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Gradivo je namenjeno izključno za namene izvajanja krožka Zgodovina umetnosti skozi čas, ki 

deluje v okviru UTŽO Trebnje.  

Avtorske pravice na tekstu pripadajo avtorju Jožetu Hrovatu in CIK Trebnje, avtorske pravice na 

fotografijah pa fotografom oz. drugim lastnikom.  

 

Vaje v gledanju 

(predavanje za UTŽO) 

Tole predavanje se bo osredotočilo na zgodovinski prelom, s katerim je modernizem preoblikoval 

naš način gledanja na stvari. Če povemo nekoliko poenostavljeno: tako kot je francoska revolucija 

preoblikovala naš pogled na politično krajino, je impresionizem preoblikoval naš pogled na 

likovnost. Ko govorimo o impresionizmu, govorimo v tem smislu o likovni revoluciji. 

Družbeno življenje je sestavljeno iz vsakdanjih materialnih praks, ki so med seboj tako ali drugače 

prepletene. Jasno je, da so del te zgodbe tudi likovne prakse, saj tvorijo sestavni del družbenega 

življenja. Spremembe na eni ravni vplivajo vsaj posredno na druge ravni, kajti nihče ne živi in 

ustvarja v vakuumu. Kolikor torej želimo razumeti impresionizem, v našem primeru kot slikarsko 

gibanje, je samoumevno, da moramo v ta miselni napor umestiti tudi tisto, s čimer je prelomil, in 

skušati ugotoviti njegove motive za to. Navsezadnje ga je ravno ta prelom, ki se kaže kot 

nasprotovanje in zavračanje, usodno zaznamoval, mu podelil specifično identiteto in legitimnost. 

To je podobno kot pri osebi, ki nas zanima: če jo želimo spoznati, ni dovolj, da vemo, kaj ima rada, 

ampak je bržkone še pomembneje, da ugotovimo, kaj sovraži. 

To pomeni, da bo poleg vsega drugega treba pojasniti, od kod izvira ta impulz zavrnitve, kaj ga 

motivira in mu daje smisel. Vprašati se bo treba, zakaj je stari način gledanja v nekem trenutku 

postal zastarel, kaj so stari spregledali, kaj vidijo mladi itd. Nujno bo torej treba premisliti 

tradicijo, v nekem smislu začeti na samem začetku. 

Do začetka vodijo sicer različne poti, a ker ne želimo obtičali pri kakem poljubnem začenjanju, 

bomo rekli, da vse v nekem trenutku neizogibno trčijo ob točko, ki nosi Platonovo ime. Platonov 

vpliv je v evropski tradiciji evidenten ne samo v umetnosti in znanosti, pač pa tudi v politiki. 

Ravno zato njegovega pomena preprosto ne moremo preceniti. 

 

Uvod 

Platon v VII. knjigi Države človekovo življenje primerja s prebivanjem v podzemni votlini. Gre za 

prispodobo, ki je na nek zelo bizaren način vse bolj aktualna prav v našem času, v katerem se zdi, 

da je večina ljudi nekako »priključena« na mobilne telefone in tablice; kakor da je njihov odnos 

do realnosti zreduciran na digitalno raven. Če malce pretiravamo (ali pa tudi ne), bi lahko rekli, da 

te naprave največkrat ne predstavljajo več medija (analogne) realnosti, ampak realnost samo. 

Platon pravi takole: »Zamisli si, da ljudje bivajo v nekakšni podzemeljski jami, ki ima v smeri 

svetlobe široko odprtino. V njej živijo od mladih nog z okovi na nogah in vratu, tako da se ne 

morejo ganiti in morajo nenehoma gledati naravnost predse. Svetloba jim prihaja od ognja, ki 
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gori visoko za njihovim hrbtom. Med tem ognjem in prikovanimi ljudmi vodi zgoraj pot; vzdolž nje 

si zamisli nizek zid, podoben pregraji, ki si jo navadno postavijo glumači pred gledalci, da nad njo 

izvajajo svoje umetelnosti.« (Država, 514 a-b) 

 

 

Vir: https://paramisonenigmas.files.wordpress.com/2018/05/caverna.jpg 

 

Gre torej za svojevrstni teater: neznani osebki prek zidu uprizarjajo spektakel z lesenimi in 

kamnitimi kipi ljudi in živali, katerih sence svetloba ognja meče na nasprotno steno. Prebivanje v 

tej votlini se kaže kot življenje v svetu senc, katere so praktično edini predmet izkustva 

prikovanih. Poanta je v tem, da dokler živijo v okovih, se te nevednosti ne morejo niti ovedeti. 

Zanje je vse skupaj nekaj normalnega. 

Če bi kdo prebivalca tega sveta senc osvobodil, bi ga soočil z nemajhnimi težavami že takoj, ko bi 

se ozrl in pogledal proti ognju. Zaradi neprivajenosti na svetlobo bi ga ta sprva zaslepila. Zoprna 

stvar. Zgodba bi se ponovila, ko bi šel proti izhodu in prispel na sončno svetlobo. Življenje na 

svobodi bi se torej začelo s privajanjem na samo svetlobo, potem pa še na stvari, ki jih je prej 

videval zgolj v podobi senc. 

Osvoboditev se potemtakem kaže kot prehod iz stanja nevednosti v vednost; se prav i, gre za 

različne stopnje izobrazbe. Izobražen in omikan postaneš takrat, ko nisi sposoben videti zgolj senc 

stvari, pač pa tudi stvari same – natanko takšne, kakršne v svojem bistvu so. A stvari, kakršne so, 

lahko vidiš le na primerni svetlobi. Ni naključje, da se v naših (kolektivnih) predstavah vednost 

vedno povezuje z lučjo, nevednost pa, nasprotno, s temo. Česar ne veš, ostaja skrito v temi.  

Natanko v tem je iskalo svojo legitimnost tudi razsvetljenstvo, ki je, lahko bi rekli tipično, prejšnja 

obdobja videlo kot »mračna«. 

Mimogrede, zanimivo, nenavadno, celo osupljivo je, da ima osvoboditev značaj revolucije. 

Osvoboditelj se v svoji praksi osvobajanja vedno sooča z določenim odporom. Prikovani se ne 
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želijo osvoboditi okovov, saj le-ti predstavljajo gravitacijo, ki jih veže na edini znani svet. Zato se 

upirajo. Iz tega pride neizogibno do konflikta in nasilja. Na tem mestu bi bila potemtakem 

upravičena trditev, da moment nasilja ni nekaj revoluciji zunanjega, da ne gre za nek naključni 

pojav – nasprotno, nasilje je nekaj, kar spada v njeno bistvo in se v tem smislu kaže kot nujno.  

Kot vidimo, imamo opravka z dvema svetovoma: na eni strani je votlina, na drugi zunanji svet. 

Stvari se kar naprej podvajajo: sencam ustrezajo odsevi v vodi, kipom stvari same, ognju sonce. 

Vendar pa za Platona obstaja še en svet, kateri je v svojem bistvu mnogo resničnejši, lahko bi rekli 

najresničnejši svet, tj. svet idej. Če je vse, kar biva, o čemer pravimo, da je, v svojem bivanju 

vidno – in na podlagi tega videza sploh šele vemo, da res je –, ideje same niso nič vidnega. 

Omogočajo sicer, da stvari postanejo vidne, se prikažejo, a same ostajajo nevidne. Z drugimi 

besedami: ideje so vidnost sama. 

Poglejmo si kako konkretno stvar, npr. mizo. Konkretna miza je vidna, se kaže našim čutom, njena 

ideja pa ne. Ideja mize se kaže nadčutno, zato je v strogem smislu ne vidimo in tipamo, marveč 

razumemo. Ideje se po svoji definiciji ne kažejo čutom, ampak duhu oz. umu. Ideja mize je zgled, 

kateremu v svojem delu sledi mizar; konkretna miza, ki jo naredi, je zato posnetek ideje mize. 

Šele na podlagi te ideje vemo, da je to, kar gledamo, zares miza, ne pa npr. stol; šele na podlagi te 

ideje ocenimo, ali je miza dobra ali ne itd. Narejeno mizo je mogoče tudi uničiti, saj je po svoji 

naravi minljiva, ideje ne, saj je nespremenljiva in neminljiva. 

Mizar je torej, kot vidimo, nekakšen posnemovalec. Posnemovalec pa je tudi slikar, vendar s to 

razliko, da je mizar bližje resnici, ker posnema idejo, medtem ko slikar posnema že posneto stvar. 

Slika se v tej perspektivi kaže kot posnetek posnetka. 

 

Kulturno-zgodovinska perspektiva 

Platonizem je tako močno vplival na krščanstvo, da le-temu pogosto pravimo tudi »platonizem za 

množice«. Tudi tu gre v temelju za podvajanje sveta: na eni strani je zemeljsko življenje, na drugi 

raj (oz. pekel). 

Ta dvojnost je večji del naše zgodovine prežemala vsakdanje življenje celotne družbe. Kot je zelo 

lepo prikazal E. Kantorowicz v svoji študiji Kraljevi dve telesi, je bila nekje od srednjega veka 

naprej funkcija kralja v tem, da je reprezentiral telo družbe. V srednjem veku je bil kralj najprej 

christomimetes, tj. posnemovalec Kristusa – mimogrede, tukaj se že kaže določena strukturna 

podobnost z mizarjem kot posnemovalcem idej –, kasneje predstavnik nesmrtnega naroda, v 

vsakem primeru pa dvojna oseba, oseba, sestavljena iz naravnega in mističnega telesa. 
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Vir: Wikipedija 

V srednjeveški politični teologiji družba oz. ljudstvo  (populus) po analogiji ne pomeni vsote 

posameznikov, ampak skupek posameznikov, ki so zajeti v eno mistično telo. Celota je več od 

vsote posameznih delov. Kralj (enako kakor ljudstvo) ne umre nikoli, namreč kralj kot mistično 

bitje. Tukaj si lahko prikličemo v spomin znamenito formulo Le roie meurt jamais (kralj nikoli ne 

umre) in klice na pogrebih kraljev: Le roi est mort! Vive le roi! (kralj je mrtev, naj živi kralj). Smrt 
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prizadene zgolj naravni aspekt kralja, torej umre samo kot naravno bitje. Na drugi strani pa ne 

samo, da mistično telo ne umre nikoli, to telo se niti ne stara niti kako drugače spreminja. S tem 

mistično telo zagotavlja družbenopolitično kontinuiteto. 

Če je naravno telo vezano na simultanost, hkratnost, je mistično na sukcesivnost, tj. na mnoštvo v 

zaporedju. Po T. Akvinskem so v človeškem telesu prisotni vsi udi naenkrat, medtem ko se udi 

mističnega telesa vključujejo postopno v stalnem zaporedju od začetka do konca sveta. Zato 

mistično telo ne vključuje zgolj tistih, ki so trenutno v njem, ampak tudi tiste, ki se mu utegnejo 

pridružiti v prihodnosti, ob tem pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki jih ni več. Gre za analogijo s 

Kristusovim telesom: to – se pravi telo kot občestvo vernikov – ne raste le po naravi, ampak tudi 

po milosti. 

Funkcija kralja oz. njegovega telesa je v tem, da reprezentira celoto, nad katero ima oblast. To 

telo je strateško umeščeno na sam rob družbenega, namreč v smislu, da rob predstavlja tisto 

skrajno subtilno in težko opredeljivo mejo, ki ločuje zunanjost (transcendenco) od notranjosti 

(imanence). Ta pozicija mu zagotavlja vlogo posrednika: kot naravno bitje spada v imanenco, kot 

mistično bitje v transcendenco družbe. 

V šoli smo se učili, da je ancien régime utemeljen na mitu o monarhovi svetosti, o njegovem 

božanskem izvoru. Kraljevo telo omogoča identifikacijo političnega telesa, prehod s področja 

realnega na področje simbolnega. Njegova oblast predstavlja instanco, ki naredi določeno 

skupnost skupno in eno, ji začrta njene meje. 

Za nas je v tem kontekstu ključnega pomena dogodek, ki onemogoči nadaljnjo reintegracijo 

družbenega telesa, namreč obglavljenje kralja. Ta dogodek na simbolni ravni zaznamuje prehod v 

moderno. Zakaj na simbolni ravni? Zato, ker nastopa revolucija vsaj na dveh ravneh: simbolno kot 

dogodek, realno kot proces. Po eni strani lahko rečemo, da se je stvar na ideološki ravni dogodila 

že mnogo prej – prvi politični mislec moderne je bil pravzaprav že Machiavelli –, a po drugi strani 

se je morala družba šele soočiti s praznino, ki je nastala s smrtjo kraljevega telesa, najti novo 

formulo skupnega prebivanja, premisliti, kako naprej. Vsaka radikalna novost pač terja določen 

čas prilagajanja in privajanja. 
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Vir: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101393459-img 
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Ko pade kralju glava, se v političnem telesu poruši hierarhija in pretrgajo družbene vezi. Smrt 

kralja pomeni smrt družbenega telesa in dezintegracijo sistema. Mesto oblasti se izprazni in vsi 

udi se na načelni ravni izenačijo. Kot je ugotovil C. Lefort, je temeljna značilnost republike ta, da v 

njej mesto oblasti ne samo postane, ampak tudi ostane prazno. Praznina potemtakem nima 

prehodnega značaja. Kaj to pomeni? To med drugim pomeni, da šef države oz. predsednik 

republike ne more biti že vnaprej določen za to funkcijo. Na njem ni nič takega, kar bi ga 

samoumevno postavljalo v omenjeno praznino. Nad oblastjo, pravom in vednostjo nima po 

novem monopola nihče. 

V trenutku torej, ko ni več instance, ki bi utelešala oblast, pravo in vednost, se začnejo 

posamezna področja delovanja počasi osamosvajati. Če so bile prej politika, znanost, umetnost 

itd. podrejene kriterijem, kateri so jim bili naloženi oz. vsiljeni od zunaj, so zdaj ta področja 

prepuščena samim sebi. To pomeni, da postanejo avtonomna, da si morajo od zdaj naprej svoje 

kriterije in pravila postavljati sama. In natanko na tej točki vstopi na sceno modernizem oz. 

impresionizem. 

 

Modernizem 

Impresionisti so se znašli v svetu, v katerem, kot je zapisal Baudelaire, je velika tradicija (la 

grande tradition) izgubljena, nove pa še ni na obzorju – namreč velika tradicija kot »idealizacija 

antičnega življenja«. 

O čem govori Baudelaire? Ko so se revolucionarji soočili s praznino, ki je nastala po obglavljenju 

kralja, je bila izkušnja zelo travmatična. Nihče ni vedel, kakšno je življenje v republiki. Vstopili so v 

povsem neznano deželo. Zaradi tega so v to praznino projicirali podobe antičnega Rima. Če 

skušamo tukaj zadeve produktivno poenostaviti, bi lahko rekli, da medtem, ko je bila oktobrska 

revolucija povsem zazrta v utopično prihodnost brezrazredne družbe, je francoska svoje oči 

usmerila v republikanski Rim. Skratka, v negotovem času, ki je sledil, so iskali stabilnost v 

podobah republikanskega obdobja. 

Najbolj tipičen revolucionarni slikar je bil Jacques-Louis David. Oglejmo si njegovo Prisego 

Horacijev (Le Serment des Horaces). 
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Vir: Wikipedija 

 

Slika pripoveduje zgodbo (in v tem smislu je bolj podobna današnjim filmom, kot pa tistemu, kar 

običajno razumemo s sliko), ki se je ohranila v zapiskih Tita Livija: ko se je Rim zapletel v vojno z 

Alba Longo, je albanski poveljnik predlagal, da zmago določijo z ritualnim duelom oz. dueli. 

Rimljani so se strinjali. Obe vojski sta imeli trojčke – rimska Horacije, albanska Kuracije –, ki so jih 

izbrali za borbo. Na začetku borbe sta padla dva Horacija, tretji je ostal nepoškodovan. Albanci so 

bili vsi trije ranjeni. Preživeli Horacij je vedel, da v boju z vsemi tremi naenkrat nima možnosti, 

zato se je taktično pognal v beg. Albanci so mu sledili, vendar zaradi različnih ran z različno 

hitrostjo. Med njimi so nastale vrzeli. Horacij se je potem v nekem trenutku obrnil in ubil 

najbližjega, potem drugega in na koncu še tretjega. Zmaga je tako pripadla Rimu. Ko se je rimska 

vojska zmagoslavno vračala domov, je na čelu korakal zmagoviti Horacij s trofejami ubitih 

sovražnikov. Pri mestnih vratih je srečal sestro, ki je bila zaročena z enim Kuracijem. Ko je videla 

na njegovih ramenih krvav plašč svojega zaročenca, je planila v jok in preklela brata. Ta jo je v 

neobvladljivem navalu besa prebodel. No, če zgodbo skrajšamo: ker Rimljani pač niso imeli 

grškega smisla za tragedijo, so zgodbo rešili po pravni poti, na koncu katere je bil Horacij 

pomiloščen. 
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V obdobju republike je slika dobila ideološki pomen, njena zgodba naj bi ljudi učila, da v poslednji 

instanci niso več lojalni kralju, družini, klanu ali religiji, marveč republiki. Uveljavila se je praksa, 

da sodobne zgodbe prevedeš oz. preoblečeš v antične podobe. Slika je postala didaktični 

pripomoček za prevzgajanje državljanov v republikanski vrednostni sistem, se pravi za promocijo 

državljanskih vrlin. 

Spomniti se je treba, da je bil David dober prijatelj Robespierra in kot tak goreč privrženec 

republikanizma. David torej ni bil nemi opazovalec dogajanja, pač pa aktivni soustvarjalec. 

Robespierra so klicali l’Incorruptible, nepodkupljivi, to pa zato, ker je bil naravnost obseden z 

vrlino. Marsikdo ga ni maral, ampak težko mu je pa kdorkoli očital, da npr. prejema podkupnine. 

Robespierre je v enem od legendarnih govorov takole povzel svoj »katekizem«: »No, katero pa je 

temeljno načelo demokratske ali ljudske vladavine, se pravi, bistveno gibalo, ki jo podpira in 

žene? To je vrlina. Pri tem mislim na javno vrlino, ki je naredila toliko čudes v Grčiji in Rimu in jih 

mora proizvesti še precej več v republikanski Franciji, na vrl ino, ki ni nič drugega kot ljubezen do 

domovine in njenih zakonov.« Kot genij politične retorike je na vse skupaj elegantno, na videz 

popolnoma neproblematično, tako rekoč mimogrede, pripel še teror: »Če je v miru gibalo ljudske 

vladavine vrlina, sta v revoluciji gibalo ljudske vladavine hkrati vrlina in teror – vrlina, brez katere 

je teror poguben, in teror, brez katerega je vrlina nemočna. Teror ni nič drugega kot takojšnja, 

stroga in neuklonljiva pravičnost; je torej izžarevanje vrline.« Mimogrede: o Robespierru si lahko 

seveda vsakdo misli svoje, vendar pa je vseeno treba priznati, da je bil eden od največjih 

virtuozov politične govorice. 

Težava je bila v tem, da je revolucija sicer odprla prostrana polja svobode, sprostila neslutene 

politične in estetske možnosti, vendar se ljudje očitno niso znali spoprijeti s praznino, ki je 

zazijala po uničenju »svetih podob«. Na začetku revolucije je prišlo do močnega in brutalnega 

gibanja dekristjanizacije, s katerim so želeli vero v krščanskega Boga nadomestiti s kultom 

Razuma. Sam Robespierre se z ateizmom ni zadovoljil – v bistvu mu je bil bližji antiklerikalizem 

kakšnega Voltaira –, zato je skušal vzpostaviti nekakšen kult državne religije, t. i. kult Najvišjega 

bitja (Culte de l'Être suprême), pri pripravi katerega se je močno angažiral David. Ampak stvar ni 

delovala in Robespierre je moral pod giljotino, David pa v zapor. 

Kot kaže, revolucionarji niso razumeli, da s tem, ko so razbili stare opore gotovosti, hierarhije, reda 

itd., le-teh ni bilo mogoče nadomestiti z nekimi ad hoc rešitvami. Bodisi niso razumeli bodisi se niso 

mogli sprijazniti, da preprosto ni več instance, ki bi zagotavljala trajno legitimnost. V novem svetu je 

imela vsaka legitimnost začasen in prehoden značaj – dimenzija absoluta oz. totalnosti je bila iz tega 

izključena. Skratka, revolucionarji so vstopili v nov svet s precej starimi predstavami. 

Vendar povratek v kak moderen ancien régime ni bil več možen. Po Napoleonu je bilo sicer kar nekaj 

poskusov tega, najprej z Bourboni, se pravi z Ludvikom XVIII. in Karlom X. (mimogrede, kot 

zanimivost: Karl je pokopan pri nas v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici pri Novi Gorici), 

potem z njunim orleanskim bratrancem Ludvikom-Filipom I., vendar se je zadeva kolikor toliko 

stabilizirala šele z Napoleonom III. Pod njim se začne tudi temeljita prenova in modernizacija Pariza, 

proces, ki je postal znan kot »haussmannizacija«, kar v našem kontekstu gotovo ni nepomembno. 

Mesto je postalo neprepoznavno, število prebivalstva se je od leta 1853, ko so se dela začela, pa do 

1870, ko je moral Haussmann z mesta prefekture odstopiti, več kot podvojilo.  

Nastal je nov svet, prišli so novi ljudje … – slike  pa so ostajale bolj ali manj iste. Industrializacija in 

urbanizacija sta bistveno spremenili življenje in profil sodobnih prebivalcev mesta, za slike, kakršna je 
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Prisega Horacijev, pa si potreboval gledalce, ki so imeli solidno klasično izobrazbo. Kot že rečeno, te 

slike so delovale podobno kot danes film, pripovedovale so neko zgodbo, katere pomen ni bil strogo 

omejen na estetsko področje. Če te zgodbe nisi poznal, je bila tudi tvoja estetska izkušnja zelo 

okrnjena. Ob tem se je treba zavedati, da v novem Parizu klasična izobrazba ni bila več nekaj 

samoumevnega, vse več je bilo parvenijev.  

Smo torej v svetu, v katerem je la grande tradition izgubljena, nove pa še ni na obzorju. Obiskovalci 

Salona – to je bila osrednja institucija, ki je predstavljala in promovirala najnovejša dela visoke 

likovne kulture – so soočeni s tehnično zelo izpopolnjenimi deli, katerih edina težava je pravzaprav le 

v tem, da so vsebinsko obupno prazna. Lahko bi se reklo, da umetnost ni več na ravni svojega časa. 

Spremenilo se je okolje, spremenili so se ljudje, prišli novi, odšli stari; življenje samo je postalo 

drugačno, bolj hitro, bežno, površno … Skratka, vse je bilo pripravljeno za impresioniste. Prišel je čas, 

da tudi na področju likovnega kralju pade glava.  

 

Jože Hrovat 
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