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Tuto nevelkou úvahu, či snad dokonce studii – budu-li jí přikládat kontextuálně větší váhu, 
než má v mé hodnotící mysli, kladu na drobný milník zasazený cestou přípravy rozsáhlejší 
monografické práce o tvorbě českého sochaře Quida Kociána, již jsem začal před několika 
lety a podvakrát ji kvůli jiným, pro mne významným pracím, musel přerušit.1 Popravdě 
řečeno, když jsem před časem uvažoval o tématu pro druhé číslo sborníku Artis historia, 
chtěl jsem z kontextu kociánovské monografie vyjmout její specifikovanou část. Ale byly to 
právě Kociánovy plastiky, které mne přivedly na bludnou stezičku uvolněného přemýšlení 
o sochařské hmotě v pohybu průběhem dějů kulturního ducha člověkova. Budu možná 
ortodoxií nazván heretikem, simplifikátorem, či dokonce nestoudným voluntaristou, ale 
nemohu si pomoci: jinak už v tomto čase svého života uvažovat nemohu a souvislostní 
příkaz Ananké nemohu už ze zásadních důvodů opatrného nahlížení do zcitlivělých útrob 
magického stavu mysli v odkazu trvající a neproměnně pro naslouchajícího setrvalé věč-
nosti, jež je právě teď, ani odmítnout, ba ani zanedbat.

Je to patrně téměř banální konstatování, jestliže scénu následujících snah o explika-
tivní opovážlivost vymezím zjištěním, že socha zřejměji a hmatatelněji než obraz je vždy 
predisponována prostorem a časem. Ale to zřejmě ještě nestačí, neboť je-li prostor a čas 
potencí pro možné bytí sochy, je jejím existenčním i existenciálním naplněním především 
pohyb. Patrně se shodneme v názoru, že pohyb je fyzikálně i vizuálně relativní změnou 
stavu hmoty. Uvedení do pohybu je součást stvořitelského aktu, jímž hmota ožívá, tedy – 
realizuje se v živoucím pobývání ve světě života. Ten je ovšem právě tam, a to od starově-

1 Jednalo se o dvě monografie: HOLÝ, P.: Rostislav Zárybnický a zjevování malby. Liberec �006; TÝž: Sochař 
Igor Kitzberger – Magická síla ohně. Ostrava �006; a studie: TÝž: Esej o ošklivém a krásném. In: MALURA, J. – 
MáLKOVá, I. (eds.): Místa bez hranic : Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc �006, s. 7–17; TÝž: 
Stálost a proměnnost zjevování kosmické vertikály v průběhu věků. Artis Historia, I, �006, s. 7–38.
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kých filosofů, především pro ni, pro její zduchovnělé uschopnění přijímat jeho sdělování 
o svém bytí zde (Dasein). Budeme-li tedy uvažovat o pohybu uskutečňovaném v soše i se 
sochou, pak tak učiníme v celistvé hybnosti či statičnosti jejího hmotového organismu, 
který byl naplněn působící soustavou tvaru od možností pevného objemu až k jeho vizu-
álně plastickému popření v rozdrobení či maximálnímu změkčení vůči účinnému fungo-
vání dopadajícího světla. Tato úvahová a komparačně interpretační tendence by sama 
o sobě nutně zakládala nesmírně rozsáhlé úsilí, jež překračuje možnosti útlé studie. Proto 
se chci na tomto místě zaměřit toliko na jeden druh pohybu, který zahrnujeme pod spo-
lečný název: chůze. Půjde mi tedy prvořadě o jdoucího či kráčejícího muže s dispozicemi 
sdělení o jeho pohybu a hlavně jeho pohybem. Socha má ovšem, vedle svých vlastních 
pohybových znaků a určení (i negativně při statické koncepci uzavřených hmot), pro 
vnímatele, který ji vlastně v intenčním smyslu senzuálně mentálním přijetím vždy znovu 
realizuje – souhlasíme-li s určením umění v jeho základní sociální funkci – ještě dispo-
ziční pokyn, jímž tohoto vnímajícího nutně uvádí v pohyb kolem sochy dle principiálních 
sošně tvarových charakteristik stylově obecně i ve smyslu jedinečného artefaktu. Tímto 
vnímatelským pohybem je tedy aktivita jednotlivce, jež je obcházením sochy, má-li být 
její vnímatelské přijetí, alespoň v tom zásadním smyslovém pochopení relativně úplné. 
I v tomto vnímatelském pohybu se odrazí do jisté míry prostorově dynamická danost 
sochy – určitě bude dispozičně odlišná u frontální a ztuhlé formy Apollóna z Teney a hele-
nisticky „barokního“ Laokoónta.

Cesta poznání, na niž se vydalo lidstvo na propadlištním mostě u konce úchvatné éry 
svého magického věku, je vyznačena nepochybně dvojí ambivalencí: jedna její patrně 
zpychlejší strana pracuje metodami hledání určujících růzností a popsatelných rozdílností, 
druhá pak, od níž tryská v lidském duchu úžas a z něj i jas duchovního zření až k osvícení, 
se poznání nekonečně blíží spíše úsilím o pochopení v překvapivém uvědomování si sou-
vislostí v mausoleální kapličce pokory. Tady ovšem vždycky stojíme před hrozbou zjedno-
dušování, jež varuje ambivalencemi významů na tympanonu nad vstupním portálem. Ale 
závrať nad bezčasým prostorem, který vůle k uměleckému plastickému tvaru otevřela od 
vulvárních magických forem megalitické doby v Lepenskim Viru� až k Brancusiho Vejci 
(za téměř finalitou hlavy Nymfy) �0. století, neodvolatelně k téměř propastně možným 
souvislostem a jejich nalézavému chápání vybízí. A to navzdory či naopak právě kvůli 
všem těm kauzálně motivačním impulzům tolik závratně prostoročasového zřetele.

Téměř neměřitelný čas kosmogonické nesmírnosti megalitických hmot vstoupí do 
prvotní čaromoci primárních vizuálních znaků lidského těla prvomýtických poselství 
rituální spájející silou ke gestu obřadu,3 aby tudy byla hledána cesta jeho obrazu. Pevně 
uzavřená prvotní plastická forma figury dospěje tak otevřením, jakoby líhnoucím aktem 
prasknutí napjatého tvaru k uvolnění údů k pohybu, jenž je gestem, tedy ve své nejhlubší 
podstatě více než pohybem. Gestus, i když má cosi dokládat z činností uvnitř tohoto světa 
(např. skutky asyrských králů), přece je v tomto čase vždy současně rituálně posvátný, 
místem osazení sošného obrazu je hagios topos a zakládá spojnici mezi nebem a zemí. 
Prvotní plastika je hmotově uzavřeným magickým předmětem – obrazem iniciační role, 
kupříkladu monumentálním obrazem krále-boha (s částečnými výjimkami jako byl „rea-
lismus“ doby Achnatonovy reformy v Egyptě) či božské bytosti samotné. Jakmile se však 

� KRZAK, Z.: Megality świata. Wrocław �001.
3 ELIADE, M.: Dějiny náboženství. I. Praha 1995; GRASSI, E.: Kunst und Mythos. Hamburg 1995.
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blokově uzavřená hmota sochy začne otevírat pohybem, je primární dynamický gestus 
především chůze figury.

Chůze nebo chceme-li kráčení figury, postavy je bezpochyby gestickou syntézou 
pohybu, který má v této podobě a zobrazivé fázi hluboce rituální kořeny. Myslím, že není 
žádnou náhodou tajuplný smysl hádanky, kterou smrtonosná Sfinga položila v Thébách 
Oidipovi: týkala se gestického vyjádření mimočasového obrazu chůze člověka, který byl 
s typickou antickou mýtopoetickou ironií ponořen do jeho časnosti. Opět je tu uchopení 
oné ambivalence i duality zakládající mnohotvarost jediné a základní metafyzické otázky 
vynořivší se v nezměrné dávnosti k procesuálnímu sebeuvědomování člověka jako funda-
ment mýtů, náboženství i veškerého filosofování a spájející nezodpověditelnou absurdi-
tou vesmírnou nekonečnost v času i prostoru s konečností lidského i přírodního pobývání 
a veškeré živoucnosti. Je to ovšem i obrovitost rozměru od megalitické nepohnutosti dol-
menu či kromlechu k efemérní rozhýbanosti lidské figury, do níž vstoupí kámen na své 
dráze k homošovinistické bídě. Z lůna megalitů vystoupili mytičtí obři, kteří ještě existo-
vali mimo dobro a zlo, ale také mimo smích a pláč. Smích je stav mysli odívající se do mož-
ností gestického výrazu. Archaický úsměv nezobrazoval a nevyjadřoval skutečný smích 
a klasická antická socha svou kalokagathiá vyjadřovala stav dokonalosti krásy existující 
mimo smích a směšno. Kanonická řecká socha se neusmívala. Její tvarotvorně zakládající 
gesticita měla bezpochyby svůj princip velikosti v nehybnu. Ten se odvíjí z prvotního syn-
teticky gestického obrazu, jímž je na počátku s ironickou hořkostí výše zmiňované cesty 
praobraz chůze s jejími možnostmi rituálně znakových sdělení s estetickými specifickými 
formovými korespondencemi.

Chci podotknout – a to je vlastně koncepční základ celé této trochu troufalé studie, že 
se ošidnou metodou pars pro toto budu věnovat toliko několika plastikám, jež vyjmu 
z nepřebernosti množství tolik rozličného a také vzájemně často jakoby protilehlého či 
protismyslného výtvarného dokladového materiálu historie sochařství. Přesto jsem pře-
svědčen o tom, že touto metodou dokážeme postihnout některé souvislostní a významně 
vypovídající rysy, které nám mnohé právě o skrytém smyslu obrazu lidské gesticity chůze 
napoví. A to v opovážlivém rozmachu komparací napříč časem člověčího pobývání ve 
světě života.

Řekneme-li, že chůze je syntetická forma lidského pohybu ve smyslu možné souhrnnosti 
gesta, pak základní podobou takového pohybu je vykročení, kráčení a jeho vnitřním moti-
vačním obsahem v kontextu přirozeného cílení opět ve významové spojitosti, je pak ovšem 
cesta. Ta může směřovat odněkud někam účelově a jen geograficky, ale také k hagios 
topos, posvátnému místu iniciační proměny – v antickém archaickém čase například do 
Delf, či na Eleusínu a podobně. Takto vykročili kuroové, jež v jejich sochařské podobě 
tematicky souhrnně označujeme jménem Apollonové (např. Apollon z Teney, z Piombina, 
z Pirea atp.). Oni vykročili, aniž se pohnuli, protože jejich chůze je více než pragmatická 
cesta, ona je znamením cesty, a proto jejich směřování, jež je prostoupeno nutností sym-
bolizace mystagogů, jimiž ve skutečnosti jsou, je syceno hlubokostí skutečnosti, že oni už 
onoho místa dosáhli. Proto je jejich znamení chůze, v němž byli sochařem zasvěcovatelem 
zobrazeni, plně prostoupeno věčností, nadčasovostí: oni kráčejí v absolutnu, aniž by se 
proto potřebovali pohnout – ve smyslu přemisťovat se. Ve formově sochařském smyslu 
je jejich pohyb nepohyb vykonán frontálně, na předozadní ose, jsou jako plastický mys-
tický palindrom. Těžiště jejich těla se promítá mezi vykročené nohy, takže jim zaručuje 
ztuhlou tajemnou strnulost. Jejich sošné objemy jsou pevně uzavřeny proti světlu, odolné 
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vůči senzuální, lidsky obmyslné klamavosti smyslů – jejich znaková hybnost je spojnicí 
s věčností. I gestus rukou ohnutých v loketním kloubu se děje ve jménu mystické frontality 
na předozadní ose, jsou – téměř hyperbolicky řečeno – kolejemi Héliova vozu po dráze 
neměnně nekonečné i nekonečně přítomné univerzality. Zobrazený znehybněle kráčející 

kúros je i vítěz pravzorované Olympiady nadané dosud hlubokým smys-
lem, je to hérós a bůh, spájející kterékoli místo v prytaneiu s absolutnem.4 

V tom je jádro jeho velikosti, jež periodicitní čas kroužení, kolotání, stří-
dání spoutalo věčným žárem slunce, ohněm Ixiónova kola i Moiřiným 
nezměnitelným výrokem osudu.

Dokonalost jeho nahoty zjevuje sexuálno jako potenciální ritua-
litu, jejíž ztvárněná uměřenost v napjatých objemech svírá i orgi-
astický orfický plamen, v němž bude krvácet Pentheova utržená 
hlava v rukách bakchantky Agauy.5 Ale zde, v těchto objemech, 
je vše v řádu, ani výbuchy a žár periodicky návratných orgiastic-
kých rituálů nemohou přinést změnu – čas nehrozí zánikem. 
Jeho spoutání věčností je nadosobní, a tak je zobrazením v soš-

ných objemech pojat jako sociálně etická i náboženská stálost 
a jistota. Magická skrytost tu skýtá i potenciál vznešenosti.

Není zde místo, ba ani opodstatnění k tomu, abychom 
zkoumali podivné a nesnadno zjevné vztahy mezi úchvatným 

procesem demokratizace řecké polis a jejím hledaným a ztráce-
ným mravním kodexem, jak je toužebně vyhmatáván Platónem,6 
ale rodící se obecný individualismus řeckého ducha bezpochyby 
přinášel tendence k antropocentrismu i závaznosti lidského 
měřítka, což, simplifikovaně řečeno, přineslo komplexním pozo-
rováním a empirickým srovnáváním i poměřováním podivuhodný 
výsledek ve zrození kontrapostu. Zdánlivě zcela jednoduchý 
posun, ale s nedozírnými následky: těžiště těla se „podle přiroze-
nosti“ promítlo do jedné zátěžové nohy, prvotně její paty, zrodil 
se polykleitovský kánon Diadumena, geometricky pevný a přísný, 
ale současně poskytnuvší téměř nespoutanou nabídku svobody 
k jakémukoli pohybu figury, protože ztuhlá rituální svázanost 
praskla, hybnost plastik se stala téměř libovolnou, v každém 
případě uvolněnou od pohybově ritualizovaného řádu archaické 
formy. Chůze tak byla v důsledcích vyňata z obřadné gestické 
syntézy, a pokud se v sochařské empirizované podobě objevila 
dominantně či v parciální podřízenosti, dostalo se jí především 
rysů pragmatizovaného směřování. Jedním z prvních důsledků 
byla ztráta vznešenosti i tragiky.7 Dosud není vše dovoleno, ale 
bludné chodníčky sem už do daleka naznačovaly, že se v nepro-

4 THOMSON, G.: Aischylos a Athény. Praha 195�.
5 EURIPIDES: Bacchantky.

6 PLATON: Gorgías. Praha 199�; PLATON: Ústava. Praha �005.
7 O ztrátě tragična cestou individualizace a subjektivizace pojednává opakovaně např. NIETSCHE, F.: Filosofie 
v tragickém období Řeků. Olomouc 1994.

Apollon z Pirea, 6. stol. 
př. n. l. Atény, Museo 

Arqueológico Nacional
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bádané periodicitě času budou znovu a znovu zjevovat. Sochařství od měřického kánonu 
pokročilo k senzualismu a erotismu, subjektivismu helénistického období, ba dokonce 
k intenční zalíbenosti v ošklivosti a hnusu téhož času. Svlékající se Venuše z Tarsu nabídla 
šanci budoucí striptérce a silně erotizovaným artefaktům nové doby, helénistická Opilá 
stařena či Stará pastýřka podaly vybízivé ruce Settignanově či Donatellově zošklivěle 
zubožené Máří Magdaléně a po dalších staletích Rodinově nahému, stařecky svraska-
lému aktu villonovské Kdysi krásné zbrojmistrové nebo figurám úzkostného Žalova Quida 
Kociána. Kráčející socha jako rituálně gestická syntéza, tolik kdysi znepokojivá a tajemně 
nabízející, téměř zmizela. Místo vášnivého orgiastického mystagoga zaujal rozkošník. 
Dlouhodobý proces degradace rituálu na nezávaznou, potěšlivou a nakonec vulgárně 
tržní zábavu započal. Byl ovšem na staletí přerušen úchvatem spirituality středověkého 
mystického vznícení, kdy se jen klamavě vrátil transformovaný geometrický řád do sym-
bolizovaného plastického gesta portálových figur, zabudovaného do velkolepé sjednocu-
jící dominance architektury, v níž se quadriviální musica rozpouštěla v logu dokonalosti 
hudby sfér jako čiré duchovní potence. Velkolepí portáloví světci románských dómů 
v Autun či Vézelay mají svou odhmotněnou tektonickou masu členěnu mělce na objemu 
svého válce do geometricky řaseného biblického roucha a symbolických stylizovaných gest 
rukou v příbuzném duchu jako peplos akropolské Kóry z časů archaického Řecka. Zob-
razivá gestická syntéze jako kráčení tu však v sochařství není příznakovým fenoménem, 
a to v podstatě ani v románském ani sekulární participací oživenějším období gotickém. 
A to přes sémanticky ve smyslu našeho hledání (zde a nyní) nepodstatné výjimky, jako 

je postava rytíře přijímajícího eucharistii 
na středním západním portále remeš-
ské katedrály (ke konci 13. století), jejíž 
vykročení k podávané hostii je přes znaky 
zastaveného času reminiscenčně vázáno 
kontrapostem. Podivuhodný je ovšem 
sémantizovaný hybný krok zavrženého 
krále na tzv. Knížecím západním por-
tále katedrály v Bamberku. Král tu kráčí 
v čele s ostatními hříšníky, mezi nimiž 
je v popředí lichvář, všichni spoutáni ře-
tězem satanovým neodvratně směrem 
do místa, jež známe pod různými jmény, 
jako Tartaros, Šeol, Gehenna, Peklo atp., 
a všichni na tvářích masku neřestného 
smíchu, toho, o němž světci, otcové i teo-
logové hovoří zatracujícím způsobem 
a s opovržením. J. C. Schmitt ve své knize 
Svět středověkých gest8 o tomto reliéfu píše 
s výhradní pozorností ke gestu královy 
pravé ruky, jejíž rozdojené prsty ukazují 
dolů. Levé ruky, jež jako by vyjadřovala 
opojenou, či dokonce opilou povznesenou 

8 SCHMITT, J.-C.: Svět středověkých gest. Praha �004.

Poslední soud, detail, 1�40. 
Bamberk, katedrála, knížecí portál
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lhostejnost v tanci ke zmaru, si nevšímá. Přijmeme li však odůvodněný názor, že chůze je 
gestická syntéza, pak jaký je celkový obraz chůze tohoto zatraceného krále, který s oplz-
lým smíchem následuje ďábla? Neboť je tu vskutku daleko víc než signál ruky a několika 
neřestných prstů. Uvědomme si, že jsme se ocitli ve vrcholném čase gotiky (l. polovina 
13. století), kdy vyspělé feudální prostředí jihozápadního Německa nasálo a asimilovalo 
mnohé z kurtoasní elegance a morálních ambivalencí, jak je obsáhla nejen teologická 
složitost scholastiky, ale také imaginativní bohatství i dráždivý erotismus široké nabídky 
literárních gest v čele s výtvory Monmoutha či Roberta de Boron. Roucho královo na 
bamberském reliéfu je komponováno a plasticky pojednáno elegantními objemy záhybů 
dle obvyklých dobových stylových norem. Král v tomto rouchu oděný je v pohybu, který je 
něčím mezi chůzí a tanečním krokem. Jeho tanec je v podstatě výrazový, je lehkovážným 
tanečním vykročením v kontrapostním uvolnění možné šíře pohybů, gestickou syntézou 
chůze a tance v tanečním kroku sebezkázy – cosi z orgiastického aktu zničení, známého 
z časů vypuknutí černé smrti. Kurtoasní elegance s hnilobným květem neřestného smí-
chu a pohybu těla, rozkoš sebezničení, chvíle opojení ze zániku, smích jako korunující 
škleb, pravá ruka oplzle rozdvojenými prsty ukazuje k peklu, levá lehkovážným tanečním 
pohybem dlaně zneucťuje nebesa, Boha. Možná, dávností zposvátnělá vznešenost chůze 
je zhanobena v celistvosti hříchem a neřestí. Zhanobena i zesměšněna, poněvadž sama 
královská posvátnost – ve smyslu pomazáním slučujícího rex et sacerdos (král a kněz) 
v jedné osobě, tu byla znevážena v kruté karikatuře, jež gesticky zesměšnila onu pradáv-
nou a z pohanského milié odvozenou rituální tradici spojení mezi nebem a zemí osobou 
a gestem krále,9 zde v symbolickém spojení významu gest pravé a levé ruky ve spojitém 
celku královy oplzlé taneční chůze. Ještě jeden, podle mého soudu nepochybně významný 
aspekt bych rád zdůraznil: v tomto jen zdánlivě snadno pochopitelném, ale myslím, že 
v podstatě spíše abstruzním výjevu, jsou zřetelné stopy vlivu dramatu, jak se vyhra-
nil zejména v městském prostředí jihozápadního Německa v oblíbených Geistspiele.10 
Podivná figura korunovaného panovníka v čase naplňování res ultima tanečním diva-
delním krokem jako by teatricky předznamenávala budoucí mnohoznačnost a zvratnou 
ambivalenci krále a šaška v jedné neuchopitelné postavě, jež opakovaně v shakespearov-
ském kontextu prohlásí: nejsem, kdo jsem. Dovolím si na tomto příhodném místě pozna-
menat, že jsme právě poněkud podrobněji – a to důvodně – hovořili o jednom z příkladů 
vrcholně gotického duchovního vzmachu, kdy umělecký čin dosáhl významným dotekem 
k manýristickým ambivalencím.

Bylo-li tomu tak v duchovně univerzalizujících slozích středověku, pak antropocent-
ristická renesance zahleděná do kanonizujícího systému principů antiky zůstávala věrna 
jakkoli osvobodivšímu ve vizuálním jevivě zpodobivém zvnějšnění, uspořádávajícímu 
i velkolepě rozvinutému principu kontrapostu. Kosmicky syntetický zvěstný pohled čekal 
na své znovuobjevení magické chůze, kráčení, až do 19. století, kdy je v známém udivu-
jícím stylu nevypočitatelně zákonitě působícího ducha dějinné periodicity znovuobjevil 
podle principu „stejné a jiné“ August Rodin.

Podivné 19. století, v němž věda a technika proměňovaly svět, zcizujíce jeho duši, osla-
benou už absurditou extatizujících ambivalencí spiritualistického naturalismu baroka, 
a to vše ve znamení zápasu mezi namyšleným scientistickým racionalismem pozitivistů 

9 HOLÝ, P.: Stálost a proměnnost, pozn. 1.
10 Městem zvlášť úspěšně rozvinutých duchovních her byl zejména Norimberk.
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a úzkostným sebezáchovným 
výkřikem osamělého volání 
o právech srdce romantiků.

Klasicisty zavrhované radi-
kální baroko si ovšem osvojilo 
kamuflovaný často potenciál 
možné proměny. Renesancí 
monopolizovaná pravdivost 
jevu mohla najednou stvrdit 
samu sebe toliko v maximali-
zované gradaci na půdě iluze. 
Svět se stal terénem poutních 
cest, jejichž cíle, bylo-li jich 
dosaženo, posvěcovaly odpuš-
těním hříchů, takže se sama 
pouť, cesta pouti, chůze pouti 
(náročná a sebeobětavě namá-
havá) stala zejména v tomto 
barokním období variantní 
formou rituálu iniciace, pro-
měny, zduchovnění, více či 
méně příbuzně s Kristovou 

poutí života a Kalvárií až na Golgotu. Zde je, domnívám se, nejvlastnější jádro smyslu plas-
tiky F. Pacáka Kristus se loučí s Pannou Marií ve farním chrámu v Poličce, jednoho z nejpo-
zoruhodnějších děl českého a moravského baroka, které je celé prostoupeno kosmickým 
tajemstvím transformace a magického významu zvěčnělého okamžiku, onoho magického, 
neexistujícího, a přece vždy všudypřítomného TEĎ.11 Kristus se loučí s matkou, ještě se jí 
dotýká, ale už její ruku opouští, ještě je zde, ale současně je v této chvíli na cestě, tajemné, 
iniciační, člověk i Bůh tady a v jediné chvíli, ovšem už zcela jinde, na magické cestě do 
hlubiny a na nebesa, archetypálně dané mimo čas a prostor od Gilgameše, Usirea, Dio-
nýsa a dalších, naším bezčase zvěstným nevědomím až k trnové koruně Kristově a defi-
nování Purgatoria rovněž v čase vrcholící gotiky, po naše dny, zejména však v mocném 
uvědomění v barokních pokání. Kristova chůze, jeho vykročení je tajemné, proměňující, 
obdařené nejhlubším smyslem budoucí naděje vytrpěného daru a milosti spásy. Kristus na 
této Pacákově plastice kráčí jako dárce spirituality na cestě sebeobětování. Metamorfóza 
přestože neviděna, je tu přítomnější než na slavné exemplární Berniniho plastice Apollón 
a Dafné. Jemná a zduchovnělá plastická mluva Pacákova nemá mohutnou robustní sílu 
soch Brokoffových či Braunových, je bližší aristokratismu Fritschových plastik v Černé 
kapli nebo některým dílům Winterhalderovým, je však ztělesněním gestického syntetismu 
chůze v poloze neobyčejně silné, mnohovýznamové a jedinečné.

Barokní tvůrčí, umělecké předznamenání spontaneitou emocionální a obrazivé síly 
romantické citovosti, jež se přetavovala do mnohoznačné symbolní výlučnosti druhé po-
loviny 19. století, to je ono ponorné řečiště, které nutně mohlo přivést ke zjevení univer-

11 Pokus o interpretaci tohoto aspektu jmenovaného Pacákova díla se uskutečnil v hodinovém uměleckém doku-
mentu Baroko v nás, k němuž jsem vytvořil námět a scénář a byl realizován v režii Hany Teislerové roku 1998 
Českou televizí.

František Pacák: Kristus se loučí s Marií, 1748. 
Polička, děkanský kostel sv. Jakuba
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zalizujícího sochařského génia Augusta 
Rodina. A právě v jeho dílně, kde se 
inspiračně v jediném kotli setkávaly 
tvary zejména pozdněji antické, helénis-
tické sochy s díly románských a gotic-
kých Posledních soudů, renesančního 
sebevědomého individualismu a ba-
rokní emocionální síly, kterou Rodin, 
podobně jako po něm Bourdelle, obdivo-
vali u soch Matyáše Brauna při návštěvě 
zemí koruny české. 

 Právě tady se zrodil Kráčející muž. 
Vzhledem k syntetické gesticitě chůze 
jde o antinomii času, o jeho proteovskou 
jedinečnost nezměřitelně rozličného 
v jednom, v onom „stejné a jiné“, které 
je tolik klamavé, tolik znepokojivé, tolik 
souvislostní i rozporné. Eufemisticky 
řečeno o sjednocující ambivalenci oka-
mžiku, onoho neexistujícího TEĎ, které 
je ovšem zakletím věčnosti v augustin-
ském smyslu, i v magickém základním 
smyslu megalitického ztuhnutí bez 
znaků znepokojující proměnlivosti, 
jejíž věčnost má své jádro v úzkostném 
vědomí konečnosti, v mors abstrusa.

Jde tu o akt „concordia discors“ nalézané s radostným nebo zdrcujícím údivem mezi 
zvěčnělostí významu okamžikového dynamického gesta rozloučení na výše rozebírané 
Pacákově plastice z Poličky a bezčasí archaického znakově hybného antipohybu Apollóna 
z Teney.

Rodinův Kráčející muž (jak bývá v kontextu české umělecko historické literatury na-
zván) je socha tajemná, zázračná i zjevující, ve svém transcendujícím působení je pro mne 
osobně mocnější, mnohovýznamnější i magičtější než jeho překrásný kráčející Jan Křtitel, 
který sklidil tak neslýchaný obdiv a je časově pozdnější. Někteří autoři, jako například 
D. Jarrassé,1� spojují helénizujícího Jana geneticky s Rudeovým pomníkem maršála Neye, 
ale romantická pózující maršálova emfaze je rodově rozhodně mnohem blíže k vzoro-
vému, romanticky héroizujícímu portrétu plukovníka Fourniéra-Sarlovéze malovanému 
Girodetem-Triosonem než zduchovnělému zvnitřnění rozcítěně modelované formy Jana 
Křtitele Augusta Rodina.

Kráčející muž, který v první verzi vznikl už roku 1877 a neopustil anankastickou dotíra-
jící přítomností svého tvůrce patrně až do roku 1911, je přes spájející rysy od Jana Křtitele 
hodně vzdálen a vstupuje do konce 19. a počátku �0. století z jiného klimatu a odlišného 
bezčasí. Tato plastika je vyňata z jakékoli anekdotičnosti, je jí zbavena a ponechána svému 
prazákladnímu pohybu, který nezobrazuje, nemusí, nemá toho zapotřebí, ona jím zkrátka 

1� JARRASSé, D.: Rodin. Paris 199�.

Auguste Rodin: Kráčející muž, 1905.  
Paříž, Musée-d´Orsay
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a elementárně je. Je nevývratně utvářející formou jejího bytí, stal se obrazivou i estetic-
kou funkcí její hmoty, která podivným i podivuhodným způsobem dozrála k tvaru. Rodin 
svého Kráčejícího především zbavil času, onoho klamavého iluzionistického „před a po“, 
do něhož jsme všichni zakleti jako do posedlosti tím okamžikem, o němž hovoří Goethův 
Faust, když říká Mefistofelovi: Až okamžik mne zvábí k slovu, jsi tolik krásný, prodli jen, 
pak si mne sevři do okovů…

Rodin tak učinil především tím, že figuru vyňal z přítěže svobody kontrapostu. Pohyb 
se stal náhle magickým tak, že byl zbaven pohyblivosti. Rituálně ztuhl v nadčasí, unikl 
každodenní všednosti a veškerým jejím znesvěcujícím rizikům. Mohl tak nabýt a skutečně 
nabyl mocnosti mystéria, čímž také nezměrného potenciálu ambivalence.

S masivní hmotností totiž těžce vykročený muž-člověk je v nejvnitřnějším smyslu této 
jen fyzicky zátěžové hmotnosti zbaven, protože vytržen z utvářecí i procesuálně znetvořu-
jící kletby času. Vyrván silou prapůvodní pravdivosti z okovů antropošovinistického násilí 
norem krásna a oškliva, je jednoduše uchvacující svojí fundamentální silou zanořenou 
kamsi až před počátek věcí. Zapřen do Matky Země celými tlapami je vztyčen v monu-
mentu, mimo kontrapostní potenciál pohyblivého „čehokoli“. Je celý v tajemném znaku, 
je téměř k archetypálnímu pevnému základu podstatně symbolizován. Těžiště, můžeme-li 
tady o něm hovořit, se promítá mezi obě nakročené nohy – zcela původně, mohutně, ar-
chaicky. Kráčející muž, zde bych pro adaequatio volil konečně termín ČLOVĚK (HOMO) 
ANTHRÓPOS, je vlastně v bytostném smyslu základnosti a původnosti zbaven pohlavních 
znaků, je androgynní, stejně jako v prvotní jednotě stvořený Adam, vyobrazovaný někdy 
v iluminacích středověkých kodexů jako Homo Mikrokosmos (např. Codex z Prüfeningu 
po polovině 1�. století).13 (Ostatně francouzština s tím problémy nemá, neboť l´homme je 
významově člověk i muž.)

Jedinečnost sochy Kráčejícího (a zde se nutně ocitáme v podivuhodném pletivu přiro-
zenosti paradoxů, jejichž objasňování těží ze základů nevysvětlitelnosti) je v její maxima-
lizované obecnosti. Osobnostní individualizace je důsledně nadosobní (opět polarizovaná 
ambivalence), bez vnějšně subjektivizovaných rysů. Čistá gesticita chůze Kráčejícího ve 
své soustředěnosti na prazáklad, primordiální tvar, doslova odpreparovává vše, co by 
mohlo svádět či vést ke gestickému zmnožení, znakově gestuální vícevýznamovosti, ale 
též určitosti. Kráčející člověk Rodinův je proto nutně torzem. Ruce od ramenou tu ne-
jsou, ale říci, že chybí, by byl omyl – ony nechybí, naopak, kdyby od trupu „neodpadly“, 
určitě by nadbývaly. Jejich výrazově nutné „odstranění“ není provedeno čistým lomem, 
jak tomu u většiny sochařských torz 19. století bývá v patrném úsilí vytvořit napodobení, 
či iluzi nálezové reality antických poškozených plastik. Odstranění rukou s jejich nebez-
pečím výrazové dotěrnosti pohybů a subjektivizace, stejně tak i hlavy figury, jako by se tu 
odehrálo biologickým procesem odpadnutí, „vyhnití“, jako by v místech dotyku – dříve 
fyzické tkáňové souvislosti – na nás zela dosud živá, ale rovněž už mrtvá tělesná hmota. 
(Řekněme si jen na okraj, ale v kontextu našich úvah nikoli bez souvislostního významu, 
že námětový okruh tělesného torza pro sochařství zejména v 19. století byl patrně pře-
devším plodem usilovné a zbožňující činnosti archeologů. Ovšem nálezy sochařských 
antických torz přinesly sice podivuhodné, nicméně z hlediska antické estetiky zmrzačené, 
celostní lahodné kanonické úplnosti zbavené, a tedy v podstatě ošklivé zbytky. Klasický 
odkaz a klasicizující normy l9. století však tkvěly v nadšení nad těmito úlomky.)

13 Codex z Prüfeningu, 1165. Mnichov, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 1300�, fol. 7v.
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Rodin ovšem výrazový potencionál torza objevil v jiné, emocionálně nesmírně aktivní 
souvislosti. Mrtvou a z antického hlediska zmrzačenou formu muzejních exponátů ma-
gicky oživil, učinil jedinečně znovu se rodící z netečné ideální krásné mrtvosti k usilovně 
a bolestně plnému životu. Je to však život nikoli harmonicky útěšný uvnitř toužené doko-
nalosti kalokagatheiá, ale prošedší dlouhou a nádherně imaginativní zkušeností křesťan-
ského středověku s jeho purgatoriem, vizemi Gehenny trestu a utrpení, kde živost tělesné 
hmoty zjevuje rány, živou bolestnou tkáň, mučednictví a věčnost trýzně konečnosti i za-
vržení. Rodinův Kráčející tak gesticky ztuhl na prahu jeho dantovské monumentální 
Brány pekel nebo zjevil budoucí úchvatnou, téměř apokalyptickou Letící postavu (kolem 
1890).14 Bolestnost, zraněnost tělesné hmoty je v Kráčejícím, neboť tkáň jeho těla se ote-
vírá živými ranami bolesti, přestože archaicky kráčející figura je vlastně situována mimo 
čas. Bolestnost, zraněnost jako nově a jinak nalezený fenomén tělesnosti vnesl jako dar 
výrazovým možnostem sochařství právě především Rodinův Kráčející. Je to snad nadsa-
zené a poněkud zavádějící, ale v podstatě pravdivé: místo rány a bolestného gesta, jež od 
středověku k baroku popisně i alegoricky ukazovaly obrazy a sochy, Rodin vyjádřil samu 
bolest a vtělil ji do nadčasovosti: esenciálně i existenciálně. Tělo osudově vržené do věč-
nosti své svobody zde zplna žije svými ranami v tělesnosti tak mocné a tím tak nadčasové, 
že vzdor své úžasné hmotnosti je cele prostoupeno duchem. Bolest, otevírající kontinuální 
objem formy ranou, se tak zázračně stala možností transcendence hmoty.

Striktní klasifikace a determinace duchovních sfér, jimiž procházíme při nalézavém pu-
tování terénem mysli a jež známe pod pojmy označujícími věci mytické, religijní, magické 
či rituální, pod tlaky pozitivistické vědy vymezovanými s vynucující filistrovskou diferen-
ciací, ztrácely uvědomováním potencionality mohutných duchovních kontinuit v nezměr-
nosti svých určitých neurčitostí pro Augusta Rodina jasné hranice. To se vztahuje i k chá-
pání významnosti dynamických forem, jež se můžeme pokusit interpretovat, ale musíme 
se střežit, abychom je touto cestou neztrapňovali. Z toho obavy vynucené úctou i moc-
ností vlastního prožitku. Právě naznačené zjištění se svojí matoucí sugestivitou se vzta-
huje markantně ke zjevujícím skrytostem pohybu, jak se rozličně protvářejí v rozsáhlosti 
Rodinova díla.

Chci se tu zmínit o jeho pohybových studiích tance, k nimž se v souvislostech dalšího 
textu ještě vrátím. Ovšem ve smyslu právě výše naznačených významových přesahů chci 
teď citovat Rodinova slova, jež pronesl po zhlédnutí kambodžských tanců u příležitosti 
koloniální výstavy v Marseille roku 1906, a mají k povaze našich úvah zde kontextuální 
vztah. Řekl tehdy: Tyto tance jsou zplna náboženské, protože jsou umělecké, jejich rytmus 
je rituál. Při silném prožití naléhavých rytmů hybných hmot a jejich formových souvis-
lostí niterných významových sdělení mohl Rodin přesvědčeně nazvat anděla z kated-
rály v Chartres kambodžskou figurou.15 Jsou-li pohyby potenciálně němá slova, jimiž se 
mohou ve spojitostech a evokacích kdykoli stát, pak téměř kterýkoli z nich ve významo-
vém kontextu a vnitřní celistvosti vztahů se může stát magickým, mystickým i rituálním 
znamením. Jen trocha kontextuálních kontinuit a doteků skrytosti může vést k silnému 
zjevování, markantní či zastřené epifanii. K tomu je tanec jako bezpochyby nejstarší a nej-
původnější možnost integrálně mystického i estetického výrazu umělecky tvořivé spon-

14 Plastika Letící postava dnes v Musée Rodin v Meudonu.
15 BOIS, G.: Le sculpteur Rodin et le danseuses cambodgiennes, La Illustration, �8. Juli 1906. In: JARRASSé, D.: 
c.  d., s. 13�, pozn. 1�.
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taneity doslova geneticky určen, je nejvlastnějším koncentrátem dynamického smyslu 
vázaného biologickými rytmy. V tomto smyslu není bezvýznamných pohybů, jsou jen 
některé matoucí, mnohé nepochopitelné a při neznalosti rituálních vazeb nesrozumitelné. 
Přirozeně chůze jako účelově podmíněné přemisťování svojí genezí se může stát, a jak již 
řečeno, stává pohybovou syntézou figury. Tak jí, jak víme, může být i antipohyb, strnutí, 
zrušení signatury času (gestus signatura temporis).

Tím se dostáváme ke dvěma plastikám, které vlastně celé toto acervální uvažování vy-
volaly. Už v úvodu jsem napsal, že jsou záměrně vyňaty z celku sochařského díla Quida 
Kociána, jímž se, bohužel rozvlekle, monograficky zabývám. Obě dvě zmíněné plastiky – 
velmi rozdílné povahy – jsou významově i sdělně určeny ikonologicky především svým 
vlastním integrovaným pohybem, jemuž sochař podřídil celistvost i sochařský výraz jejich 
těla: svou chůzí.

Jedna z nich se jmenuje Jidáš (a Quido Kocián tento námět sochařsky zobrazil dvakrát), 
druhá nese téměř pohoršlivý či snad samotný umělecký záměr v samém jádru zpochybňu-
jící či zneucťující název Blbec (také Idiot, Blb) a obě jsou význačně a markantně rozhýbány 
chůzí. Vznikly v prvním desetiletí nového století (první verze Jidáše roku 1900, druhá 
v Římě během Kociánova stipendijního pobytu r. 1903), na jeho počátku a ve vnitřním 
významovém kontextu s dalšími autorovými plastikami prodchnutými biblickou temati-
kou. Drobná plastika Blbce je nedatována a je patrně o něco mladší, snad až kolem roku 
1910, už za sochařova života a působení v Hořicích.

S jistou rezervou, zejména pokud jde o první verzi Kociánova Jidáše, lze přesto říci, že 
sochy vznikly v tvůrčím kontextu působení díla velkého Augusta Rodina, jež bylo vrcho-
leno pražskou historicky významnou výstavou francouzského sochaře roku 190�, kdy 
se mu dostalo na české, příznakově pražské půdě zbožnění, které bylo ochotno typicky 
česky maloduše potřísnit slinou dílo Myslbekovo. Nicméně rok 190� byl v každém pří-
padě v kontextu s Rodinovou výstavou pro české sochařství datem čaromocným, i tehdy, 
budeme-li je přijímat a hodnotit s určitou hrdou rezervou, třeba v uvědomění jedineč-
ných výsledků uměleckého úsilí českých sochařů na konci 19. a počátkem �0. století, 
zejména v jeho prvním desetiletí. V kontextu tohoto dění se zrodila i zmíněná Kociánova 
díla, zejména ono drobné, pozdější, které chci jistě velmi opovážlivě uvést v paradox-
ním vztahu k tvorbě Rodinově, s níž se český umělec seznámil blíže ještě během svého 
pařížského pobytu v roce 1904 stejně jako s tvorbou pozoruhodného italského sochaře 
Medarda Rossa, který na Kociána prokazatelně silně zapůsobil v témž roce svou expozicí 
na pařížském Salonu.16

Pro silně sebeuvědomělého i sebestředného Quida Kociána, který vyšel do života z tra-
dicionelní tkalcovské křesťanské rodiny v podhůří Orlických hor, jež byla dle mého názoru 
silně prostoupena pozůstatky biblického písmáctví a bezpochyby tkvěla hluboce ve víře, 
nabízely Knihy Zákonů nesmírné možnosti invenčních námětů. Dřívější autoři, kteří psali 
o Kociánově tvorbě, se o tomto aspektu nezmiňovali, nejspíše proto, že se to buď „neno-
silo“, nebo, jako v éře oficiálně ideologicky vládnoucího ateismu by podobné souvislosti 
byly škodlivé.

Dualitní rozporuplnost světa prožíval Kocián často nesmiřitelně, snad téměř v inten-
cích katarsko manichejské mysli ve střetech dobra se zlem, přičemž dopady zla vnímal 

16 Vlivu Medarda Rossa na české sochařství, jmenovitě na Jana Štursu, si invenčně povšiml ve stati WITT-
LICH, P.: Medardo Rosso a české sochařství. Umění 1984, s. 473. V Kociánově tvorbě se zračí Rossův styl např. 
ve „vymytých“ formách některých portrétů – např. J. Vrchlického a J. A. Komenského.
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v otřesnosti a bolestivosti osobních konfliktů. Nemohu se jimi na tomto místě podrobněji 
zabývat, podotknu jen, že právě v té době intenzivně pociťovaného a vnímaného osobního 
života mladého věku to byly emocionální otřesy předně z nevěry trochu vesele lehkovážné 
dívky, do níž se vášnivě a poprvé zamiloval, nespravedlivé zavržení učitelem, jehož bez-
výhradně uctíval, a zrada přítele sochaře, se kterým jako žáci velkého Mistra spolupraco-
vali na jeho monumentálních zakázkách v roli pomocníků.17 Dívka i „přítel“ byli zavrženi 
navždy, naopak s Myslbekem se odehrálo cosi jako návrat ztraceného syna naruby (když 
už jsme u biblických témat), kterým velký otec-učitel dosáhl v duši žáka Quida univer-
zální monumentality Hospodinovy. Vždyť hlavně kvůli němu, když se o něj Volné směry po 

Rodinově výstavě poněkud nevybíravě 
a jistě ubožácky snižujícím způsobem 
otřely,18 vystoupil z SVU Mánes a pak 
v následném řetězci příčin a následků, 
jež ho kvůli jeho kritickým a zásadním 
postojům začaly stále citelněji postiho-
vat, odešel z Prahy a za zabezpečenější 
existencí do Hořic na střední kame-
nickou školu jako učitel. Tam se vůči 
intrikujícím rysům, charakteristickým 
zejména pro kariérové sváry centra, 
stále více bolestně uzavíral a z této roz-
citlivěle prožívané pseudoizolace, jíž 
si ostatně do značné míry sám naordi-
noval, se zrodil i jízlivý škleb ojedinělé 
plastiky Blbec.

Nemohu se zde podrobněji zabý-
vat biblistickými tématy Kociánova 
díla, jakkoli jsou ikonograficky i iko-
nologicky zvláště v kontextu českého 
symbolismu velmi jedinečné. Upozor-
ním jen v interpretačním pokynu na 
několik plastik.19 Evino mateřství, kde 
Eva uvnitř kamenného bloku, obrostlá 
v dolní partii těla signifikantní hadí 
kůží, rodí skutečného praotce lidstva 
Kaina, Mrtvého Abela mezi ovečkami, 
hořký plod nespravedlivé protekce 
Hospodinovy, Adama a Evu aneb Poli-

17 Jde o B. Kafku, který cílevědoměji pracoval na svém úspěchu a stal se dokonce profesorem na Akademii 
výtvarného umění v Praze.
18 Byly tu útoky na nedostatek Myslbekova vlastenectví, dokonce na hodnotu jeho uměleckých děl, např. pod 
redakční značkou VS snižuje Myslbekovo dílo na „…několik malých obrázků…, které vyprávějí nám o velkém kdysi 
sochaři našem…“ In: Volné směry, 6, 190�, s. 89, tedy slova napsaná v přímé souvislosti s Rodinovou výstavou 
v Praze.
19 Zevrubnou interpretační snahu o ikonologické rovině hodlám věnovat těmto a dalším Kociánovým sochám 
kontextuálně v chystané monografii.

Quido Kocián: Jidáš, 1903. Praha, Národní galerie



��

bek, rozdvojením vyrůstající z původního neděleného Unum Zlatého věku. Jidáš se k řadě 
těchto sochařsky zpracovaných námětů připojuje v jisté ambivalentní produktivitě mani-
chejské odvěkosti duality dobrého a zlého, kde, jak nelze zapřít, má zlo podivně tvořivý 
kontradikční primát.

Ve významovém gestickém kontextu chůze se krátce zamyslím nad plastikou Jidáše, 
neboť právě ona je v takovémto pohybu. Jenže tato chůze učedníka, který zradil a prodal 
svého Mistra a tím i všechny jeho žáky a s nimi rovněž učení, se koncepcí kroku připodob-
nila spíše útěku. Jidáš prchá od svého zločinu, pravou rukou ho od sebe a za sebe v gestu 
zděšeného odmítnutí zatlačuje, v levé drží smyčku provazu, symbolu vlastního trestu 
sebezničením. Jidáš má na sobě plášť, který se za ním téměř barokně vzdouvá, ale neza-
haluje ho, spíše naopak, obnažuje prchající nohy a tělo mimo ohanbí způsobem, který je 
ve výsledném podání tvaru v podstatě zhanobující. Jidáš kráčí ve svém útěku po špičkách, 
v podstatě se „krade“, je to současně kradmý krok zloděje, zločince, ale je to také podivný 

„útěk vpřed“, semitská Jidášova tvář nese skrývající znamení zlého svědomí, je jeho štvan-
cem, prchá před ním neodvratně kupředu k jedinému možnému vyústění. Druhá verze 
Kociánova Jidáše, kde postava u stromu připravuje oběšencovu smyčku, nemá už v sobě 
onu brilantní, formově sevřenou účinnost první plastiky. Formálně tradicionelnější a rea-
listicko symbolní expresí ukazující spíše než k Myslbekovi k mistru francouzského rea-
lismu Carpeauxovi,�0 tvůrci děsivého sousoší Ugolino, které mělo bezpochyby na řadu 
evropských sochařů neodmyslitelný vliv, protože silou výrazového přesahu samotného 
hrůzného obsahu poukazuje k budoucímu symbolismu. Ve svém díle Kocián vícekrát pro-
kázal, že je výsostně mistrem v sochařském zpracování draperie, jejím tvarově významo-
vém zmnožení, bohatství formově rozrůzněných hmot.�1 V případě Jidáše platí totéž. Jeho 
plášť je silně signifikantní v ambivalenci odhalení i zahalení, morální indiferenci a vlastně 
pokrytectví validit hanby a cudnosti. V čistě sochařské modelační formě vzniklo výra-
zové napětí mezi dlouhými záhyby pláště, jejž jako spáchaný hřích táhne Jidáš za sebou 
a zaplétá si do něj prchající nohy, a jeho vrchní částí na zádech, jež se vzdouvá do křídel 
zlého démona. Skvělá, silná, účinná plastika, vynikající dílo českého symbolismu z konce 
19. století, nesoucí koncentrovaný výraz gestické syntézy chůze.

Pozoruhodná plastika Jidáše je jistě jedinečná, spojuje se ovšem formovou koncepcí 
v zásadě plynule s tradicionelnější polohou části Kociánova díla. Jinak je to u nevelkého 
dílka, které sám autor nazval Blbec či Idiot. Nemá v kontextu Kociánovy tvorby žádného 
příbuzenství, alternativ, návratů, trčí z něj se svojí absurdní výjimečností jako oznobená 
noha zpod bohatého roucha. Přemýšlel jsem bezpočtukrát, zda měl sám autor tuto plas-
tiku rád, nebo k ní cítil jakýsi skrytý odpor, ačkoli se jí nemohl vzdát, protože si uvědomo-
val její nezpochybnitelnou uměleckou hodnotu. Vynořuje se taky neodmyslitelná otázka, 
proč vůbec vznikla.

Umělecká éra symbolismu je plna obrazů duševně trýznivých i chorých vizí, úzkosti 
z osamění a třeba i zavržení, vykořeněnosti, v českém uměleckém prostředí by se skoro 
zdálo, že podobná témata jsou téměř módní, kdyby ovšem vysoká hodnota sochařských 
ztvárnění podobných námětů u Kafky, Štursy, Bílka, Kofránka i Kociána nebyla tak pře-
svědčivá, že vylučuje mimopravdivý kalkul a spekulaci. Kociánův Idiot je však odlišný. To 

�0 Obdiv k dílu Carpeuxově můžeme v tvorbě Kociánově vystopovat častěji, např. jeho slavného Tance u pařížské 
Opery v Kociánově sousoší Za vlast.
�1 Jedinečnou práci s drapérií lze najít v řadě Kociánových soch, např. u plastik jako Smutek nebo Skončená 
melodie.

ČLÁNKY  A  STUDIE  petR hoLÝ  SEDM  KRÁČEJÍCÍCH  MUŽŮ  A  POHYB  HMOTY  SOCHY



�� HISTORICA  Revue pRo histoRii a příbuzné vědy  2010/1

není chvění trýzněné osamělé duše. Tato duše se asi psychickými traumaty přecitlivělých 
jedinců netrápí, protože je to duše blbova. Jak formálně charakterizovat tuto plastiku: bri-
lantní charakterizující skicovitá modelace, geniální a přesvědčivá studie pohybu. 

Mohla snad najít v dílně Kociánově pokračování či varianty, ale nenašla – je osamo-
cená, jedinečná, kdybych chtěl metaforizovat, pak snad jako výkřik osamělého ptáka. Ve 
své skicovité studijní podobě, na níž je patrna doteková stopa umělcových rukou při jedi-
nečném subjektivním tvůrčím aktu, má plastika Blbce charakter lineárního pojetí, což 
výrazovou dokonalostí odpovídá okamžitému zaujetí, zmocnění se, modelačnímu pro-
padnutí potřebě výrazu. Zkrátka muselo to tak být, z jakéhosi přetlaku, odporu, bolesti, 
vzdoru, prožitku marnosti, absurdity bytí a nespravedlnosti osudu. Vznikl osamělý Blbec, 
jedinečná plastika ne jen v českém, ale i evropském kontextu. Muž skoro opičí tváře tu 
jde, je zpodoben v chůzi, ale těžko bych zde použil termínu, že kráčí, neboť ten v slovní 
náplni obsahuje cosi vznešeného. V chůzi Blbcově nic vznešeného není. Jen tupost, nicota, 
nepřítomnost duše, všeho toho, co tehdejší symbolismus rád nazýval duchovními vzněty. 
Chůze je klátivá, dlouhé opičí ruce sahají ke kolenům: nic lidsky vznešeného, cokoliv spi-
rituálního je Blbci na hony vzdáleno.�� Výrazová přesvědčivost této plastiky klade otázku, 
zda a kdy snad měl Kocián s podobným modelem nějakou osobní vizuální zkušenost. 
Dnes už najisto zůstane bez odpovědi. Nicméně výsledek je přesvědčivý.

V tvarotvorném provedení je tu Kociánova rychlá a splývavá modelace silně subjek-
tivní, měkká, dotekově bohatá a rozrůzněná ve své emocionální traktaci objemů. Plastika 
přitom v integrujícím spojení působí přesvědčivou povahou pohybové studie. Souhrn 
všech těchto pozorovaných a charakterizovaných rysů v psychologických souvislostech 
tehdejších duševních Kociánových bolestí i úzkostí v občasných prožitcích osamělosti 
téměř exilové a vlastní cizosti či odcizenosti v maloměšťáckém prostředí tehdejších Hořic 
a školy s většinou velmi průměrných kolegů, zklamání z ještě stále bolestných pražských 
zážitků, kde jeho vrcholné dílo Mrtvý Ábel přes všechna uznání dosud nenašlo oprávněně 
dovršenou cestu do sbírek Národní galerie. A ani za Kociánova života ve stále odmítavé 
marnosti se tak nestalo. To vše spolu s hořkostí ze stále zbožňujícího povyšování Rodina 
proti komparačně snižovanému Myslbekovi snad mohlo vést, a já se domnívám, že vedlo 
k unikátnímu projevu jakési posměšné, karikující vzpoury. Opravňuje mne k tomu i osa-
mělá jedinečnost právě rozebírané plastiky. Jízlivá sochařská odveta v karikování horlivě 
vzývané vznešenosti. Jednou a neopakovaně. A snad v jakémsi zděšení nad opovážlivostí 
činu i finálně. Mám na mysli karikování i úzkostný výsměch vznešenému ideálu chůze 
uchvacujícího Rodinova Jana Křtitele a jistě též slavného Kráčejícího muže. Snad je tato 
moje myšlenka příliš opovážlivá, ale čím více ji zvažuji v kontextu Kociánovy osobnosti, 
jeho duchovního i duševního klimatu, o němž často sám mluví jako o nervové nemoci, tím 
mně připadá stále přesvědčivější.�3 O vztahu dynamického aspektu analyzované plastiky 
k Rodinově tvorbě v současnosti mě pak přesvědčuje tehdy velmi aktuální početný kon-
volut jeho radikálních a obdivuhodných studií tance, o nichž jsem se už zmiňoval dříve. 

�� Způsob hmotově měkké, ale pregnantní modelace tvaru, který tímto integrativním způsobem zesiluje mož-
nost výrazu a také zvyšuje emocionální působení spolu s umocněním symbolně zakódované formy použil Kocián 
u řady dalších děl (Nemocná duše, Tajemství-Poroba, Boj o kuličku atp.), takže u rozebírané kontroverzní plastiky 
není výjimkou.
�3 O nervové nemoci otcově hovoří ve svých vzpomínkách i jeho syn malíř Quido Roman Kocián, který měl velké 
zásluhy na tom, že jméno Quida Kociána nebylo zasuto nespravedlivě i po jeho smrti. Sám sochař píše o svých 

„nervových“ potížích v některých dopisech, např. svému drahému žáku sochaři Pešánkovi.
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Jejich expresívní dynamičnost a modelační suve-
renita mohly být součástí jakési sochařské výzvy 
pro niterně trpícího, na chvostu dění strádajícího 
Kociána, jestliže předpokládáme, že se s tímto 
souborem studií alespoň v reprodukci měl mož-
nost seznámit, což lze se vší pravděpodobností 
předpokládat. 

Je tedy nevelká Kociánova plastika Blbec, vyni-
kající a perfektní psychologická i estetická sochař-
ská studie specifické pohybové syntézy chůze, dle 
mého názoru jízlivou parodií, je to bezesporu krutý 
žert, bolestný, sebetrýznivý i výsměšný, svým cha-
rakterem obecně i v tvorbě Kociánově stejně jako 
v českém sochařství dílem výjimečným. Přesto 
však v bolestném sevření osamělou úzkostí, která 
je reversem této mince, má svého předchůdce ve 
zmítavém rituálním tanci či křepčení šílené démo-
nické figury v dřívější Kociánově soše Umělcův 
úděl, jíž se zde ovšem podrobně interpretací zabý-
vat kontextuálně nemohu.

Umělcův úděl je plastika tolik odlišná a přece 
nadmíru blízká. Hledat niternou souvislost obou 
soch je však pro mne lákavý úkol, včetně diagnos-
tikování souvislostních odlišností v proměnách 
umělcovy duše v podmínkách kypícího vývoje pře-
lomu století. 

Na jednu věc bych však s jistou přesvědčeností, 
byť opovážlivou, rád upozornil. Stylově se vymyka-
jící a vlastně v jistém smyslu „mimo zákon“ stojící 
plastika Blbec v časově stoleté odstupové relativitě podmiňující i modifikující hodnotivý 
úhel i zahloubanost pohledu včetně jeho uvědomělé kontextuality, se na přelomu dalších 
staletí, dvacátého a jednadvacátého, náhle ocitá jakoby v nových souvislostech a vazbách. 
Není to poprvé, kdy se mně podobná jasnozřivá spojení napříč časem naléhavě zjevila. 
Bylo to například u početného souboru obrazů osvětimského cyklu Viléma Wünsche, které 
svojí všemu komparativně současnému se stylově vymykající mohutností ocitly nikoli na 
přelomu 40. a 50. let, kdy vznikaly, ale jsou formově ve spojení s mnohými díly vlny tak 
zvané nové figurace 60. let. Kociánův Blbec, jdoucí krokem vize tupce, se svojí nestylovou 
volností, normativitám byť modernistickým, ale i symbolistickým se vymykající formou 
ocitá v souvislostech k tomu, čemu velmi neurčitě a často jalově říkáme postmoderna a co 
bývá obvykle jakoby známkou znehodnocující. To ovšem pro Kociánovu plastiku, jíž se 
snad až příliš dlouho zabývám, neplatí.

Snad bychom v této chvíli mohli podivnou výrazově hodnotivou sinusovku pohybu 
intenčně motivovaných forem syntézy chůze v čase ukončit: od ritualizované a z času 
vyňaté zposvátnělé archaické epifanie, jíž je empirizované zjevení chůze usvědčeno 
z efemerity, etapami propastí obviněných ničemných pravd k obzorovému spatření ohro-
mujícího tušení úsvitu až k paradoxně tragikomickému odhalení antiduše ve vizi nicoty. 

Quido Kocián: Blb, 1910(?). Pozůstalost
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Značně pesimisticky proběhnuvší křivka odhalování. Ale 
úsvit rozlévá vidiny naděje očekávaně i nečekaně, třeba jde 
jen o mystérium, neboť Pandořina skřínka už skrývá jenom 
a jedině ji, naději, byť zamčenou, přece stále tušenou.

A proto naši řadu doplním dvěma díly, velmi odlišnými, 
v mnohém protichůdnými, a přece neuvěřitelně blízkými: 
symbolikou pohybu hmoty v obraze chůze i krutým, byť 
variantním paradoxem vize.

Prvním z nich je plastika už svým názvem s meditovanou 
problematikou související – mluvím o soše Alberta Giaco-
mettiho Kráčející muž, kterou autor vytvořil v bronzu roku 
1960. O léta dříve jí předcházeli Tři kráčející muži z roku 
1948 a podivný Potácející se muž o dva roky později. Mezi 
Giacomettim a Kociánem bychom jen stěží mohli ukout 
nějaký kauzálně vlivologický řetězec, jiné je to ovšem 
v impulzním duchovním klimatu doby. Neboť bolestivá 
zneucťující ubohost Potácejícího se muže Giacomettiho 
nejde sice až k fyziognomickým znakům Kociánova Blbce, 
ale v základně gestickém pojetí je podobným vyprázdně-
ním niterného smyslu chůze, její uvědomělé a smysluplné, 
humanizované velikosti. V pojetí méně zposvátňujícím 
a více s antropošovinisticky parodovaným úšklebkem. 
Giacomettiho Kráčející muž je si však v autorově tvořivém 
zdroji vědom svého předobrazu v pověstném díle Augusta 
Rodina, jemuž jsme se věnovali dříve. V obou případech 
je vize takříkajíc kosmická, ovšem u Giacomettiho pono-
řená do bezrozměrného prázdna spíše nežli ohromujícího 
nekonečna. Proto mohl Giacometti napsat Pierru Matis-
sovi roku 1947, když se zmiňuje o mystériu prázdna mezi 
lidmi, věcmi, viděným i hmataným, zkrátka klamavě smyslovým: Vzdálenost mezi jednou 
a druhou mojí nosní dírkou je jako Sahara, bezhraničná a nepostižitelná.�4 Giacomettiho 
socha není jen jakousi pocitovou transparentní konstrukcí, jež dematerializuje pohyb krá-
čení figury. Ona ho činí znovu prolnutým do antikontrapostní velikosti. Tento Kráčející je 
mysteriem samotného prostoru, jehož irelevance je nepřetržitostí neurčitého mytického 
pokynu. Giacomettiho Kráčející muž, stejně bezpohlavní či snad přesněji androgynní 
jako ten Rodinův, tedy spíše v biologickém určení jednoduše Člověk, navíc svlečený ze 
své koncettistické ambiguity k nelidskému člověčenství primordia, v čemsi velmi úplném 
dovršuje nesmyslnou a esteticky odmítavou pseudotaneční kreaci Potácejícího se muže, 
v níž hmotově vyprazdňující koncepce Giacomettiho došla v prostorovém linearismu, či 
snad až „rozprostranění“ lineární kresby na sám okraj figurativně možného, k absurditě, 
snad někam tam, kde velký současný kvantový fyzik Hans Peter Dürr spatřuje formu před 
hmotou.�5 Giacomettiho Kráčející, jehož linearizovaná, skoro geometricky podmiňovaná 

�4 Giacomettiho dopis Pierru Matissovi z roku 1947 uvedl READ, H.: Concise History of Modern Sculpture. Lon-
don 1964, s. �1�.
�5 DÜRR, H.-P.: Das Netz des Physikers. München 1988.

Alberto Giacometti:  
Kráčející muž 1, 1960.  
Paříž, Galerie Maeght
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bezhmotnost je stvrzována rozhlodaným kovovým povrchem, ještě navíc jakoby neúčelně 
patinovaným, nám svým nesměřujícím vykročením, které ztuhlo do bezčasovosti, nic 
o svém cíli nesděluje. Je to Člověk, procházející jakousi středověkou či staroorientální 
uličkou, pro jednoho, kdykoli, kdekoli, v každé chvíli a neodvolatelné samotě.�6 Jako by se 
na jedné straně vracel vpřed k posvátnu, k jakémusi hagios topos, ale samo místo rituální 
záchrany, sebeurčení, identifikace je v nedohlednu, neboť ani dohledno není esenciální. 
Kráčení se neodehrává jako hledání či dokonce v picassovském sebevědomí nalézání. Je to 
jen neurčené putování nomáda odnikud nikam, tísnivé očekávání. Avšak podstata tohoto 
očekávání je Becketovým Čekáním na Godota. Absurdita, v níž se dotýká Kráčející rovněž 
Ionescova Nenajatého vraha, či dokonce Kafkova pana K.

Vedle nesmyslného očekávání Velkého návratu 
k původní celosti, během něhož gestická syntéza chůze 
Kráčejícího vytvořila obraz štvance, naprosto osamělého 
v prázdném prostoru, štvance s takovou blízkostí podob-
ného Orestovi, jemuž však parodicky nejsou v zádech 
děsivé Erinye, ty původní a mocné, ale s časově souběž-
nou příchutí ony Sartrovy pseudoaischylovské Mouchy, 
v něž se proměnily z časů působnosti osudu s existenci-
álním pocitem prázdnoty a hnusu z neodvratné odpověd-
nosti svobody a nicoty.

Vybral jsem skupinu plastik napříč časem a učinil jsem 
tak čaromocí položené otázky. I Werner Heisenberg ve své 
Physik und Philosophie došel k závěru, že rozsah i místo 
odpovědi je latentně obsaženo ve způsobu i zaměřeném 
položení otázky.�7 S neselhávajícím rizikem, že odpověď 
bude jen částečná, neboť nejsou nikde a nečekají úplné 
odpovědi a vysvětlení. Ale k chůzi, její symbolice a ges-
tickým tajemstvím ještě malý závěrečný dodatek. Igor 
Kitzberger, sochař a kovář, o němž jsem napsal mono-
grafickou knihu s podtitulem Magická síla ohně, vytvořil 
opakovaně skupiny pohybujících se herců.�8 Nazval je 
Herecké společnosti. Figury herců patrně z Commedia del 
arte se všelijak a zdánlivě neuspořádaně pohybují na uza-
vřené scéně, sem a tam kráčejí. Ale pak se něco stane! 
Všichni se obrátí jedním směrem, nahnou se společně 
kupředu a vykročí – už to není pokojná herecká společ-
nost, jež je potencí divadelní hravosti – místo ní se zro-
dila smečka. Tak málo chybělo k této proměně, až to děsí. 
Aktualita této zdavovělé chůze a jejího varovného posel-
ství je plně obsažena opět v gestu, v jeho napovídajícím, 
sdělném, i když tajuplném jazyce.

�6 O propasti samoty Giacomettiho figur se v poněkud úhlem pohledu odlišné, přesto však v příbuzné poloze, 
zmiňuje TAHAR, B. J.: Q III. Bratislava 199�.
�7 HEISENBERG, W.: Physik und Philosophie. Berlin 1961.
�8 HOLÝ, P.: Igor Kitzberger, pozn. 1.

Alberto Giacometti: Potácející se 
muž, 1950. Soukromá sbírka
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ČLÁnKy a studieSummary

Seven Walking Men and the Movement of the Sculpture Matter
Petr Holý

This study is dedicated to the problem of the sculptural form from the point of view of the gesture. How-
ever, it does not investigate the meaning of individual gestures but rather targets the walk of a figure 
which it regards as a synthesis of gestures that is predicative with regard to style as well as individu-
ality and therefore in relation to time and space of being. Through the times the study finds charac-
teristic features of cognitively meaningful transformations of the synthesis of gestures of walking, or 
more specifically the walk of the figure. It shows examples selected from the point of interpretation as 
obviously predicative. They are the following walking figures in individual sculptures from antiquity 
to the 20th century: Apollo from Piraeus – an archaic sculpture, a medieval sinful king from the Por-
tal of the Princes in Bamberg cathedral, the moment Christ begins walking when taking leaving of 
his mother before his departure for a martyr’s death embodied in a fully plastic relief by F. Pacák in 
Polička Church, a walking man (the Man) by A. Rodin, Judas walking from the scene of his crime and 
a walking Idiot – two sculptures by Q. Kocián from the beginning of the 20th century, then Giacometti´s 
linear existential Walking Man and finally a walking group which through a subtle alternation of a 
gesticular synthesis of walks changes into a pack of hunting humans demonstrating a semantic syn-
thetic–gesticular and relating expressive forms of walk in which it is possible to see the testimony of the 
movements’ synthesis in various chronological variants expressed by sculptural forms while involving 
only a single human figure. The study operates in the wider context of the historical and art–historical, 
and determinant and conditional relations, necessary for interpretative argumentation.


