoby 
20. stor. západnej kultúry, 
ktorých životopisy boli uvedené  
v New York Times Book Review 
(1960-1990)

nie biografická

2005 Albert Rothenberg* n = 435

435 (z celkového počtu 488) 
laureátov Nobelovej ceny 
za chémiu, fyziku, medicínu 
a fyziológiu v r. 1901-2003

skupina 548 
eminentných 
ne-vedcov
a 
skupina 560 
osôb s vysokým 
IQ v rovnakom 
povolaní, ktorí 
cenu nezískali

genetická

2005
Simeonova, D.I. 
et al.** n = 80

40 dospelých chorých na 
bipolárnu afektívnu poruchu 
a ich 20 detí postihnutých 
ADHD a 20 BAP

18 zdavých 
dospelých  
a ich deti

genetická

2007
Santosa, C.M.  
et al.** n = 49 + 25

49 eutýmnych pacientov 
s bipolárnou afektívnou 
poruchou a 25 s veľkou 
depresívnou poruchou

32 zdravých 
kontrol 
v kreatívnych 
povolaniach 
a 47 iba 
zdravých

„komparatívna“, 
primárne 
nepsychopatologická 
(vysvetlenie pozri 
v texte)

4.2.3.5 Kreativita a psychoanalýza
Guimón (2004, s. 60) uvádza, že Freud považoval kreativitu za „zázračný dar“ a tvrdil, že nie je 

možné analyzovať umeleckého ducha (genialitu) a že psychoanalytik by sa namiesto toho mal 
obmedziť na štúdium príčin a faktorov, ktoré podmieňujú vznik „géniov“ a výber tém. Zároveň 
však tvrdil, že umelecká tvorivosť rovnako ako iné kultúrne fenomény pochádzajú z represie 
pudov, zvlášť sexuálnych. Freudov koncept sublimácie nebol, ale viazaný iba na sexuálne pu-
dy, predstavoval mentálnu transformáciu akéhokoľvek primitívneho hnutia do „civilizovanejšej“ 
formy vyjadrenia (Guimón, 2004, s. 82). Predpokladal, že i v dospelej ľudskej sexualite pretrváva 
sčasti reziduálne pudové hnutie, ktoré je autonómne a môže po aktivácii umožniť objavenie sa 
perverzie, alebo, ak je potlačené, neurotických symptómov, reaktívnych formácií, alebo sublimá-
cie. Sublimácia uniká represii tým, že sexuálne uspokojenie nahrádza inou, nesexuálnou činnos-
ťou, napríklad intelektuálnym bádaním či umeleckou aktivitou (Freud 1905, in: Guimón, 2004, 
s. 82). (V tomto ohľade pripomínam koncept Edith Kramerovej, založený práve na sublimácii 
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pudových hnutí). Freud (1916, in: Guimón, 2004, s. 85) naznačoval, že sexuálny pud pozostáva 
zo siedmich čiastkových pudov: orálneho, análneho, sadistického, falického, pudenia ku kontrole, 
pudenia ku krutosti, skopofilického a epistemofilického pudu (Guimón, 2004, s. 85). Zatiaľ, čo 
orálne, análne a falické pudy sa viažu na konkrétne oblasti vlastného tela, ostatné sa vzťahujú 
k iným osobám.

Základné psychoanalytické koncepty, ktoré sa snažia vysvetliť umeleckú kreativitu, sa opierajú 
o (podľa Guimón, 2004): 
1. poruchu na úrovni bazálnej dôvery („basic trust“), ktorá je zdrojom odolnosti voči traumati-

zujúcim podnetom (tzv. „resiliencie“, „nezdolnosti“).
2. narušenie telesnej schémy alebo choroby v ranom detstve (príkladom sú H. Toulouse de 

Lautrec a Frieda Kahlo)
3. problémy s identifikáciou v dôsledku patologickej oidipálnej konštalácie (príkladom sú Rim-

baud a Oscar Wilde)
4. pervezné poruchy, zvlášť vo vzťahu ku konceptu idealizácie a estétizmu
5. Freudov termín „Unheimlich“, ktorým popisuje zvláštny pocit hrôzy, ktorý sprevádza niektoré 

diela a súvisí s nevedomými fantáziami, ako kastračným komplexom alebo regresiou do ma-
ternice

6. centrálnym konceptom, ktorý často môže byť spúšťačom kreatívnej činnosti, je smútok, stra-
ta. Podľa Segalovej (1994, in: Guimón, s. 87) je uspokojivé umelecké dielo realizované vďaka 
sublimácii depresívnej pozície. Umenie slúži ku reparácii strateného objektu., aby prekonal 
depresiu, musí umelec opanovať pud smrti v jeho agresívnom aj auto-agresívnom aspekte. 
Na posledný bod by som nadviazal prácami ďalších autorov, ktorí zvlášť akcentujú úlohu 

depresie v kreatívnom akte z hľadiska hlbinnej psychológie. Tvrdenie, že umelecké dielo súvisí 
so sublimáciou depresívnej pozície, vychádza z konceptu Melanie Kleinovej, ktorá nadviazala 
na pozdnú Freudovu prácu z r. 1938, Rozštiepenie	ega	v	procese	obrany (Pajaczkowska, 2002, 
s. 101). Najranejšie úzkosti sú analogické stavom, ktoré sa vyskytujú v psychózach. Kleinová 
ich nazýva paranoidne/schizoidné a stavia ich do protikladu k rozvinutejšiemu štádiu, v ktorom 
dieťa môže rozpoznať dopady svojej agresie, ľutovať ich a snažiť sa o nápravu – tzv. depresív-
na pozícia. Striedanie paranoidne/schizoidnej a depresívnej pozície je stálym rysom duševného 
života. Rozštiepenie a projekcia sú považované za primárnu obranu pranoidne/schizoidných po-
zícií, zatiaľ, čo depresívna pozícia prinášala kreativitu (tamtiež). Ako píše Guimón (2004, s. 194), 
v depresívnej pozícii, ktorá následuje niektoré straty, ja projikuje a odkláňa pocity viny a potrebu 
reparácie strateného objektu smerom k novým objektom a záujmom, čo zvyšuje sublimáciu 
a nové vzťahy. Podľa psychoanalýzy (tamtiež, s. 195-196) je kreatívna práca snahou reštauro-
vať depresívne fantázie (v zmysle Melanie Kleinovej) s cieľom znovu vytvoriť stratený objekt, 
o ktorom sa domievame, že je zničený a ktorý reprezentuje primárne objekty: otca a matku., aby 
umelec prekonal depresiu, snaží sa opanovať pud smrti, v jeho agresívnom aj auto-agresívnom 
aspekte. Preto je škaredosť považovaná estétmi (a psychoanalytikmi) za nutný element každej 
uspokojivej umeleckej skúsenosti (Guimón, 2004, s. 196). Obzvlášť zaujímavý názor má v tomto 
ohľade jungiánska analytička Marie-Louise von Franzová, podľa ktorej u mnohých kreatívnych 
ľudí začína ich kreativita zdanlivo nezrozumiteľnou depresiou (von Franz, 1999, s. 26-27). Majú 
tak dobre vybudovné a pevné „jáske“ vedomie, že nevedomie musí siahnuť po veľmi silných 
prostriedkoch – zoslať na ne hlbokú depresiu –, aby sa dokázali dostatočne uvolniť tak, aby ničo-
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mu nebránili. Podľa nej ľudia, ktorí majú k týmto „tvorčím“ depresiám sklony, by nimi nemuseli 
trpieť, keby im dokázali predísť hrou. V histórii vynálezov existujú mnohé objavené náhodou, 
pri hre s nejakým predmetom. Podľa Schillera (tamtiež) dokonca človek je iba vtedy na svojom 
najvyššom stupni, ak sa hrá, ak nemá žiaden vedomý zámer. Kedykoľvek sa nám podarí človeka 
v spomínanej „tvorčej“ depresii pohnúť k tomu, aby sa nejako začal hrať, depresia je zažehnaná., 
pretože tajným zámerom depresie je – ako napokon napovedá slovo samé – stlačiť, znížiť prah 
vedomia, aby nevedomé procesy zasa mohli byť aktívne. Táto temnota, nigredo, je symbolom 
niečoho, čo znovu nastáva, ak sa objavuje podstatný tvorivý impulz vo vedomí.

Andreas Benz, u nás známy švajčiarsky psychiater a psychoanalytik, v príspevku prednese-
nom na seminári Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti v Trenčíne (Benz, 2006), sa vracia 
k predstave z 19. storočia, podľa ktorej genialita a šialenstvo patria k sebe a že teda kreativita 
vďačí za svoj vznik morbidite alebo neuróze. Považuje to za nezmysel. Podľa neho je kreati-
vita znakom vitality a radosti zo života. Kreativita podľa neho závisí od premennej X, ktorú 
môžeme v biológii označiť za dedičný materiál, v psychológii ako charakter a v náboženstve 
ako milosť pôrodu. Na to, ale, aby bolo možné prítomný potenciál úplne rozvinúť, je potrebný 
určitý impulz. Týmto impulzom je paradoxne často nedostatok. V jeho definícii teda kreativita 
mení, pretvára nedostatok na prebytok. Uvádza príklad psychonalytičky Lillian Rotter, budapeš-
tianskej rodáčky, ktorá v ranom detstve (súhlasne s bodom 2 u Guimóna – viď vyššie) trpela 
vrodenou luxáciou bedrového kĺbu a musela podstúpiť nespočet operácií. Táto výnimočná žena 
prispela význačne ku chápaniu vývinovej hypotézy dievčat a chlapcov. Zvláštny význam najmä 
z fylogenetického hľadiska a z hľadiska vývoja ľudskej kultúry má fenomén, označovaný ako 
myelos-mýtus. Tento mýtus, prítomný vo všetkých svetových kultúrach, je „ideológiou“, za, 
ktorú sa skrývajú prejavy závisti mužov voči ženám. Táto závisť sa vzťahuje na všetky prokrea-
tívne činnosti ženy: na menštruáciu, tehotenstvo, pôrod, dojčenie a materstvo. Mýtus o myelos 
hovorí o prebytku ženskej a nedostatku mužskej sexuálnej energie. Pre ženu, ako píše Benz, je 
charakteristický istý druh neobmedzeného disponovania, čoho dôkazom je, že si môže „dovo-
liť“ každý mesiac strácať krv, t.j. životnú tekutinu a produkovať nadbytok mlieka. Mužská sila 
je založená na „myelos“, tj. belavej mäkkej hmote, ktorá má v lebke podobu mozgu, v chrbtici 
podobu miechy a v kostiach kostnej drene. Myelos sa nachádza v uzavretom systéme s jedným 
jediným východom: môže byť vylučované ako semeno. Každý koitus a každý výron semena je 
spojený so stratou myelos, teda mužskej sily. Na kompenzáciu slúži felácia semena pri homo-
sexuálnom vyprázdňovaní, alebo vykorisťovanie podrobených kultúr, žien, či detí. Tento mýtus 
pripomínam najmä preto, že nám umožňuje špecificky nazerať na historické praktiky kaniba-
lizmu, špeciálne na rituálne požieranie mozgov, dokumentované archeologickými nálezmi už 
spred 750 tisíc rokov (Frankl, 2003, s. 61, 64). Takisto môže spolu s názormi Lynn Kapitanovej 
a Frances Kaplanovej (Kaplan, 2005, s. 21) predstavovať parciálne vysvetlenie toho, prečo sa 
arteterapii venujú v drvivej väčšine ženy.

Prínosným vo viacerých ohľadoch je dielo J. Chasseguet-Smirgelovej (2001/1984). Nielen 
tým, že destigmatizuje problematiku perverzií, alebo tým, že postuluje dôležité zmeny vo Freu-
dovej teórii detskej sexuality, ale takisto tým, že poskytuje vhľad do motívov umeleckej činnosti 
a de	facto destigmatizuje aj umeleckú tvorbu.

V predhovore k jej dielu (2001, s. 8-10) uvádza Otto Kernberg problematiku oidipského kom-
plexu: Chasseguet-Smirgelová spochybňuje Freudovu teóriu falického monizmu ako základu 
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infantilnej sexuality.... a podáva presvedčivé argumenty o ranej, zrejme vnútornej koncepcii va-
gíny ako ženského sexuálneho orgánu, ktorá je paralelou koncepcie jeho mužského náprotivku – 
penisu. Za predstavou falickej matky číha obraz matky, ktorej vagínu môže penetrovať a naplniť 
iba mocný otcov penis. Malý chlapec potrebuje v súťaži s otcom poprieť nedostačivosť svojho 
malého penisu. Kastračná úzkosť sa kondenzuje s narcistickou traumou tohoto poznania, čo 
posilňuje pokušenie regresie do análneho sveta, kde sa ekvivalentom penisu stávajú výkaly, kde 
prestávajú platiť genitálne a vekové rozdiely a kde generalizované zrovnoprávnenie všetkých 
objektov signalizuje perverznú premenu vnútornej reality. Kvantitatívne prvky môžu ovplyvniť 
rovnováhu medzi normálnou vývinovou tendenciou k uznaniu rozdielov medzi pohlaviami a ge-
neráciami a transformáciou preoidipského ja ideálu na ja ideál oidipský a medzi regresívnym 
únikom pred oidipským konfliktom, ktorý ústi do výstavby sveta análnych fantázií, idealizácie 
a popierania. Tento proces sprevádza regresívny návrat materského ja ideálu a fantázie o no-
vom splynutí ja ideálu a ja. Výsledkom je upevnenie narcistickej a perverznej psychopatológie.

Chasseguet-Smirgelová cituje Freuda (s. 41), podľa ktorého v prípade normálneho alebo ne-
urotického človeka masturbačná aktivita spojená s nevedomými incestnými fantáziami, kde je 
objektom matka, obvykle vymiznú. Dieťa sa zrieka svojho inštinktívneho uspokojenia, aby si 
uchovalo penis, internalizuje zákaz incestu a zákazy vôbec a vytvára si vnútornú morálku, supe-
rego (s. 41). Perverzie však vytvárajú spôsob, ako obísť osudový charakter oidipského komplexu. 
Alternatíva – buď prídem o penis, alebo sa zrieknem incestného priania – sa preskočí. Cenou 
za to je však odvrátenie od reality a rozštiepenie vlastného ega. Podľa Chasseguet-Smirgelovej 
je základ oidipského komplexu narcistický (s. 43). To, čo pudí chlapca kupredu, k oidipskému 
komplexu a genitalite, je nostalgia za slávnou minulosťou, kedy bol ideálom sám sebe. Ja-ideál, 
ako ho chápe Freud vo svojom článku o narcizme z r. 1914 (s. 43) je bod, kde sa stýka infantilná 
omnipotencia, objektný vzťah, princíp slasti a princíp reality. Ja-ideál, je stupňom vo vývoji ja. 
Projekcia infantilného narcizmu na rodičov, ktorej výsledkom je ja-ideál, je krokom k dobytiu re-
ality a objektnej lásky, pretože primárna megalománia ustúpi v prospech objektu. Vytváranie ja-
ideálu je tiež v súlade s princípom reality, pretože si pri hľadaní uspokojenia nevyberá najkratšiu 
cestu vybitia. Ja-ideál je náznak, že existuje plán, nádej, prísľub – pokračuje Smirgelová (s. 43).

Ďalej na vysvetlenie dodáva, že podľa Freuda (s. 77) je nadja výsledkom internalizácie bariéry 
proti incestu. Tento proces ovláda strach z kastrácie. Ja-ideál chce obnoviť ilúziu, nadja chce 
obnovu reality. Nadja trhá zväzky medzi dieťaťom a matkou, ja-ideál ponúka dieťa, aby s mat-
kou splynulo. Túžbu byť svojim vlastným ideálom – ako na samom počiatku života – väčšina 
ľudí asi nikdy nevzdáva (s. 77). Vo výhľade diferenciácie nadja od ja-ideálu možno povedať, že 
veľa dospelých podľa Freuda nedosiahne skutočného morálneho vedomia, ktoré pochádza z in-
ternalizovaných zákazov. Neprežívajú skutočné pocity viny, ale iba „sociálnu úzkosť“; nemajú 
skutočné nadja a v konaní zla im bráni iba strach, že budú odhalení (Nespokojnosť a kultúra, 
1929) (s. 77).

Neurotik alebo normálny subjekt (s. 115) premieta v období oidipského konfliktu svoj ja-ideál 
na otca a robí si tak z neho svoj model, svoj identifikačný cieľ. Chce byť taký ako on, t.j. ako 
objekt svojej matky a dúfa, že ho tak nahradí po jej boku. Budúci perverzný jedinec – obvykle 
povzbudzovaný svojou matkou, ktorá ho hýčka a obdivuje a súčasne vylučuje jeho otca – žije 
v ilúzii, že je i so svojou pregenitálnou sexualitou a nezrelým a neplodným penisom adekvátnym 
partnerom svojej matky, a že nemá svojmu otcovi, čo závidieť. Podľa jej názoru je prinútený 
premietnuť svoj narcizmus na vlastné pregenitálne erotogénne zóny a čiastočné objekty; podro-
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buje ich idealizácii, aby si udržal presvedčenie. Pregenitalita, čiastočné objetky, erotogénne zó-
ny, inštinkty, to všetko musí perverzný jedinec idealizovať, aby dokázal predstierať sebe a ostat-
ným, že jeho pregenitálna sexualita je rovnocenná, ak nie nadradená genitalite. Jeho idealizácia 
je teda celkom vynútená. Nutkavosť jeho sexuality je spojená s nutkaním ku idealizácii.

Idealizované sú inštinkty a čiastočné objekty z análne-sadistickej fázy (do, ktorej regreduje). 
Perverzný jedinec sa pokúša poskytnúť ilúziu, že análna sexualita je rovnocenná genitálnej. Je to, 
akoby sa Freudova rovnica penis=dieťa=feces (1917) vzala doslova. Zmyslom glorifikácie pre-
genitálnych pudov je zveličiť svoje ja. Stretávame sa tu teda s maskovaním análneho ja. A práve 
odtiaľ podľa Smirgelovej pramení zjavná afinita perverzného jedinca k umeniu a kráse, perverzný 
jedinec je často estét. Pregenitálne libido, ktoré pokiaľ je odklonené, môže sublimovať, nie je 
vždy perverznému jedincovi k dispozícii, pretože sa priamo vyčerpá v perverznom akte. Identi-
fikačná medzera medzi ním a otcom predstavuje prekážku sublimačného procesu. Idealizácia sa 
skôr kloní k estétstvu a i keď sa tvorba rozvinie, nesie často pečať estétstva (s. 115-116).

Zmyslom tvorby (s. 117) pervezného jedinca je teda idealizácia, pričom vnútorná podstata sa 
nemení. Stačí len zoškrabnúť pozlátený povrch a pod svietivým obalom sa ukáže exkrementová 
povaha falusu. Genitálny penis je premenený v exkrement, pretože sa potrebuje uistiť, že otec 
nevlastní nič, čo on nemá – ukazuje na príklade jedného konkrétneho sna Smirgelová. Analitu 
je možné vystopovať nielen za trblietavým ornamentom, ale i priamo v jeho lesku (s. 124). 
Perverzný jedinec sa samoľúbo obzerá vo svojich glorifikovaných inštinktoch, podobne, ako sa 
obzeral v milujúcich očiach svojej matky (s. 118). Smirgelová približuje názory Glovera (s. 119), 
podľa ktorého sa idealizácia vzťahuje nielen k všemožným čiastočným objektom, potrave, exkre-
mentom, moču, sexuálnym zónam. Súčasne majú perverzní jedinci sklon idealizovať prostredie, 
v ktorom žijú, svit slnka, lesy, kvetinové záhrady, útesy, atď., pričom podľa Smirgelovej (s. 120) 
má takáto primitívna potreba idealizácie pre nich celkom zásadný význam: všetko, čo presahuje 
ja, je ako zrkadlo, v ktorom sa ja odráža.

Idealizácia podľa Smirgelovej (s. 188) síce analitu maskuje, ale súčasne ju odhaľuje. Ak by bola 
analita úspešne potlačená, podrobená negatívnej katexii alebo dokonale sublimovaná, alebo ak 
by bola análne-sadistická regresia celkom ego-syntónna, bola by idealizácia zbytočná. U perver-
zie teda ja analitu ani celkom neprijme, ani ju skutočne nepotlačí. Smirgelová teda pripomína 
(s. 91), že tí, ktorí neboli schopní premietnuť svoj ja ideál na svojho otca a jeho penis, a v kto-
rých identifikácii sú teda isté medzery, budú pociťovať potrebu zjavných narcistických motívov, 
budú hľadať prostriedky ako si doplniť chýbajúcu identitu a jedným z týchto prostriedkov je 
tvorba. Dielo takto vytvorené bude symbolizovať falus a medzera v identite sa bude podobať 
kastrácii. Hoci sa subjekt nedokáže stotožniť s otcom, povedie ho niečo k tvorbe – svoje dielo 
však nesplodí, ale vyrobí. Bude chýbať desexualizované (sublimované) libido potrebné k vy-
tvoreniu diela. Jeho pôvodcom bude ja ideál a dielo bude často reprezentovať falus nadradený 
otcovmu. Bude to však iba púhe „akoby“, pretože introjekcia otcových atribútov sa nepodarila 
(s. 91-92). Subjekty, o ktorých uvažujeme, riešia svoje problémy príznačným spôsobom., keď 
ich starostlivo preskúmame, zistíme, že je tu zakaždým prítomné prehrávanie (acting-out), a že 
i samotnú tvorbu môžeme prokladať za prehrávanie, ktoré má zaplniť priepasť medzi vodou 
a vínom, medzi dieťaťom a jeho otcom. (s. 93). Tieto umelecké diela sú vždy odrezané od svo-
jich otcovských koreňov. Práve preto napriek snahe o svoju originalitu nie sú ničím iným ako 
imitáciou – sú to iba kópie genitálneho penisu. Chýba im autenticita a je tu prítomná hlboká 
porucha sublimácie – udáva Helena Deutschová (s. 94). Podľa Anny Reichovej (s. 95) sa v nor-
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málnom vývoji ja ideál modifikuje, stáva sa viac reálny a splynie s nadja. V prípadoch magickej 
identifikácie ide iba o imitáciu. Identifikácia podľa Freuda (1900) nie je jednoduchá imitácia, ale 
asimilácia na základe podobného etiologického plánu (s. 96).

Napokon je potrebné zmieniť pojem hybris, ktorý má zvláštny vzťah k histórii umeleckej 
tvorby v dejinách ľudstva a najmä ku konceptu symbolickej mysle ako ho prezentuje Filingerová 
(2005). Smirgelová tu (s. 17) cituje staršiu prácu Woolfa (1945) na tému zákazu súčasnej konzu-
mácie mlieka a mäsa v ortodoxnom židovskom náboženstve. Podľa tohto autora patrilo varenie 
kozľaťa v matkinom mlieku k uctievaniu Aštarty:	„vařit	kůzle	v	mléce	jeho	matky	znamená	vrátit	
dítě	do	marčina	břicha,	tj.	dát	ho	do	plného	a	nedělitelného	vlastnictví	matce.	Syn	patří	matce.“ 
Biblické prikázanie možno predstavuje podľa nej pokus o zničenie matriarchálneho práva. V tej-
to izolácii, ktorá je príznačná pre židovské rituálne stravovacie zvyky – pokračuje – sa možno 
prejavuje boj židovského monoteizmu proti pohanstvu, ktoré ho obklopovalo. V tomto zmysle 
„miešanie“ (mlieka a mäsa) implikuje vylúčenie otca v prospech spojenia matky a dieťaťa (s. 20). 
Lucifer, dokonalý príklad hybris (s. 21) – túži zdiskreditovať moc otca- stvoriteľa a dosadiť sa na 
jeho miesto. Spojením hybris a perverzie sú napríklad dionýzske rituály (o, ktorých vieme, že ich 
pôvod nie je v Grécku, ale v Anatólii a juhovýchodnej Európe a že boli bežné už v neolite 6 tisíc 
rokov pred Kristom – Frankl, 2003, s. 139). Ich zmyslom je symbolické nastolenie chaosu, proti-
právia. Slovo hybris znamená v gréčtine násilie, exces, krajnosť, ohavnosť (Chasguet-Smirgelová, 
2001, s. 20), v Grécku bola hybris najväčším hriechom (tamtiež). Hybris je teda prechodným 
obdobím vo vývoji ľudstva a ľudskej mysle a je mechanizmom tvorby prvých symbolov.

Po potlačení análneho štádia a jeho fantáziách, píše Pajaczkowska (2002, s. 87), vstupuje dieťa 
do periódy, ktorej dominuje uretrálny, falický a klitoridálny erotizmus. Zvlášť významný sa stáva 
chlapčenský penis ako orgán močenia, zmyslového potešenia, ale najmä ako viditeľný rys – pre-
to Freud hovorí o falickej fáze. Táto narcistická väzba na penis sa tiež objavuje v dobe, keď je 
epistemofilický inštinkt organizovaný okolo toho, ako ego využíva zrak a videnie je dôležité pre 
vývoj a ovládanie ega. Britský psychoanalytik Donald Winnicott nazval túto fázu „vychvaľova-
ním a naparovaním“, pretože význam penisu sa začína spájať so zámerom vidieť a byť videný. 
Tu sa skopofilický pud so svojým aktívnym –voyeuristickým a pasívnym – exhibicionistickým 
zámerom integrálne spája do falickej fázy. Tento popis zodpovedá dokonale fascinácii falickou 
tématikou akú nachádzame na sklonku mladšej doby kamennej (Frankl, 2003, s. 139). Hybris 
tu však neslúži regresii, ale akcentácii falického charakteru (hady na penisoch a pod.) a možno 
práve naopak – identifikácii s otcovskou figúrou (obraz bojovníka s mečom na monolite v tvare 
falusu).

4.2.3.6 Kreativita a biológia
Zvláštny vzťah ku konceptu kreativity a tiež k vzniku symbolických funkcií u človeka má dielo 

Adolfa Portmanna (1964) s názvom New	Paths	of	Biology. Hoci je to staršia práca, ostáva po-
učnou aj dnes. Portmann sa sústredí na kritiku jednostranného technokratického utilitarizmu 
v biologickom myslení. 

Tvrdí, že naše estetické predsudky a naša technická myseľ sústavne vplývajú na naše tvrde-
nia o zvieracích a rastlinných formách (s. 46). Medzi mnohými faktormi, uvažuje (s. 149), ktoré 
vplývajú na hodnotenie dôležitosti vitálnych charakteristík živých organizmov, je to najmä naša 
túžba dôjsť ku všeobecným pravidlám a ďalej sústredenie sa na tie charakteristiky, ktoré túžime 
opanovať. Uvádza, že forma a farba majú často v biologických uvažovniach až druhotné miesto 
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za trávením, dýchaním, funkciami svalov a nervov, genetickými procesmi. Koncept technickej 
mysle približuje na príklade histórie aviatiky (s. 44). Uvádza, že ani túžba po slobode vtákov, ani 
uctievanie Ikara nepriviedli človeka k schopnosti lietať. Pohľad na neohrabané krabice, ktoré mali 
slúžiť ako prvé zariadenia na tento účel jasne dokazuje, ako málo sa človek radil s prírodou. Až 
dlhodobou následnou prácou v aerodynamických tuneloch dospel človek k tomu, aby napokon 
okopíroval prírodu. Na pochopenie navigácie, ktorú užíva netopier sme najprv museli objaviť 
sami ultrazvuk a radarový systém. Technická myseľ je podľa Portmanna ľudskou črtou a iba naše 
vlastné vynálezy nám umožňujú následne uchopovať pravú podstatu prírodných technických 
foriem. V technickom myslení sa veľmi nezaoberáme samotným štrukturálnym plánom, ale 
iba účinnosťou nejakých jeho častí. Takto sa na jednotlivé orgány nahliada ako na nástroje pre 
špecifický účel, ktorý slúži celku, srdce je tak krvnou pumpou. Úplne odlišný prístup predstavuje 
veštenie z vnútorností, napríklad tzv. hepatoskopia (s. 42). Na babylónskom hlinenom modeli 
ovčej pečene, uloženej v Britskom múzeu, pochádzajúcej z doby asi 1900 r. pred Kristom, nachá-
dzame klinovým písmom vpísané značenia každého laloka (s. 43). Technická myseľ pristupuje 
podľa Portmanna z dvoch extrémov – snaží sa vysvetliť do očí bijúce skutočnosti a potom tie, 
ktorými sa organizmus úplne stráca. Formy, ktorých cieľom je signalizovať, sa označujú ako 
„sémantické“, formy, ktorých cieľom je skrývať, sa označujú ako „kryptické“. Technická myseľ 
teda má tendenciu k vnímaniu niektorých foriem na úkor iných. V Gestalt psychológii (s. 48) 
sa takéto formy označujú ako „dobré“ a tie, ktoré oko (myseľ) odvrhe a slúžia napríklad ku 
kamufláži, ako „zlé“. Podľa Portmana v dôsledku modernej éry technológie prevláda názor, že 
zámerom prírody je technická účinnosť, skôr než dokonalosť formy (s. 49-50). Podľa neho biológ 
musí prestať ignorovať formy, ktoré nie sú nápadné ani jedným ani druhým smerom.V skutoč-
nosti príroda pozostáva predovšetkým zo širokého spektra „neutrálov“, ktoré ležia medzi týmito 
dvoma extrémami.

Podľa jeho názoru, všetko, čo nesedí evolučnej teórii prirodzeného výberu a vôbec otázke 
prežitia, je považované ako vedľajší efekt, alebo postrádateľný dôvažok (s. 150). Anglický termín 
„hypertely“, v tomto zmysle neznamená nič viac, než to, že štruktúra prekročila potreby seba-
záchovy. Enormne vyvinuté parožie prehistorického jeleňa alebo kly mamuta sú jednoducho 
príklady fatálnej hypertélie. Dokonca aj psychologické štruktúry sú súdené podľa kritéria pre-
žitia; a v tomto ohľade je ľudská myseľ považovaná nanajvýš za kompenzáciu straty primitív-
nych inštinktov prežitia. Zavádza pojem „seba-vyjadrenia“ („self-expression“) ako nadradený 
pojem, ktorý presahuje toto kritérium. Uvádza príklad, v ktorom sa sebazáchova (self-preserva-
tion) kombinuje so seba-vyjadrením (self-expression): vokálny orgán trachey, ktorý vtákom slúži 
k produkcii spevu a dýchania zároveň, pričom náš larynx je orgánom dýchania a reči zároveň 
tiež., čo myslí tým „seba“ („self“)? Seba (s. 151) je podľa neho živá forma, ktorá prekročila mak-
romolekulárnu úroveň, aby sa objavila na vyššom, operačnom („apparative“ – slovo odvodené 
zrejme od pôvodného termínu v nemčine- pozn.autora) stupni a ktorá nielen udržiava život 
a rozširuje svoj druh, ale takisto manifestuje svoj špecifický spôsob existencie. Seba-vyjadrenie 
je podľa neho mierou vnútorného rozvoja a ako najvyšší spôsob vyjadrenia života, predstavuje 
nové kritérium pre posudzovanie úrovní živých foriem (s. 156). Dodáva, že koncept jednoty for-
my a účelu (form and function unity) má zvádzajúci charakter a stal sa sloganom, avšak má isté 
limity, spočívajúce najmä v definícii slova „účel“ (function). V skratke, morfológia musí prekročiť 
svoj súčasný rámec výlučne fyziologických interpretácií (Portmann, 1964, s. 158).
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V nadväznosti na Portmannovo dielo pripomínam názor psychológa Klausa Graweho (2007, 
s. 120) (v súvislosti s témou vedomia z neuronálneho pohľadu), ktorý ilustruje, ako málo sa od 
Portmannových čias zmenilo: „Spomeňme si na Beethovena alebo Mozarta pri skladaní hudby, 
na Alberta Einsteina, keď koncipoval teóriu relativity. U všetkých interagovala asociačná kôra sa-
ma so sebou, nie s okolitým svetom. Väčšina vecí, ktorým človek zmenil svet, vznikla najprv ako 
vnútorný stav mozgu. Bolo rozhodne geniálnym krokom evolúcie, že dovolila ľuďom tieto stavy 
mozgu prežívať vo forme myšlienok a predstáv a umožnila im pomocou rečového systému tieto 
myšlienky predávať ďalej. Výrazne to uľahčuje ich prevedenie do reality, čo pre zmenu v mno-
hých prípadoch zvyšuje fyzickú a duševnú kondíciu v evolučne-biologickom slova zmysle.	To,	že	
tieto	schopnosti	môžeme	využiť	i	pri	činnostiach,	ktoré	nám	z	evolučne-biologického	hľadiska	nič	
neprinášajú,	ako	napríklad	pri	umeleckej	činnosti,	alebo	dokonca	pri	činnostiach,	ktoré	pre	vývoj	
ľudstva	predstavujú	veľké	riziko,	ako	je	vynález	vodíkovej	bomby,	je	v	istom	zmysle	vedľajším	pro-
duktom	evolúcie“ (Grawe, 2007, s. 120).

4.2.3.7 Kreativita a teória chaosu
Ako sme dosiaľ videli, kreativita sa väčšinou vzťahuje k produktu tvorby, (a preto sa ľahko 

zamieňa za produktivitu), pričom pojem genialita, originalita, ktoré sa ju snažia odlíšiť, sa opäť 
vzťahujú ku kvalite diela, nie procesu, ktorý k nemu vedie. V takýchto predstavách chýba spätosť 
so subjektom. Teória chaosu a teórie vychádzajúce z kognitívnych vied a umelej inteligencie sú 
veľmi prínosné pre teóriu kreativity najmä pre svoje zameranie na to, čo je kreatívny proces. 

Vo vzťahu k tvorbe považuje Jordi Obiols (1996, s. 42) za východiskový bod tvrdenie, že po-
riadok („order“) je základnou komponentou umeleckej práce. Pritom, ale tvorca nepostupuje 
usporiadaným, logicko-sekvenčným spôsobom, aby k poriadku nakoniec dospel. Kreatívny pro-
ces často prebieha mysterióznymi cestami, nazývanými intuiícia, inšpirácia alebo osvietenie. 
Ako zvláštnu hypotézu uvádza koncept „atraktora“, v ktorom je kreativita, ako proces konverzie 
chaotického stavu na usporiadaný, môže byť analyzovaná ako seba-organizujúci proces (s. 44). 
Svet seba-organizácie tvorí „nový dialóg s prírodou“, ako cituje nositeľa Nobelovej ceny Ilyu 
Prigogina (1979, In: Obiols, 1996, s. 44):

„Myslím, že sme na začiatku úplne odlišného vnímania prírody, než akým sme vnímali klasic-
kú fyziku. Prestaneme uvažovať o prírode ako o pasívnom objekte. Myseľ sa nenútene hrá pred 
mračnom bodov, spájajúc ich do čiar. Vnútorný atraktor v našom mozgu nám tvorí usporiadaný 
svet“ (Prigogine a Stengers, 1979).

4.2.3.8 Kreativita, kognitívne vedy a umelá inteligencia
Kvasnička (2001) uvádza, že kreativita, bez ohľadu na to či je to ľudská črta vyvolenej skupi-

ny ľudí alebo stav mysle, musí vyhovovať trom podmienkam: 1.neočakávanosti,	2.originálnosti	
a 3.hodnotnosti a uvádza Pasteurov výrok: „Náhoda pomáha len pripraveným“, ktorý sa stáva 
leitmotívom jeho práce. Odlišuje niekoľko kognitívnych aktivít, z ktorých každá vyžaduje rôznu 
mieru kreativity:
1.	Riešenie	problémov – nie je vo všeobecnosti kreatívnou aktivitou, v zásade sa jedná o me-

chanickú aplikáciu zmámych pravidiel alebo algoritmov na problémy, ktoré sú dostatočne 
charakterizované. Záblesk kreativity sa môže objaviť v poznaní, že pravidlá je možné aplikovať 
na celkom novú oblasť.

2.	Dedukcia	– sa vyznačuje spravidla ohraničenou kreativitou, tá však závisí od „vzdialenosti“ 
medzi základnými princípmi a dôsledkom a môže byť veľmi zložitá
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3.	Indukcia – obdobne vyžaduje iba ohraničenú kreativitu, avšak, narozdiel od deduktívneho 
uvažovania, ktoré môže byť algoritmizovateľné, jediný prístup k indukcii je stochastický (me-
tóda pokus omyl)

4.	Učenie – ako také spravidla nevyžaduje veľkú mieru kreativity
5.	Imitácia	– už z definície vyplýva, že nie je kreatívnou aktivitou, avšak považuje ju za význam-

ný prekurzor kreativity obzlvášť v umení. Imitácia obsahuje dva dôležité faktory kreativity: 
analógiu a metaforu. Ako uvádza, integrálnou súčasťou modernej výpočtovej inteligencie sú 
evolučné algoritmy a neurónové siete. V oboch prípadoch pritom ide o metafory prevzaté zo 
živej prírody.

6.	Stochastické	prehľadávanie (metóda pokusov a omylov). „Inšpirácia“ alebo „osvietenie“, ktoré 
sa spájajú s náhodou síce akoby kreativitu vylučujú, ale autor ju považuje tiež za dôležitú.

7.	Heuristika. Poskytuje suboptimálne riešenie, avšak v reálnom výpočtovom čase, v ktorom by 
optimálne riešenie nebolo možné.

Medzi základné uvažované mechanizmy kreativity menuje Kvasnička (2001) nasledovné:
1.	Nevedomá	myseľ, ktorú radí do triedy magických teórií. Z pohľadu súčasnej kognitívnej psy-

chológie tento prístup nič nevysvetľuje, pretože všetky elementárne kognitívne procesy sú 
nevedomé a plne interpretovateľné.

2.	Abdukcia, proces, ktorý navrhol americký logik a filzof Peirce, ktorý predstavuje dodatok 
k indukcii a dedukcii. Predpokladá možnosť nájdenia správneho, ale nepravdepodobného zo-
všeobecnenia pomocou jednotlivých partikulárnych prípadov. Vysvetľuje to existenciou za-
kódovaných riešení v našej mysli. 

3.	Vnútorné	štruktúry	mozgu. Podobne ako v predchádzajúcom preformacionistickom modeli aj 
tu sa predpokladá existencia akýchsi špecializovaných štruktúr. 

4.	Analógia, ktorá zahŕňa aj metaforu, sa odvíja od schopnosti hľadať štrukturálnu, funkčnú a inú 
podobnosť.

5.	Pripravenosť. Predpokladá sa, že správnym „receptom“ je ďalší Pasteurov výrok: „ majstrovsky 
zvládnuť to, čo už je známe o danej oblasti a pokúsiť sa rozšíriť to novým, neočakávaným 
a hodnotným. 
Použitím „jednoduchého výpočtového modelu kognitívnych aktivít, ktoré spočívajú v hľadaní 

optimálneho riešenia binárnej funkcie“, sa Kvasničkovi (2001) podarilo odlíšiť dva principiálne 
dôležité javy v kognitívnvnom procese: kreativitu a inováciu. Kreatívne riešenie sa objavuje 
v kognitívnom procese pri prechode od jedného riešenia k druhému vtedy, keď musíme preko-
nať výraznú Hammignovu	bariéru100. To znamená, že výskyt kreatívneho riešenia je jav vysoko 
nepravdepodobný, ktorý vyžaduje veľkú prestavbu posledného aktuálneho lokálneho riešenia 
na nové riešenie. Pripravenosť agenta (subjektu) na akt kreativity spočíva v tom, že jeho mém 
(pamäť, v ktorej je akumulovaná predchádzajúca kognitívna história) má už „požadovaný“ tvar, 
ktorý umožňuje stochastické prekonanie Hammingovej bariéry pri prechode od aktuálneho rie-
šenia k novému „kreatívnemu“ riešeniu. Inovácia v kognitívnom procese spočíva v tom, že pri 

100 J. Babjak (2003) v súvislosti s genetickými algoritmami vysvetľuje tento pojem nasledovne: „Vezmime si ako príklad dekadic-
ké hodnoty 7 a 8 vyjadrené binárnym kódom: 0111 a 1000. Kým v dekadickom tvare sú tieto hodnoty „tesne“ pri sebe, v bi-
nárnom tvare sa líšia vo všetkých štyroch bitoch. Je nepravdepodobné, že by sa operácii mutácie podarilo pretransformovať 
hodnotu 7 na hodnotu 8, pretože takáto mutácia na úrovni binárneho kódu by musela byť veľmi silná. Tento jav sa nazýva 
Hammingova bariéra.“ (http://archiv.computerworld.cz) 
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tvorbe nového lokálneho riešenia neprekonávame výraznú Hammignovu bariéru, jej pravdepo-
dobnosť výskytu je podstatne vyššia ako u kreativity. Kvasnička vyjadruje satisfakciu, že našiel 
týmto modelom podobnosť s Kuhnovou teóriou vedeckých revolúcií (1982), podľa ktorej vývoj 
vo vede neprebieha lineárnym a kumulatívnym spôsobom, ale prebieha diskontinuálne, pričom 
dochádza ku nahrádzaniu starej paradigmy (jej falzifikáciou v jazyku K.Poppera) novou a že teda 
tento vývoj prebieha v skokoch. V závere upozorňuje, že model je pomerne ohraničený v tom, 
že využíva len jednu kognitívnu aktivitu a to náhodné prehľadávanie, pričom existujú ako už 
bolo uvedné, mnohé iné (indukcia, abdukcia, metafora...). Takisto, môžeme so samozrejmosťou 
dodať, že úlohu kreativity nemožno zúžiť na oblasť riešenia problémov, rovnako ako psychiatriu 
nemožno nahradiť tréningom „brainstormingu“.

Bolo by samozrejme veľmi odvážne transponovať Kvasničkove závery do oblasti ľudskej evo-
lúcie. Výsledok Kvasničkovej štúdie je však konvergentný s nálezom z oblasti archeológie. Ťažko 
ignorovať, že do dnešných čias nemáme k dispozícii presvedčivé indície pre postupný vývoj 
umenia a pre „explóziu tohto fenoménu zasa chýba vysvetlenie. Z čiste vonkajšej podobnosti 
môžeme prirovnať, že umenie sa na scéne ľudských dejín objavilo rovnako nečakane, ako v kom-
putačnom modeli Kvasničku vyžaduje optimálne riešenie prekonanie Hammingovej bariéry.

Takisto považujem za dôležité upozorniť na faktor kreativity ako kľúčový aj v arteterapii. 
Akýmsi dedičstvom psychoterapeutického prístupu v arteterapii je hlavne negatívna denotácia 
umeleckej práce – t.j aké dielo hlavne nemusí byť (krásne atď.). Psychoterapeutické smery inak 
mimoriadne prínosné z teoretického aj praktického hľadiska sú vo vzťahu ku kreativite značne 
limitované. Predstavme si pacientovu myseľ ako východiskový systém prejavujúci sa na feno-
menologickej úrovni ako istý druh prežívania (kognitívne-emočná zložka) a fungovania (beha-
viorálne-sociálna zložka). Možno si položiť otázku: Ako inak môže nastať akákoľvek podstatná 
zmena tohto východiskového systému, znamenajúca úzdravu, ak nie mimoriadne originálnym, 
novátorským spôsobom, ktorý implikuje kreatívny proces? Samozrejme, že ho po pacientovi 
nikto explicitne nepožaduje. Pomôcť rozvinúť kreatívne procesy v pacientovi je umením a da-
rom, ktorým disponujú v dostatočnej miere iba niektorí. Arteterapia je prostriedkom.

4.2.3.9 Kreativita a produktivita
Ako bolo uvedené, produktivita sa najčastejšie zamieňa s kreativitou, vzájomne sa však nevy-

lučujú. V zásade je celkom logické, že zvýšená produktivita zvyšuje pravdepodobnosť, že dielo 
bude svojou kvalitou kreatívne. Ak pod produktivitou myslíme produkciu myšlienok a nápadov, 
tak takisto takáto produktivita (aspoň do istej miery) zvyšuje pravdepodobnosť, že myšlienkový 
proces dôjde ku kreatívnemu riešeniu (tak ako to dokumentuje Guimón (2004) v hypomanic-
kých fázach).

Barrettová et al. (2007, s. 436) citujú veľmi zaujímavú prácu Millera z r. 1999, v ktorej analýza 
približne 1600 umeleckých diel (včetne jazzových a rockových skladieb, opusov vážnej hudby, 
obrazov klasického i moderného maliarstva, kníh a dokonca i filozofických pojednaní ukázala, že 
a) umelecká produktivita dosahuje svoj vrchol okolo tridsiateho roku života (čo je takisto vrchol 
ľudskej sexuálnej konkurencieschopnosti a aktivity), b) muži sú až 10x produktívnejší ako ženy 
(obr. 12). Výsledky autor interpretuje z hľadiska úlohy, ktorú hrajú tieto aktivity v dvorení mužov 
ženám a preto aj sociálnu dominanciu mužov v sociálnych a humanitných vedách vysvetľuje 
týmto hlbšie zakoreneným dôvodom.
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Obr. 8 Výsledky overovania Millerovej (1999) hypotézy o tom, že kreativita je mužská stratégia pri 
dvorení. (Prevzaté z Barrett et al., 2007, obr. 12.7, s.436). 

4.2.4 Fylogenéza a ontogenéza výtvarnej tvorby (výrazu) (excerpt)
V tejto kapitole sa pokúšam o revíziu na prvý pohľad celkom nevinného tvrdenia kolektívu au-

torov Pogády et al. (1993, s. 38), podľa ktorého kresba	(predstavuje)	„fylogeneticky	a	ontogene-
teticky	staršiu	formu	komunikácie	(preverbálna	expresia)...“. Predstava o tom, že kresebné schop-
nosti predchádzajú vo fylogenéze a ontogenéze rozvoj jazyka podľa môjho názoru zodpovedá 
tradovanej polarite verbálneho-neverbálneho (pričom „neverbálne“ predchádza „verbálne“), ku, 
ktorej by postštrukturalistická kritika asi mala, čo povedať. Históriu tohto tvrdenia by sme mohli 
vystopovať asi najmenej do 19. storočia, k viktoriánskej idei pokroku, tak ako to uvádza v úvode 
Hoganová (2001). Tieto názory sa pravdepodobne opierajú o predstavy o vývoji písma. Lombroso 
(1895)101 sa napríklad domnieval (in: Naumburg, 1950, s. 6), že reč a obraz, samostatane bezmoc-
né, sa v umení duševne chorých spájajú v podobe písmen, hieroglyfov a figuratívnych znakov, čo 
pripomína rukopis foneticko-ideografického štádia, ktorým prešli primitívni ľudia (Mexika a Číny 
určite – poznamenáva), ešte pred objavom abecedy. S podobnou predstavou, že obraznosť pred-
chádza vývoju jazyka, sa stretávame na mnohých miestach arteterapeutickej literatúry, ktorá 
sa snaží „bojovať“ proti hegemónii verbálnych terapií. Obraznosť má vo vývine rozhodne veľký 
význam. Znovuobjavenie jej významu vo výučbe sa pripisuje Janovi Amosovi Komenskému, kto-

101 Lombroso, C. (1895): The	man	of	genius. London. Scott, kap. II., s. 187.
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rého Orbis	Sensualium	Pictus, prvý-krát vydané v r. 1658 v Norimbergu, slúžilo ako prvá vizuálna 
učebnica, pozostávajúca zo 150-ich obrázkov s popismi (Paivio, 2006). 

V skutočnosti, podľa súčasných predstáv, vo fylogenéze prebiehal vývoj reči pravdepodobne 
nezávisle od vývoja výtvarných schopností. Reč sa vyvýjala najskôr postupným zdokonaľovaním 
zvukovej komunikácie primátov, pričom jazyk by mohol nahrádzať ískanie ako novší a dômy-
selnejší mechanizmus stmeľujúci skupinu, pričom by sociálna skupina mohla takto vzrásť až 
na trojnásobok (Barret et al., 2007). Skutočnosťou tiež je, že ľudoopi sa dokážu učiť znakovú 
reč rýchlejšie ako verbálnu (Barret et al., 2007, s. 424), čo platí v útlom veku vlastne i pre deti. 
Pre umenie však dodnes nemáme okrem toho, že ide najskôr o epifenomén softwérovej, mož-
no hardwérovej zmeny, žiadne akceptovateľné vysvetlenie a spoločenskú úlohu. Pre záujemcov 
o veľmi pútavé, psychoanalýzou inšpirované, dejiny evolúcie ľudskej tvorby odporúčam prácu 
Georga Frankla (2003)102, v ktorého koncepte je centrálnym pojem externalizácie. Najstaršie 
prejavy pripomínajúce abstraktnú tvorbu sú 77 tisíc rokov staré dva kusy okra, do, ktorých sú 
vyryté šimé a súbežné línie v podobe akejsi mriežky, pochádzajúce z jaskyne Blombos v Južnej 
Afrike (Henshilwood et al., 2002). V súlade s dnešnou hypotézou známou ako „out-of-Africa“, 
založenej na výskumoch rozdielov mitochondriálnej DNA a Y-chromozómu, človek pred asi 70 
tisíc rokmi prekročil Suezskú šiju, čo malo za následok „revolúciu“ umenia spojenú s migráciou 
tzv. protoartistov (Barret et al., 2007; Appenzeller, 1998). Mutácie génu pre transkripčný faktor 
fox	P2, ktorých vek je odhadovaný asi na pol milióna rokov a	ktoré sa dávajú do súvisu s evolú-
ciou jazyka, v skutočnosti boli nájdené i v pozostatkoch genetického materiálu neandertálcov 
(Krause et al., 2007), ktorí však, hoci boli zruční, netvorili jednoznačne umenie v detekovateľnej 
podobe (Frankl, 2003). 

Celý rad odporcov „verbálnych terapií“, ktorí sa snažia obhájiť význam „preverbálnych schop-
ností“ vlastne polaritu jazykovo-umeleckú iba akcentujú. Je asi jasné, že vizuálna percepcia 
predchádza v ontogenéze schopnosť čítať a ako výstižne píše Ramus (2004), ľudský mozog sa 
nevyvinul na to, aby čítal. Písmo však nie je jazyk. Umeleckú tvorbu taktiež nemožno stotož-
ňovať s „preverbálnym“ obodobím, lebo dieťa je schopné sa celkom slušne dorozumievať rečou 
v dobe, keď ledva je schopné kresliť hlavonožca a v hudbe je sotva schopné reprodukovať dajakú 
ťažšiu melódiu. Navyše, teórie, či modely ľudského vývinu v ranom období sú modelmi psychic-
kého zrenia, nie vývinu verbálnych schopností, v ich jadre stojí práve dôraz na odlišnosť medzi 
tzv. biologickým a psychologickým narodením (Fonagy, Target, 2005, s. 101).

4.2.5 Umenie z pohľadu etológie
Etológia nám na druhej strane ukazuje, píše Jordi Obiols (Obiols 1996, s. 34), primitívne zvie-

racie správanie, ktoré máva zaujímavý vzťah k tomu, čo ľudia označujú ako „estetické“, ako 
napríklad vtáčí spev, s celou jej melodickosťou a štrukturálnou komplexitou. Vieme, že táto 
komplexita sa viaže k biologickým a sociálnym funkciám, podstatným pre jednotlivca či druh 
(ochrana územia, skupinová kohézia a rozpoznanie, varovanie pred nebezpečím, vedenie mlad-
ších, tvorba párov atď.). Stratégie pre sexuálne zvádzanie rovnako zahŕňajú pestrú škálu vyjadre-
ní (operenie, tanec, pohyby, „výzdoba“ hniezd), ktoré môžeme považovať za obdobné ľudskému 

102 Frankl, G. (2003): Archeologie	mysli:	sociální	dějiny	nevědomí	–	1.	část. Portál, Praha, 184s. Pôvodne vyšlo pod názvom: 
Archeology	of	mind. Open Gate Press, London, 2002.
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mejkapu, účesom, obliekaniu, parfémovaniu, modulácii hlasu, teda tomu, čo sa nazýva umenie 
dvorenia. (Vigoureux, 1992, in: Obiols, 1996)

Odvolávajúc sa na prácu Paula MacLeana, uvádza ďalej Obiols (1996), že i v štruktúre mozgu 
možno nájsť istú homológiu medzi zvieratami a človekom. Zdôrazňuje model pozostávajúci 
z trojice mozgových oddielov, anatomicky a funkčne odlišných, tzv. plazí mozog (reptile brain), 
paleocicavčí mozog (paleomammal) a neocicavčí (neomammal), ktoré zodpovedajú bazálnym 
gangliám, limbickému systému a neokortexu mozgových hemisfér, respektívne. Podľa MacLea-
na (in Obiols, 1996, s. 34) každý z oddielov reprezentuje štádium fylogenetického vývoja CNS 
a má vlastnú inteligenciu a subjektivitu, svoj vlastný pocit času a priestoru, svoju vlastnú pamäť. 
Vníma ich ako tri prepojené počítače. Táto štruktúra vysvetľuje, prečo u človeka pretrváva sprá-
vanie, ktoré ozačujeme ako „inštinktívne“, nevedomé, iracionálne a ktoré môžeme pozorovať 
u detí, primitívnych ľudí a dokonca i u dospelého moderného človeka.

Ako príklady prototypného správania uvádza teritoriálne správanie, regulované paleocicav-
čími štruktúrami, ku, ktorému patrí značkovanie močom psami či mačkami. Takisto, ochranné 
vizuálne značenie, pri, ktorom niektoré zvieratá, tzv. „výstražné zvieratá“, exponujú pohlavný úd 
v parciálnej erekcii. MacLean ďalej upozorňuje, že v mytológii, bohovia Pan, Priap, Amon a iní sú 
často zobrazovaní s veľkým falusom, ktorému je pripisovaná ochranná magická moc. V niekto-
rých primitívnych kultúrach, kamenné sochy, ktoré ukazujú erigovaný falus, boli používané na 
značenie hraníc teritória. Akoby urogenitálny vizuálny symbol bol substitútom močových pa-
chových značiek nižších druhov.

Obiols zhrňuje (Obiols, 1996, s. 35), že primitívne správanie, podmienené fylogeneticky, môže 
takto tvoriť základ fenoménov (vizuálne značenie, tanec), ktoré označujeme za proto-artistické. 
Teritórium, sexualita (zachovanie druhu) a smrť sú v pozadí tvorby mýtov a náboženských poci-
tov a spoločne predstavujú zdroj umenia.

V arteterapii sa etologickým hľadiskom nechala inšpirovať Edith Kramerová (2001, s. 169-
200)103. Odvoláva sa najmä na dielo Konrada Lorenza (1966)104. Domnieva sa (s. 169), že symbo-
lická myseľ sa v evolúcii vyvinula z už existujúcich mentálnych procesov. Odlišuje (2001, s. 170) 
dva diametrálne odlišné spôsoby odpovedí na pecepciu. Na jednej strane schopnosť percipovať 
a rozpoznávať špecifikcé teritóriá a cesty, na druhej strane schopnosť rozpoznávať kategórie ob-
jektov podľa ich prominentných charakteristík. Priľnutie („attachment“) k špecifickému teritóriu 
odlišuje od „apetítu“ k jednoduchým, ľahko percipovateľným konfiguráciám, ktoré sprevádzajú 
percepciu kategórií a ktoré viedli u sociálnych druhov k evolúcii signalizačných systémov.

Kramerová (tamtiež) ďalej navrhuje, že tieto dva odlišné spôsoby reagovania na percepciu 
vplývajú aj na štruktúru umenia a to tak, že abstraktné elementy korešpondujú percpecii	ka-
tegorií, zatiaľ, čo špecifické, individuálne komponenty korešpondujú teritoriálnej	percepcii. Kra-
merová, odvolávajúc sa na etologičku Monicu Meyr Holzapfel (s. 171), podľa ktorej „osobný 
priateľ je zviera s domovou hodnotou“, usudzuje, že u sociálnych druhov, ktoré vytvárajú indi-
viduálne zväzky, sa schopnosť rozpoznávať jedincov vyvinula zo schopnosti rozpoznávať cesty 
a teritórium. Domnieva sa teda, že väzby medzi jedincami sú extenziou teritoriálneho priľnutia. 

103 Reflection	on	the	evolution	of	human	perception:	Implications	for	the	understanding	of	the	visual	arts	and	of	the	visual	products	
of	art	therapy. In: Kramer, E. (2000): Art	as	Therapy:	Collected	Papers.	Edited by Lani Alain Gerity. Jessica Kingsley Publis-
hers. London and Philadelphia. 272s, s. 169-200. Pôvodne publikované v: American	Journal	of	Art	Therapy, 30, May 1992.

104 Lorenz K. (1966): On	aggression. London, Methuen. (in: Kramer, E., 2001, s. 199)
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V percepcii kategórií vychádza z nasledovnej premisy: „živé tvory musia byť schopné odpovedí 
nielen na teritórium a jedincov, ale tiež na nespočetné prvky v prostredí, akými sú potrava, po-
tenciálny druh, sok, nepriateľ, či klimatická zmena. V takom prípade musia byť reakcie promptné 
a nemôžu byť výsledkom metódy pokus – omyl. Z reakcie drobných vtákov na atrapu dravca, 
ktoré uvádzajú Lorenz a Leyhausen (1973)105 usudzuje, že rovnako percepcia ako i odpoveď na 
ňu má inštintívny charakter a závisí od charakteristík akými sú tvar (s. 173). Predpokladá teda 
prítomnosť vrodených spúšťacích mechanizmov. Ďalším príkladom je kliešť, ktorému postačuje 
prítomnosť kyseliny maslovej a vhondá teplota (s. 173). V tejto súvislosti pripomína Kramerová 
(s. 174) pojem supernormálny objekt. Ako príklad môže slúžiť neobyčajne veľký a farebný zo-
bák kukučkinho mláďaťa, ktorý na vrodené spúšťacie mechanizmy rodičov hosťovského druhu 
pôsobí ako neodolateľný atraktor s väčšou silou, akú má ich vlastné potomstvo. Podobne para-
zitujúce larvy cudzopasného hmyzu v mravenisku môžu exkretovať „príťažlivejšie“ sladšie šťavy 
ako kráľovná, čím ju akoby podsadia. Spoločnou črtou týchto supernormálnych objektov je ich 
zvádzajúci charakter. 

Kramerová sa snaží prirovnať umenie k týmto objektom. Podľa nej zdieľajú schopnosť stimu-
lovať náladu a „apetít“ (s. 175). Ani jedno z nich nevedie z hľadiska druhu k behaviorálnej sekven-
cii, ktorá by zabezpečila úspešné párenie, či výchovu mláďat, či príjem správnej potravy. V sku-
točnosti však tieto supernormálne objekty sú prirovnateľné – skôr ako k umeniu – k reklame, 
či pornografii, kde vidíme práve takéto akcentované črty – sekundárne pohlavné znaky. Ak by 
takáto žena, ale existovala v realite, vzbudzovala by podľa Kramerovej skôr odpor ako túžbu. To, 
čo odlišuje pornografiu od umenia je práve táto „ersatz“ (atrapovitá) povaha. Umenie podľa nej 
predstavuje skúsenosť, ktorá spravidla vedie k sociálnej kohézii, ako napríklad pri oslavách nábo-
ženskej viery, či prispením k magickým rituálom, či potvrdením kultúry a mocenskej štruktúry. 
So supernomálnymi objektmi ich spája to, že sú „zavádzajúce“. Znova odkazujúc na Lorenzovu 
prácu (1966) tvrdí, že pozdravný ceremoniál medzi husami napr., slúži dvojakej funkcii – inhibí-
cii agresívneho správania a spevňovaniu vzájomných pút. Obrady a väzby sú podľa nej jedným 
(s. 176). V rozpoznávaní špecifického partnera je „vtelené“ teritoriálne rozpoznávanie. 

Ďalej sa odvoláva na Winnicottovu prácu (1965)106 a tvrdí, že prechodové objekty aj umelecké 
diela slúžia ako most medzi vnútorným a vonkajším svetom. Winnicott (1965, in: Kramer, 2001, 
s. 179) tvrdí, že „zvieratá (tiež) majú prechodové objekty“. Pes, ponechaný v neznámom prostre-
dí čaká na svojho pána pokojnejšie, ak má pri sebe nejaké vlastníctvo svojho pána nasiaknuté 
jeho vôňou, ktoré žiarlivo stráži, a ktoré funguje ako prenosné teritórium. Extenzia terioriálnej 
valencie (hodnoty) na prenosné objekty teda nie je výlučne ľudským (ale cicavčím) vynálezom 
(porovnaj názor J. Obiols na značkovacie správanie). Kramerová tvrdí (s. 180), že už v prvom 
roku je zreteľná percepcia kategórií, príkladom, ktorej je úsmev dojčaťa či zrkadliaci fenomén. 
V rozpoznaní matkinej tváre je prítomná zasa teritoriálna percepcia. Tieto funkcie otvárajú cestu 
neskôr symbolickej mysli (s. 180). 

Kramerová v umení odlišuje schému štýlu, ktorá je abstraktným organizujúcim princípom 
a tvorí kostru a štruktúru diela a medzi individuálnymi črtami, ktoré sú do tejto schémy „vpí-
sané“ a dávajú jej život a záujem (s. 180). Záleží na dobe, v ktorej je dielo vytvorené, ako sú 

105 Lorenz, K. & Leyhausen, P. (1973): Motivation	of	Human	and	Animal	Behavior:	An	Ethological	View. New York, Van Nostrand 
Reinhold Co. (in: Kramer, E., 2001, s. 199)

106 Winnicott, D. (1965): The	Maturational	Processes	and	the	Facilitating	Environment. New York, International Univesties 
Press. (in: Kramer, E., 2001, s. 199)



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

84

schématické a individuálne črty v umení integrované. Predpokladá (s. 181), že rozdiel medzi 
kategoriálnou a teritoriálnou percepciou, ktorý je u zvierat absolútny, sa u ľudí stratil. V zásade 
však predpokladá, že kultúrne vytvorená symobolika v umení sa zakladá na odpovediach, kto-
rých korene sú v kategoriálnej percepcii.

4.2.6 Arteterapia a neurovedy
V historickej línii možno pozorovať uvoľňovanie väzby arteterapie na psychoanalytické kon-

cepty a na psychoterapiu vôbec. Stále viac sa do popredia dostávajú kardinálne otázky o zmysle 
umenia. „Viac vedy, viac umenia“, žiada Kaplanová (2005). Zatiaľ iba v náznakoch, ale zdá sa, že 
literatúra v oblasti arteterapie sa začína postupne orientovať nielen na vedu a výskum vo vše-
obecnosti (napr. Kaplan, 2005), ale tiež neurovedy (napr. Malchiodi, 2003b; Lusebrink, 2004).

4.2.6.1. Neurobiológia zrakového systému
Výskum zraku priniesol od čias Hermanna von Helmholtza a Wilhelma Wundta množstvo 

prekvapení. Je to najmä celé spektrum javov, ktoré sa priečia nášmu intuitívnemu očakávaniu. 
Prof. Elkins (2005, s. 363) z Chicaga tvrdí, že náš mentálny svet je plný dier a dier je možno viac 
ako objektov. Nemožno než nesúhlasiť. Skúsme sa len na chvíľu zapozerať do úžasnej krajiny, 
či na nádherný obraz a zavrime oči, koľko z videného sme schopní reprodukovať? Reprodukcia 
vyžaduje zameranie sa na detail (ako u autistických detí), nie povedomie celku či schémy. Ak sa 
budeme snažiť nakresliť niečo hodnoverne, bude nás to stáť možno tisíce, možno desiatky tisí-
cov pohľadov. Takisto by sme mohli predpokladať, že naše oči pri pozeraní na nejaký obraz voľne 
plávu. V skutočnosti, ako preukázal Yarbus v r. 1957 (Hubel, 1995), naše oči sa nepokojnými 
pohybmi po každej – povedzme – polsekunde premiestnia na iné miesto, kde sa na chvíľu zafi-
xujú. Týmto skokom hovoríme sakády a sú riadené z colliculus superior. (Jestvuje celý rad štúdií 
zameraných na odlišnosti nielen v plynulých sledovacích očných pohyboch, ale i sakadických 
pohyboch zdravých a ľudí so schizofréniou). Ale ani to nie je celá pravda. Ak umelo stabilizujeme 
obraz na retine, po asi sekunde jeho vnímanie sa úplne stratí, ako preukázali pokusy dvoch ne-
závislých skupín z USA v r. 1952 (Hubel, 1995). Na to, aby sme mohli vidieť, sú oči v neustálom 
mikropohybe, nazývanom mikrosakády.

Zraková dráha
Zraková dráha je štvorneurónová senzitívna dráha, ktorá začína v sietnici (Čihák, 1997). 

V sietnici sú uložené prvé tri neuróny. Vnútorná plocha oka v mieste sietnice je vystlaná vrstvou 
pigmentového epitelu. Je to vrstva najvzdialenejšia od prichádzajúceho svetla. Jej úlohou je vý-
živa svetlocitlivých buniek. Do buniek pigmentového epitelu sú svojimi vonkajšími segmentmi 
(odvrátené od svetla) zanorené 1. neuróny zrakovej dráhy – svetlocitlivé bunky. Sú to tyčinky, 
obsahujúce v membráne diskov vonkajších segmentov rodopsín s maximom skotopickej senzi-
tivity pri vlnovej dĺžke 500nm (t.j. v zelenom spektre) a čapíky, s troma odlišnými pigmentmi, 
s maximom senzitivity 435nm (cyanolab), 535nm (chlorolab) a 565nm (erytrolab) (Maršala, 
1985), podľa toho nazývané i S (short), M (middle), L (long), alebo „modré“, „zelené“, „červené“. 
Prichádzajúce svetlo spôsobí vzruch, ktorý je u stavovcov sprostredkovaný hyperpolarizáciou, na 
rozdiel od nervových buniek (Hubel, 1995). 2. neurónom sú bipolárne bunky, uložené vo vrstve 
bližšie k prichádzajúcemu svetlu a 3. neurónom zrakovej dráhy sú gangliové bunky, uložené 
najviac vnútri oka, najbližšie k svetlu. V skutočnosti je vzájomné zapojenie týchto štruktúr veľmi 
zložité a sietnica pozostáva až z 11 histologicky definovaných vrstiev. I keď väčšinu (60-70%) 
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gangliových buniek tvoria tzv. dáždnikové (parasol, „P“- od parvo-) bunky a tzv. trpaslíčie (mi-
dget, „M“ – od magno-), bolo objavených ďalších ešte najmenej trinásť druhov a spoločne dá-
vajú vznik najmenej 20 druhom zrakových dráh. Všetky axóny gangliových buniek, ktoré tvoria 
tieto zrakové dráhy, sa zbiehajú po vnútornej ploche očnej gule a v mieste discus	nervi	optici (je 
to miesto slepej škvrny lebo neobsahuje svetlocitlivé bunky) prestupujú sietnicu a po výstupe 
z očnej gule tvoria asi 4,8 cm dlhý nervus	opticus (Čihák, 1997). Dochádza tu pritom k javu 
zvanému konvergencia, keď spomedzi asi 120 miliónov tyčiniek a 6-7 miliónov čapíkov sa signál 
redukuje v n.	opticus	len asi na 1 milión nervových vláken (Čihák, 1997). (Na dne fovea	centralis 
je tento prevod, ale 1:1, preto je to miesto najostrejšieho videnia). Z nervových buniek je možné 
mikroelektródou snímať elektrický potenciál. Plochu, ktorej podráždením (svetlom, príslušným 
podnetom) je možné vyvolať v danom neuróne vzruch, nazývame receptorické pole. Jeho tvar 
je pre gangliové bunky kruhový, rozdelený na stred a okružie, pričom receptorické polia jednot-
livých gangliových buniek sa prekrývajú. Dva fenomény, ktoré sa týkajú priamo kvality zraku, 
sú realizované na úrovni sietnice: 1. kontrast, ktorý je zabezpečený pre zmenu divergenciou, t.j. 
tým, že jeden fotoreceptor (napriek tomu, že ich je viac) je schopný aktivovať viacero hierar-
chicky vyššie uložených buniek; 2. jas, ktorého podkladom je to, že aktivita neurónu je vyššia, ak 
je v okolí receptorického poľa tma (Kandel, 2005). Neurity z nazálnych častí sietnice prebiehajú 
v mediálnych častiach n.	opticus a krížia sa v chiasma	opticum a preto v tractus	opticus pokra-
čujú na každej strane vzruchy z homonymných polovíc sietnice. T.j. pravý tractus	opticus vedie 
vlákna z pravých polovíc sietnice (ktoré sa pozerajú doľava).

90% spomedzi asi 20 nervových dráh vedie cez tzv. talamofugálny systém vzruchy do corpus 
geniculatum laterale, kde sa neurity gangliových buniek (3. neurónov zrakovej dráhy) prepá-
jajú na bunky uložené vo vrstvách dorzálnej časti tohto útvaru. M-bunky sietnice projikujú do 
buniek tzv. prvých dvoch vrstiev – tzv. magnocelulárnych buniek a P-bunky do 3. – 6. vrstvy tzv. 
parvocelulárnych buniek. Potom sú tu (v medzivrstvách) ešte tzv. koniobunky, ktorých význam 
nie je jasný, predpokladá sa ale, že parvocelulárne bunky by mohli niesť informáciu pre farbu na 
osi „červená-zelená“, konio-bunky na osi „modrá-žltá“ a magno-bunky informácie týkajúce sa 
kontrastu a časového odlíšenia (Horton, Sincich, 2004). Vlákna z CGL prostredníctvom radiatio	
optica (Gratioletov zväzok v zadnej časti capsula interna) vstupujú do primárnej zrakovej kôry, 
nazývanej i striatická, lebo na jej reze je vidno nápadne rozšírený prúžok štvrtej vrsty (tzv. Ge-
nariho líniu), kam tieto vzruchy prichádzajú. Označuje sa tiež vo výskume ako V1 alebo tradične 
ako area 17 podľa Brodmana. Zraková dráha si aj po vstupe do primárnej zrakovej kôry zacho-
váva retinotopickú organizáciu a to tak, že vlákna z nazálnych polovíc sietnice končia v 1., 4. a 6. 
vrstve CGL, z temporálnych v 2., 3. a 5.-ej a zároveň dochádza k miernej rotácii, pričom do me-
diálnych častí CGL sa dostávajú informácie z horných polovíc sietnice, do laterálnych z dolných 
a v centrálnej časti sú informácie z makulárnej oblasti sietnice. Po výstupe z CGL sa zatáčajú ešte 
viac dovnútra a inormácie z mediálnych častí CGL končia pod sulcus calcarinus a z laterálnej 
strany CGL nad ním. Až tu, na úrovni buniek 4. vrstvy primárnej zrakovej kôry (tento typ kôry 
s rozšírenou štvrtou vrstvou je nazývaný koniokortex) sa končí zraková dráha. V porovnaní s asi 
1,5 miliónom buniek CGL, primárna zraková kôra obsahuje asi 200 miliónov nervových buniek, 
uložených v šiestich vrstvách. Do štvrtej vzruchy prichádzajú, z ostatných, prevažne, ale z 5. a 6. 
odchádzajú. Úseky, kam prichádzajú vlákna z jedného oka sa striedajú s úsekmi (asi 0,5mm širo-
kými ) z druhého oka. Zvrchu, po ofarbení rádioligandom, ktorý prestupuje z oka pozdĺž nevovej 
dráhy, vyzerá striatická kôra ako abstraktný linoryt, na priečnom reze kôrou, ale táto štruktúra 
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vytvára dojem akýchsi stĺpčekov (kolúmn). Vo štvrtej vrstve sú zároveň uložené tzv. jednodu-
ché bunky, ktorých receptorické polia už nemajú kruhový tvar, ale skôr obdĺžnikový a reagujú 
veľmi špecificky, napríklad iba na čiary pod konkrétnym uhlom; a vo vrstvách nad a pod nimi 
sa vyskytujú tzv. komplexné bunky, ktoré majú o niečo väčšie polia, orientačnú selektivitu, ale 
reagujú na umiestnenie, kdekoľvek v receptorickom poli. Za výskum fyziologických funkcií zra-
kovej kôry bola v r. 1981 udelená Hubelovi a Wieselovi Nobelova cena. Predovšetkým na úrov-
ni tretej vrstvy sa nachádzajú navyše zoskupenia buniek ovoidného tvaru, objavené v r. 1982, 
nazývané najčastejšie „blobs“, ktoré sú citlivé na farbu., čo je absolútne kontraintuitívne, ale 
veľmi pravdepodobné je, že „farba, rovnako ako čierna a biela, je iba ďalším zo spôsobov, ako sa 
manifestuje forma“, ako to tvrdí Hubel (1995). V skutočnosti totiž nevnímame červenú, alebo 
zelenú farbu, ale len ich rozhranie (zvyšok sa komputačne dokomponuje, ľudovo – automaticky 
domyslí). Pre tento fakt svedčí najmä fenomén farebnej konštantnosti, t.j., že farby vo farebnej 
kompozícii pod akýmkoľvek svetlom identifikujeme vždy správne (pokiaľ obsahuje, čo len trochu 
bieleho svetla – t.j. celého viditeľného spektra elektromagnetického žiarenia v rozmedzí cca 400-
700nm). Časť vláken, ktoré sú prepojené v najhlbšej časti CGL nekončí v area 17 (V1, striatická 
kôra), ale v area 18, resp. area 19, odkiaľ sú postupne prepojené až do frontálneho okohybného 
poľa (area 8), odkiaľ sú riadené vyhľadávacie a vôľové pohyby očí (Čihák). Medzi kôrou a CGL sú 
aj zostupné vlák, na ktoré regulujú prívod vzruchov.

Okrem klasickej zrakovej dráhy (tzv. systém genikulostriatický, Maršala – 1985), ktorou pre-
chádza 90% vláken vychádzajúcich z retiny, jestvuje systém rôznych dráh, ktoré sa prepájajú 
v oblasti mezencefala. V nuclei praetectales v area praetectalis sa prepája dráha pupilárneho re-
flexu; cez nucleus intersticialis (Cajalove jadro) do Edingerovho-Westphalovho jadra vedie drá-
ha akomodácie; cez Cajalove jadro prostredníctvom fasciculus longitudinalis medilais do jadier 
okohybných svalov dráha konvergencie očí; a identickou cestou cez odbočku do colliculi superi-
ores prebieha dráha pre sakadické pohyby. Spojenie s hypotalamom zasa umožňuje ovplyvnenie 
vegetatívnych funkcií (Čihák, 1997). Motorické reakcie na zrakové podnety sú zabezpečené tzv. 
tektálnym zrakovým okruhom, kde vlákna prichádzajúce z gangliových buniek sietnice prichá-
dzajúce skrze brachium colli superioris sa prepájajú v hlbokých vrstvách colliculus superior. Malá 
časť vláken, ktorá prechádza cez colliculi superiores vchádza do jadier pulvinaru a odtiaľ do 
spodnej spánkovej kôry (Čihák, 1997; Maršala, 1985; Goodale, 2004) (je to tzv. systém tektálny, 
ktorý projikuje do extrastriatickej kôry – viď kapitola o evolúcii zrakového systému).
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Obr. 9 Systém genikulostriatický (A) a tektálny (B) (Maršala, 1985, obr. 8.24). 

Zraková kôra
Pozostáva zo striatickej – primárnej a extrastriatickej kôry. Primárna zraková kôra (označo-

vaná akoV1, Brodmanova area 17) je bezprostredne obkolesná oblasťou V2 (Brodmanova area 
18). Obe obsahujú bunky reprezentujúce všetky principiálne modality zraku (farbu, tvar, pohyb, 
hĺbku) usporiadané anatomicky do identifikovateľných kompartementov. Je pre nich typická 
tzv. topografická organizácia. Oblasť mimo V1 nazývaná prestratická, či extrastriatická kôra, 
má väčšie receptorické polia a pomerne chabú topografickú organizáciu (Bartels, Zeki, 1998). 
Pozostáva u makaka z najmenej 32 rôznych oblastí (V2, V3, V3A, V4, MT/V5 atď.) s najmenej 
300 spojmi (Koukolík 1999a). Napriek tejto štrukturálnej komplexite boli v r. 1982 Mishkinom 
a Ungerleiderom definované dva hlavné „prúdy“ projekcií z V1 do extrastriatickej kôry: „dorzál-
ny“ prúd projikujúci do zadnej temennej kôry (primárne do oblasti MT/V5) a prúd „ventrálny“ 
smerujúci do spodnej spánkovej (inferotemporálnej) kôry (ktorej súčasťou sú V4, TEO a TE). 
Po objave farbenia na cytochrómoxidázu bol navrhnutý Hubelom a Livingstonovou v r. 1988 
pôvodný tzv. tripartitný model tzv. parvo- a magno- systému, v ktorom magno-systém bol 
stotožnený s dorzálnym prúdom a parvo- (a neskôr i konio-) systém s ventrálnym. Horton 
a Sincich (2004) tento model revidujú a v r. 2005 postulujú predpoklad, že existujú iba dva 
prúdy z V1 do V2, vychádzajúce z blobov a „interblobu“. Oba pritom obsahujú zmes magno-, 
parvo- i konio- aferentácie. 
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Obr. 10 Ventrálny a dorzálny prúd v mozgu makaka, schématicky. Podľa autora tektálna dráha zá-
sobuje prevažne dorzálny prúd (Goodale, 2004, obr.8.31). (Porovnaj Maršala, 1985).  

Goodale (2004) predpokladá, že to, čo oba prúdy odlišuje, je transformačný algoritmus, v jed-
nom prípade funkčne zameraný na vnímanie („perception“), v druhom na činnosť („action“). 
Na záver sumarizuje: Zrakový systém pôvodne nevznikol, aby umožnil organizmom vidieť, ale, 
aby umožnil senzorickú kontrolu pohybov. Zrak („vision“) ako videnie („sight“) je do istej mie-
ry nováčikom na evolučnej scéne, ale jeho vznik umožnil v zvieracej ríši výkon komplexných 
kognitívnych operácií na úrovni vnútorných reprezentácií okolitého sveta. V starších vizuomo-
torických systémoch existuje bazálny izomorfizmus medzi vizuálnym vstupom a motorickým 
výstupom. V „reprezentačnom“ videní („representational vision“) sú prítomné kognitívne regu-
látory medzi vstupom a výstupom. Pre lepšie pochopenie Goodale konkretizuje, že tzv. dorzálny 
(„akčný“) prúd vykonáva flexibilnú kontrolu vývojovo starších subkortikálnych vizuomotoric-
kých modulov pre kontrolu pohybov. Tzv. ventrálny („percepčný“) prúd projikujúci z primárnej 
kôry do temporálneho laloka poskytuje bohatú a detailnú reprezentáciu sveta nevyhnutnú pre 
kognitívne operácie. Oba prúdy spolupracujú pri správaní zameranom na cieľ („goal-directed 
behavior“). Ventrálny prúd identifikuje ciele a spolu s prefrontálnou kôrou „plánuje“ adekvátnu 
činnosť („action“). Dorzálny prúd, spolu s okruhmi v premotorickom kortexe, bazálnych gangli-
ách a mozgovom kmeni, „programuje“ a kontroluje túto činnosť (Goodale, 2004, s. 1159). Ne-
možno pritom, ale obísť zistenia Battelliovej (2007), podľa ktorej jestvuje ešte tzv. tretí prúd, 
projikujúci do temporo-parietálnej funkcie vpravo nachádzajúcej sa v spodnom temporálnom 
laloku, ktorý vykonáva tzv. časovú analýzu poradia. Má multisenzorický charakter a poškodenie 
tejto oblasti má okrem neglektu za následok i poškodenie časovej funkcie. 
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Prefrontálny kortex
To, čo podstatne odlišuje človeka od ostatných cicavcov je veľkosť prefrontálneho kortexu, 

ktorý na hmotu tvorí u mačky asi 3,4% objemu mozgu, u psa 6,9%, u šimpanza 17% a u člo-
veka 29% (Grawe, 2007). Prefrontálny kortex nie je úplne homogénnou oblasťou (Davachi 
et al., 2004) a jedným z teoretických konštruktov, ktoré sa snažia vysvetliť jeho organizačne-
funkčnú divezitu je hypotéza doménovej špecificity, (Goldman-Rakic, 1987, in: Davachi et al., 
2004), ktorej základom sú informačné domény. Predpokladá sa, že neuróny v tejto oblasti majú 
niektoré vlastnosti podobné bunkám senzorickej kôry – jednotlivé bunky uchovávajú jednot-
livé čiastkové informácie a pracujú na princípe „pamäťových polí“. Dorzolaterálny prefron
tálny kortex (DLPFC, zodpovedá areám 46 a 8A) je pravdepodobne zodpovedný za pracovnú 
pamäť pre priestorové informácie a jeho poškodením môžu vznikať „mnemonické skotómy“, 
pamäťové výpady pre konkrétne oblasti zorného poľa (Davachi et al., 2004) (čo predpokladá 
aspoň čiastočné topografické usporiadanie). Jestvujú navyše dôkazy o funkčnej a anatomickej 
spätosti tejto štruktúry s parietálnym kortexom (Davachi et al., 2004), preto možno túto oblasť 
považovať za „extenziu“ dorzálneho prúdu. Existujú dôkazy o prítomnosti informačných domén 
i v iných oblastiach, konkrétne v tzv. spodnej konvexite (inferior convexity, IC), ktorá zodpovedá 
Walkerovým areám 12 a 45 (resp. 12/47 a 45 podľa Petrides-Pandya, 1999) a je pre zmenu 
aktivovaná selektívne objektmi či tvárovými stimulmi. Je preto horúcim kandidátom pre spra-
covávanie nepriestorových informácií – farby a tvaru. Polia týchto buniek zahŕňajú na rozdiel 
od dorzolaterálneho prefrontálneho kortexu aj foveu, oblasť sietnice s najostrejším videním, 
ktorá je špecializovaná práve na túto funkciu (Davachi et al., 2004). Na pokusoch s makakmi 
boli získané dôkazy o účasti buniek prefrontálneho kortexu na kategoriálnej analýze a takisto 
dôkazy o aferentácii z oblastí TE a TEO v inferotemporálnom kortexe (u ľudí tejto oblasti zodpo-
vedá laterálna okcipitálna oblasť) a preto sa zdá, že tak ako bunky DLPFC predstavujú extenziu 
dorzálneho prúdu, bunky IC predstavujú extzenziu ventrálneho. Podobná projekcia s dorzo-ven-
trálnou segregáciou do prefrontálnej kôry existuje i z kôry sluchove, a preto sa predpokladá, že 
by dorzálna časť prefrontálnej kôry mohla spracovávať informácie priestorové z oboch modalít 
(sluchu i zraku) a ventrálna, susediaca s Brocovou areou (area 44) za nepriestorové. Navyše, 
vplyvom lateralizácie by ľavá prefrontálna kôra bola špecializovaná viac na verbálne informácie, 
pravá na vizuálne-priestorové (Davachi et al., 2004). Existujú medzi rôznymi rozdiely v chápaní 
toho, do akej miery sú informácie prichádzajúce do laterálnej a medio-dorzálnej prefrontálnej 
kôry spracované, do akej miery sú multisenzorické a do akej miery sú v nej názny topografickej 
organizácie.



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

90

Obr. 11 Domény pre spracovávanie priestorovej a objektnej informácie v prefrontálnom kortexe 
mozgu primátov, ako extenzia dorzálneho a ventrálneho zrakového prúdu. (Davachi et al., 2004, obr. 
48.2) 

Časová distribúcia signalizácie – timing
Vieme, že vzruchy prichádzajúce z retiny sú determinované pohybom mikrosakád. Tieto infor-

mácie sa vzostupne šíria rôznou rýchlosťou v závislosti od podnetu, v zásade však platí, že tzv. 
parvo systém, podeľajúci sa na rozpoznávaní objektov a farieb má odpovede pomalšie a postup-
né. Už na úrovni CGL reagujú u makakov magnocelulárne bunky o 15-20msec rýchlejšie a táto 
pravdepodobne funkčná časová separácia je udržiavaná ešte i na vyšších etážach. Amplitúdy 
prichádzajúce do kôry a šíriace sa ďalšej je možné merať jednak invazívne mikroelektródami, 
jednak nepriamo z povrchu sklapu magneto- alebo elektro-enecefalograficky, podľa toho sú 
jednotlivé výkyvy amplitúdy nazývané M alebo N vlny. Prvé, tzv. včasné odpovede nad kôrou 
možno merať zhruba cca 60msec od podnetu, v závisloti od použitej metodiky (Vanni et al., 
2001; Grawe, 2007), Haxby (2004) udáva dokonca 80msec. Pre spracovávanie signálu v extras-
triatických oblastiach existuje od začiatku 90. rokov 20. stor. predpoklad tzv. „viacstupňového 
spracovávania“ („theory of multistage integration“) (Bartels, Zeki, 1998). Napríklad v súvislosti 
so spracovávaním farby identifikovali Zeki a Mariniová (1998) tri stupne – prvý na úrovni V1, 
možno V2, ktorého úlohou je registrácia prítomnosti a intenzity rôznych vlnových dĺžok a ich 
diferenciácia; druhý – na úrovni V4, ktoré má slabšiu topografickú organizáciu a väčšie recep-
torické polia prebiehajú automatické operácie farebnej konštantnosti a posudzovania väčších 
polí a tretí na úrovni spodnej spánkovej a frontálnej kôry, ktorá spracováva informácie o farbe 
objektov.

V súvislosti s identifikáciou tvárí alebo pri tzv. expertíze (vtákov, áut odborníkmi) sa objavuje 
s maximom odpovede nad okcipitotemporálnym kortexom negatívna výchylka vo zvodoch T5 
a T6 tzv. vlna N170. Jej podkladom je aktivita vo fuziformnej oblasti, tzv. face fusiform area. 
Podľa Graweho vedomý vnem nastane najskôr po 300ms a pokiaľ je veľmi komplexný, môže 
trvať i niečo vyše sekundy, kým je podnet prevedený na vedomú úroveň. V súlade s tým sa 
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objavujú i pozdejšie odpovede, vlna P350 s maximom nad prednou časťou ventrálnej spánkovej 
kôry a vlna N700 s maximom na parietálnym a frontálnym kortexom. Pri kategoriálnej analýze 
zvieracích druhov sa v pokusoch s makakmi objavovovala v bunkách PFC aktivita od 500msec, 
s prudkým vzostupom medzi 1500 a 2000msec (Tanaka, 2004) a bola rovnaká pre detekciu 
rôznych zvieracích druhov (pes-mačka) s rozdielom iba v amplitúde tejto výchylky. Podobne 
estetický úsudok u človeka je spojený s opozdenou latenciou aktivity v dorzolaterálnom pre-
frontálnom kortexe na úrovni 400-900msec (Cela-Conde et al., 2004).

4.2.6.2. Modularita 
Prvým, kto použil pojem modularita mysle, bol v r. 1983 Jerry A. Fodor vo svojej práci107, 

v ktorej rozlišuje tzv. 1. transducery, 2. vstupné systémy, čiže moduly a 3. centrále systémy 
(Rybárová, 2001). Tento pojem je blízky informačným doménam (Davachi et al., 2004). Pod-
ľa Fodora sú percepčné procesy (napr. zrakové a sluchové vnímanie, porozumenie a produkcia 
reči) usporiadané vo vrodených (t.j. pevne daných, geneticky určených) účelových moduloch, 
či „systémoch vstupov“. Sú doménovo špecifické a preto modul určený napr. na rozpoznávanie 
tvárí nemožno použiť na platenie šekov. Okrem toho, že sú moduly vrodené a doménovo špe-
cifické, sú aj celkom automatické, rýchle a hlavne „povinné“ a  „informačne zapúzdrené“. Kvôli 
automatickosti a rýchlosti sa niekedy systémy vstupov prirovnávajú k reflexom. Povinnosťou sa 
myslí to, že moduly fungujú za všetkých podmienok v podstate rovnako. Príklad: „predstavte 
si, že počúvate hlasnú reč nejakej osoby. I keď nerozumiete jazyku, ktorým hovorí, predsa len 
počujete slová. Je veľmi ťažké vnímať reč iba ako prúd zvuku. Pokiaľ, ale daná osoba hovorí vašim 
rodným jazykom, je to skoro nemožné. Slovo počujeme teda vždy, či chceme či nie.“ (Barrett 
et al., 2007, s. 356). Termínom „informačne zapúzdrené“ sa myslí ohraničenie modulu oproti 
ostatným modulom a vyšším kognitívnym centrám, takže nie je možná korekcia skúsenosťou. 
Príkladom sú rôzne optické klamy, ktoré nie sú ovplyvniteľné ani predchádzajúcou skúsenosťou, 
ani vedomou snahou. 

Centrálnymi kognitívnymi procesmi sa myslia tie, ktoré tvoria súčasť myslenia či rozumu (Bar-
rett et al., 2007, s. 356) a podľa Fodora tieto nemajú modulárnu štruktúru. Rybárová (2001) špe-
cifikuje, že sú to evolučne mladé procesy, ktoré majú neobmedzený prístup k informáciám medzi 
sebou. Centrálne systémy teda nevykazujú žiadne z charakteristík modulov. Z evolučného hľadiska 
majú za úlohu pracovať na nových riešeniach problémov. Nie sú rutinné a zautomatizované ako 
moduly. Príkladom centrálnych systémov môžu byť usudzovanie alebo kreatívne myslenie.

Niektorí autori, napr. Cosmidesová a Tooby (1992) či Sperber (in: Barret et al., 2007) nepred-
pokladajú, že by myselnie malo samo o sebe modulárnu štrukúru, naproti tomu Sperber (1994) 
si predstavuje, že myseľ je rozdelená do množstva tzv. pojmových domén, pričom najvyšším 
štádiom vzrastu modulárnej komplexity by bol vznik modulov schopných spracovávať informá-
cie týkajúce sa chápania pojmu. Sperber to nazýva metareprezentačným	modulom (modulom 
druhého radu).

Karmiloffová-Smithová (1996) (in: Barrett et al., 2007, s. 361 – 364) zasa kritizuje Fodorovo 
poňatie modularity, ktoré popiera ontogenetický vývin, pričom Barretová upozorňuje, že táto 
otázka je témou širšieho rozporu nativistov a enviromentalistov, v inej podobe známym i ako 
nature/nurture (Barrett et al., 2007, s. 354 a 364). Podľa Karmiloffovej-Smithovej sa ľudské mlá-

107 Fodor, J.A. (1983): The Modularity of Mind. Cambridge, MA: Bradford Books. (in: Rybárová, 2001)
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ďatá nerodia s vrodenými modulmi, ale so sklonmi a stereotypmi zodpovedajúcimi hlavným 
doménam biológie, fyziky a psychológie (čím sa veľmi nelíši od Sperbera, 1994). Až procesom 
„modularizácie“ sú v dôsledku týchto sklonov znalosti a schopnosti usmerňované do jednej 
z troch hlavných pojmových domén. Následne sa znalosť sveta stáva viac „doménovo špecific-
kou“. V tomto procese vždy, keď sa deti niečo naučia alebo zvládnu niečo nové, pridá sa znalosť 
do príslušnej domény, zatiaľ bez vzťahu k iným doménam. V tomto bode sú znalosti „impli-
citné“, čo znamená, že nie sú k dispozícii ako vedomé myšlienky. Až procesom reprezentačnej	
redeskripcie dochádza k prepisu implicitnej znalosti v jej hlavných rysoch do novej mentálnej 
reprezentácie, ktorá je abstraktnejšou ako predošlá. Takto sa informačne uzavreté domény „de-
modularizujú“, reprezentácie stratia mnoho percepčných detailov a to umožní napríklad pocho-
penie podobnosti medzi zebrou ako zvieraťom a zebrou v zmysle prechodu pre chodcov. 

Pre modularitu v oblasti zrakového poznávania svedčia napríklad výsledky laboratória Nancy 
Kanwisherovej108, v ktorom v r. 1997, 1998 a 2001 identifikovali postupne 3 odlišné moduly, 
prvý pre rozpoznávanie tvárí (FFA), druhý pre rozpoznávanie scén, interiérov a budov (PPA) a pre 
rozpoznávanie častí tela (extrastriate body parts area, EBA). Z pokusov Gauthierovej a Tarra 
(1999) však vieme, že napr. FFA môže rovnako slúžiť expertíze (Haxby, 2004, s. 892, Barret L., 
2007, s. 364).

4.2.6.3. Reprezentácia v psychoterapeutickom kontexte, umení a na neuronálnej  
 úrovni – tzv. „binding problem“

Význam pojmu „mentálnych reprezentácií“ v kognitívnej vede objasňuje Rybárová (2001), 
keď tvrdí, že mentálne reprezentácie sú tou časťou Fodorovej komputačno reprezentačnej teórie 
mysle, ktorá je relatívne zlúčiteľná s konekcionizmom (ktorý sa snaží simulovať činnosť mozgu 
na základe podobne fungujúcich neurónových sietí).

V rámci kognitívnej psychológie má praktický význam pre diagnostiku a rehabilitáciu Paivio-
va teória duálneho kódovania (DCT) (Paivio, 1986, 1991, in: Kulišťák, 2003, s. 25-27). Kognícia 
podľa teórie dvojitého kódovania zahŕňa dva odlišné subsystémy, verbálny systém špecializo-
vaný na reč a neverbálny systém špecializovaný na neligvistické objekty a javy (Paivio, 2006). 
Tieto systémy sa skladajú z dvoch typov základných reprezentačných jednotiek – logogénov 
a imagénov, ktoré sa aktivujú, ak niekto rozozná, manipuluje, či len pomyslí na nejaké slovo 
alebo vec. Reprezentácie sú závislé od modality a pre každú modalitu – vizuálnu, auditívnu, 
haptickú, či motorickú – predpokladá autor iné.

Dôraz na mentálne reprezentácie vzťahov ako prostredníkov organizácie self a determinánt 
dopadu prostredia na jedincov predstavuje kľúčový aspekt psychoanalytického modelu mysle 
a najvýraznejšie zblíženie s ostatnými prístupmi (Westen 1991, in: Fonagy & Target, 2005, 
s. 312). Tento koncept sa objavil pôvodne v kontexte teórie objektných vzťahov (tamtiež). Na-
chádzame ho, ale explicitne už u Sandlera (1960, 1962, in: Fonagy & Target, 2005, s. 110), ktorý 
vytvoril referenčný rámec pre „svet reprezentácií“ vychádzajú z práce Piageta (1936), z kon-
ceptu self-reprezentácie Edith Jacobson (1954) a z Headovho pojmu telesnej schémy (1926). 
Sandler používal termín vnútorné pracovné modely, podobne ako Bowlby, ale skôr (tamtiež, 
s. 110). V súvislosti so symbolizmom sa s týmto pojmom stretávame u Beresa (1960, in: Wilson, 
2001, s. 41).

108 http://web.mit.edu/bcs/nklab/
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Takisto v umeleckej kritike je význam reprezentácie nesmierny. Ako už bolo uvedené, postmo-
dernizmus – rovnako ako postštrukturalizmus, je predovšetkým kritikou znázorňovania (angl. 
representation) a to predovšetkým modernistického (Owens, 2005, s. 218). Kesner (2005, s. 72) 
upozorňuje, že angličtina využíva triádu pojmov: picture	–	 image	–	 representation, pre, ktoré 
čeština používa iba dvojicu obraz	 –	 zobrazení. Termín representation, prekladaný do češtiny 
ako „zpodobení“ či „znázornění“ (teda kokrétna hmotná či mentálna konštrukcia), má však aj 
iný význam: označuje činnosť vedúcu k nejakému zobrazeniu, teda znázorňovanie. V súčasnej 
angličtine je využívaný ešte v jednom význame, pre, ktorý nejestvuje český ekvivalent: pre ozna-
čenie všetkých základných kultúrnych kategórií, ktorých porstredníctvom vnímame a chápeme 
svet, a ktorých jednou súčasťou sú i vizuálne zobrazenia. Kategória „representation(s)“ v tomto 
význame zahŕňa najrôznejšie spôsoby a mody získavania, uchovávania vedomostí a manipulo-
vania nimi. K takýmto „konceptuálnym“ reprezentáciám, ktoré sú konštrukciami využívanými 
na zmocňovanie sa sveta, patria: jazyky, definície, zobrazenia, ktoré samy o sebe zahŕňajú a kon-
štruujú ďalšie sociálne reprezentácie ako napr. rasa a pohlavie. V tomto prípade navrhuje Kesner 
pojem „znázorňování“,	„systém	znázorňování“ alebo „reprezentace“ (Kesner, 2005, s. 72).

Na kognitívnej a filozofickej úrovni spočíva problém reprezentácie v procese, ktorým má dôjsť 
k integrácii čiastkových reprezentácií do komplexnejších kategórií a je známy ako problém väzby 
(„binding problem“) (Kandel, 2005, s. 287-289; Crick & Koch, 2004, s. 1139). Existujú v podstate 
dve mechanistické stratégie, ktoré sa tento problém snažia riešiť na neuronálnej úrovni. Grawe 
(2007, s. 67) ich uvádza nasledovne:
1. Integrácia pomocou anatomickej	konvergencie, príkladom môže byť hierarchický model vizu-

álneho spracovávania informácií podľa Hubela a Wiesela (Grawe, s. 65). Tento model predpo-
kladá, že na nižšej úrovni spracovávania dochádza k detekcii elemtentárnych znakov objektov, 
ako je napr. obrysová orientácia. Prostredníctvom progresívnej konvergencie sa dostaneme až 
na vrchol hierarchie, kde stoja tzv. gnostické neuróny, ktoré slúžia ku detekcii celých objektov.

2. Spojenie pomocou neuronálnej	synchronizácie, príkladom môže byť Hebbov model „cell as-
semblies“ (1949)109. Takýto model predpokladá, že objekty sú v zrakovej kôre reprezentované 
pomocou spojenia synchrónne aktívnych neurónov, aj, keď neuróny nie sú spojené priamo 
pomocou synapsie. Jeho podkladom je vznik dočasnej neurónovej siete v trvaní niekoľko sto 
milisekúnd, v ktorej jednotlivé kolumny začínajú páliť synchrónne, v rovnakom „rytme“ (v tzv. 
gama-pásme s vysokou frekvenciou medzi 37 až 43 Hz) (Koukolík, 2004, s. 10; Grawe, 2007, 
s. 68).
Pre reprezentáciu činnosti a objektov sa v súlade s existenciou dorzálneho a ventrálneho prú-

du predpokladá do istej miery odlišnosť štrukturálna a teda i funkčná. Z pozorovaní Rizolattiho 
(2004) vyplýva, že u makakov area F5, ktorá je homológom ľudskej Brodmanovej arey 44 (zod-
povednej za reč) obsahuje „slovník“ reprezentácií činností v zmysle špecializácie jednotlivých 
buniek na vnímanie nejakého čiastkového aspektu činnosti (napr. úchop, úchop celou rukou, 
precízny úchop, otváranie prstov, zatváranie a pod.). Pre reprezentáciu objektov slúži u človeka 
laterálna okcipitálna oblasť (Haxby, 2004), identifikovaná v r. 1995 Malachom a kol. U maka-
kov je jej homológom dlhšie známa tzv. spodná spánková kôra (IT). Perceptuálna kategorizácia 
prebieha v bunkách primárnych zrakových oblastí a zadnej časti spodnej spánkovej kôry (poste-
rior IT), ktoré sú selektívne „vyladené“ iba na nejaký konkrétny pohľad. Najlepšie definovanou 

109 Pozn.: Donald Olding Hebb (1904 – 1985), kanadský psychológ.
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oblasťou kategorizácie je už spomínaná face fusiform area (FFA), kde kategorizácia prebieha 
priamo na podradenej (subordinovanej) úrovni (Haxby, 2004, s. 892; Barret et al., 2007, s. 363). 
V druhom stupni bunky prednej časti (anterior IT) vytvárajú z uvedených pohľadov syntézu do 
jedného celku, v ktorom subjekt ropozná, že ide o jeden objekt. V treťom stupni bunky PFC, 
ktoré vykazujú kategoriálnu selektivitu sa podieľajú na sémantickej analýze, prípadne zabezpe-
čujú top-down reguláciu predchádzajúcich oblastí. Kategorizácia pritom môže byť založená na 
exemplároch, v ktorých je podnet na základe podobnosti prirovnávaný k ostatným členom kate-
górie, alebo na prototypoch, podľa ktorej je podnet prirovnávaný k jedinej, typickej reprezentácii 
v rámci kategórie – tzv. prototypu (Tanaka, 2004, s. 885-886).

Reprezentácia činnosti a objektov však nie je prísne ohraničená. Freedberg a Gallese (2007) 
– pozri neskôr – uvádzajú zistenia, že zobrazovacími metódami bolo u ľudí zistené, že pozo-
rovanie manipulovateľných objektov, akými sú nástroje, ovocie, zelenina, šaty a dokonca aj 
pohlavné orgány, vedie k aktivácii ventrálneho premotorického kortexu. Tvrdia preto, že to, ako 
bude s objektmi manipulované, tvorí podstatnú časť ich reprezentačného obsahu. Dokazujú to 
i zistenia, že kategoricky špecifická agnózia pracovných nástrojov býva spájaná skôr s léziami 
v strednom temporálnom závite, ktorá spracúva pravdepodobne informácie o pohybe objektu, 
alebo tých jeho častí, ktoré nejako súvsia s pohybom a nie vo ventrálnej temporálnej kôre, kde 
sa spracúva jeho vzhľad (Haxby, 2004, s. 898). Napokon, netreba opomenúť, že ventrálny prúd 
v mozgu makaka, ako postupuje od V1 cez V4, TEO a TE až do peririnálnej oblasti A36 má re-
cipročné spoje s amygdalou, ktorá prostredníctvom ncl.	basalis vykonáva na všetkých úrovniach 
ventrálneho prúdu spätnoväzobnú modulačnú aktivitu (Amaral et al., 2003). Do primárnej kôry 
projikuje amygdala iba jednostranne, rovnako u primátov ako i mačky (Chen et al., 2009), čím 
môže vykonávať modulačnú funkciu už priamo na jej úrovni.

Obr. 12 Schématická ilustrácia vzťahu amygdaly so zrakovou kôrou v okcipitálnej a temporálnej 
oblasti. Podľa Amaral et al., 1992 (Phelps, 2004, obr.72.5).
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4.2.6.4 Vnímanie a vedomie
Na úvod opäť terminologické okienko v podaní známeho českého odborníka (Koukolík, 2004, 

s. 7): „Čeština má jenom jeden pojem pro vědomí. Říkáme tomu vědomí. Mezinárodní literatu-
ra, ale pod pojem vědomí skrývá řadu pojmů. Nejprve sensation	/	perception. To je vědomí ve 
smyslu rozlišování prožitků. Pak alertness – vědomí ve smyslu bdělosti a attention – zaměřená 
pozornosť coby složka vědomí. A další: awareness – to je vyšší vědomí neboli vědomí o vědomí. 
Awareness	závisí na integrální činnosti čelních laloků. Dalšími složkami vědomí jsou psychologic-
ké temíny motivace a vůle. Literatura běžně střídá termíny consciousness a awareness. Konečně 
je tu obskurní slovo mind, v praxi nepřeložitelné. Má desítky významú, ale obvykle se překládá 
jako vědomí110. A konečně pojem soul, to je duše. To je náboženský pojem.“

Jednou z nepotvrdených, ale bežných metafor v oblasti teórie vedomia je model „homunkula“ 
(Crick a Koch, s. 1135), ktorý akoby sídli vo frontálnom laloku a „dohliada“ na senzorické oblasti. 
Podľa Malacha et al. (2006) však aktivita prefrontálnej kôry je prítomná iba pri úlohách vyžadu-
júcich seba-uvedomenie, zatiaľ, čo pri vyslovene percepčných úlohách je aktivita presunutá do 
posteriórnych oblastí senzo-motorického kortexu a úlohy vyžadujúce rýchlosť dokonca s inhi-
bíciou aktivity v prefrontálnej oblasti. Rees (2004, s. 1183) podáva grafický prehľad výsledkov 
viacerých štúdií, z ktorých vyplýva, že neurálne koreláty vedomého videnia súvisia s aktivitou 
v hornej parietálnej kôre a dorzolaterálnej prefrontálnej kôre a uzatvára, že minimálnou požia-
davkou pre vedomú reprezentáciu scérny môže byť kombinácia aktivovanej reprezentácie jej 
jednotlivých čŕt v primárnej a extrastriatálnej kôre, spolu s aktivitou v špecifických oblastiach 
parietálneho a frontálneho kortexu. Radšej ako na filozofické Chalmersovo hľadanie explanácie 
tzv. qualií (subjektívneho prežívania v zmysle „červenosti červenej farby, „bolestivosti bolesti“ 
atď.) sa súčasný neurovedecký výskum sústredí skôr na pragmatické definície vedomia, ktorého 
úplne legitímnou operacionálnou definíciou je tzv. percepčné vedomie (Crick & Koch, 1998, in: 
Kandel, 2004, s. 284). Ich zrakové vedomie by sa dalo charakterizovať slovami „Viem, že vidím“ 
(Koukolík, 2004, s. 8). Zavádzajú pojem neurálne koreláty vedomia (neural	correlates	of	conscio-
usness,	NCC) (Crick & Koch, 2004, s. 1133). Veľmi všeobecene je NCC podľa nich „minimálny sú-
bor neuronálnych javov, ktoré sú súhrnne postačujúce pre špecifický aspekt vedomého vnemu“ 
(tamtiež). Východiskovým konceptom pre NCC je pojem tzv.	koalícií buniek. Je dokonca možné, 
že aktivita buniek v pozadí uvedomovania si súvisí s frekvenciou alfa-, alebo teta-rytmu, autori 
však nepredpokladajú, že by bolo synchronizované pálenie tzv. 40Hz-frekvencie dostatočnou 
podmienkou pre NCC (Crick & Koch, 2004, s. 1133). Pre javy (pálenie i spoje), ktoré sú vyvolané 
aktivitou NCC, ale nie sú ich súčasťou, používajú pojem „penumbra“ (prítmie, zatienenie).

110 Pozn.: V tejto práci je anglický termín „mind“ prekladaný ako „myseľ“.
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Obr. 13 Neurálne koreláty vedomého videnia v parietálnom a prefrontálnom kortexe. Kruhmi sú 
vyznačené stredy klastrov aktivácie z rôznych štúdií, s maximom v hornej parietálnej kôre a dorzola-
terálnej prefrontálnej kôre (Rees, 2004, obr. 84.8, s. 1183). 

4.2.6.5 Evolúcia zrakového systému
Striatická kôra je z fylogenetického hľadiska pomerne stará (Barret, 2007), pričom jej veľkosť 

je u primátov porovnateľná, hoci i tu a i na nižších etážach zrakovej dráhy existujú mikroa-
natomické druhové rozdiely, ktoré svedčia o tom, že i striatická kôra prešla u ľudí evolučným 
vývojom (Preuss, 2004). Podľa Armstronga (1982, in: Preuss, 2004) je tým, čo človeka odlišuje 
od primátov najvýraznejšie rozvoj extrastriatálnej a zvlášť prefrontálnej kôry. Meraním počtu 
buniek v talamických jadrách zistil, že v pulvinare, ktoré projikujú do asociačných oblastí, je asi 
dvojnásobný počet buniek v porovnaní s primátmi a v mediodorzálnom jadre talamu, ktoré 
projikuje do prefrontálnej kôry až trojnásobok.

Štruktúry, ktoré dnes nazývame limbické, sú fylogenetickým základom pre rozvoj neokortexu. 
Podľa Sanidesovej (1970, in: Tucker, 1991) predstavy táto diferenciácia prebiehala na princí-
pe rastových prstencov, v ktorých strede sa tvorili postupne stále vývojovo mladšie štruktúry 
(predstavme si bublajúce bahno na Islande – pozn. autora), pričom u človeka limbické štruktúry 
tvoria vlastne iba nepatrný lem okolo diencefala. Podľa Tuckera (1991) táto diferenciácia pre-
biehala v dvoch prúdoch, z archikortexu sa dorzálnym smerom postupne diferencovali periar-
chikortex, proizokortex, izokortex a koniokortex motorických oblastí a primárnej vizuálnej kôry 
a somatosenzorickej kôry okrem hlavy, krku a tváre. Paleokortikálna difenrenciácia prebiehala 
ventrálnym smerom a dala základ senzorickým oblastiam, zvlášť sluchovej kôry a extrastriatál-
nej kôry. Vizuálny kortex má svoj pôvod teda v oboch týchto prúdoch. Diferenciácia primárnych 
senzorických oblastí podľa Tuckera (1991) umožnila artikulovanejšiu reprezentáciu externých 
podnetov príslušnej modality, spracovávaných predtým na úrovni talamu, čo poukazuje na po-
trebu reinterpretácie pohľadu o ich „primitívnosti“. Naopak, zdá sa, že odpoveď na mnoho-
početné prvky (typická pre asociačné oblasti) je tým najprimitívnejším spôsobom kortikálnej 
reprezentácie. Súhlasne podľa Aboitiza (2002) má cicavčí izokortex dvojitý pôvod. Dorzálny 
kortex plazov a vtáčí ekvivalent nidopalium sú homológom cicavčej primárnej (striatickej) zra-
kovej (a somatosenzorickej) kôry, ktorá prijíma aferentáciu z tzv. talamofugálnej dráhy (ktorá sa 
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prepája na úrovni corpus geniculatum laterale – tzv. lemnotalamické jadrá). Anteriórna časť do-
zálnej ventrikulárnej brázdy (ADVR) plazov a jej cicavčie homológy – extrastriatálna a sluchová 
kôra, zasa prijímajú aferentáciu skrze pulvinar z tzv. tektofugálnej dráhy (systém tektálny), ktorá 
u cicavcov prichádza zo sietnice do mezencefalického tekta a tu sa prepája v colliculi superio-
res (a pre sluchovú dráhu v colliculi inferiores) – to sú tzv. lemnotalamické jadrá . Ako už bolo 
povedané, 90% retinálnej eferentácie prebieha u človeka talamofugálnou aferentáciou (systém 
genikulostriatický) (Dacey, 2004). Skôr než pre primitívnosť, svedčí tento vývoj jednoducho 
o najmenej dvoch odlišných smeroch, ktorým sa vyvíjal kortikálny zrakový systém, pričom pri-
márna zraková kôra má svojim charakterom zvlášť blízko k primárnej somatosenzorickej kôre.

4.2.6.6 „Neuroestetika“ – umenie a neurovedy
Guimón (2004, s. 92) uvádza názor Meltzera (1988)111, podľa ktorého krása sveta vyvoláva 

u dieťaťa „estetický	šok“, ktorý mu odhaľuje veľmi intenzívne emócie lásky a strachu v „es-
tetickom	konflikte“, nútiac dieťa k snahe o porozumenie povahy objektov, ktoré tieto emócie 
vyvolávajú. Ak sa dieťa cíti týmto šokom zaplavené, bude sa snažiť prostriedkami vypudenia re-
dukovať tieto objekty na parciálne „relatívne anti-estetické“, ktoré bude môcť emočne kontro-
lovať. Schizoidne-paranoidná pozícia (v zmysle M. Kleinovej) by tak bola predovšetkým obranou 
proti estetickému šoku. Schaverienová (2000) upozorňuje na kontroverznú tému estetického 
vnímania v terapeutových reflexiách nad klientovou prácou. V minulosti bol podľa nej estetický 
aspekt pacientských prác irelevantný. V súčasnosti však narastá uznanie dôležitosti estetického 
účinku v explorácii prenosu a protiprenosu. Príkladom môže byť odpor terapeuta voči detailne 
zobrazenému „portrétu“ rany (Schaverien, 2000).

Hoci nejestvuje konsenzus v tom, ako definovať umenie, jeho povaha pritiahla záujem kogni-
tívnych neurovedcov, ktorí začali skúmať na poli nazvanom „neuroestetika“ (Freedberg & Gal-
lese, 2007). Freedberg a Gallese (2007) a Ioneová (2003)112 prinášajú prehľad významných prác 
od začiatku 90. rokov, ktoré sa venujú umeniu z pohľadu. V literatúre sa možno na niekoľkých 
miestach stretnúť so Zekiho myšlienkou (Zeki, 1999, s. 10 [8]), že „umelci	sú	neurológovia,	ktorí	
študujú	 mozog	 technikami	 sebe	 vlastnými“ (Ione, 2003; Lusebrink, 2004). Ioneová porovnáva 
tri práce a oceňuje Livingstonovej (2002 [12]) prístup, keď automaticky neprijíma axiomatický 
predpoklad, že „umenie je o spiritualite“ – názor –, ktorý podľa nej limituje Zekiho prácu [8]. 
Livingstonová sa striktne sústredí na percepčné fenomény a nezachádza do politických, religió-
znych či filozofických obsahov krásneho umenia, ktoré vo svojej knihe prezentuje v podobe 149 

111 Meltzer, D. & Williams, M. (1988) The	Apprehension	of	Beauty. The Clunie Press. 
112 Referencie podľa Freedberga a Galleseho (2007) [1,3,8, 10-13], Ioneovej (2003) [2,8,12] a výsledkov hľadania na internete [4-7,9]:
  1. McManus, I. et al. (1993) The aesthetics of composition: a study Mondrian. Empiric.	Stud.	Arts 11, 83-94
  2. Solso, R. L. (1994) Cognition	and	the	Visual	Arts.	Cambridge, MA: A Bradford Book
  3. Solso, R. L. (1996) Cognition	and	the	Visual	Arts. MIT Press
  4. Gregory, R. L. (1997) Eye	&	Brain. Princeton University Press. 
  5. Goldstein E.B. (1999) Sensation	&	Perception (5th	edition). Brooks/Cole.
  6. Farah, M. (2000) The	Cognitive	Neuroscience	of	Vision. Blackwell.
  7. Palmer S.E. (1999) Visual	Science:	From	Photons	to	Phenomenology. MIT Press 
  8. Zeki, S. (1999) Inner	Visions:	An	Exploration	of	Art	and	the	Brain. Oxford University Press. 
  9. Yantis S. (ed.) (2000) Visual	Perception:	Essential	Readings. Psychology Press. 
 10. Ramachandran, V.S. (1999) The science of art: a neurological theory of aestehtic experience. J.	Conscious.	Stud. 6, 6-7
 11. Zeki, S.. (2002) Neural concept formation and art: Dante, Michalengelo, Wagner. J.	Conscious.	Stud. 9, 53-76
 12. Livingston, M. (2002) Vision	and	Art:	The	Biology	of	Seeing. New York, Harry N. Abrams, 208s. 
 13. Locher, P.J. (2006) New Directions in Aesthetics, Creativity and the Arts. Baywood Publishing Company
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ilustrácií (Barris, 2005). Solsoeho práca (1994 [2]) sa naproti tomu viac zaoberá umením vo 
vzťahu ku kultúre, histórii a kognícii (Ione, 2003).

Cela-Conde et al. (2004) upozorňujú, že absencia presnej definície „estetického vnemu“ znač-
ne komplikuje výskum na tomto poli. Odkazujúc na prácu Baumgartena z r. 1735113 vysvetľujú, 
že koncept estetiky ako perceptívnej skúsenosti s krásnom pochádza z 18. storočia. Vzťahy me-
dzi krásnom, umením a estetikou sú však komplexné. Na príklade diel avant-gardy upozorňujú, 
že tieto diela vo verejnosti len zriedka sa spájajú s estetickým zážitkom. Navyše pevné puto 
medzi umením a krásnom má svojich odporcov, ktorí odmietajú krásno ako základnú kompo-
nentu umenia a hľadajú i iné ako hedonistické potešenie (Collingwood, 1938)114. Napriek tomu 
Cela-Conde et al. konštatujú, že ľudia navštevujú galérie, čítajú poéziu a citujú už spomínanú 
Zekiho (1999) prácu, podľa ktorej ľudské bytosti zdá sa zdieľajú „spoločného menovateľa“, ktorý 
je podkladom umeleckej skúsenosti. Vychádzajú z údajov o evolúcii ľudského rodu a opierajúc sa 
o Appenzellerovu prácu (1998)115, Bednarikovu prácu (1997)116 a ďalšie, poukazujú na evolučnú 
„explóziu umenia“ a predpokladajú, že „vnímanie krásna“ („estetika“) by mohlo byť interpreto-
vané ako posledný krok v evolúcii kognitívnej kapacity rodu Homo.

Výsledky štúdií s použitím neurozobrazovacích a elektrofyziologických metód
Smith (2005) z Univezity v Birmingame vyjadruje názor, že ak je estetickosť ľuďom univerzálne 

vlastná, potom musí mať neurobiologický podklad. Upozorňuje však, že estetická odpoveď sa 
objavuje pod prahom vedomia a do vedomia sa dostáva už len pocit pôžitku. Epstein (2004) v zá-
sade súhlasí a upozorňuje, že vedecká teória umenia by mala vychádzať priamo z vedeckej teórie 
vedomia. Odkazuje na názory Willama Jamesa, podľa ktorého má vedomie dve komponenty – 
jadro a perifériu a tieto názory sú v súlade s názorom Marcela Prousta, podľa ktorého je úlohou 
umenia evokovať asociatívnu sieť uloženú v hĺbke v mysli pozorovateľa nepriamo a to použitím 
starostlivého výberu senzorických vnemov na povrchu, ktoré usmerňujú myšlienkový tok.

Rôzni autori sa pokúšajú o bližšiu neuroanatomickú identifikáciu štruktúr zúčastnených na 
estetickom vnímaní pomocou fMRI a rôzne manipulovanej experimentálnej situácie. Kawabata 
a Zeki (2004) uvádzajú, že na rôzne kategórie malieb (portrét, krajina, zátišie, abstraktná maľba) 
reagujú odlišné a špecializované zrakové oblasti mozgu, napriek tomu orbito-frontálny kortex 
a tiež motorický kortex sú odlišne aktivované podľa tohto či ide o podnet hodnotený ako pek-
ný alebo škaredý, nezávisle na kategórii maľby. Vartanian a Goel (2004) z Toronta použili na 
tento účel predly abstraktnej a názornej maľby a fMRI. Zistili, že aktivita v pravom ncl. caudatus 
poklesla s poklesom preferencie a naopak, že aktivita v okcipitálnych závitoch bilaterálne, ľa-
vom sulcus cinguli a gyri fusiformes bilaterálne stúpla so vzostupom preferencie. Podľa autorov 
Jacobsen et al. (2006) je estetický úsudok spojený s aktivitou vo frontomediánnom kortexe 
(BA 9/10), prefrontálnom kortexe bilaterálne (BA 45/47), zadnom cingule, ľavom temporálnom 
póle a temporoparietálnej funkcii, pričom časť týchto štruktúr tvorí súčasť neuronálnej siete pre 
morálny a sociálny úsudok a je vo vzťahu k posudzovaniu symetrie. Ako uviedol prof. Höschl cel-
kom nedávno v plenárnej prednáške otvárajúcej výročnú 50. konferenciu v Jeseníkoch: „Mozek 
je stroj na kauzalitu (oproti nahodilosti), symetrii (oproti asymetrii), konsonanci (oproti diso-

113 Baumgarten, A. (1735) Meditationes Philosophicae de Nonnullis ad Poema Pertinentibus (Grunert, Halle, Nemecko), nové 
vydanie (1983) (Meiner, Hamburg). (in: Cela-Conde C.J. et al., 2004)

114 Collingwood, R. G. (1938): The	principles	of	art. Oxford, Oxford University Press. 
115 Appenzeller, T. (1998) Science 282, 1451-1454. (in: Cela-Conde C.J. et al., 2004)
116 Bednarik, R. G. (1997) Hum.	Evol. 12, 147-168. (in: Cela-Conde C.J. et al., 2004)
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nanci), harmonii (oproti disharmonii), libosti (oproti nelibosti) a rytmus a synchronizaci (oproti 
dysrytmii a chaosu). Prožitek krásy je utvářen oscilacemi kolem rovnováh, například mírnou 
asymetrií.... Vizuálně navozovaná krása aktivuje oproti ošklivosti či neutrálnímu objektu odlišné 
mozkové oblasti, zejména medio-orbitofrontální kůru, parietální lalok vlevo, přední cingulum 
a motorickou kůru....“ (Höschl, Španiel, 2008). Ako rozdielne sú výsledky rôznych autorov si 
nemožno nevšimnúť.

Vo svojej práci kritizujú Cela-Conde et al. (2004) názor Zekiho a Mariniovej117, podľa ktorých 
„spracúvajúci systém je ten istý ako percepčný“, pretože títo autori podľa nich nevzali do úvahy 
estetickú premennú. Sústredili sa na úlohu prefrontálneho kortexu ako „percepčne-akčného mo-
demu“, ktorý sa zúčastňuje na plánovaní činnosti, pracovnej pamäti, v rozhodovaní, vizuospa-
ciálnej pracovnej pamäti atď. Pomocou magnetoencefalografie (MEG) a magnetickej rezonancie 
(MRI) na vzorke ôsmich, v priemere 20-ročných študentiek, neurobiológie, všetko praváčiek, 
s použitím výtvarných diel rôznych období a tiež obrazov krajín, artefaktov atď., sa im podarilo 
identifikovať v prefrontálnej kôre oblasť, ktorá je asociovaná so subjektívnym pojmom pro-
banda toho, čo je „krásne“ („beautiful“) ako parametra estetického zážitku. Práci predchádzala 
sémantická analýza pojmov „krásny“, „príjemný“, originálny“ a „zaujímavý“118 s preukázaním 
všeobecného (spoločného) faktora vztiahnutého k dimenzii „krásny“, ktorý vysvetľoval 54% cel-
kovej variancie pojmu. Hoci cingulárny kortex bol aktivovaný v oboch prípadoch „krásne“ aj „nie 
krásne“ (dielo), podľa autorov pravdepodobne ako výsledok rozhodovacích procesov, dorzolate-
rálny prefrontálny kortex bol selektívne aktivovaný stimulmi považovanými za „krásne“. Akti-
vita v prefrontálnej kôre je spojená s estetickým úsudkom počas 400-900ms latencie v oboch, 
„estetickom“ a „neestetickom“ prípade, avšak aktivita je v „estetickom“ prípade vyššia v ľavej 
hemisfére. Usudzujú, že ich výsledky podporujú hypotézu, že fylogenetická zmena v prefrontál-
nej kôre mohla sprostredkovať objavenie sa dekoratívneho a umeleckého aspektu u moderného 
človeka a parciálne aj u človeka neandertálskeho. Domnievajú sa, že estetický úsudok je viazaný 
na dominantnú hemisféru, podobne ako reč a že ich evolučná cesta by sa mohla začínať u Ho-
mo	habilis. Na otázku či teda identifikovali „centrum pre estetické vnímanie v mozgu“ v zmysle 
najvyššieho centra, ktoré spracúva všetky senzorické vstupy, odpovedajú, že pre takúto organi-
záciu vizuálneho systému chýbajú dôkazy. Prefrontálny dorzolaterálny „uzol“ by, ale mohol byť 
časťou neurálnej siete, ktorá je vnútorne spätá s vedomým estetickým vnímaním. Takisto sa 
prikláňajú k opodstatnenosti teórie viacstupňovej integrácie (Cela-Conde et al., 2004).

Výsledky neurozobrazovacích štúdií významne dopĺňajú elektrofyziologické štúdie, podľa kto-
rých je frontocentrálna negativita spojená s neestetickými súdmi a lateralizovaná pozdná poziti-
vita s estetickými. Höfel a Jacobsen (2007) na základe výskumu evokovaných potenciálov zistili, 
že zatiaľ, čo analýza symetrie, už skôr dávaná do súvislosti s estetickým úsudkom, sa objavuje 
spontánne, estetický úsudok vyžaduje zámer a spontánne sa neobjavuje. Estetická kontemplácia 
je spojená s lateralizovanou pozdnou pozitivitou a estetické usudzovanie dodatočne s včasnou 
frontocentrálnou negativitou (Höfel, Jacobsen, 2007).

117 Zeki, S., Marini, L. (1998): Three cortical stages of colour processing in the human brain. Brain, 121, s. 1669-1885 Prístupné na 
adrese: http://brain.oxfordjournals. org/cgi/reprint/121/9/1669 

118 Marty, G., Cela-Conde, C. J., Munar, E., Rosselló, J., Roca, M. & Escudero, J. T. (2003) Psicothema 14, 478-483. (in: Cela-Conde 
C.J. et al., 2004)



MUDr. Miroslav Grohol / Arteterapia v psychiatrii

100

Vplyv motivačných faktorov a úloha limbického systému
Už v stati o kreativite bolo naznačené, že dopamínergická aktivita v limbickom systéme, na-

vodená napríklad hĺbkovou mozgovou stimuláciou v blízkosti ncl. accumbens môže zvyšovať 
kreativitu (Gabriels et al., 2003) a takisto vieme, že u jednej pacientky manipulácia s hĺbkovou 
mozgovou stimuláciou v oblasti ncl. subthalamicus vľavo môže striedavo tlmiť nielen kreativitu, 
ale i estetické ohodnocovanie. Aharon et al. (2001) skúmali na vzorke heterosexuálnych mužov, 
ktorým ukazovali tváre pekných mužov a žien vzťah medzi okruhom odmeny a okruhom pre 
estetický úsudok a zistili, že pasívne sledovanie pekných ženských tvárí je sprevádzané aktivitou 
ncl. accumbens, avšak okruh odmeny podľa nich nezahŕňa estetický úsudok.

Sumárne teda možno konštatovať, že sa v štúdiách venovaných estetickému úsudku nepoda-
rilo identifikovať jednoznačne „nevedomé“ anatomické komponenty. Hoci analýza výtvarného 
diela môže byť sprevádzaná spontánnou kognitívnou aktivitou mozgu, akou je analýza symetrie, 
samotný estetický úsudok nadväzuje na akt vedomej kontemplácie spojenej s aktivitou dorzo-
laterálneho kortexu dominantnej hemisféry. A hoci zraková analýza výtvarných diel je spojená 
s aktivitou v mnohých častiach mozgu, estetický úsudok ako taký nie je púhym potešením, 
pretože nie je viazaný na okruh odmeny. Len pre úplnosť dodám, že v našich podmienkach sa 
o skúmanie „človeka v estetickom vzťahu k objektívnej realite“ v kontexte „psychosémiotiky“ 
a neuropsychológie pokúšal (neúspešne) Vašina (1981, 1982).

„Empatická“ hypotéza zrkadlových buniek (Freedberg & Gallese, 2007)
Azda najpozoruhodnejšou je práca už spomínanej dvojice – Davida Freedberga, historika ume-

nia z Department	of	Art	History	and	Acheology z Kolumbijskej univerzity a Vittoria Galleseho 
z oddelenia neurovied Univerzity v Parme, ktorá dominujúcemu zameraniu neurovied na úlohu 
estetického úsudku, čoby kognitívnej aktivite snaží konkurovať hypotézou opierajúcou sa o vplyv 
zrakového vnímania na emócie („e-motion“ od slova „motion“ – pohyb, pohnúť, duševné „hnu-
tie“) prostredníctvom tzv. zrkadlových buniek. Ich prácu sa pokúsim priblížiť podrobnejšie a len 
poznamenám, že sa títo autori pokúsili o obdobnú prácu v oblasti hudobného umenia.

Títo autori upozorňujú, že väčšina dejín umenia a umeleckej kritiky 20. storočia ignorovala 
dôkazy o emočných odpovediach a privilegovala v estetike prístup čiste kognitívny a „oddelený 
od tela“, na základe toho, že emócie sú vo všeobecnosti kontextuálne a nie je možné ich klasifi-
kovať (s. 199). Ako príklady uvádzajú Gombrichovu prácu Art	and	illusion zo 60. rokov, venovanú 
„psychológii obrazovej reprezentácie“, pričom však prakticky vôbec sa nevenovala emočným 
a empatickým odpovediam na umenie. Do dnešných čias emócie takmer úplne vypadli z poľa 
estetiky (s. 199). Ďalej ilustrujú tento vývoj Collingwoodovým119 názorom, ktorý, následujúc 
podľa nich Kanta, veril, že umenie by malo byť oddelené od emočného a od ríše fyzických 
a spontánnych odpovedí. Nelson Goodman zasa zdôrazňoval, že „v estetickom zážitku emócie 
fungujú čiste kognitívne“. Takisto Clement Greenberg bol oddaný kognitívnemu posudzovaniu 
percepcie obrazu. V dôraze na výlučne historické, kultúrne a sociálne faktory, „nové dejiny ume-
nia“ 70. rokov takisto zostali voči možnostiam prekognitívnych úrovní odpovedí nápadne rezis-
tentné (Freedberg & Gallese, 2007, s. 1999). To, na, čom stavajú títo dvaja autori svoj prístup, je 
práve oblasť emócií, konkrétne empatia. Podľa nich na dôležitosť empatie pre estetiku prvý-krát 
upozornil Robert Vischer v r. 1873120 (s. 198). Pod pojmom „Einfühlung“ (vcítenie) mal na mysli 

119  Collingwood, R. G. (1995): The	principles	of	art. Clarendon Press. 
120 Vischer, R. (1873): Über das optische Formgefühl: ein Beiträg zur Ästhetik, Credner (in: Freedberg &Gallese, 2007)
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fyzické odpovede vznikajúce na podklade pozorovania malieb. Pokračujúc v jeho myšlienkach, 
rozvíjal Heinrich Wölfflin (1886)121 predstavu o tom, ako môže pozorovanie špecifických archi-
tektonických foriem zapájať zároveň telesné odpovede pozorovateľa., aby Wargurg (1893)122 
písal o „Pathosformel“, ktorým vonkajšie formy pohybu v diele odhaľovali skryté emócie zain-
teresovanej osoby. Všetci títo a ďalší autori (Bernard Berenson, Theodor Lipps) verili, že pocity 
fyzickej zaangažovanosti v diele nielen vyvolávali dojem imitácie pohybu, ale takisto divákovu 
emočnú odpoveď na ňu (Freedberg & Gallese, 2007, s. 198).

Viac alebo menej explicitne sa títo autori opierajú vo svojej „empatickej koncepcii“ práve 
o pohyb a jeho stvárnenie, či jeho účinok. Ich koncept sa vzťahuje výlučne k vizuálnemu as-
pektu výtvarných diel. Empatiu vysvetľujú najprv v jej telesnej forme na príkladoch Michelan-
gelových sôch väzňov usilujúcich o vyslobodenie sa z kameňa, ktoré evokujú identické telesné 
prežívanie a napínanie svalov u pozorovateľa. Navyše, telesná empatia sa ľahko mení v pocit 
empatie emočných dôsledkov, pre ťažko mutilované telá, ako je to vidieť na sérii Goyových 
prác Los	desastres	de	la	guerra. Ich koncept sa vzťahuje rovnako k figurálnym dielam, ako i ar-
chitektonickým formám či abstraktným dielam, ako sú práce Jasona Pollocka (s. 197). Sústredia 
sa na dva komponenty estetického zážitku, ktoré sa zúčastňujú na kontemplácii vizuálnych 
výtvarných diel (ako i iných obrazov, ktoré nemusia jednoznačne tu spadať) (s. 199): 1. prvou 
je vzťah medzi „vteleným“ (embodied) empatickým pocitom u pozorovateľa a reprezentačným	
obsahom v zmysle: a) činnosti a intencie, b) objektov, c) emócií a pocitov vyobrazených v maľbe 
či plastike; 2. druhou komponentou je vzťah medzi „vteleným“	empatickým pocitom u pozoro-
vateľa a kvalitou diela, v zmysle viditeľných stôp umelcových tvorivých gest, jednoducho „stôp 
umelcových rúk“.

Ako už bolo naznačené, centrálnym v ich koncepte je objav zrkadlových buniek. Ich objav 
predstavuje významný pokrok v chápaní motorického systému. Sú to bunky, ktoré pália aj, keď 
pokusná opica vykonáva nejakú činnosť a rovnako aj, keď ju iba sleduje (teda zrkadlia činnosť). 
Zrkadlové bunky boli objavené prvý-krát u makakov v rostrálnej časti ventrálneho premotoric-
kého kortexu, označovaného podľa autorov Matelli, Luppino a Rizzolatti (1985) ako F5, ktorá je 
súčasťou frontálnych agranulárnych oblastí (F1-F7) (Rizzolatti et al., 2004, s. 428; Buccino, 2006, 
s. 56). Novšie boli objavené aj v rostrálnej časti spodného parietálneho lobulu (Rizzolatti et al, 
2004, s. 431). 

Zo štúdií vyplynulo, že oblasť F5 sa zúčastňuje na kontrole pohybov ruky. Zistilo sa tiež, že 
aktivita jednotlivých buniek skôr zodpovedá činnosti, alebo nejakej jej časti, ako pohybu ako 
takému. Ak sa teda použila na ich klasifikáciu činnosť, za, ktorú zodpovedajú, mohli by sa rozdeliť 
na skupiny ako: „uchopenie rukou a ústami“, „uchopenie rukou“, „držanie“, „trhanie“, „mani-
pulovanie“. V každej triede asi 80% neurónov kóduje špecifický typ tvaru ruky, ako napríklad 
precízny úchop, úchop celou rukou, jedným prstom. Niektoré bunky reagujú počas celej činnosti, 
niektoré reagujú na podnet, niektoré sú aktívne počas otvárania prstov, iné počas zatvárania 
(Rizzolatti et al., 2004, s. 428). Rizzolatti et al. (2004) sa preto domnievajú, že area F5 obsahuje 
„slovník“ reprezentácií činností. Je zložený teda z akýchsi „slov“, z ktorých niektoré zodpovedajú 
celkovému cieľu (úchop, držanie, trhanie), iné spôsob a ešte ďalšie majú vzťah k temporálnej (ča-
sovej) segmentácii činnosti. Ako ďalej uvádzajú Rizzolatti et al. (2004), všetky bunky F5 zdieľajú 

121 Wölfflin, H. (1886): Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, Berlin (in: Freedberg &Gallese, 2007)
122 Warburg, A. (1999): The Renewal of Pagan Antiquity (Britt, D., transl.; Foster, K.W., introduction), The Getty Research Institu-

te (in: Freedberg &Gallese, 2007)
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tieto motorické vlastnosti. Oblasť F5 u makakov je homológom ľudskej Brodmannovej arey 44 
(Buccion, 2006) a novšie bolo preukázané, že zrkadlové bunky sa nachádzajú i v mozgu človeka. 
Pomocou zobrazovacích metód (fMRI) bolo dokonca zistené, že systém zrkadlových neurónov 
(mirror neuron system, MNS) u človeka je komplexný a vzťahuje sa nielen k ruke, ale takisto 
nohe a ústam a má somatotopickú organizáciu (na princípe homuncula) (Freedberg & Gallese, 
2007, s. 200, Rizzolatti et al., 2004, s. 435-436). Aktivita arey 44 je spojená s úchopom ruky, ak-
tivita arey 6 s pažou, siahaním a jej dorzálnej časti s pohybom nohy. Jestvuje dokonca dôvodné 
podozrenie, že vzhľadom na homológiu medzi areou 44 a F5 je práve zrkadlový systém v pozadí 
evolúcie jazyka. 

Pre Freedbergovu a Galleseho (2007, s. 200) argumentáciu sú dôležité aj nasledujúce zistenia. 
Umiltà et al. (2001) (in: Rizzolatti et al., 2004; Buccino et al. 2006) preukázal, že zrkadlové bunky 
odpovedajú aj vtedy, keď finálna časť činnosti bola zakrytá. Okrem toho bolo zistené, že dokonca 
i pozorovanie statického obrazu činnosti vedie k simulácii činnosti v mozgu pozorovateľa (Fre-
edberg & Gallese, 2007, s. 200). Je rozumné podľa týchto autorov sa domnievať, že obdobné 
procesy motorickej simulácie môžu byť navodené aj pozorovaním inak nehybných umeleckých 
diel.

Pre vysvetlenie bodu b), teda vo vzťahu empatickej reakcie na objekt je dôležitý objav „kano-
nických neurónov“ v premotorickom kortexe makaka (Freedberg & Gallese, 2007, s. 200). Ako 
už bolo spomenuté, všetky bunky arey F5 zdieľajú v zásade spoločné motorické vlastnosti, hoci 
špecializované. Bolo však zistené, že bunky F5 reagujú aj na objekty (Rizzolatti, 2007, s. 429). 
Dokonca, jeden neurón súčasne kóduje exekúciu motorického aktu a tiež odpovedá na vizuálny 
stimul, ktorý ho spúšťa a to aj v neprítomnosti pohybu (Freedberg & Gallese, 2007, s. 200). 
V jednom pokuse, ktorý previedli Murata et al. (1997, in: Rizzolatti et al. 2004, s. 429), polo-
vica neurónov odpovedala na prezentáciu trojdimenzionálnych objektov a dve tretiny z nich 
vykazovali selektivitu k špecifickým objektom či skupine objektov. Striktná kongruencia medzi 
vizuálnou a motorickou selektivitou bola objavená vo väčšine neurónov (tamtiež)123. Kongru-
entne s nálezmi kanonických buniek v mozgu makakov, bolo zobrazovacími metódami u ľudí 
preukázané, že pozorovanie manipulovateľných objektov akými sú nástroje, ovocie, zelenina, 
šaty a dokonca aj pohlavné orgány, vedie k aktivácii ventrálneho premotorického kortexu (Fre-
edberg & Gallese, 2007, s. 200). To, ako bude s objektmi manipulované, tvorí podstatnú časť ich 
reprezentačného obsahu (tamtiež). Tieto zistenia poukazujú na to, že mechanizmus motorickej 
simulácie spojený s emočnou odozvou na ňu sa zdá byť kľúčovou komponentou estetického 
zážitku objektov v umeleckých dielach.

K bodu c), t.j. vzťahu „vteleného pocitu“ a emócií, argumentujú Freedberg a Gallese (2007, 
s. 201) zisteniami Dimberga (1982), podľa ktorých elektromyograficky detekované odpovede 
v tvárovom svalstve pozorovateľa sú kongruentné s tými u pozorovaného. Upozorňujú však na 
Adolphsove (2000) zistenie, že integrita senzomotorického systému je v rozpoznávaní emó-
cií vyjadrovaných druhými kľúčová, pretože podporuje rekonštrukciu predstavy toho, ktorého 
emočného stavu. Ďalej sa opierajú o názory Antonia Damasio, ktorí ukázali, že pocity – defino-
vané ako vedomé koreláty emócií – sa vzťahujú k neurálnym mapám telesného stavu. Jeho „ako 
keby telesná slučka“ („as-if body loop“) označuje spôsoby, ktorými rôzne oblasti mozgu reagujú, 
tak, akoby subjekt sám podstupoval činnosti a emócie, ktoré pozoruje u druhého. Preto takisto 

123 Okrem vizuálnych vlastností 15% buniek v štúdii od Umiltà et al. (2001) odpovedalo aj iba na zvukové aspekty činnosti, preto 
boli nazvané ako „audiovizuálne“ zrkadlové neuróny (Rizzolatti, 2004, s. 433; Buccion 2006, s. 56)
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podľa nich Damasio (1994) navrhol, že pri sledovaní obrazov, ktoré vyvolávajú silné odpovede, 
ako napr. strach, je telo obídené (väčšinou neutečieme, hoci môžeme) a mozog v „simulačnom 
mode“ reprodukuje somatické stavy videné či nejako implikované obrazom či skulptúrou (Da-
masio 1999, in: Freedberg & Gallese, 2007, s. 201)., keď vidíme časť tela iného, keď je hladená, 
alebo sa jej niečo/niekto dotýka, naše somatosenzorické kôry sú aktivované akoby naše vlastné 
telo bolo vystavené taktilnej stimulácii (tamtiež).

Okrem vzťahu „vteleného“, či simulovaného pocitu empatie a reprezentačného obsahu vo 
forme činnosti, objektu alebo vyjadrenej emócie, pokúšajú sa autori Freedberg a Gallese (2007) 
objasniť ešte jednu dôležitú komponentu estetického zážitku – „rukopis“. Bez ohľadu na to, či 
ide o diela figurálne či abstraktné, na našom pocite sa silne podieľa aj to, ako umelec zaobchá-
dza s médiom. Tento aspekt, oddelene od akejkoľvek mimetickej (imitačnej) polohy tvorby, sa 
priamo vzťahuje k tomu, čo je implicitné v estetickom geste, či pohybe. Autori predpokladajú, 
že stopy na maľbách či plastikách sú podľa nich viditeľnými znakmi cielených pohybov, ktoré 
preto môžu v mozgu aktivovať relevantné motorické oblasti. Napriek tomu, že autori konšta-
tujú absenciu publikovaných výskumov na túto tému, sú presvedčení, že výskum zrkadlových 
buniek ponúka dostatočné empirické potvrdenie ich predpokladu (Freedberg & Gallese 2007, 
s. 202). Niekoľko štúdií však predsa len naznačuje, že motorická simulácia môže byť navode-
ná pozorovaním aj statických grafických artefaktov, ako napríklad písmeno či ťah. S použitím 
fMRI Longcamp et al. (2005) preukázali, že vizuálna prezentácia písmena aktivovala časť ľavej 
premotorickej kôry, ktorá bola tiež aktivovaná pri písaní. Táto dvojitá reprezentácia bola navyše 
lateralizovaná vľavo u pravákov, vpravo u ľavákov (in: Freedberg & Gallese, 2007, s. 202).

Napokon autori zhrňujú, že automatické empatické odpovede predstavujú základný stupeň 
odpovede na obrazy a umelecké diela. Ich podkladom je proces „vtelenej“ simulácie, ktorá 
umožňuje priame experienciálne pochopenie intencionálnych aj emočných obsahov obrazu. 
Historické a kultúrne alebo kontextuálne faktory neprotirečia významu neurálnych procesov 
v empatickom chápaní vizuálnych umeleckých diel. V otázkach pre budúci výskum predstierajú 
autori mimo iné nasledovnú úlohu: „Aké sú terapeutické možnosti pozorovania pohybu a emó-
cie v umeleckom diele?“. 

Keďže vieme, že arteterapia má aj svoj receptívny pól, napr. v podobe kontemplácie význam-
ných umeleckých diel, kde dominuje a že u vidiacich je tento aspekt prítomný do istej miery 
vlastne vždy i v produktívnej arteterapii, potom je odpoveď na túto otázku viac ako dôležitá i pre 
arteterapiu. Úvahy týchto autorov predstavujú významnú neurovedeckú alternatívu k existujú-
cim predpokladaným terapeutických mechanizmom. Rád by som dodal, že hoci ich hypotézy 
sa vzťahujú výlučne k vizuálnym umeleckým formám, poskytujú svojimi úvahami terapeutické 
implikácie i pre nevidiacich. Už bolo spomenuté, že motorický zrkadlový systém pre pohyby 
ruky v premotorickej kôre mohol hrať významnú úlohu v rozvoji jazyka, ktorý je prostriedkom 
k pochopeniu významov a komunikácie. Premotorická kôra je slovníkom najjemnejších repre-
zentačných nuansí činností. Je pravdepodobné, že u nevidiacich musí hmat a gesto nahradiť 
často vo svojom význame slovo. Preto kultivácia manuálneho „uchopovania“ by mohla pomôcť 
„uchopovaniu“ sveta vo významových dimenziách intencie a emócie, ktorých mentálne repre-
zentácie (aspoň sčasti) sú neurobiologicky odvodené – ako to ukazujú autori – od pohybu a čin-
nosti. Tie je možné „prevteliť“ do umeleckých diel a spätne „uchopovať“, ako sme videli približne 
ekvivalente vizuálne, kinesteticky, dokonca auditívne.
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Napokon sa autori zamýšľajú, do akej miery sa líšia empatické odpovede v skutočnom živote 
od reakcií na maľby a plastiky. Možno sa tiež zamyslieť, ako súvisia poruchy empatie a výtvarný 
(alebo všeobecne umelecký) prejav.

Neurobiológia empatie v interpersonálnom kontexte bola skúmaná opakovane v súvislosti 
s frontotemporálnou demenciou, ktorá je známa aletráciou výtvarnej tvorby a pri, ktorej do-
chádza často k výraznému úpadku empatických schopností (Rankin et al., 2006). Maľby týchto 
pacientov sú najbizarnejšie, vykazujú najviac distorzií (Rankin et al., 2007). Mendez a Perryman 
(2003) popisujú prípad 3 pacientov s poklesom empatie, ktorých kresby tvárí vyzerali ohrozu-
júco, ako kostlivci, ako „votrelci“. Žiaden z pacientov nemal problém s rozpoznávaním tvárí 
či interpretáciou emočného výrazu v tvári. Neurozobrazovacie metódy preukázali bilaterálne 
frontálny hypometabolizmus a tiež postihnutie pravého temporálneho laloka, na rozdiel od štvr-
tého pacienta, u ktorého takú nápadnú zmenu v kresbe a pokles empatie nezaznamenali. Opač-
ným pokusom potvrdili Mendez a Lim (2004) o rok neskôr, že pacienti s FTD s dominujúcim 
pravostranným postihnutím v porovnaní s ľavostranným mali signifikantne vyššiu tendenicu 
nazývať dysmorfické tváre „ľudskými“. Význam pravostranného frontotemporálneho kortexu 
v sociálnych interakciách bol potvrdený Rankinovou et al. (2007) v rozsiahlej volumometrickej 
štúdii 123 pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Empatia možno nie je termín au-
tormi Freedbergom a Gallesem (2007) najšťastnejšie zvolený, jednoducho zrkadliaca funkcia by 
postačovalo, avšak niektoré z myšlienok sú rozhodne inšpirujúce.
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5 ARTETERAPIA V PSYCHIATRII
Využitie arteterapie v psychiatrii je možné nahliadať minimálne z dvoch aspektov – z hľadiska 

1. inštitucionálneho členenia psychiatrie a z hľadiska 2. funkcií, ktoré zastáva.
Opierajúc sa o platnú legislatívnu normu (Vestník MZ SR, Koncepcia zdravotnej starostlivosti 

v odbore psychiatria, 2006), možno hierarchicky rozdeliť psychiatrické zariadenia nasledovne: 
• ambulantné zariadenia (ambulancie, stacionáre)
• ústavné zariadenia (psychiatrické oddelenia všeobecných nemocníc, psychiatrické nemocnice 

a liečebne, kliniky atď.)
Ďalej možno citovať: „ Psychiatria je odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou 

a doliečovaním duševných porúch a porúch správania u osôb všetkých vekových kategórií“. 
Druhým hľadiskom podstatným pre zavádzanie arteterapie do praxe sú teda nasledovné funkcie, 
ktoré psychiatria v poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva: 1. prevencia, 2. diagnostika, 
3. liečba, 4. doliečovanie. Ako 5. bod, nemenej významný, tu patrí psychiatrický výskum.

V prevencii existuje pre arteterapiu relatívne sľubná perspektíva. S transformáciou pohľadu 
na zdravie súčasná medicína nehľadí iba na faktory vyvolávajúce a precipitujúce ochorenie, ale 
zavádza i pojem resiliencie124 (Hašto, 2005), nezdolnosti, teda ochranných faktorov. Takými by 
sa pre psychiatriu mohli ukázať napríklad osobnostný rast, sebapoznanie, práca s psychotrau-
mou, atď, atď.

Skôr ako sa dostaneme ku kapitole o diagnostických a terapeutických možnostiach, je potreb-
né si uvedomiť, že v súčasnej dobe, kedy je preferovaná prax založená na dôkazoch, je nutné 
revidovať doterajšie „dojmologické“ prehľady a preto sa sútredím v zásade iba na vedecky rele-
vantné dáta. Preto najprv by som rád upriamil pohľad na vzťah arteterapie a vedy.

5.1 Arteterapia a veda
Arteterapia bola dlho praktikovaná ako „nezávislá“, „slobodná“ disciplína. S nástupom pra-

xe založenej na dôkazoch sa zrazu ocitá na vratkých nohách „prešitej“ psychoanalytickej teó-
rie. Napriek tomu, Šicková-Fabrici (2006), považuje arteterapiu za „disciplínu na hranici vedy 
a umenia (dieťa vedy a umenia)“.

Väčšina arteterapeutickej literatúry sa však tejto problematike radšej vyhýba, prípadne k nej 
pristupuje skôr anekdoticky. Asi najkoncíznejší prehľad o vzájomnom vzťahu vedy a umenia 
podala Frances Kaplanová (2000). V úvode kapitoly venovanej vzťahu vedy a umenia cituje 
ich spoločné charakteristiky (s. 14): 1. túžba po poriadku a zmysle a 2. vzájomná závislosť na 
kreativite. (Vedu vníma v širšom zmysle i ako metódu i ako súbor vedomostí, s. 19). Cituje ďalej 
Paula Churchlanda (1995), podľa ktorého „z neuropsychologického hľadiska sú rozdiely medzi 
umením a vedou (iba) povrchné“ (s. 15). Pripomína termín „consilience“, pojem vzkriesený bio-
lógom E.O.Wilsonom (1998) (Kaplan, 2000, viď tiež Wikipedia). Tento pojem označuje jednotu 
všetkého poznania. Pôvodne mal byť tento pojem použitý Williamom Whellwellom v diele The 
philosophy of the inductive sciences v r. 1840, pre označenie fenoménu, keď indukcia z jednej 
skupiny dôkazov koinciduje z indukciou získanou z inej skupiny. V súčasnosti tento pojem odrá-

124 Pozn.: „resilience“ = pružnosť, elasticita. Termín pôvodne prevzatý z fyziky a inžinierstva a skultivovaný kanadským ekológom 
C.S.Hollingom, označujúci v súčasnosti „kapacitu (eko)systému tolerovať narušenie bez prepadnutia sa do kvalitatívne odliš-
ného stavu, ktorý by bol riadený iným súborom procesov“ (voľný preklad –Wikipedia).
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ža prieliv vedy, humanitných odborov a umenia a ich vzájomnú závislosť, pričom každý z týchto 
odborov študuje časť reality závislú od premenných študovaných v iných odboroch (Wikipedia). 
Existujú i iné nepriame poukazy na vnútornú spätosť umeleckej a vedeckej kreativity. Genetická 
štúdia McNeila (1971, in: Andreasen, 1996), ktorá bola spomenutá skôr v kapitole o kreativite, 
napovedá, že majú spoločný genetický základ. Podobne Jaensch na začiatku 20-eho storočia (in: 
Read, 1967, s. 80-84) odlišoval dva fyziologické typy ľudí na základe integrácie medzi mentál-
nou obrazotvornosťou a vonkajším svetom. Podľa neho deti nerozlišujú medzi eidetickým obra-
zom a percepciou. Deti a primitívi patria k evolučne ranejšiemu typu, ktorý nazýva integrovaný. 
Mimo obdobie detstva sa s ním podľa Jenscha stretávame aj u vedcov a umelcov. Základnou 
charakteristikou tohto typu je intuícia. Umenie je podľa neho pokusom o návrat z „dezintegrá-
cie“ navodenej civilizáciou k organickým spôsobom bytia. „Dezintegrácia“ zahŕňa vysoký stupeň 
oddelenia percepcie a koncepcie.

Kaplanová ďalej prináša už skorší názor Judith Rubinovej (1984), podľa ktorej „potrebujeme 
teóriu, ktorá vyvstáva z disciplíny samotnej“ (s. 18). Ganttová (1998, in: Kaplan, 2000, s. 18) 
prezmenu uvádza štyri proti-vedecké vplyvy, ktoré mohli spolupôsobiť pri zanedbávaní vedy 
v arteterapii: Ako prvý dôvod uvádza rodové (gender) príčiny, keďže arteterapeutická obec je 
prevažne ženská. Ako druhý dôvod uvádza vplyv postmodernej filozofie, prerastajúcej do hu-
manitných odborov (, na ktorých arteterapia stojí), ktorá spochybňuje osobitý nárok vedy na 
pravdu. Tretím dôvodom by mohla byť popularita pseudovied a štvrtým skreslený pohľad na 
vedu ako na továreň na hrôzu (vplyv na ekológiu, zbrane masového ničenia).

V ďalšej kapitole (s. 21-28) sa Kaplanová venuje výskumu. Tvrdí, že dlhodobý postoj, v kto-
rom arteterapia neustále dokazuje medicínskym odborom svoju hodnotu, má vlastne seba-
podrývajúci charakter a cituje Lynn Kapitanovú (1998, s. 21), ktorá takýto postoj označuje za 
„identifikáciu s bezmocnosťou“ a zároveň predkladá silnejší obraz výskumu ako „súčasnej formy 
pravekej loveckej a zberačskej tradície“. (Takýto pohľad môže parciálne objasňovať dôvod, prečo 
do arteterapie tradične vstupujú práve ženy a prečo vice-versa arteterapia ostáva popri psycho-
analýze a psychoterapii a najmä vede, vždy v pozícii slabšieho).

V závere kapitoly cituje Kaplanová (s. 26) myšlienky Cathy Malchiodiovej (1998), ktorá si kla-
die otázku „prečo arteterapia investovala väčšinu svojej energie do výskumu významu obrazov 
radšej ako do výskumu procesu, v ktorom vznikajú“. V jednom skoršom editoriáli v American 
Journal of Art Therapy dokonca formulovala Malchiodiová (1995, in Kaplan, 2000, s. 27) dve 
základné, priam existenčné otázky arteterapie:
1. Je tvorba umenia inherentne terapeutickou?
2. Čo také ponúka arteterapeut, čo nemôže ponúknuť iný klinický pracovník?

Kaplanová v závere práce (s. 103) dáva na obe otázky kladnú odpoveď, t.j. tvorba je inhe-
rentne terapeutickou a arteterapeut môže ponúknuť niečo, čo iný klinický pracovník nemôže. 
Opiera sa, ale skôr o nepriame názory a je v tomto málo konkrétna. Pokúsim sa však relevantné 
údaje o arteterapii zhrnúť v dvoch ťažiskových aspektoch: 1. arteterapia ako liečebná metóda, 
2. arteterapia ako diagnostická metóda, ktoré sú z hľadiska medicíny kľúčové.
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5.2 Arteterapia ako liečebná metóda
Arteterapia je podľa Guimóna (2004, s. 173) súborom veľmi odlišných praktík vyžívaných 

vo vzdelávaní, rehabilitácii a psychoterapii. Medzi prvými dôkazmi o využívaní arteterapie ako 
liečebného prostriedku v psychiatrii je už spomínaný Brownov zápis z r. 1847 z Crichton Royal 
Hospital v Škótsku (Hogan, 2001, s. 43). Výskum na tému účinnosti arteterapie v liečbe zdravot-
ných porúch je však tradične kameňom úrazu. Arteterapia sa dlho nezaoberala rozdielmi me-
dzi zdravím a šťastím a hoci investovala mnoho úsilia do vývoja posudzovacích inštrumentov, 
priam nepochopiteľne sa nezaoberala otázkou účinnosti. 

V už spomínanej práci Kaplanová (2005, s. 95-100) uvádza dva benefity arteterapie v súvislos-
ti so zdravím: 1. arteterapia zvyšuje kvalitu života („art	as	life	enhancement“)125, 2. arteterapia 
má rehabilitačný potenciál („art	as	rehabilitation“). Umenie podľa nej facilituje vývin u detí a ďa-
lej má potenciál zlepšovať alebo udržiavať funkčnosť jedincov s vývinovými poruchami, moz-
govým poškodením, poruchami reči, rôznymi duševnými poruchami a celou škálou životných 
problémov. Na inom mieste svojej práce dáva Kaplanová (2005, s. 60-61) do vzťahu umenie so 
zdravím z evolučného pohľadu. Tento jej názor bol už spomenutý v stati o evolúcii umeleckej 
tvorby. Stručne pripomeniem: Kaplanová vyzdvihuje prácu Dissanayakeovej, ktorá chápe v evo-
lučnom zmysle umenie ako podstatu rituálov. Tie podľa nej poskytovali výhodu v prežití a ich 
význam pretrváva do dnes. Na príklade mestských dostihov palio konaných každoročne medzi 
staromestskými štvrťami v Siene, demonštruje ako takáto ritualizovaná činnosť podporuje sku-
pinovú kohéziu (podobne ako šport mohli by sme dodať- pozn. autora). Odvolávajúc sa na prácu 
sociológa Stewarta Wolfa (1993), ktorý viedol desiatky rokov výskum v malej komunite, zvanej 
Roseto v Pennsylvanii, dáva Kaplanová do vzťahu tento sociálny aspekt so zdravím. Wolf zistil, 
že úpadok kvality života, spájaný s rozpadom tradičnej kultúry talianskych imigrantov a nasle-
dujúca amerikanizácia, boli sprevádzané všeobecným zhoršením zdravia jej občanov. Kaplanová 
napokon uzatvára, že minimálne za účelom mentálneho zdravia, musíme do každodenného ži-
vota zaviesť umeleckú tvorbu (Kaplan, 2005, s. 61). 

Šicková-Fabrici, zakladateľka spirituálne-ekologickej arteterapie, pripomína Arnheimovo chá-
panie pojmu užité umenie, podľa ktorého „arteterapia je užité umenie“ (Šicková-Fabrici, 2006). 
Voľné umenie malo vždy cenu samo v sebe („L'Art	pour	l'art“), na rozdiel od užitého umenia, 
ktorého cena spočívala v tom, v čom sa angažovalo (Šicková-Fabrici, 2006). Umenie v liečivom 
kontexte označuje Šicková-Fabrici ako „L'Art	pour	la	santé“, termín prvý-krát použitý v r. 2000 
na sochárskom sympóziu v Dudinciach (Šicková-Fabrici J., 2002, s. 19). Výraz l'art	pour	la	santé 
je pomenovanie pre také umenie, ktorého ambíciou je cielene mobilizovať v človeku túžbu po 
spiritualite, ľudskej dôstojnosti, nádeji, po transcendentne, po zmysle. Jeho úlohou je iniciovať 
v tvorcovi aj v divákovi také procesy, ktoré by ho stimulovali k tomu, aby neubližoval sebe, 
druhým ľuďom, prírode, ale naopak, snažil sa o harmonizáciu, o ozdravenie (duchovné, telesné 
a duševné) celej svojej bytosti, vzťahov s druhými a prostredia, v ktorom žije (Šicková-Fabrici 
2002/2005). Rovnako ako Kaplanová i táto autorka považuje arteterapiu za efektívnu liečbu 
u jedincov s vývinovým, telesným, mentálnym, sociálnym postihnutím, s telesnou alebo dušev-
nou nemocou. U všetkých vekových kategórií. 

125 Pozn.: „enhancement“ – termín niekedy prekladaný ako „pozdvihnutie“.
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5.2.1 Predpokladané mechanizmy účinku arteterapie
Prochaska a Norcross (1999) rozlišujú v psychoterapii tzv. spoločné a tzv. špecifické fakto-

ry. Medzi spoločné	faktory	radia: pozitívne očakávanie, terapeutický vzťah, (Hawthornský efekt, 
ktorý sám o sebe nie je faktorom liečebným, ale je faktorom zmeny) a ďalej uvádzajú Fra-
kov (1991) názor, podľa ktorého tu patrí emocionálne nabitý, dôveryhodný vzťah, liečebný zá-
mer, racionálna či konceptuálna schéma a terapeutický rituál. Ďalej tu podľa Grencavagea & 
Norcrossa (1990) radia vrelý, inšpirujúci a spoločensky uznávaný terapeut, možnosť katarzie, 
osvojenie si a nácvik nového správania, skúmania „vnútorného sveta“ pacienta, sugesia a in-
terpersonálne učenie. Medzi terapeutické procesy zmeny radia títo autori (s. 22-26) zvyšovanie 
vedomia, katarziu, vyberanie (možnosť voľby), modifikáciu podmieneného podnetu, manipulá-
cia s následkami.

V arteterapii by sme mohli podobným spôsobom vyčleniť hypoteticky faktory, ktoré nie sú 
špecifické iba pre arteterapiu a ktoré zdieľa s inými expresívnymi terapiami (pohybovou terapiou, 
dramatoterapiou, muzikoterapiou) alebo aj s psychoterapiou. Spoločným základom všetkých 
bude pravdepodobne terapeutický	vzťah ako nosný substrát, v ktorom sa zmena odohráva, je 
„katalyzovaná“ a registrovaná. Je veľký predpoklad, že je zároveň nielen ihriskom, kde sa zmena 
odhráva, ale aj samotným účinným faktorom terapeutickej zmeny. Arteterapia je zvláštna tým, 
že vždy zahŕňa „tretieho“. Je veľmi pravdepodobné, že teórie, ktoré nebudú reflektovať význam 
„tohto tretieho“, nebudú schopné priblížiť podstatu arteterapie.

K nešpecifickým faktorom v arteterapii by sme mohli priradiť takisto Yalomove (1995, 1999126) 
liečebné faktory skupinovej psychoterapie, z ktorých väčšina sa veľmi pravdepodobne môže upla-
ňovať aj v arteterapeutickej skupine: 1.dodávanie nádeje, 2. univerzalita, 3. sprostredkovávanie 
informácií, 4. altruizmus, 5. korektívna rekapituálcia primárnej rodiny, 6. rozvoj sociálnych zruč-
ností, 7. imitácia správania, 8. interpersonálne učenie, 9. skupinová kohézia, 10. katarzia, 11. exis-
tenciálne faktory (zodpovednosť, základná osamelosť, nevypočítateľnosť osudu, sloboda, zmysel 
života, zmierenie sa so smrteľnosťou) (Liebmann, 2005, s. 21; Praško, 2004, s. 683-684).

Guimón (2004, s. 177-178) v súlade s psychoanalytickou teóriou predpokladá nasledovné te-
rapeutické mechanizmy: prechod	z	nevedomého	na	vedomé (vrátane katarzie), vhľad	(insight),	
sublimácia.

Šicková-Fabrici (2002, s. 19) uvádza nasledovné „rysy umenia“ významné pre arteterapiu: me-
taforickosť, schopnosť integrovať	(osobnosť i skupinu) a facilitovať	komunikáciu, schopnosť byť 
prostriedkom kanalizácie (ventilácie) emócií, sublimácie a katarzie.

Vojtová (2004) približuje pohľad nemeckej autorky Ingrid Riedelovej (1992), ktorá uvádza 
nasledujúce štyri „hlavné opory arteterapie“.

1. Proces tvorby. 
Väčšina arteterapeutov zdieľa názor, že už sám proces	tvorby	je liečivý. To je najmä stanovisko 

Kramerovej, ktorej prístup s problémovou mládežou sa opiera o koncept sublimácie. Aktívny	po-
stoj v terapii má význam pri budovaní sebadôvery a nezávislosti. Uplatnenie kreativity v tvorbe 
môže neskôr klient uplatniť aj mimo ochranný rámec terapie. Proces tvorby poskytuje rovnako 

126 Yalom, I.D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace, 1999, 704s. (in: Höschl, Libiger, Švestka 
(Eds. ), 2004, s. 687.
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priestor pre zmaterializovanie a externalizáciu problému, čím zároveň získava klient odstup a is-
tú mieru slobody. Tým je zároveň uľahčená verbalizácia problému.

Zákonitosti, ktoré platia v obrazoch, samé o sebe pôsobia liečivo. Vytvárajú totiž istú kompo-
zíciu a štruktúry, v ktorých sa klient učí zjednocovaniu protikladov, prekonaniu jednostrannosti 
(cez doplnkové farby, formy atď.) a rovnováhe medzi tvarmi –, čo sa opäť môže uplatniť aj v jeho 
živote. Súhrnne toto pôsobenie môžeme nazvať procesom integrácie.

2. Proces symbolizácie
Naše emócie týmto procesom získavajú vizuálnu podobu. Deje sa to prostredníctvom farieb 

a foriem. Práca so symbolmi je prácou „v zastúpení“, ktorá poskytuje klientovi „ochranu“ pred 
priamou konfrontáciou s neprijateľným obsahom. 

3. Proces rozhovoru a interpretácie
Psychodynamicky a psychoanalyticky orientovaní arteteapeuti, ku, ktorým patrí aj I. Riede-

lová pokladajú rozhovor a interpretáciu za neoddeliteľnú súčasť arteterapie. Hoci – uvádza Voj-
tová (s. 36) – tvorba môže spustiť dôležité procesy a uvoľniť liečivé sily, podľa Riedlovej „až	
rozhovor	môže	uviesť	obraz	do	kontextu	životného	príbehu,	vnútornej	a	vonkajšej	reality	maľujú-
ceho,	rovnako	ako	aj	kontextu	terapeutického	vzťahu“. Tento proces musia saturovať nasledujúce 
prvky: 1. emptatická prijímajúca atmosféra, 2. vlastný popis a výpoveď maľujúceho o vzniku 
výtvarného produktu a tom, čo to pre neho znamená, 3. doplňujúce otázky, pozorovania, asoci-
ácie, amplifikácie od terapeuta a skupiny, 4. z interpretrácií terapeuta a skupiny umožňujúcich 
presah do životného príbehu a problémov v ňom. Obraz je tu vnímaný ako spojenie vedomého 
a nevedomého.

4. Terapeutický vzťah.
Arteterapeutický vzťah sa líši prítomnosťou tretieho a síce výtvarného produktu. (Vojtová, 

2004, s. 37) J. Pechar špecifický typ prenosu v arteterapeutickej situácii nazýva „lateralizova-
ný prenos“ (Slavík 2005, s. 6). Schaverienová pri práci s psychotickými pacientmi používa po-
jem „prenos obetného baránka“ (Schaverien, 2006, s. 13-14). Mildred Lachmanová-Chapinová 
(2001), ako už bolo uvedené vystupuje pri práci s pacientmi so štrukturálnymi poruchami self 
sama aktívne ako tvoriaci partner vo dvojici. „Odkrývanie karát“ je v arteterapii diskutovaný 
postup, rozhodne sa však takto protiprenos stáva čitateľnejší a môže preto podporiť zrkadlenie. 
Myslím, že je vždy potrebné zvážiť svoju aktívnu výtvarnú účasť z hľadiska toho, čo to pacientovi 
môže priniesť. Nemalo by sa stať, že abstinujúci postoj je postojom „z núdze cnosť“, rovnako ako 
by si arteterapeut mal uvedomiť, že jeho tvorba môže pôsobiť zahlcujúco, odradzujúco a znižuje 
terapeutovu schopnosť koncentrovať sa na tvorbu a potreby pacientov.

Medzi nimi iba proces tvorby a v rámci neho aktívny postoj pacienta, externalizáciu problému 
a sublimáciu a tiež proces symbolizácie možno považovať za špecifické.

5.2.2 Výskum účinnosti arteterapie
Pauline Mottramová (2000) sa zaoberala metodológiou výskumu v arteterapii. Uvádza názory 

Chiesa a Fonagyho (1999), podľa ktorých je potrebné odlišovať medzi tzv. „efficacy“ a „effec-
tivness“ štúdiami. „Efficacy“ výskumy používajú „liekovú metaforu“ a sú prevádzané za prísne 
špecifikovaných podmienok. Ich „zlatým štandardom“ sú randomizované kontrolované štúdie 
(RCT). Podľa Seligmana (1995, In: Mottram 2000) sú tieto štúdie pre psychoterapiu zlou metó-
dou, nakoľko limitujú viacero kľúčových elementov tejto práce. Naproti tomu výskumy „effec-
tivness“ sú prevádzané za rutinných klinických podmienok a poskytujú tzv. dôkazy založené na 
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praxi (practice based evidence). Kaplanová (1998, In Mottram 2000) navrhuje, aby v arteterapii 
boli aplikované rovnako kvantitatívne aj kvalitatívne výskumy. Mottramová odporúča robiť kaž-
dé dva týždne 34-položkový tzv. CORE dotazník pokrývajúci subjektívny pocit pacienta, symp-
tómy, fungovanie, riziko.

V r. 2002 prezentoval Kevin Jones randomizovanú kontrolovanú štúdiu (RCT) krátkej skupi-
novej arteterapie v porovnaní so štandardne poskytovanou starostlivosťou, u pacientov s dia-
gnózou schizofrénie v Londýne (Jones, 2002). Výsledky nepreukázali signifikantný rozdiel na 
škále symptómov, interpersonálneho fungovania ani kvality života. Bol však prítomný nárast 
v seba-úcte a pokles v negatívnej symptomatológii v dvoch položkách. V r. 2005 publikovali 
Ruddy a Milnes z Univerzity v Leeds (Ruddy, Milnes, 2003, 2005) metaanalýzu všetkých rando-
mizovaných kontrolovaných štúdií publikovaných na Cochran's	Schizophrenia	Group's	Register 
a v britskom časopise Inscape, ktoré porovnávali účinnosť arteterapie so štandardnou alebo inou 
psychosociálnou intervenciou pri schizofréniách (Jonesova štúdia medzi nimi nebola). Spome-
dzi 61 identifikovaných štúdií iba 2 (!) spĺňali vstupné kritériá (n = 137). Išlo o štúdiu Greena 
z r. 1987 pozostávajúcu zo zmiešaných diagnóz (50% schizofrénií), v trvaní 20 týždňov (10 
stretnutí á 2 týždne) a štúdiu Richardsona z r. 2002 v trvaní 12 týždnov pri frekvencii á 1 týždeň, 
s dg. chronickej schizofrénie. Z výsledkov tejto mikro-meta-analýzy vyplýva, že RCT štúdie sú 
možné v oblasti arteterapie, avšak sú potrebné ďalšie evaluácie, či arteterapia pri vážnych du-
ševných poruchách je „prospešná či škodí“.127

Štúdie v spektre nepsychotických ochorení sú ešte zriedkavejšie a ťažko sa hľadajú. Okrajovo 
v článku venovanom arteterapii posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) u vojnových vete-
ránov spomína Colli et al (2006) prácu Johnsona et al z r. 1997, podľa ktorej bola arteterapia 
medzi 15imi rôznymi položkami (dramaterapia, skupinová terapia, menežment hnevu, vedenie 
denníka atď.) jedinou účinnou v zvládaní najzávažnejších symptómov PTSD. Ďalším zistením 
bolo, že iba počas arteterapie mohli veteráni tolerovať obsah s vojenskou tématikou. Ďalšia štú-
dia porovnávala účinnosť kresebnej a písomnej úlohy v liečbe nočných mor (Morgan a Johnson, 
1995, In: Colli et al, 2006), v ktorých vyšla „arteterapia“ účinnejšia.

V liečbe psychosomatických bolestivých porúch arte-psychoterapiou publikovali v r. 1998 
švédski autori Theorell et al. dvojročnú štúdiu s 24-mi pacientmi (22 žien, 2 muži). Vstupným 
kritériom boli dlho trvajúce psychosomatické obtiaže so stratou práceschopnosti minimálne 
jeden rok. Tri štvrtiny zotrvali v liečbe po dobu určenú lekárom, v priemere dva roky a boli 
vyšetrení ešte i o 6 a 48 mesiacov po ukončení liečby. Výsledky ukázali, že prvý rok liečby bol 
charakterizovaný emočnou nerovnováhou, sprevádzanou zvýšenými hladinami kyseliny močo-
vej. Významný ústup úzkostne-depresívnej symptomatiky bol pozorovaný po roku liečby a ten-
dencia k redukcii psychosomatickej symptomatiky po dvoch rokoch liečby. Jedna štvrtina zvýšila 
svoju pracovnú aktivitu.

Rád by som dokumentoval panujúce predstavy o povahe a možnostiach arteterapie v očiach 
psychoterapeuta. Podľa Krasulovej (2006) je arteterapia metódou voľby (teda hlavnou psycho-
terapeutickou intervenciou) pri náprave a liečbe a resocializácii takých psychických porúch, ako 
je schizofrénia, organické poškodenie CNS, mentálna retardácia a poruchy osobnosti typu bor-

127 Autori z tohto tímu vykonali obdobnú meta-analýzu prác zameraných na dramaterapiu u schizofrénie, avšak obdobne spome-
dzi 183 prác iba 5 splňovalo vstupné kritériá, pričom záver bol identický: „ Randomizované štúdie sú možné v tejto oblasti. 
Použitie dramaterapie u schizofrénie...by malo byť ďalej posudzované, keďže jej benefity či riziká nie sú nejasné.“ (Ruddy, 
Dent-Brown, 2007).
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derline. Tu má v rozvíjaní a reštitúcii symbolických funkcií prvoradé miesto. Pri práci s neurotic-
kými, narcistickými, psychosomatickými pacientmi, deťmi a závislými plní spolu s psychogym-
nastikou, psychodrámou, muzikoterapiou, ergoterapiou a relaxačnými technikami doplnkovú, 
pomocnú funkciu popri verbálnych, interakčných, na náhľad orientovaných psychoterapeutic-
kých aktivitách. Tu je podľa Krasulovej katalyzátorom sebapoznávania, maturácie, vytvárania 
náhľadu a práca s kresebným výtvorom sa dostáva do roviny komunikuácie, pričom možno 
výklad prevádzať v dvoch rovinách, objektovej a subjektovej. To je veľmi charakteristický pohľad 
psychoterapeuta a nemá nič spoločné s arteterapiou ako takou. Autorka neuvádza výskumy, 
ktoré by tieto názory podporovali a ako sme videli, ani vyššie zmienené výskumy neumožňujú 
jednoznačný záver. 

Žial, výskumy liečebnej účinnosti absentujú v arteterapii globálne. Preto záverom možno 
skonštatovať, že bez konzistentných dôkazov je pre účely medicíny založenej na dôkazoch vhod-
né počkať na ďalší výskum zameraný na verifikáciu liečivého potenciálu.

Iba upozorním, že tzv. „artterapie“ Jiřiny Průchovej (1997)128, ktorá sa veľmi ľahko vkráda 
medzi literatúru s označením arteterapia nemá s arteterapiou nič spoločného, keďže tu ide o mi-
mozmyslové pôsobenie obrazov na človeka, pričom arteterapia nikdy principiálne nevystúpila 
z rámca fyziologických možností človeka tak ako ich pozná aj medicína.

5.3 Arteterapia ako diagnostická metóda 
5.3.1 Projektívny aspekt tvorby (projekcia, interpretácia, symbol)
5.3.1.1 Projekcia

Najprv je potrebné si ujasniť nejednoznačnosť termínu projekcia, ktorý v užšom zmysle sa 
týka iba „psychologických“ mechanizmov, v širšom sa môže vzťahovať na akýkoľvek fenomén, 
vrátane „organického“.

Schlegel (2005, s. 93-94) približuje Freudove a Jungove názory na projekciu nasledovne. Podľa 
Freuda pri projekcii „vypudzuje ego zo seba to, čo mu je vo vlastnom vnútri nepríjemné“. V tom 
spočíva „mechanizmus projekcie“. (F X,228). Ďalej ilustruje jeho pohľad na nasledovných príkla-
doch: žiarlivá dáma projikuje svoju nevinnú zamilovanosť do zaťa vo forme žiarliveckých fantázií 
o manželovej nevere. Takisto sny podľa Freuda môžu byť často chápané ako projekcie. Vieru 
v démonov chápal Freud ako projekciu nepriateľských, nepripúšťaných impulzov voči mŕtvemu 
človeku. O projekcii ako obrannom mechanizme sa teda hovorí vtedy, keď sa city alebo hnutia, 
ktorým sa dotyčný bráni, pripisujú niekomu druhému. 

Ďalej uvádza Schlegel (s. 94), že podľa jeho vedomostí, Jung najprv hovoril o projekcii len 
vtedy, keď druhý človek alebo skupina ľudí (prípadne aj predmetov) bola prežívaná inak, než by 
zodpovedalo reálnej skúsenosti. Takže podľa Junga aj prenos je projekciou. Von Franzová (1999) 
približuje Jungov pojem projekcie, tak ako ho popisuje v Psychologische	Typen	(1960): „Projek-
cia	 znamená	 (v	 protiklade	 k	 introjekcii)	 premiestnenie	 subjektívneho	 deja	 do	 nejakéh	 objektu...	
Jedná	sa	 rovnako	o	 trýznivé,	 nekompatibilné	obsahy,	ktorých	sa	 subjekt	projekciou	 zbavuje,	 tak	
i	o	pozitívne	hodnoty,	ktoré	sú	subjektu	z	nejakých	dôvodov,	napr.	následkom	sebapdenenia,	ne-
dostupné....	Projekcia	spočíva	na	archaickej	identite	subjektu	a	objektu,	ktorá	je	pozostatkom	ich	
prapôvodnej	psychickej	neodlíšenosti,	charakteristickej	najmä	pre	raný	 infantilný	stav,	v	ktorom	
nie	je	rozdiel	medzi	našou	nevedomou	psyché	a	vonkajším	svetom.	Ako	projekcia	je	však	nazývaná	

128 Průchová J.: Psychosomatická artterapie, původní česká rekondiční a regenerační metoda. Med. Rev., 4, 1997, 5, s. 29-30.
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až	vtedy,	keď	vyvstane	nutnosť	zrušenia	identity	s	objektom“..., napríklad vtedy, keď začína byť ru-
šivá, pretože znižuje prispôsobivosť (Von Franz, 1999, s. 8-9). Pojem projekcia je pravdepodobne 
staršieho dáta, ktorý v tej dobe nebolo nutné, obzvlášť v dobe po zavedení kinematografie, 
vysvetľovať. Je to asi ako dnes povedať „on-line“ alebo „software“. V širšom zmysle je projekcia 
asi blízka všeobecnému pojmu externalizácia.

5.3.1.2 Interpretácia
Diagnostika v projektívnych testoch sa najčastejšie opiera o akúsi „verbálnu metaforu“, v kto-

rej je obraz, alebo jeho nejaký vizuálny aspekt ekvivalentom slova či myšlienky. Proces, ktorým 
k tomuto prevodu dochádza, sa nazýva interpretácia. V širšom zmysle sa, ale môže interpretácia 
vzťahovať nielen k artefaktu, ale i  procesu jeho vzniku, ba i následným javom, ktoré vznikajú pri 
jeho vnímaní či hodnotení. V arteterapii je to veľmi nejednoznačný a široký pojem. Interpretáciu 
možno vztiahnuť ku všetkému. Ku prípravnej fáze, v ktorej si jedinec vytvára s médiom kontakt. 
Interpretovať možno médium, ktoré si vyberá, v prípade plastiky jej vzťah k podložke, v prípade 
obrazu jeho formát, či je na šírku či na výšku. Využitie priestoru, farieb, dynamiku produktu, 
či nás núti odstúpiť či priblížiť sa. Jednoducho, akýkoľvek formálny aspekt. Ďalej možno hod-
notiť detailnejšie námet. Či ide o abstraktnú tvorbu, semi-štruktúrovanú, či o figurálny prejav. 
O nápodobu či o tvorbu z predstavy alebo z pamäti. Ďalej možno hodnotiť používanie rôznych 
materiálov, ich kombinácie, štruktúru, vrstvenie. Takto možno pokračovať donekonečna. V zá-
sade môže byť objektom interpretácie artefakt, proces tvorby, alebo všetka ostatná interakcia 
subjektu s artefaktom. Špeciálnym prípadom je, ak do interpretácie zahŕňame interpersonálnu 
(prenosovú) rovinu, tak, ako by sme to činili v štandardnej psychoterapii.

V psychoanalýze je pojem predsa len jasnejší, nevzťahuje sa na objekt interpretácie, podstat-
ný je jej mechanizmus. Ako uvádzajú Prochaska a Norcross (1999, s. 42), môže byť interpretácia 
vnímaná prakticky až ako synonymum analýzy a citujú Greensona (1967): „Interpretovat	zna-
mená	 udělat	 z	 nevědomého	 jevu	 vědomý...	 analytik	 používá	 vlastní	 nevědomí,	 empatii	 a	 intuici	
stejňe	jako	své	teoretické	znalosti	k	tomu,	aby	dospěl	k	určité	interpretaci.	Interperetovávaním	se	
dostáváme	za	to,	co	je	zjevné	a	přidělujeme	psychologickým	jevům	význam	a	příčinnou	souvislost“. 
Šicková-Fabrici (2001, s. 101) uvádza názor dvoch českých odborníkov v oblasti psychoterapie 
a arteterapie na problematiku interpretácií: Podľa Kratochvíla (1970), známeho kroměřížskeho 
psychológa a psychoterapeuta, sú interpretácie do značnej miery arbitrárne, pretože sa nedá 
pracovať s nejakým apriorným modelom výkladových teórií, šablonou či príručkou, podľa kto-
rých by bolo možné jednoznačne a spoľahlivo odhaliť pravdu alebo skryté motívy autora. Podľa 
Slavíka (2000), pedagóga a autora pojmu artefiletika, sú interpretácie výtvarného diela založené 
na predpoklade, že kresba, maľba, plastika, nie sú iba „samými sebou“, ale aj niečo znamenajú. 
Obsahujú latentné, na prvý pohľad neprístupné významy. Pri interpretácii ide podľa neho o pri-
radenie zrozumiteľných významov k určitému prvku alebo súboru príznakov. Za valídnu inter-
pretáciu, upozorňuje Šicková, však môžeme považovať iba takú, ktorá je nezávisle „prečítaná“ 
rôznymi odborníkmi totožne (Šicková-Fabrici, 2002, s. 101).

Na tomto mieste by som chcel poukázať na skutočnosť, že historicky došlo k akémusi pre-
pojeniu pojmu interpretácia s pojmom symbolika. Súčasne, akoby „skrytý“ alebo „latentný“, 
okamžite znamenal „symbolický“. Ako ilustráciu uvádzam pohľad Ingrid Riedlovej, nemeckej 
psychoterapeutky. Podľa nej (Riedel, 2002, s. 15) sú „obrazy	takové	výtvory,	v	nichž	se	vyjadřuje	
symbolizující	výrazový	potenciál	naší	psyché“.	Ešte jasnejšie (s. 17): „Obrazy	 jsou	symboly,	pří-
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padně	kombinacemi	symbolů.	 Proto	se	 na	obrazy	můžeme	dívat	 jako	 na	 symboly	a	 jako	 také	 je	
interpretovat.	Co	platí	pro	symboly,	platí	i	pro	obrazy.	Jako	všechny	symboly	jsou	obrazy	tím	co	
sjednocuje	protiklady	a	tak	vytváří	smysl...“. Ako je jasné z kapitoly venovanej prehľadu teórií 
umenia, psychologický pohľad nie je samozrejme jediný, z ktorého možno dielo „interpretovať“ 
(viď Chalumeau, 2003). Považujem však za nevyhnutné sa venovať podrobne pojmu symbol, 
ktorý hlboko infiltroval do arteterapeutického slovníka. 

5.3.1.3 Symbol
Symbol (z gr. symbolon = poznávacie znamenie, symballein = hodiť dohromady, zhrnúť) je 

podľa Kastovej (2000, s. 23) viditeľným znamením neviditeľnej skutočnosti. Pri interpretácii pát-
rame vždy po neviditeľnej rovine, ktorá je za viditeľnou realitou a hľadáme medzi nimi spojenie. 
Symbol sa vždy vyznačuje prebytkom významov, pričom túto významovú bohatosť nemôžeme 
nikdy celkom vyčerpať. Ďalej píše: „symbol	a	to,	čo	reprezentuje,	spolu	teda	nejako	vnútorne	
súvisia,	nie	je	možné	ich	od	seba	oddeliť.	Práve	tým	sa	symbol	líši	od	znaku“ (Kast V., 2000, s. 23). 

Podľa Beckera (2002, s. 5) slovo „symbolon“ nachádzame prvý-krát na staroegyptskej olovenej 
značke, aké sa v antike z rôznych materiálov používali ako preukazné známky – latinsky tessera. 
Pôvodne tessera znamenala to isté, čo symbolon, až neskôr sa pojem skondenzoval na znamenie, 
na obrazové zdelenie, ktoré tessera niesla. Zároveň sa však slovo symballein používalo vo zvra-
toch, ktoré opisovali zbieranie, skrývanie, či zastieranie. Znamenie, ktoré sa stalo symbolom, te-
da šifrovalo, maskovalo zjavný zmysel znázornenia alebo výpovede: nezasvätený pozorovateľ už 
takto zakódovanú výpoveď nebol schopný porozumieť. Okrem toho znamenalo symbolum tiež 
zhrnutie vierouky určitého náboženského spoločenstva v niekoľkých základných výpovediach. 
Takémuto zhrnutiu bolo vždy vlastné niečo tajuplné, arcanum. V Beckerovom chápaní (Becker 
U, 2002, s. 287) je symbol komplexnej povahy. Z jednej strany ponúka svoj obsah rozumu, no 
na druhej je rozumom nepostihnuteľný, pretože obsahuje iracionálne zdelenie. Oslovuje teda 
myslenie i cítenie. Kastová (Kast V., 2000, s. 24) vysvetľuje, že symbolu nie je možné priradiť 
nový význam prostredníctvom dohody (ťažko si vieme predstaviť, že by zelená dostala význam 
vášne, vitality, utrpenia, ktoré sa spájajú s červenou farbou). Ľahko si však môžeme predstaviť, 
že prekrížený nožík a vidličku nahradí tanier a lyžička pre označenie reštauračného zariadenia, 
pretože ide o znak, ktorý nič neskrýva, nemá prebytok významov, má iba zástupnú funkciu. 
Avšak i znak, napríklad číslo, ktoré označuje konvenčne počet, môže získavať povahu symbolu 
(napríklad trinástka je tradične symbolom nešťastia). Deje sa to najmä vtedy, keď zaujímame 
k svetu tzv. symbolizujúci postoj. V symbolizujúcom postoji ide o proces projekcie: projikujeme 
naše nevedomie do manifestnej reality. Nemôžeme však projikovať hocijakú tému, ale – podľa 
povahy symbolu – iba tému, ktorá má nejakú vnútornú súvislosť s našou existenciou (Kast V., 
2000, s. 28).

Vzťahu znaku a symbolu sa venuje sémiotika (náuka o znakoch). Štofko (2007, s. 286) prináša 
nasledovný prehľad: Podľa Ferdinanda de Saussura je znak jednotou označujúceho (signifiant) 
a označovaného (signifié), t.j. formy a obsahu. Pri iniciovaní základov sémiológie/sémiotiky vy-
chádzal de Saussure predovšetkým zo svojich poznatkov z oblasti lingvistického štrukturaliz-
mu. Saussurov systém znakov bol dichotomický. Podľa neho súčasťou štruktúry prirodzených 
jazykov je langue (jazykový systém) a parole (jazykový prehovor), pričom každý jazyk možno 
skúmať zo synchrónneho (súčasného) a diachrónneho (historického) hľadiska. Podľa amerického 
logika a filozofa Charlesa Morrisa sa sémiotika delí na sémantiku (náuka o význame), syntax 
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(náuka o jazykovej skladbe) a vpragmatiku (náuka o vzťahu medzi znakmi a ich užívateľmi). Ďalší 
americký logik a filozof Charles Sander Peirce rozoznával tri druhy znakov: 1. ikon, 2. index a 3. 
symbol. Ikonické znaky sa podľa neho vyznačujú vonkajšou zhodnosťou s označovaným objek-
tom či udalosťou (fotografia, mapa, diagram, chemický vzorec, zvukomalebný výraz). Index je 
kauzálnym vzťahom medzi označujúcim a označovaným (vrásky – staroba, radosť – pozitívna 
správa). Symbol vyjadruje arbtirárny (zástupný) a konvenčný (dohovorený) vzťah medzi ozna-
čujúcim a označovaným. Symbolmi môžu byť rôzne kódy, ktoré sú používané jednak na vyjad-
renie správ (morzeovka, semafor, slepecké písmo, dopravné značky), alebo sú to kódy vysoko 
dvojzmyselné a významovo nejednoznačné (konotačné). Tento druh symbolov je typický najmä 
pre oblasť umenia. 

Freud, ako uvádza Schlegel (2005, s. 125) pod symbolizáciou chápal pevný vzťah medzi tým, 
čo sen mieni a obrazom, ktorým je to znázornené. Sen má tendenciu vystupovať v deformovanej 
podobe. K mechanizmom deformácie radil vizualizáciu a dramatizáciu, čím mal na mysli (s. 124) 
transformáciu predstáv a myšlienok, ktoré sú podkladom sna, do obrazov a obrazných scén. 
Abstraktné vzťahy sú pritom prevedené na konkrétne a odpadajú čisto gramatické vzťahy. „Ako 
v primitívnej reči bez gramatiky je vyjadrený len surový materiál myslenia“ (F XV,20). Vizualizá-
cia a dramatizácia sú teda podľa Freuda primitívnymi formami prejavu a snenie regresiou. Ďalší-
mi typmi deformácie sú zhustenia (s. 126), presun, symbolizácia, sekundárne spracovanie (ktoré 
vytvára dojem súvislého deja). Určité rysy deformácie považoval Freud za archaické a možno ich 
chápať ako regresie na skoršie štádiá kultúrneho vývoja. To, čo bolo najprv zmyslovým vnemom 
a neskôr spomienkou naň, sa neskôr stáva slovom a toto nakoniec myšlienkou. Pri vizualizácii 
snových myšlienok pri snovej práci sa, ale tento vývoj vracia späť. K archaickým rysom radí 
aj symbolizáciu. Symbolizácie sú podľa neho súčasťou archaického dedičstva a nepochádzajú 
z individuálnej skúsenosti snívajúceho. K archaickým rysom radí aj presun do opaku. Pripomína, 
že slovo „altus“ znamená súčasne vysoký, ale aj hlboký, „sacer“ znamená svätý, ale aj prekliaty 
(Schlegel, 2005, s. 126-127).

U nás o problematike symbolov referovala vyčerpávajúco Krasulová (2006). Cituje názory 
množstva autorov, ktorí sa symbolom a symbolickým funkciám venovali. Medzi nimi D. Beres 
odlišuje tzv. osobné symboly, ktoré sa vzťahujú k osobnej histórii človeka a univerzálne symboly, 
ktoré sú znovuvytvárané každým človekom mimo jeho vnímania a skúsenosti. Ich univerzali-
ta vychádza zo spoločnej skúsenosti ľudstva (mýty). Toto tvrdenie je v súlade s Jungovým ná-
zorom, podľa ktorého iba tzv. „archetypálne“ obrazy majú relatívnu významovú konštantnosť, 
pri všetkých ostatných je treba hľadať význam s pomocou dotyčnej osoby (Jung 1991/1954, 
s. 106).

Krasulová ďalej uvádza prehľad vývinu symbolických funkcií. Podľa Piageta sa symbolická / 
sémiotická funkcia vynára cca v 18-om mesiaci života. K tomu je potrebná tzv. oddialená nápo-
doba predlohy, ktorú dieťa nevníma. Drievko je auto, mávanie rukami let vtáka, je to hra akoby. 
Preverbálna a presymbolická skúsenosť sa však nestráca. Pretrváva ako súčasť emocionálnej 
a implicitnej pamäti vďaka limbickému systému. Esenciálnou zložkou symbolizmu je schopnosť 
vytvoriť si mentálnu reprezentáciu neprítomného objektu. Na presymbolickej úrovni je zá-
stupcom neprítomneho objektu tzv. substitút (dudel, plienočka, kúsok vankúša, napokon i časť 
vlastného tela). Vo vývine musí dieťa najprv byť schopné vnímať substitút ako rovný pôvodné-
mu objektu (Wilson, 2001, s. 41) a neskôr, že symbolický objekt reprezentuje pôvodný objekt, 
ale líši sa od neho. Dosiahnutie tejto kognitívnej úrovne, v ktorej je subjekt schopný percipovať 
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a podržať obraz v mysli, nazýva Piaget (1951, In: Wilson, 2001, s. 40-41) „objektnou stálos-
ťou“; tá je nevyhnutným krokom k dosiahnutiu toho, čo psychoanalytici nazývajú „libidinálnou 
objektnou konštantnosťou“ (Freiberg, 1969, tamtiež). Symboly sú podľa Langa (In: Krasulová, 
2006) uzlové body psychickej sily, ktoré voči prežívaniu pôsobia ako magnet voči železným pi-
linám. Podľa Beresa (1960, In: Wilson, 2001, s. 41) je symbolizmus kruciálnym typom mentálnej 
reprezentácie, pretože poskytuje stavebné kamene pre ďalšie, komplexnejšie mentálne repre-
zentácie: obrazy, fantázie, myšlienky, koncepty, sny, halucinácie, symptómy, reč. Symbol v tom-
to ponímaní je teda „reprezentačným objektom, ktorý môže byť evokovaný v neprítomnosti 
okamžitého vonkajšieho (alebo vnútorného) objektu“ (Beres, 1968, in: Wilson, 2001, s. 40-41), 
preto tvorí premostenie medzi svetom reality (ako stimulom) a ľudským správaním, myslením 
a fantáziou (ako odpoveďou) (tamtiež). Jestvujú pravda pochybnosti o nedostatku objektnej 
stálosti v prvom roku života vychádzajúce z empirických štúdií (Fonagy, Target, 2005, s. 107). 
Rané dôkazy o relatívne pozdnom formovaní objektnej stálosti vychádzali práve z piagetovské-
ho modelu založeného na manuálnom vyhľadávaní, o ktorý sa opierajú Wilsonová aj Krasulová 
a ktorý v psychoanalýze reprezentuje Mahlerovej vývinový model (viď neskôr v kapitole o psy-
chodynamických východiskách arteterapie). Fonagy a Targetová (2005, s. 107) uvádzajú Spel-
keho štúdiu (1985,1990) s použitím oklúznych testov s prekvapením ako závislou premennou, 
ktoré dokázali, že dojčatá už v troch mesiacoch majú schopnosť reprezentovať trvalú existenciu 
skrytého objektu a usudzovať napr., že objekt, ktorý bol zakrytý, sa znova objaví. Kojenec teda 
predpokladá, že hmotné objekty sú kohézne, ohraničené a pevné. Podľa Fonagyho a Targetovej 
je Mahlerovej vývinový rámec vhodný pre rýdzo psychologický svet dieťaťa. Zatiaľ, čo v hmot-
nej telesnej sfére si dieťa objekt uvedomuje, nie je možné to isté povedať o jeho duševnom či 
psychologickom self, ktoré reprezentuje duševné stavy presvedčenia a túžby. Uvádzajú názory 
Gergelyho (1991) a Sterna (1993), podľa ktorých je kľúčovým rysom spomínaných schopností 
dojčaťa senzitivita voči abstraktným, amodálnym vlastnostiam a cross-modálnym invarian ciám, 
skôr než k modálne špecifickým hmotným rysom. Kojenec pravdepodobne neprežíva svet kon-
krétne, ako si to predstavovala Margaret Mahlerová a klasická psychoanalytická teória, píšu 
(Fonagy, Target, 2005, s. 107).

Ďalej Krasulová (2006) približuje kategorizáciu symbolov. Sarnoff odlišuje dva druhy symbo-
lov: evokatívne symboly a komunikatívne symboly. Evokatívne symboly môžu byť podľa Piageta 
oneirické (snové) alebo ludické (hrové). Ich úmyslom nie je komunikácia druhému človeku. Ide 
len o hľadanie expresie, vyjadrenia vnútorných pocitov. V ranom veku a v období latencie 6-12 
rokov má komunikácia ešte nízku prioritu pre dieťa. Tieto symboly sú egocentrické, sú víťazstvom 
narcizmu. Nástup puberty a adolescencie vedie k rozvoju komunikatívnych symbolov, ktoré sú 
používané ako nástroj kontaktu s realitou a ovládanie budúcnosti. Vyjadrujú spomienku, ale zá-
roveň berú zreteľ na senzibilitu poslucháča, teda pozorujúceho objektu. Oznamujú, komunikujú. 
Tento posum ku komunikatívnemu symbolu je spojený s rozvojom tzv. pozorujúceho zámeru 
v oku psychiky, dochádza k vyššej úrovni sebareflexívneho uvedomovania, čo je odvodené z in-
ternalizovanej objektovej skúsenosti. Komunikatívny symbol je víťazstvom altruizmu, testovania 
reality a non-egocentrických vplyvov v prospech objektových vzťahov (Krasulová, 2006).

Kramerová (2000) sa opiera vo svojom prístupe k pochopeniu symbolu o najmenej tri hľadis-
ká. Prvým a základným, z ktorého vychádzajú ďalšie dva, je už spomínané etologické hľadisko. 
Pripomeniem, že Kramerová sa nechala inšpirovať dielom Konrada Lorenza a upozorňuje na 
niektoré spojitosti umenia s javmi, ktoré popisuje etológia (s. 175). Rozlišuje kategoriálnu a te-
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ritoriálnu percepciu a zároveň predpokladá prítomnosť vrodeného spúšťacieho mechanizmu. 
Umenie prirovnáva k supernormálnemu objektu. Podľa nej zdieľajú schopnosť stimulovať náladu 
a „apetít“ (s. 175). 

Druhým aspektom je vývinové hľadisko. Vo vývine schopnosti tvoriť symboly sa zúčastňujú 
podľa nej dva odlišné mechanizmy (s. 177). Na jednej strane schopnosť percepčného aparátu 
abstrahovať markantné črty z množstva náhodných atribútov, na druhej strane schopnosť indi-
viduálneho rozpoznania a tvorby väzieb medzi vybranými členmi toho istého druhu. Základným 
predpokladom, na ktorom sa neskôr môže vyvinúť umenie, vraví (s. 179), je fenomén precho-
dového objektu, ktorý sa u dieťaťa objavuje okolo piateho mesiaca života a je charakterizovaný 
objavom už spomínaného „substitútu“, ktorému Winnicott (1965) hovorí prechodový objekt. 
Ďalším dôležitým momentom v zrení dieťaťa je reakcia strachu, ktorá sa objavuje okolo ôsmeho 
mesiaca, ako reakcia na tvár neznámeho subjektu (s. 178). Podľa nej rovnako umenie ako i pre-
chodové objekty slúžia ako most medzi vnútorným a vonkajším svetom a pre obe je spoločná 
benígna ilúzia (s. 179). Pravda, nevidí medzi nimi priamu vývojovú súvislosť, keďže v porovnaní 
s umením mu chýbajú ešte ďalšie dve dôležité charakteristiky symbolu (s. 179): a to jednak to, 
že ide o nájdenú vec, ktorú sa dieťa nijako nesnaží upraviť a hlavne to, že prechodový objekt ne-
nesie viacerov významov a viaže sa výlučne k osobe matky (a možno len jednému jej aspektu). 

Tretím hľadiskom je formálna analýza a kultúrna norma. Symbolizácia podľa nej (s. 180) viac 
závisí na schopnosti abstrakcie, než na emočne podloženej schopnosti si vybaviť špecifickú for-
mu. V umení je protiváha abstrakcie a špecificity vyvážená. V každom diele sa stretávame s or-
ganizujúcim princípom, schémou štýlu, ktorá slúži ako oporná kostra či štruktúra. Do nej vpísané 
individuálne črty ju potom napĺňajú životom a záujmom. Odlišuje dva druhy štýlov, či organizu-
júcich princípov (s. 181): prvým sú neosobné (univerzálne) jednoduché tvary, ktoré sa objavujú 
naprieč kultúrami: kruh v rôznych podobách ako mandala či zobrazenie slnka, schématický výraz 
tváre, tvary ako trojuholník, štvorec, kríž a špirála a pravdepodobne by tu mohli byť zaradené aj 
farby (s. 181). Na tieto tvary (Gestalten) nasadajú kultúrne-špecifické paralely, ktoré odrážajú to, 
čomu ona hovorí „Weltanschauung“ („world-view“) (a, čomu hovorí Michael Baxandall „period	
eye“ – dobové oko – In: Kesner, 2005, s. 14). Sme až udivení, vraví, akú silu majú tieto kultúrne 
normy a viery na umelcovu tvorbu, jednak vo výbere témy a formy, jednak v opomínaní niekto-
rých tém a spôsobov prezentácie, až sa im umelec a kultúra nielen vyhýbajú, ale sú pre nich 
až nepredstaviteľné (s. 181). Ako príklad vplyvu kultúry (s. 182) uvádza kontrast schématickej 
prezentácie, v ktorej dominujú geometrické tvary, tak ako v antickom Grécku, alebo môžu byť 
úplne rozpustené v individualizovanom prejave pozdného baroka. Ich proporcia sa samozrejme 
môže meniť a v obdobiach umeleckého úpadku sledujeme absenciu týchto komplementárnych 
zložiek, ako to je v prípade egyptského umenia 26. dynastie či plastike imperiálneho Rímu, v kto-
rých zavládla rigídna schématizácia bez života, alebo obdobie pozdného baroka či žánrová maľba 
19. storočia, kde sa umenie dezintegrovalo do premrštenej sentimentality v absencii štruktúry či 
formálnej ekonómie tvorby (s. 182-183).

Podľa Filingeriovej, ktorá je paleoantropologička, (2002, okt.) symbol vo funkcii znaku nahrá-
dza skutočný akt. Podľa nej, ale pôvodná funkcia symbolu (2002, marec) tkvie v menežmente 
emócií a preto presahuje sémantický kontext. Ako vidíme, zhoduje sa s Beckerom (viď vyššie), 
ktorý tvrdí, že symbol oslovuje rozum rovnako ako city. Filingerová rovnako vychádza z grécke-
ho významu slova symbol (symballein) a prirovnáva ho k sútoku dvoch riek, v ktorom dochádza 
k miešaniu významov. Upozorňuje teda na hybridnú povahu symbolu (marec 2002), ktorý nesie 
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viacero významov. Privilegovaným miestom pre hybris je podľa nej sen. Vychádza z Freudovho 
konceptu kondenzácie (zhustenia) obrazov. Už pred sto rokmi popisoval Freud vo Výklade snov 
substitúciu a kontamináciu ako dva mechanizmy kondenzácie rôznych psychických obsahov, 
kde v snahe uniknúť represii, nahrádza v sne obraz emóciu. Za symbolom sa tak skrýva investo-
vaný afekt, ktorého sa snívajúci jeho zobrazením zbavuje. Tvorba symbolu preto slúži k ochrane 
pred represiou, dvoch alebo viacerých kondenzovaných významov, ktoré nesú subsymbolickú 
emočnú valenciu. To súhlasí s predstavou o evokatívnom symbole, ktorého účelom je evokovať 
emóciu. Trochu odlišné je chápanie pojmu symbol u Ernsta Jonesa (1923) v „The	Theory	of	Sym-
bolism“, ako ho cituje Naumburgová: „Iba to, čo je vytesnené, je symbolizované; iba to, čo je 
vytesnené, musí byť symbolizované...“ (Naumburg, 1950, s. 22). Ide ale v zásade o nuansu toho, 
čo sa myslí pod pojmom vytesnené.

Filingerová (okt. 2002) sa vo svojom prístupe opiera o širší koncept, tzv. reprezentačného 
modelu a pripomína názor Piageta (apr. 2005), podľa ktorého je pôvod konceptuálneho systému 
v senzo-motorických internalizovaných vzorcoch. Pajaczkowska (2002, s. 89) dokonca tvrdí, že 
v ranom detstve je myslenie neoddeliteľné od pocitov a zmyslové pocity majú veľmi blízko 
k emocionálnym pocitom. Splynutie ega a id preto v ranom detstve vytvára reprezentácie, ktoré 
sú zmyslovo zameniteľné – synestézie. Až vyvíjajúce sa ego jedinca, v dobe, keď sa oddeľuje ego 
od id, „ja“ od „ne-ja“, oddeľuje zvuk od zraku, emocionálnu bolesť od fyzickej, úzkosť od telesnej 
nevoľnosti. Podľa psychoanalytickej predstavy (tamtiež) sa reprezentácie a fantázie v predgeni-
tálnom štádiu organizujú okolo epistemofilického pudu a jeho zvedavosti po „výskumoch“. Filin-
gerová (apr. 2005) ďalej pokračuje, že sémantické kategórie a koncepty zakladajúce sa na obra-
zoch pochádzajú zo senzorickej kategorizácie, ktorá tvorí základ abstraktných konceptov. Takéto 
schématizácie predchádzajú verbálnu komunikáciu. Kategorizácia je vnímaná ako predpoklad 
konceptualizácie. Ako bolo uvedené, navrhuje rámec, v ktorom proces symbolickej organizácie 
vo vzťahu k potrebe sociálnej organizácie a komunikácie zahŕňa aj menežment emócií. Uvádza, 
že reprezentačné prototypy emócií vo forme obrazov zoskupujú subsymbolickú skúsenosť, ktorá 
predchádza verbálnemu jazyku. Podporuje tézu W.Bucciho (1997), že ľudia, pri svojom zrode, 
ešte bez jazyka a organizovanej podpory, fungovali v subsymolickom nonverbálnom mode cez 
prototypické obrazy, ktoré môžu byť považované za metafory emočnej schémy, prototypné 
neverbálne symboly späté s emóciami. Je možné sa domnievať, že človek začal kategorizovať 
obrazy, deliac induktívne svet okolo do základných kategórií. 

Ešte raz sa vrátim k Ingrid Riedlovej, ktorú som citoval v úvode tejto state. Budem pokračovať 
v jej citovaní (Riedel, 2002, s. 18). „Jako všechny symboly, ktoré v sobě zahrnují to, co by se 
jinak beznadějně rozpadlo, jsou obrazy znameními směřujícímí proti chaosu, proti ztrátě smyslu 
a – emocionálně viděno – proti úzkosti. Tyto výtvory, byť by úzkost obsahovaly, jsou jakýmisi 
nádobami, ktoré jsou  sto tuto úzkost do sebe pojmou a spoutat.“

Vo fylogenéze ľudstva sa prvé prejavy symbolizmu spájajú s jaskynnými kultúrami Homo 
erectus prvej doby ľadovej, t.j. pred asi 750 tisíc rokmi, v dobe, keď človek začal používať oheň. 
Ako uvádza Frankl (2003, s. 61), stretávame sa tu s prvými rituálmi požierania mozgov a obja-
vuje sa prvý symbolický tvar – do kruhu poukladané lebky, všetky perforované na tom istom 
mieste. Domnieva sa, že to, čo my robíme symbolicky, „priberáme z nápadov predkov“, oni robili 
doslova, „priberali z mozgov svojich predkov“. Jung (1993, s. 186-187) pripomína symbolický 
význam kruhu, magického kruhu, zvaného temenos, alebo v sanskrte mandala. Je to prostriedok 
k ochrane centra osobnosti pred tým, aby bolo vytiahnuté von a ovplyvňované zvonka. Myš-
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lienku magického kruhu vo forme vykonávania „obchádzok“ (circumambulantio), alebo kreslenia 
kruhov, radí k apotropaickým kúzlam, teda takým, ktoré majú odohnať zlo. K proto-symbolic-
kým aktivitám však určite patrilo už používanie a výroba prvých nástrojov, ktoré považuje Frankl 
za základ vzniku kultúry. Z obdobia spred asi 100 tisíc rokov pochádzajú ešte nápadnejšie dôkazy 
o existencii symbolickej mysle. Frankl (2003) uvádza prvé prejavy u neandertálcov, ktorí pocho-
vávali svojich príbuzných s nástrojmi, jedlom a niekedy, zviazaných do embryonálnych polôh, 
čo odkazuje na silnú vieru v posmrtný život. Licia Filingeri (2005/2007) z Janova uvádza novšie 
nálezy súvisiace so symbolikou červenej farby. V jaskyni Blombos v Južnej Afrike bolo okrem iné-
ho nájdených 8 tisíc kúskov červeného okru, staré 70 tisíc rokov, na ktorých sa nachádzajú vryté 
znaky a v Izraeli v jaskyni Qafzef boli nájdené ľudské kostrové pozostatky staré 90 tisíc rokov 
a v jaskyni Khavcekh 100 tisíc rokov, pokryté červeným okrom. Medzi prvým figurálnym ume-
ním nachádzame plastiky ženských figúr – tzv. venuše a plastiky zvierat v období gravetienu, 
pred 35 – 25 tisíc rokmi (Frankl, 2003, s. 97). Iba v Brne bola nájdená jedna plastika muža. Vrchol 
dosahuje prehistorické umenie v podobe magdalénskeho jaskynného umenia pred asi 17-12 ti-
síc rokmi, v ktorom dominujú obrazy vtedajšej fauny (s. 102), obzvlášť raticová zver, ale objavujú 
sa tu už prvé hybridné zobrazenia – postava čarodejníka s rohatou maskou bizóna v jaskyni Les 
Trois Freres (103) a obraz tehotnej samice s nápadnými rohmi v jaskyni Lascaux (s. 105). Medzi 
plastikami nachádzame už skôr figúry človeka-šelmy z El-Juyo, Santander, Španielsko a slono-
vinovú plastiku s telom človeka hlavou leva z južného Nemecka z Hohlestein-Stadeil z obdobia 
aurignacien (datovaného na 30-26 tisíc rokov). S hybridnými tvormi sa stretávame v neskoršej 
histórii mnoho-krát, čarodejník je predchodcom diabla, známe sú mýtické tvory ako Sfinga, 
kentauri, Gorgona atď, rozšírené bolo používanie masiek. Zooantropomorfné figúry odrážajú 
ľudskú, ale i zvieraciu podobu, sú týmto nadprirodzené a nesú charakteristiky oboch. V ďalšom 
vývoji magdalénskeho umenia sa pokojné harmonické scény menia v zúrivé krviprelievanie, zvie-
ratá sú dobodané šípmi, charakter malieb má stále drsnejší, falický charakter. „Oštep znamená 
penis, rana znamená vulvu“ píše Frankl (s. 106). S nástupom patriarchálnych spoločností sa opäť 
stretávame s kruhovými tvarmi, ktoré pôvodne asi symbolizovali uzavretosť, bezpečie a potravu 
jaskýň a sídlisk (s. 118). Na Blízkom východe sa pred 8-9 tisíc rokmi stretávame s kruhovým 
pôdorysom, ktorý, ale odráža už nadvládu a ochranný aspekt muža a hlavne, stretávame sa tu 
s prvými štvorcovými pôdorysmi pyramíd a zikkuratov (s. 121), prejavmi pokory patriarchálne-
mu majestátu.

Okrem rituálov a umenia, odzrkadľujú vývoj symbolickej mysle aj iné „objavy“. Filingerová 
(2002b) odkazuje na prácu Alexandra Marshacka, novinára, ktorého angažovala NASA, aby na-
písal dejiny vedy. Marshack sa nechal inšpirovať nálezom ani nie 10-centrimetrovej kosti obja-
venej v r. 1950 belgickým archeológom Jeanom De Heinzel v Ishango blízko  Rudolfovho jazera 
v povodí horného Nílu. Táto kosť, stará 20 tisíc rokov, má na sebe 168 priečnych zárezov organi-
zovaných v piatich stĺpcoch rôznych skupín a podskupín znakov. Podľa Marshacka je to kalendár, 
konkrétne lunárny kalendár, jeden z množstva obdobných nálezov z obdobia horného paleolitu.

Ďalej Filingeriová (2002b) cituje Michaela Rappengluecka z oddelenia matematiky a počíta-
čových vied univerzity v Mníchove, podľa ktorého známa scéna smrti z Lascaux, datovaná na 
16500 rokov pre Kristom zodpovedá konštalácii hviezd počas letného slnovratu. Oči mŕtveho 
muža, bizóna a vtáka reprezentujú hviezdy letného trojuholníka, tvorené Denebom, Vegou, Er-
colom. Navyše, nosorožec by pochádzal z konštalácie Pegasa, Andromédy, Trojuholníka a Aries 
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a kôň z konštalácie Leva. Pre Rappengluecka táto scéna je detektorom pravekých vedomostí 
a kozmológie.

5.3.2 Symbolizmus v umení
Na symbolizmus v umení existujú protichodné názory (Kaplan, 2000, s. 86). Kaplanová uvá-

dza názor Dissanayakeovej (1992), podľa ktorej vzhľadový aspekt umenia sám o sebe poskytu-
je dostatočné ocenenie a reprezentácia zmyslu môže byť sekundárna aj neprítomná. Arnheim 
(1974) naproti tomu odmieta oddeľovať formu a námet a tvrdí, že „i najjednoduchšia čiara 
vyjadruje zreteľný zmysel a je preto symbolická“. Tu sa dostávame až na úroveň základnej úva-
hy vzťahu najelementárnejších výrazových foriem vizuálneho prejavu (farba, tvar, línia, pohyb) 
a ich sémiotickej funkcie. 

Obr. 14 Kombinovaná priestorová symbolika. Riedlovej rozvinutie podľa Rudolfa Michela. (Ingrid 
Riedelová, 2002, s. 37)
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Predpokladá sa, že symbolický význam obsiahnutý vo výtvarnej tvorbe sa opiera o mecha-
nizmus projekcie. Interpretácia sa však nemusí opierať o symboliku obsahu (námet, farba), ale 
i o symboliku formálnejších aspektov výtvarného diela, akými sú: proporcionalita, perspektíva, 
priestor, príbeh, počet. Predovšetkým tento pohľad predstavuje dielo Ingrid Riedlovej (2002), 
z ktorého vyberám pre ilustráciu nasledujúcu schému. Je vidieť, že symbolika je vždy viacúrov-
ňová a môže mať mnoho explanácií. Schéma môže skúsenému byť orientačnou pomôckou. 
Pochybujem, že nahradí neznalosť novica.

Interpretácia symbolického významu sa spravidla opiera o hlbinnú psychológiu. Jestvuje však 
plynulá línia od prísneho „racionálneho“ myslenia, cez pripúšťanie si zvláštnych fenoménov až 
po magické myslenie psychotikov. Preto jestvujú i rôzne interpretačné rámce, o ktorých môže-
me skôr usudzovať, že odrážajú viac druhov myslenia a prežívania interpréta. Niektoré interpre-
tačné úvahy tzv. „zdravý rozum“ považuje už za „pritiahnuté za vlasy“. Jungiánska psychológia 
pozná takzvaný fenomén synchronicity. Je to jav, ktorý sa používa na vyjadrenie skutočnosti, 
ktorá prichádza súčasne zvnútra, ako psychický fenomén a zvonka ako objektívna realita. V ta-
komto prípade má vnútorná skúsenosť tzv. psychoidnú povahu (Von Franz, 1999, s. 41 a 48). 
Tento druh uvažovania o javoch v našom živote sa odráža i napríklad v diele Stanislava Grofa 
a v trochu tragickejšej podobe v diele Wilhelma Reicha (Prochaska, Norcross, 1999, s. 192-196). 
V oblasti arteterapeutickej diagnostiky týmto smerom išla Susan Bachová (1902-1995), ktorá 
sa zaujímala o arte-diagnostiku somatických chorôb, konkrétne najmä detí chorých na onkolo-
gické ochorenia (Hogan S, 2001, s. 82). Pogády et al (1993, s. 72) uvádzajú príklady z jej praxe, 
ktoré ilustrujú tieto úvahy: „Autorka	je	presvedčená,	že	nádor	sa	kreslí	červenou,	že	fialová	farba	
na	ľudskej	postave	značí	epilepsiu.	Pri	dome	pokladá	za	významné	strechy	a	okná.	Na	strechách	
kreslí	chorobné	ložisko	(napr	červený	tumor,	hnedočervený	hematóm,	vytieňovaná	srecha,	komín	
bez	dymu,	zlá	pravá	či	ľavá	strana)...	Červené	slnko	medzi	štyrmi	vrchmi	ukazovalo	na	kraniofa-
ryngeóm	medzi	dráhami	optických	nervov	a	chiasma	opticum....	škvrna	na	chrbte	zvieraťa	ukázala	
na	tumor	v	dolnej	partii	chrbtice....	počet	okvetných	lístkov	vraj	v	jednom	prípade	ukázal,	o	koľko	
mesiacov	nastane	smrť...“ 

Na rozdiel od myslenia, ktoré by sme mohli označiť za „ulpievavý magizmus“ alebo za poru-
chu na úrovni abstrakcie, je Jungovo vnímanie psychického paralelizmu oveľa sofistikovanejšie 
(Jung C.G., 1993, s. 75-76). Pre Junga je sporný problém psychického paralelizmu mimo dosah 
ľudského poznania. Príkladom môže byť synchronicita, v ktorej sa objavuje identický fenomén 
vo vnútornej a vonkajšej podobe zároveň. Iným druhom psychického paralelizmu môže byť pa-
ralela medzi nejakým fyziologickým javom a psychickým javom. Príkladom môže byť sen, ktorý 
svojím obsahom poukazuje na „organicitu“ (termín sám o sebe nepresný, v tomto prípade značí, 
že psychické obtiaže boli spôsobené organickou poruchou – progresívnou svalovou atrofiou, nie 
hystériou). Jung uvádza, že v takýchto prípadoch sú psychický a fyziologický jav iba dva odlišné 
aspekty toho istého javu, o ktorých naša myseľ nemôže premýšľať súčasne. (Tento názor sa 
zhoduje v podstate s poznaktami Freuda o vplyve fyziologických funkcií na manifestný snový 
obsah a je vlastne psychiatrickému mysleniu bližší – Freud).

Napokon sa vrátim na začiatok state, k pojmu interpretácia. Dosiaľ som sa venoval interpretá-
cii, ktorá vychádza z hlbinnej psychológie. Tá arteterapii roky dominovala a stále dominuje a čo 
je pozoruhodné, objavuje sa de facto spontánne v interpretáciách laikov, samotných tvorcov, 
ktorí niekedy s obľubou a úspešne využívajú prebudenú kapacitu hľadať symbolické paralely či 
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už vo svojom živote, či v asociáciách na nejaké iné javy. Symboliku je možné hľadať vo všetkých 
aspektoch arteterapeutickej práce. V diele samotnom, v procese tvorby a v interakcii subjektu 
so svojím produktom. Takisto v interpersonálnom vzťahu subjektu k terapeutovi. Podstatná časť 
„zdeleného“ by nám sústredenosťou výlučne na symboliku unikla. Množstvo aspektov ľudskej 
psyché sa podľa môjho názoru môže projikovať do tvorby (v najkomplexnejšom ponímaní) 
v „presymbolickej štruktúre“. Optimálnou by teda mala byť diagnostika rešpektujúca rovnako 
symbolickú, ako i nesymbolickú expresiu. Je, ale diskutabilné, do akej miery diagnostika artefak-
tu môže nahradiť diagnostiku komplexnej situácie tvorby.

5.3.3 Diagnostický potenciál výtvarnej tvorby
5.3.3.1 Psychodiagnostické projektívne metódy 

Psychodiagnostické metódy vo všeobecnosti zahŕňajú tri skupiny testov zameraných na hod-
notenie (Pogády et al., 1993): 
1. úrovne intelektových	schopností, 
2.	projektívne	(osobnostné)	testy a 
3. testy zamerané na „organicitu“ (kam patria	aj neuropsychologické	testy). 

Ide o doménu psychológie a umelecké aspekty sú podriadené kritériám, ktoré ovládajú tento 
odbor. Kresebné testy z hľadiska psychodiagnostiky spĺňajú súčasne viacero účelov – môžu byť 
použité nielen ako projektívne testy, ale môžu slúžiť rovnako k určovaniu mentálneho vývoja 
(Goodenoughovej test, 1929), osobnostnej úrovne (Hárdi, 1983) a tiež ako test organicity (na-
pr. Kochov Baum test, 1952). 

Grafické projektívne metódy
Donna Betts (2005) priniesla vo svojej doktorantskej práci na Florida State University kvalitný 

prehľad inštrumentov v posudzovaní umeleckej tvorby (tzv. art-based assessment instruments). 
Na úvod je potrebné uviesť, že ide výlučne o hodnotenie plošných diel ako je kresba a maľba 
a že v oblasti hodnotenia plastiky dodnes posudzovacie inštrumenty absentujú. V historickom 
prehľade vývoja týchto posudzovacích inštrumentov (s. 15-26) uvádza Bettsová, že záujem psy-
chológov, psychiatrov, antropológov a pracovníkov v školstve o posudzovanie umeleckej tvorby 
trvá už vyše sto rokov. 

V r. 1887 Corrado Ricci vydal v Bologni dielo L'arte	dei	bambini (viď tiež Read,1967, s. 116), 
v ktorom boli detské kresby predstavené ako potenciálne psychodiagnostické predmety. V r. 1931 
publikoval Eng už rozsiahly prehľad literatúry venovanej detskému umeniu. Jeho prehľad zahŕňal 
anglické, nemecké, francúzske a nórske publikácie od r. 1892 do r. 1930. Pogády (1993, s. 39) 
upozorňuje na skoršie dielo „domáceho“ českého autora Františka Čádu, ktorý už v r. 1918 vy-
dal prácu pod názvom Rozpravy	z	psychologie	dítěte	a	žáka129, ktorá obsahuje článok s názvom 
O	dětských	kresbách, ktorý bol už roku 1903 vydaný ako separát. V r. 1911 vyšiel aj v ruskom 
preklade a upozorňuje na práce už spomínaného Corrada Ricciho, ale i Jaquesa Passyho, H.T. 
Lukensa, Schuytena, E.E.Browna, Kerschensteinera, Rouma, Levinsteina a tiež G.H.Luqueta, na 
ktorého sa odvoláva aj novšia autorka Roseline Davidová (2001, s. 15). Paralelne bolo publiko-
vaných viacero prác venovaných tématike umeleckej tvorby duševne chorých (Lombroso 1882, 
Simon 1888, Tardieu, 1886, Hrdlička 1899). Väčšinou išlo o „dojmologické“ pojednania. Medzi 
prvými, kto sa snažili o vytvorenie štandardizovaných postupov a metód v hodnotení kresby 

129 Čáda, F.: Rozpravy z psychologie dítěte a žáka. Nakladatelství Dědictví Komenského, Praha, 1918 (in: Pogády, 1993, s. 152).
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bol Fritz Mohr (in: Betts, 2005). Ako píše Šicková-Fabrici (2006), Fritz Mohr v r. 1906 ako prvý 
štandardizoval metódy a postupy kresebných testov pre psychiatrických pacientov. Jeho testy 
boli typov: 1. špecifické zadania podľa inštrukcie výskumníka, 2. voľná spontánna tvorba, 3. série 
kresieb v rôznych štádiách ochorenia. Tento autor považoval za najdôležitejší diagnostický pr-
vok štruktúru diela, ktorá súvisí podľa jeho názoru s myšlienkovými procesmi tvorcu. Čím je teda 
obrázok fragmentárnejší, tým je fragmentárnejší aj myšlienkový proces (Šicková-Fabrici, 2006). 
V r. 1921 referoval Hermann Rorschach o projektívnej metóde založenej na tušových škvrnách 
(Betts, 2005). V r. 1929 vyvinula Goodenoughová test kresby postavy (Draw-a-Man), ktorého 
Harrisova verzia, posledne revidovaná v r. 1972, je užívaná dodnes ako súčasť inteligenčných 
testov (Stanford-Binet) (tamtiež). Jeho modifikáciou je Machoverovej testy kresby postavy 
(1949, In: Šicková-Fabrici, 2002, s. 105). Variáciou je Kochov „Baum test“ (1952, in: Stančák, 
1996, s. 225), kombináciou tématických zadaní je Buckov (1948) test kresby domu-stromu-
postavy (House-Tree-Person Test, HTP) a Bettsová tu ešte udáva tématický apercepčný test 
(TAT, Murray, 1942), ktorého cieľom je však vymyslieť „príbeh“. Zvláštnym testom, ktorý zrejme 
nie je veľmi známy za oceánom, je dynamický test kresby ľudskej postavy od Istvána Hárdiho 
(1992, in: Šicková-Fabrici, 2002, s. 107), maďarského psychiatra, ktorý o svojej celoživotnej práci 
prednášal na medzinárodnej konferencii v Bratislave v r. 2005 (Hárdi, 2005, s. 8-27). V jeho prí-
stupe nejde o analýzu izolovaných detailov, ale o analýzu štýlu a príbehu celej kresby. Sledujú sa 
zmeny alebo rigídne pretrvávanie pôvodnej „schémy“. Tento test sprístupňuje zmenu osobnosti 
vizuálne (Šicková-Fabrici, 2002, s. 107). Nie všetky uvedené testy sú založené na rovnakom 
hodnotiacom princípe. Goodenoughovej test bol zameraný skôr na posudzovanie rozumových 
schopností, Machoverovej sa zakladal na projektívnom prístupe, Hárdiho test sleduje sekvencie 
formálnych zmien. Preto aj identické zadanie „nakresli postavu človeka“, môže byť v konečnom 
dôsledku interpretované rôznymi spôsobmi. Môže používať „šablónu“, tzv. „checklisty“ pre za-
škrtávanie položiek, môže používať referenčný manuál, alebo vychádzať iba z interprétových 
znalostí a intuície.

V súčasnosti uvádza Stančák (1996, s. 221-235) nasledovné delenie tzv. grafických projektív-
nych techník, ktoré sú založené na 1. kresbe, 2. dopĺňaní kresieb a 3. odkresľovaní:
 1. Goodenoughovej test (1929)
 2. Machoverovej Draw-a-person test (DAP) (1949)
 3. Baltruschov Figure-drawing-test (FDT) (1956)
 4. Dynamický test kresby ľudskej postavy podľa Hárdiho (1983, 1992)
 5. Test dom, strom, človek (House-Tree-Person, H-T-P) podľa Bucka (1948)
 6. Test stromu („Baum test“) podľa Kocha (1952)
 7. Test tváre podľa (Face Test, FT) podľa Bradea (1970), Brade a spol. (1973)
 8. Warteggov test (WTG, 1939)
 9. Bender-Gestal (B-G) test podľa Benderovej (1939) s aplikáciou ako projektívnej metódy  

 podľa Hutta (1945)
10. Viacdimenzionálny kresbový test (Der Mehrdimensionale Zeichentest, MDZT)  

 podľa Blocha (1971)
Goodenoughovej test je v tomto zozname skôr z praktických dôvodov. Využíva sa predo-

všetkým ako metóda na určenie mentálneho vývoja (Stančák, 1996, s. 221). Zatiaľ, čo jedno-
razové kresby sú často súčasťou psychodiagnostického vyšetrenia, v psychiatrii sa s obľubou 
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využívajú k dokumentácii klinického priebehu najmä série obrázkov. Na Slovensku referovali 
o využití dynamickej kresby ľudskej postavy podľa Hárdiho (1983) Čaplová et al. (2007) v pod-
mienkach denného sanatória Psychiatrickej kliniky FNsP a LF UK v Bratislave, kde sa táto me-
tóda využíva už do r. 1996. Zároveň referovali o histórii diagnostického použitia kresby v liečbe 
psychických porúch:
• Reitman a kol. (1961) – pred a po neurochirurgickom zákroku
• Orenstein-Baessen (1967) – pri inzulínovej komatóznej liečbe
• Gyarfas (1961) – po elektrokonvulzívnej liečbe
• Gutheil a kol. (1963) – pri psychoanalýze
• Hárdi (1964, 1965, 1968, 1970) – pri neuroleptickej liečbe
• Machover a Liebert (1990) – pri neuroleptickej liečbe
• Hoshiho (1998) – po elektrokonvulzívnej liečbe

Iné projektívne metódy súvisiace s vizuálnym posudzovaním
Patrí tu heterogénna skupina testov často aplikovaných v psychodiagnostike, využívajúca 

okrem iného silný projektívny potenciál farieb a psychofyzický fenomén na úrovni vnímania 
– pareidóliu.

Známy je napr. Lüscherov test (1949) (Šicková-Fabrici 2002, s. 121-122), vo Pfisterovom 
(1950) zdokonalení známy ako tzv. farebný pyramídový test (Stančák, 1996). Osobitým a asi 
najznámejším projektívnym testom je známy Rorschachov test (1921), ktorý kombinuje rôzne 
vizuálne aspekty a z kresebných testov mu je blízky Blochov viacdimenzionálny kresebný test, 
ktorý z neho vychádza (1971, in: Stančák, 1996, s. 232-234). 

Testy založené na projektívnom princípe využívané v arteterapii
KTC
Nepublikovaný, ale veľmi zaujímavý a jednoduchý na prevedenie je „kvinterncolor	test“ (KTC) 

vyvinutý českým arteterapeutom M. Kyzourom, st.(1998). Spočíva vo vytvorení piatich fareb-
ných škvŕn veľkosti dvojkoruny na obyčajný papier veľkosti A5 (Šicková-Fabrici, 2002, s. 122). 
Podľa samotného autora (in: Šicková-Fabrici, 2002, s. 122) „nemôže byť považovaný za test, 
pretože nie je validizovaný. K validizácii, k meraniu sa má rovnako ako psychoanalýza.“

Body image test 
Špecifickou a užitočnou kategóriou projektívnych testov sú obrazy telesnej schémy. Pou-

žívanie telesnej schémy, najčastejšie vo forme obrysovej predlohy, ktorú má pacient farebne 
dokresliť, slúži „na diagnostikovanie a lokalizovanie problému somatického alebo emočného“ 
(Šicková-Fabrici, 2005, s. 41). Malchiodiová (2003a, s. 358) referuje o jeho používaní u pacien-
tiek po operáciách prsníka. V r. 2000 v Centre Terra therpeutica zaviedla Šicková-Fabrici tento 
inštrument pod názvom „Body	image	test	TT“, ktorý slúži jednak projektívnej diagnostike, jednak 
k privítaniu klienta, pretože obrys postavy je „en face“, v ústretovej pozícii (Šicková-Fabrici, 
2002, s. 113; 2005, s. 41)

Kritika projektívnych testov
Táto kritika je namierená najmä na existujúce projektívne inštrumenty a teda nepriamo na 

symbolický aspekt projektívnych metód. 
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Kaplanová (Kaplan F, 2000, s. 77-92) zhrňuje významnú kritiku projektívnych kresebných tes-
tov. Uvádza prácu Stuarta Vyseho (1997), podľa ktorého test kresby postavy (DAP, draw-a-per-
son) nemá žiadnu validitu. Aj, keď jeho tvrdenie „môže byť a pravdepodobne je prehnané“, píše 
Kaplanová, opiera sa o štúdie ako napríklad štúdiu Z.W.Wanderera (1969/1997), v ktorej kresby 
postavy zahŕňali päť diagnostických skupín: mentálne retardovaní, schizofrenici, neurotici, homo-
sexuáli a „normálna“ populácia. S výnimkou mentálne retardovaných, panel dvadsiatich expertov 
(medzi nimi renomovaní odborníci Emanuel Hammer a Karen Machoverová) nebol schopní odlíšiť 
jednotlivé diagnostické skupiny na hladine štatistickej významnosti odlišnej od náhody. Kaplano-
vá uvádza i pozitívnejšie štúdie (Smith D, Dumont F, 1995), podľa ktorých aspoň globálne aspekty 
posudzovania korešpondovali štatisticky významne aspoň s hrubými poruchami; zatiaľ, čo obsa-
hové premenné (ako napríklad prevedenie nejakej časti tela) nemali vzťah k osobnosti či patológii. 
V súlade s týmto je aj vyvážená kritika Garyho Groth-Marnata, ktorý v Handbook	of	Psychologi-
cal	Assessment (1997) považuje Harrisovu revíziu (1963) Goodenoughovej testu kresby postavy, 
za dobrý príklad testov, ktoré môžu slúžiť k posudzovaniu neverbálnych kognitívnych schopností 
dieťaťa s istým úspechom a to ak užívajú kvantitatívne posudzovanie formálnych parametrov, 
skôr než impresionistické schémy založené na izomorfizme medzi nakreslenými znakmi a osob-
nostnými charakteristikami. Kritika (In: Betts D., s. 17-19) väčšinou nepopiera zmysel týchto tes-
tov v snahe o pochopenie pacienta, skôr odporuje pôvodným Machoverovej hypotézam, ktoré sa 
výskumne nepodarilo potvrdiť (Roback, 1968, Kahil 1984). Výsledky napovedajú, že štrukturálne 
a formálne premenné (veľkosť, umiestnenie, perspektíva, vynechanie) majú väčšiu validitu, ako 
obsahové premenné (anatomické jednotky) (Swensen, 1968, In: Betts D., 2005, s. 17).

Ďalším problémom týchto testov je, že nediferencujú vplyv 1. odlišnej kresliarskej techniky 
(pričom vizuo-motorické zručnosti sa zamieňajú za mentálnu úroveň všeobecne) a 2. kultúrne-
ho pozadia (Kopitz E.M., 1984, In: Kaplan 2000, s. 79). Chapman a Chapmanová (1971) používa-
jú termín „iluzórna	korelácia“ („illusory correlation“) pre fenomén, keď je výsledok hodnotenia 
ovplyvnený očakávaním, v tomto prípade špecificky pod vplyvom konvencií vnímania (na-
pr. malá hlava ako ekvivalent nízkej inteligencie, alebo veľké oči ako prejav podozrievavosti).

5.3.3.2 Neuropsychologické kresebené testy
Druhú zvláštnu skupinu testov tvoria neuropsychologické kresebné testy, založené spravidla 

na vizuokonštruktívnych zručnostiach. Patria tu Bender-Gestalt test, kresby ľudskej postavy, 
kresby jednoduchých predmetov ako sú hodiny, grécky kríž, bicykel. Tieto sa tešia podľa Kap-
lanovej (2005, s. 81) väčšej obľube a sú považované za spoľahlivejšie. Napriek tomu niekedy 
zlyhávajú najmä, ak porucha nepostihuje vizuokonštruktívnu praxiu a okrem toho (cituje názor 
Groth-Marnatha, 1997 v súvislosti s B-G testom) ak je cieľom odlíšiť „funkčné“ psychózy od 
„organických“ narušení. Kaplanová (2005, s. 81) pripomína text z DSM-IV (APA 1994, s. xxi), 
v ktorom sa uvádza: „	Hoci	 je	 tento	zväzok	nazvaný	Diagnostický	a	 štatistický	 manuál	 mentál-
nych	porúch,	slovo	mentálna	porucha	nanešťastie	 implikuje	rozdiel	medzi	mentálnou	a	fyzickou	
poruchou,	čo	je	redukcionistický	anachronizmus	dualizmu	telo/duša.	Literatúra	jednoznačne	do-
kumentuje,	že	je	mnoho	fyzického	v	psychických	poruchách	a	mnoho	psychického	vo	fyzických...
žiaľ	termín	pretrváva,	pretože	sme	nenašli	vhodnejšiu	náhradu“.

V tejto súvislosti cituje Pogády et al (1993, s. 64) výsledky Švancarovej a Švancara (1964), 
ktorí vytypovali päť najdôležitejších znakov organicity v detskej kresbe, ktoré boli najčastejšie 
v korelácii s bezpečne dokázanými organickými syndrómami. Boli to sklon postavy viac ako 
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95° alebo menej ako 85°, dvojité línie, prerušované línie, znaky stresu (roztrasené línie), ne-
nadväzujúce línie. Ďalej uvádza Pogády et al (1993, s. 65) výsledky Alexandra, Ehrhardta a Mo-
neya (pravdepodobne uvádzaných Benderovou) pri vyšetrovaní 18-ich pacientiek s Turnerovým 
syndrómom u ktorých zistili zjavný neurokognitívny deficit vo vnímaní priestoru, možno až 
o vývojovej „disgnózii“ viazanej na chromozómovú anomáliu. 

Ako špecifický príklad možno uviesť pacientov s jednostranným tzv. neglect	syndrómom. Ten-
to syndróm reflektuje vyššiu, tzv. gnostickú úroveň percepcie. Vyskytuje sa pri pravostrannom 
parietálnom poškodení, pri, ktorom pacienti akoby ignorujú kontrolaterálne aspekty vonkajšie-
ho sveta, dokonca i vlastného tela, čo môže mať za následok, že zjedia jedlo iba z pravej polovice 
taniera, o ľavú stranu tela sa ani nestarajú, neoholia si ľavú stranu tváre, neoblečú si ľavú kon-
čatinu. Tento neglect má nielen vizuálny, ale vlastne multimodálny charakter, ktorý sa vzťahuje 
aj na taktilné, proprioceptívne a auditívne podnety a prejavuje sa i v úlohách so zameraním na 
tzv. reprezentačné aspekty pamäte alebo imaginácie. Obrázky pacientov tento defekt v repre-
zentácii typicky odzrkadľujú (Driver J. et al., 2004, s. 589-590, Kandel, 2005b, s. 302-303). 

Pojem projekcie pri týchto poruchách naráža na vážny problém definície a základného me-
chanizmu. Ako určíme, ktorý aspekt vo výtvarnej tvorbe korešponduje projikovaným psychic-
kým obsahom (symbolickým aj presymbolickým) a ktorý organickým narušeniam? Aký je me-
dzi nimi vzťah?

5.3.3.3 Diagnostika v arteterapii
Diagnostickú rovnako ako terapeutickú hodnotu reflektuje už zakladateľka arteterapie, Mar-

garet Naumburgová, keď v r. 1966 v prehľade svojej „dynamicky orientovanej arteterapie“ píše 
(1987, s. 8): „Uvoľnenie	spontánnych	obrazov	z	nevedomia	je	vnímané	v	arteterapii	primárne	ako	
forma	symbolickej	reči,	avšak	tieto	obrazy	často	majú	diagnostickú,	ako	i	terapeutickú	hodnotu“. 
Ilustruje to príkladom veľmi komplikovaných interpretácií a produkcií, ktoré podávajú schizo-
frénni pacienti, ďalej rigídne geometické vzory podáva ako prejav paranoidných obrazov, vy-
jadrenie regresívnych prianí u „vredárov“ zasa v podobe obrazu dieťaťa dojčeného materským-
terapeutovým prsníkom. V každom prípade si viac však cení spontánnu tvorbu pred kresebnými 
testami (Naumburg, 1987, s. 10). Tradične najväčší záujem o umenie duševne chorých vyvo-
lávajú pacienti s diagnózou schizofrénie. Wadesonová napr. podáva porovnanie diferencujúcich 
čŕt v psychotickom umení uvádzaných v literatúre v kategóriách: schizofrénia, mánia, depresia 
(Wadeson, 1980, s. 190). Podľa Kaplanovej (2000, s. 82) má v oblasti výskumu posudzovania 
umeleckej tvorby arteterapia skutočne, čo ponúknuť. Paradoxne investovala arteterapia vý-
skumné úsilie vlastne viac do oblasti vývoja diagnostických metód ako do liečby, ktorú postavila 
na princípe psychoterapeutických intervencií, prípadne magickej viere v liečivú silu umenia. 
V oblasti praxe je to však presne naopak. Ako výstižne komentuje už spomínaná Wadesonová 
(1980, s. 188): „zriedka som cítila potrebu používať diagnostické nálepky“. Väčšina artetera-
peutov sa viac identifikuje zrejme s postavením v rámci spektra pomáhajúcich profesií, než 
s pozíciou „experta“ ľudskej duše.

Diagnostika s dôrazom na výsledný artefakt
Ako uvádza Šicková-Fabrici (2006), súčasný arteterapeutický výskum sa v oblasti diagnostiky 

vyvíja dvoma líniami:

1. výskum využívajúci voľné (spontánne) kresby alebo iné druhy výtvarnej tvorby (maľba, plas-
tika) 
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2. výskum využívajúce tzv. projektívne kresby a kópie špecifických obrázkov alebo náčrtov
Cituje Naumburgovú (1958), ktorá hovorí: „Fundamentálny	rozdiel	medzi	projektívnymi	kres-

bami	obsiahnutými	v	psychologických	testoch	a	tými,	ktoré	sú	produkované	v	arteterapii	 je	ten,	
že	projektívne	testy	sú	nevyhnutne	presné	a	arteterapeutické	testy	sú	komplexné,	celistvé	a	úplne	
spontánne.	 Kým	 určité	 diagnostické	 prvky	 sú	 v	 arteterapii	 porovnateľné	 s	 niektorými	 aspektami	
projektívnych	 kresebných	 techník,	 terapeutické	 techniky	 arteterapie	 sú	 vzťahované	 dynamicky	
k	technikám	psychoanalýzy.“ (Šicková-Fabrici, 2006).

Bettsová v už spomínanej práci (2005, s. 20 a ďalej) podáva prehľad vývoja štandardizo-
vaných posudzovacích inštrumentov v arteterapii. Medzi prvými boli Ulmanovej Personality 
Assessment Procedure (UPAP) (Ulman, 1965, 1975, 1992 atď.), Kwiatkowskej The Family Art 
Evaluation (Kwiatkowska, 1975, 1978) a testy, ktoré vyvinul Rawley Silver (1983, 1990/1996, 
2001, Silver drawing test of cognition and emotion, SDT). Kľúčovým pre obrat vo vývoji, ako 
uvádza Kaplanová (2005, s. 83), bola štúdia Ulmanovej a Levyho z r. 1975, v ktorej 84 porot-
cov, medzi nimi 56 z oblasti psychiatrických služieb, malo za úlohu roztriediť 96 malieb do 
dvoch kategórií: pacientská práca vs. non-pacientská. Väčšina posudzovateľov uspela na hladi-
ne štatistickej významnosti, ale, čo je dôležitejšie, nebol rozdiel medzi zdravotníkmi z oblasti 
psychiatrie (vrátane arteterapeutov) a ostatnými. Ulmanová a Levy dospeli k nasledovnému 
záveru: „V	minulosti	sme	sa	hodne	zaoberali	obsahom	a	jeho	symbolickým	významom.	Naša	štúdia	
však	ukazuje,	že	výskum	zameraný	na	formu	a	jej	koreláciu	s	osobnými	charakteristikami	by	mohol	
viesť	k	väčšej	reliabilite	pre	diagnostické	účely“. Ulmanová ako prvá vyvinula na poli arteterapie 
štandardizované zadanie, ale nevyvinula štandardizovanú metódu pre hodnotenie (Betts, 2005, 
s. 20). Prvým nástrojom, ktorý používal už i štandardizované hodnotenie bol Diagnostic Drawing 
Series (DDS) (Cohen, Hammer a Singer, 1988), ktorý používa na hodnotenie zvláštny manuál 
(DDS Rating Guide) (Mills A., 2003, s. 401-409). Ulmanová však predovšetkým určila ďalší smer, 
ktorým by sa výskum mal uberať a to smerom formálnej analýzy diela. Na jej výzvu reagovala 
Linda Ganttová a Carmello Tabone (1998, In: Kaplan F.F., 2005, s. 83). S použitím štandardizo-
vanej posudzovacej škály hodnotiacej formálne aspekty, tzv. Formal Elements Art Therapy Scale 
(FEATS), ktorú vypracovala Ganttová už v r. 1993 a štandardizovaným zadaním „draw-a-per-
son-picking-an-apple-from-a-tree“ (PPAT), sa im podarilo uspieť v odlíšení hlavných klinických 
jednotiek (veľká depresia, bipolárna porucha- manická fáza, schizofrénia, organicky podmienené 
poruchy) na hladine štatistickej významnosti (Kaplan F.F., 2000, s. 83).

Hackingová cituje Jaspersov názor na vzťah formy a obsahu: „V	každom	psychickom	zážitku	je	
prítomný	subjekt	a	objekt.	Objektívny	aspekt	v	jeho	najširšom	význame	nazývame	obsahom	a	spô-
sob	akým	je	tento	objekt	subjektu	prezentovaný	(ako	vnem,	mentálny	obraz,	myšlienka)	nazýva-
me	formou“ (Hacking S., 1999, s. 185).

Okolo významu formy a obsahu sa točí prakticky celý súčasný diskurz v arteterapii na tému 
diagnostickej validity. V r. 1996 publikovala Suzanne Hackingová s kolegami (In: Hacking, 1999) 
jediný doteraz vydaný štandardizovaný posudzovací inštrument pre hodnotenie spontánnej 
tvorby, nazvaný The Descriptive Assessment for Psychiatric Artwork (DAPA). DAPA pozostáva 
z 10-ich formálnych a 2-och obsahových škál, hodnotených v každom z dvadsiatich polí, ktoré 
vzniknú priložením mriežky. Medzi formálnymi premnennými sú farby, intenzita farieb, kvalita 
maľovanej alebo kreslenej čiary a priestor pokrytý médiom. Medzi obsahovými sú subjektívny 
emočný tón (pozitívny, neutrálny a negatívny) a dominujúca forma (parameter pridaný až 
v neskorších štúdiách). V pilotnej štúdii z r. 1996 (Hacking S. et al., 1996) na vzorke 39-ich 
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pacientov s diagnózami depresie, psychózy, mozgového poškodenia a abúzu bola preukázaná 
výborná reliabilita. Navyše, analýza údajov umožnila odlíšiť každú diagnostickú skupinu v šty-
roch premenných (žltá, oranžová, intenzita farieb a čiara) (p<0,02). V r. 1998 publikovala Hac-
kingová (Hacking S, Foreman D., 1998, Hacking S., 1999) rozsiahlejšiu štúdiu s pomocou DAPA 
inštrumentu doplneného o premennú „dominujúcej formy“, opäť pre tzv. voľnú (spontánnu) 
produkciu. Súbor pozostával zo 109 subjektov (86 hospitalizovaných pacientov a 23 kontrol). 
Pacienti boli rozdelení do štyroch skupín (odlišných od pilotnej štúdie) a to (podľa MKCH-10): 
schizofrénia, depresia, abúzus, osobnostná porucha. Opäť bola potvrdená výborná reliabilita. 
Výsledky analýzy preukázali štatisticky signifikantný rozdiel medzi pacientmi a kontrolami na 
5-ich položkách: zelená, kreslená čiara, plocha, emočný tón a dominantná forma. Rozdiel medzi 
jednotlivými diagnostickými skupinami bol v troch položkách: čierna, emočný tón a dominu-
júca forma. Výsledky nepodporili tradičný pohľad na interpretáciu farieb, naopak, podporili 
všeobecný dojem o farebnom ochudobnení v tvorbe psychiatrických pacientov. Oproti americ-
kým výsledkom s použitím DSS sa v DAPA ukázali práve obsahové škály (emočný obsah a do-
minujúca forma) ako najcitlivejšie pre diskrimináciu medzi jednotlivými skupinami. Parciálnym 
vysvetlením by mohla byť Hackingovej kritika DSS (Hacking S. ,1999, s. 117), ktorá podľa jej 
autorov užíva 23 kategórií premenných, ktoré nazýva formálnymi, pričom ale väčšina by z nich 
mala byť (a v DAPA by bola) hodnotená ako obsahové premenné. V r. 2001 priniesla Hackingo-
vá a spol (Hacking S., Foreman D., 2001) meta-analýzu 242-och škál z 12-ich štúdií výtvarnej 
tvorby psychiatrických pacientov, ktoré rozdelili do 14-ich skupín. Z ich výsledkov vyplýva, že 
najvýraznejší rozdiel medzi psychiatrickými pacientmi a kontrolami bol v položkách týkajúcich 
sa obsahu (telesné detaily, energia a kontrola média). Diagnostické skupiny navzájom sa najviac 
odlišovali v položkách tzv. energie a komplexity.
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Obr. 15 Prehľad vyšetrovacích inštrumentov v arteterapii. Vľavo sú zadania. Vpravo posudzovacie 
inštrumenty. (Betts, 2005)
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SYSTEM

Attachment Rating Scale (Kaiser, 1993)

12 variables assembled by authors (informal)

Drawing Analysis Form; Content Checklist (Cohen, 
1985/1994)

Aggression Depicted in the AFKD Rating Instrument)
A three-item checklist) (Manning Rauch, 1987)

Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS) 
(Grant & Tabone, 1998)

CORRESPONDING RATING SYSTEM

(Dorris Arrington)

(EVMS) 

FSA Rating Guidelines (Betts, 2003)

(Myra Levick, 2001) 

Manual containing possible interpretations 

A checklist 

STANDARD-ALONE RATING SYSTEMS

Descriptive Assessment for Psychiatric Art (DAPA)

Sheppard Pratt Art Rating Scale (SPAR) (Shoemaker-
Beal, 1977; Bergland & Moore Gonzalez, 1993)

Questionare NBS (Elbing & Hacking, 2001) for 
objective picture criteria; Semantic Differential 
(Simmat, 1969) for contextual-affective picture 
criteria

Unnamed 18-item rating scale (with 4 additional 
color-related test items) (Wadlington & McWhinnie, 
1973)

ART THERAPY ASSESSMENT INSTRUMENTS 
This	is	not	an	exhaustive	list.	Reference	citations	included	when	available
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Bettsová (Betts, 2005) v spomínanej doktorantskej práci podáva systematickú analýzu 35-ich 
inštrumentov na posudzovanie výtvarnej tvorby (tab. 2). Uzatvára (s. 76), že pretrvávajú ešte 
metodologické problémy, rovnako problémy validity a reliability posudzovacích inštumentov 
v tejto oblasti a že v súčasnosti nie je možné posúdiť, či na výtvarnom prejave založené po-
sudzovacie metódy by mohli slúžiť k diagnostike zmien klinického stavu. Bettsová, ale prináša 
ešte jedno dôležité upozornenie (s. 22), DAPA i DSS užívajú tzv. nominálne hodnoty (keď číslica 
vyjadruje kvalitu, nie presnú kvantitu), jedine FEATS používa intervalové premenné. To môže 
mať pochopiteľne nedozerné následky v štatistických analýzach.

Diagnostika s dôrazom na proces tvorby
Na základe uvedeného prehľadu možno konštatovať, že v súčasných snahách arteterapeutic-

kého vývoja sa odráža tendencia prispôsobiť inštrumenty súčasným klasifikačným systémom 
v psychiatrii a vôbec oživenie záujmu o psychiatriu. Nachádzame v nich zmes pôvodných psy-
chodiagnostických metód, založených na tradičnom vnímaní pojmu projekcia, s určitými sna-
hami o vymanenie sa spod vplyvu „symbolického determinizmu“, akcentujúcimi formálnejšie 
aspekty tvorby. Rád by som však upozornil na ešte podstatnejšie smerovanie, ktoré zreteľne 
súvisí s rozvojom vývinovej arteterapie a multimodálnej terapie – začína sa objavovať presun 
diagnostického záujmu na proces tvorby. 

Ide zatiaľ o nesúrodú skupinu, ktorá zahŕňa najmä už uvedený Silverovej Drawing	test	of	emo-
tion	 and	 cognition	 (SDT), ktorý sa snaží konkurovať psychodiagnostickým metódam v posu-
dzovaní kognitívneho vývinu a tiež vývinové posudzovania, ktoré uvádzajú Aach-Feldmanová 
a Kunkle-Millerová (2001). Takisto tu patria prístupy so zameraním na posudzovanie multimo-
dálnej expresívnej terapie, či procesu tvorby, uvedené pri multimodálnych prístupoch v artete-
rapii (expressive therapies continuum, creative axis model, in: Malchiodi 2003).
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ZÁVER
Arteterapia je odbor s historicky definovanou kontinuitou terapeutických snáh vyvierajúcich 

pôvodne z terapeutického úsilia morálnej liečby. V antinómii skepsy a nadšenia sa postupne 
profilovali dva smery záujmu o tvorbu duševne chorých. V Európe mal silnejšiu tradíciu psy-
chopatologický záujem ilustrovaný dielami Lombrosa, Simona, Réju a potvrdený po druhej 
svetovej vojne založením Medzinárodnej spoločnosti pre expresiu (a arteterapiu) (S.I.P.E). Časť 
psychiatrov od začiatku (Hans Prinzhorn), časť až postupnou rezignáciou (Leo Navratil), prešla 
takmer výlučne k oceňovaniu estetickej hodnoty diel. Naproti tomu nezávisle od seba, Adrian 
Hill v Anglicku a Margaret Naumburgová v Spojených štátoch, začali rozvíjať každý svojim spô-
sobom liečivý potenciál skrytý v umení. Hill bol umelec a aplikoval výtvarnú tvorbu pôvod-
ne v kontexte rekonvalescencie z tuberkulózy sám u seba, neskôr s podporou Červeného kríža 
u iných. Naumburgová bola veľmi pokrokovou Američankou, ktorá ako jedna z prvých v USA 
podstúpila psychoanalýzu. Založila spoločne so svojou sestrou Florence Cane, umelkyňou, Wal-
denskú školu, v ktorej sa pokúšala o skĺbenie psychoanalytických pohľadov a umenia. Pozdejšie 
stretnutie s Nolanom Lewisom pre ňu znamenal štart arteterapie na poli psychiatrie. Sama svoj 
prístup označovala ako psychodynamicky orientovaná arteterapia a právom je pokladaná za 
matku arteterapie. Iná významná osobnosť v dejinách americkej arteterapie, Edith Kramerová, 
ktorá imigrovala do USA z Rakúska, prevzala celkom nevedome žezlo po Adrianovi Hillovi a stala 
sa predstaviteľkou arteterapeutky – umelkyne. Pohnuté udalosti druhej svetovej vojny a masív-
ny exodus židovských intelektuálov znamenali posilnenie pozícií psychonalýzy vo Veľkej Británii 
a USA. Narastajúce terapeutické nadšenie doslova prevalcovalo európsku skepsu a v súčasnosti 
tieto krajiny diktujú v arteterapii tempo. To, ako sa vyvíjala arteterapia na európskom kontinen-
te by mohlo byť predmetom sociologickej štúdie. Nezávisle od seba v mnohých zariadeniach 
existovali alebo vznikali a zasa zanikali ateliéry a dielne. Často ich viedli profesionáli: umelci 
– pedagógovia. Ak som spomenul názor Jána Slavíka v úvode, spomeniem ho i teraz. Celkom 
nedávno, počas minuloročnej konferencie v Bratislave sa vyslovil, že v arteterapii vždy existujú 
jednotlivci z oblasti umenia, na ktorých sa potom nabaľuje zvyšok. 

Podstata tejto práce, ako už bolo avizované v úvode, ale spočíva v spracovávaní teoretických 
východísk. Možno konštatovať, v súlade s historickými údajmi, že arteterapia nikdy v skutočnos-
ti nevykročila na teoretickom poli z tieňa psychoterapie. Napriek tomu, že mnohé z psychotera-
peutických konceptov sú veľmi podnetné a prinášajú do tmy svetlo, trochu hanebne pôsobí, že 
arteterapia nemá vlastnú pojmovú bázu ani teoretické konštrukty a plne sa spolieha na nedoko-
nalý jazyk psychoterapie, ktorý na poli umenia nie je až tak adekvátnym. 

V hľadaní iných východísk som sa riadil návrhmi niektorých arteterapeutov, sčasti prispela 
náhoda a zvedavosť. Veľkou osobnou satisfakciou je pre mňa poznanie, že arteterapia má v sku-
točnosti množstvo dverí otvorených. Etiketa s nápisom „umenie“ je dnes viac ako vítaná v ob-
lasti výskumu evolúcie človeka, neurovied a naďalej trvá záujem psychoanalýzy. Rovnako etolo-
gické hľadiská nám poskytujú poznanie, že to, čo považujeme za vrchol ľudskosti, je často „iba“ 
iná forma prirodzených živočíšnych foriem správania. Výpočtové modely pomáhajú od prostej 
inovácie odlíšiť fenomén kreativity, ktorý je podľa môjho názoru spolu s výtvarným médiom 
v arteterapii kľúčovým. Voľnomyšlienkárska syntéza poznatkov o evolúcii a psychoanalytických 
konceptov nám dáva tušiť, že niekedy na začiatku existencie druhu Homo sapiens, niekedy pred 
70 možno viac tisíc rokmi došlo k zmene, keď sa zrodila symbolická myseľ tak ako ju poznáme 
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dnes. Človek si začal uvedomovať ohraničenie života na zemi, začal mŕtvych pochovávať, po-
krývať kosti okrom a spracovávať pocity odlúčenia súvisiace s depresívnou pozíciou reparáciou 
strateného objektu tvorbou umenia, ktoré je blaženým odrazom prekonaných a transformova-
ných pocitov zmätku. Význam umenia však dodnes iba tušíme. Donald Brook, austrálsky sochár 
a kritik umenia, vyjadril v r. 1982 názor, že umenie plní transinštitucionálnu úlohu. V tejto úlohe 
sú umelecké predmety, ako verejné, zmyslami prístupné objekty, predostreté posudzovaniu ich 
užitočnosti ako nových hypotetických alebo preskriptívnych modelov sveta, alebo nejakej jeho 
časti. Najťažšie zo všetkého je, ako vyplýva z histórie, oprostiť sa od pohľadu „dobového oka“. 
Vlastne to ani nie je možné a táto funkcia už tradične je pripisovaná umelcom. 

Posledná kapitola je venovaná osobitne diagnostickým a terapeutickým možnostiam artete-
rapie. Paradoxne investovala arteterapia svoje úsilie viac do vývoja diagnostických inštrumentov 
a výskum v oblasti terapeutických mechanizmov a účinnosti postavila na magickej viere v in-
herentný liečivý potenciál resp. na psychoterapeutických východiskách. Ako vidieť z prieskumu 
Liebmannovej, arteterapeuti vidia v skupinovej práci, ktorá je jej najčastejšou formou, možnosti 
zvýšiť, niekedy zmeniť osobné a sociálne pôsobenie členov skupiny viac ako špecifickú liečbu 
konkrétnych porúch. Výskum na tomto poli trvá iba krátko, štúdií je málo a ťažko sa hľadajú. 
V súčasnosti nie je možné uzavrieť, aký liečebný potenciál má arteterapia, možno však konšta-
tovať, že randomizované kontrolované štúdie sú podľa niektorých autorov v tomto odbore mož-
né a že niektoré výsledky v dlhodobejšej terapii napr. psychosomatických porúch priniesli po-
zitívne výsledky. V oblasti diagnostiky je stále potrebná opatrnosť napriek sľubným výsledkom 
napr. Hackingovej, ktorej sa pomocou DAPA inštrumentu na posudzovanie spontánnej tvorby 
podarilo diferencovať tvorbu na úrovni duševná porucha – zdravie a na úrovni diagnostických 
kategórií. Bettsová konštatuje problémy s validitou i reliabilitou a pretrvávajúce metodologické 
problémy štúdií. Najväčším nedostatkom arteterapie však nie je ani výskum či slabiny v teo-
retickej báze. Paradoxne je to odklon od umenia a historická nepoučiteľnosť. Arteterapia stále 
zápasí so štrukturalistickou binaritou dokumentovanou trvalými spormi medzi významom pro-
duktu a procesu v terapeutickom snažení, významom formálnych a obsahových aspektov tvorby 
v diagnostike a umeleckým a psychoterapeutickým prístupom, ktoré sú konkrétnym vyjadrením 
zápasu subjektu a objektu o centrálne postavenie. 

Viac umenia, viac vedy, žiada Kaplanová a ja sa k nej pripájam a želám arteterapii nadšených 
záujemcov.
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