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Metodologie humanitních věd na FF OU  
(23. – 24. 10. 2007) 

Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity se uskutečnilo v r. 2005 setkání nevelkého 
kolektivu badatelů – filosofů, literárních vědců, filosofujících přírodovědců, právníků  
i spisovatelů přemýšlejících o otázkách spjatých s metodologií umění interpretace uměleckého 
textu. Materiály z tohoto vědeckého setkání byly zveřejněny ve sb. Studia humanitatis – ars 
hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace, který vyšel v následujícím 
roce (FF OU, Ostrava 2006). Shromáždění badatelé soustředili své vědní úsilí na promýšlení 
otázek filozofické, literárněvědné a „hlubinné“ hermeneutiky v interpretačním aktu; věnovali 
pozornost proměnám umění interpretace v toku věků (mj. i přínosu slovanských myslitelů pro 
metodologii „ars interpretandi“ v minulosti i současnosti); pojednávali i o problematice 
provázanosti poznatků humanitních, sociálních a přírodních věd („eidetické biologie“) ve 
výkladu uměleckých jevů i uměleckého procesu. Přednesené referáty a diskusní příspěvky 
směřovaly k těmto tematickým okruhům:  filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace  
a rozumění, dekonstruktivismus a interpretace, hermeneutika a interpretace práva, život jako 
hermeneutická a biologická kategorie, „ztvárnění života příběhem“ a interpretace dějinného 
procesu prostřednictvím historického románu,  hlubinně hermeneutické aspekty vztahu románu 
a mýtu, „vnitřní forma“ a „duchovní zření“ uměleckého artefaktu, otázky hermeneutické 
interpretace v literárněvědné  rusistice a slavistice. Osobitá pozornost byla věnována kontinuitě 
vědeckého poznání, hermeneutické interpretaci práva (místo a úloha právní hermeneutiky 
v právním myšlení), teorii informace jak v humanitních, tak i v přírodních vědách, a vývojovým 
proměnám  literatury dvacátého století. Účastníci konference se rovněž zaměřili na postižení 
myšlenkového přínosu nezaslouženě zapomínaných myslitelů (mj. V. Hoppe), kteří vnesli do 
umění hermeneutického výkladu i do samotné theurgie podnětné duchovní impulsy, jevící se  
v badatelském úhrnu jako další rozpracování teorie komplexní interpretace filozofického, 
právního, historického a literárního textu. 

O dané vědní problematice  pojednávala i konference, která se konala na FF OU v Ostravě 
v závěru října r. 2007. Ukazuje se, že trvalou badatelskou pozornost si žádá problematika 
aplikace nových metodologických a interpretačních postupů při reflexi uměleckého díla i vývoje 
umění vůbec. Zde se dostává do popředí využití myšlenkových podnětů augustinovské tradice 
v interpretačním procesu, tj. metodologický význam vnitřního slova („verbum interius“) a slova 
srdce („verbum cordis“) ve filozofii Aurelia Augustina a v nové době H.-G. Gadamera. 
Uvedené pojmy, jakož i termíny „logos endiathetos“, „logos proforikos“ se ukázaly jako velmi 
inspirativní při výkladu tvarových podob a dimenzí artefaktu a umožňují hlubší reflexi složitých 
otázek provázanosti jeho „vnitřní a „vnější“ formy“. Stabilní vědní pozornosti si zasluhují  
i nejednoduché vazby „předporozumění“, „zkoumajícího rozumění“, „duchovní auskultace“, 
„chápání“, „divinace“ v metodologii humanitních věd, a to v návaznosti na přínos 
hermeneutických teorií v jejich historickém vývoji. Poznání strukturních konfigurací artefaktu 
se opírá o podněty narativní hermeneutiky i o hermeneutické postupy v psychologii (interpretace 
„snů“ a „duše moderního člověka“) aj. Hledání „duše díla“ v aktu duchovního poznání („synésis 
pneumatiké“) uměleckého textu, hledání vycházející z reflexe archetypové hermeneutiky (C. G. 
Jung, J. Hillman) a také z hermeneutiky, resp. estetiky teologické (T. Špidlík, M. Altrichter) 
vtiskující výkladu uměleckého díla hlubinný duchovědný rozměr, nadále zůstává programem 
„techné hermeneutiké“. V oblasti právní se začíná jevit jako podnětný a inspirativní 
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fenomenologicko-hermeneutický přístup k právu. Ten vede nutně k poznatku,  že právo je až 
výsledkem procesu právního porozumění (tedy zejména rozhodnutí řešící právní případy), 
nikoliv východiskem tohoto procesu (právní texty). 

Organizátoři konference chtěli soustředit myšlenkovou energii účastníků nevelkého 
sympozia k reflexi konsilience literárněvědného, historického, filozofického, lingvistického, 
právního, esteticko-teologického a diskursivního myšlení, která by vyústila v konstituování 
polyfunkcionálního vědního „paradigmatu“ umění hermeneutické interpretace. 

 
V Ostravě dne 20. května 2008 
 
.  
 
   

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. 
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.  
PhDr. Jan Vorel, Ph.D. 
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K metodologii duchovědného paradigmatu  
„techné hermeneutiké“ 

Miroslav Mikulášek 

Methodology of spiritual paradigm „techné hermeneutiké“ 
 
Abstract: Searching for sociological spiritual-scientific paradigm of hermeneutic interpretation 
of literature being anchored in consilience of rationality, irrationality and spirituality (synésis 
pneumatiké) in explanation of art phenomena, sphere of „ethical astronomy“. 
 
Key words: art of interpretation, methodology, consilience of ontology, gnoseology, theological 
aesthetics, category of logos echon, logos aloron, logos theotelés = sociological scientific 
paradigm „techné hermeneutiké“. 
 
Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Slavonic Studies 
 
 
 

„Mírou duše je moudrost.“ 
Aurelius Augustinus, O učiteli 

 
V umění interpretace v průběhu 20. st. permanentně probíhala směna pojmů, koncepčních 
přístupů v nazírání i exegezi uměleckých jevů i tvůrčího procesu, a propojování, resp. prolínání 
„energetických“, myšlenkových i obrazných polí procesu poznání artefaktu, různých aspektů 
jeho vnímání. Převládající pojmově-diskursivní analýza děl umění se ve vědě o literatuře 20. st. 
postupně vyhranila a našla vyústění v jejím poetologickém směru. Daný směr literárněvědného 
bádání, který přinesl cenné poznatky o struktuře artefaktu i literárním vývoji s sebou nicméně 
nesl příznak jisté „filologické redukce“ (scientistický redukcionismus logizované estetiky): 
„tvar“ byl nazírán v syntakticko-logických vazbách celku díla, v jeho tvarových relacích  
a konfiguracích, s akcentem na zkoumání jeho t. ř. „fyziognomie“, „vnějších“ podob (už v 19. 
st. A. Schopenhauer konstatoval, že „to, co na věcech sledují vědy, není v podstatě nic než toto, 
totiž jejich relace, poměry času, prostoru, příčiny přirozených změn, srovnání tvarů, motivů 
událostí, tedy čistě jen relací”1). Tím, že „poetologický“ směr bádání o literatuře nepojímá dílo 
jako vnitřně, duchovně pulzující „živoucí organismus“ a že v něm nevidí „vyzářený stav nitra“ 
(A. H. Armstrong) tvůrce, myšlenkově-citovou tkáň napájenou z jeho duchovních zřídel, 
potlačuje či eliminuje z aktu poznávání uměleckého thesauru díla odkrývání jeho ezoterního, 
                                                 
1 Viz SCHOPENHAUER, A.: Svět jako vůle a představa. Sv. první. Vyd. Nová tiskárna, Pelhřimov 1998, s. 149; „Das, 

was die Wissenschaften an den Dingen betrachten, im Wesentlichen gleichfalls nicht Anderes als alles Jenes ist, 
nämlich ihre Relationen, die Verhältnisse der Zeit, des Raumes, die Ursachen natürlicher Veränderungen, die 
Vergleichung der Gestalten, Motive der Begebenheiten, also lauter Relationen” (SCHOPENHAUER, A.: Sämtliche 
Werke. Die Welt als Wille und Vorstellung. Band 1. Leipzig 1874, § 33, s. 175). Zdá se, že na tomto přístupu se 
dodnes v bádání málo co změnilo. 
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tajemného, skrytého duchovního smyslu, pomíjí v úhrnu skutečnost, že proces poznávání 
artefaktu je „zření duchovního kosmu“, čehož se dobral už novoplatónský myslitel Plótínos. 
Přístup duchovědný pojímá umělecké dílo jako „refugium Slova“, jako formu, tropus „ducha“ 
tvůrce (syntézu „já“ a „světa“, J. G. Fichte), jako „zniternělý vnějšek“ (J. W. Goethe): „Svět do 
nás vstupuje očima, ušima, hmatem, všemi smysly“ (psal M. Merleau-Ponty), dodejme, že  
i „srdcem“: stvořený obraz - imaginací přetavený v „nitru“ tvůrce „vnějšek“ - je „zniternělý 
vnějšek“ (J. W. Goethe2 = vazba „vnitřní“ a „vnější“ formy) a jeho interpretace nemůže 
nevyústit v Plótínovo „zření duchovního kosmu“.  

Sám chod poznávání umění nastoluje v oblasti uměnovědné metodologie hledání způsobu 
výkladu uměleckých jevů, resp. konstituování vědního paradigmatu (řec. „paradeigma“ = 
příklad, vzor, vědní tradice, směřování pohybu reflexe vědy3) umění interpretace, který se 
vyznačuje komplementární, synergetickou vazbou „myšlení elementárního“ a „neelementárního“, 
resp. konsiliencí kategorií logon echon, logon alogón a logon theotelén, které se vynořily či postupně 
vyhranily v průběhu dějin filosofického i uměnovědného myšlení.  

Logos echon: racionalita, rozumové uvažování, logos aristotelský, vyjadřovaný filosofií, 
rozumové poznání (dianoetikon) s jeho anamnetickou úlohou ve vědění („paměť“ = „tvůrčí 
princip myšlení“, bytostné spjatý s poznáním [P. Florenskij: Sloup a opora pravdy, list sedmý]); 
„logos echon“ – diskursivní myšlení, „pojmově uchopované poznání“ (Z. Kratochvíl) výstavby 
díla, jeho obrazných i vazebných složek (tvarových fenotypů), tj. výklad založený na estetice 
„racionálního zření“ přináší poznání, resp. svého druhu exaktní kategorizaci elementů struktury, 
strukturních konfigurací literárního eidosu (deskripci tvaroslovných atributů, rysů a forem 
slovesného ergonu). 

Pro poznání architektoniky narativních struktur jednotlivých literárních druhů a žánrů, zvl. 
románu, pohádky, mýtu aj. vykonala mnoho ve druhé polovině 20. st. v návaznosti na ruskou 
formální školu strukturalisticky a zvláště sémioticky orientovaná genologie v podobě 
naratologie, jak o tom svědčí mj. práce V. Proppa Istoričeskije korni volšebnoj skazki (1955),  
C. Lévi-Strausse Struktura mýtu (1955), A. Prieta Morfologie románu (1975), J. M. 
Meletinského Paleoaziatský mytologický epos (1979) i Poetika mýtu (1976) aj. Pozitivní 
teleologická intence strukturální estetiky ke klasifikační systémovosti však s sebou nesla 
zároveň jistý interpretační redukcionismus4 spočívající v rozrušení předmětu poznání logizující 
formulí a matematickou konstrukcí5, o čemž svědčí definice mýtu ze strany C. Lévi-Strausse 
jako „struktury transformace”, „stroje na zrušení času”, stažení syntagmatiky k roli „logických 
operací”6 aj. Interpretační redukcionismus strukturální, resp. sémiotické estetiky je patrný při 

                                                 
2 Viz BEIERWALTES, W.: Platonismus a idealismus. OIKOYMENH, Praha 1996, s. 111. 
3 Platonův termín „paradeigma“ je užíván novodobou filosofií vědy (T. S. Kuhn) pro označování souhrnu metod 

vědeckého zkoumání, systémů koncepcí, principů, pojmů v určité etapě vývoje vědeckých teorií. 
4 „Systém může na jedné straně fungovat jen tím způsobem, že redukuje složitost,” píše J.-F. Lyotard  

(O postmodernismu. Praha 1993, s. 171).  
5 Snaha o exaktnost i ve výkladu estetických forem vyústila svého času u představitelů „numerické estetiky“ 

v konstruování matematických formulí a vzorců, vyjadřujících „abstraktní vztah” nikoli „citovou veličinu”: 
harvardský vědec G. D. Birkhoff se už v r. 1932 snažil vyjádřit „estetickou míru” formalizujícím jazykem 
výpočtu, kalkulem, matematickou rovnicí M = O/C (M = estetická míra, apercepce estetické hodnoty, O = míra, 
stupeň uspořádanosti struktury artefaktu, C = míra jeho složitosti), tj. formulí v obsahovém i duchovním ohledu 
ve skutečnosti zcela vyprázdněnou (BIRKHOFF, G. D.: Aesthetic Measure. Mass., Harvard Univ. Press, Cambridge 
1932).  

6 O. Spengler už v desátých letech 20. st. vyslovil názor, podle něhož „jakýkoli systém je geometrický způsob 
zacházení s myšlenkami” a že tudíž „každou logickou operaci je možno nakreslit”; abstraktní myslitelé, podle 
jeho názoru, nemohli odolat pokušení „zobrazit myšlenkový proces...v podobě výkresů a tabulek, tj. čistě 
prostorově” (cit. podle SPENGLER, O.: Zakat Jevropy. Nauka, Novosibirsk 1993, s. 192). Podle J. G. Fichteho, 
„geometrie” vzhledem k její formální rozpracovanosti i deduktivnosti podněcuje „nazírání”, „nazírající vědomí”, 
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upřednostňování ze strany filologického vědomí exoterních „filodoxů” zkoumání přediva relací 
strukturních konfigurací, segmentů narativní syntagmatiky, ústící do pojetí díla jako systémové, 
narativní kombinatoriky7 („ars combinatoria”) a „hry pojmů“ vzdálené duchovnímu aspektu, 
v podstatě lhostejné k „pravdě” obsažené v textu. Ostatně, i Lévi-Strauss koneckonců 
konstatoval, že to, co „nazýváme strukturalismem v oblasti lingvistiky nebo antropologie  
a podobně, není nic jiného, než velmi chabá a ubohá imitace toho, co po celý čas dělají tzv. 
«exaktní vědy»”.8 

Strukturalismus, stejně jako sémiotika, je myšlení analytické, konceptuální, pojmové, logické, 
které je povahy „lineární”, jak psal kdysi už V. Černý, jde „od faktu k faktu”,9 jako věda převážně 
exaktní, registruje, klasifikuje, vřazuje jev do statických, pojmově vyhraněných abstrahovaných 
klasifikačních schémat a konstrukcí postrádajících vztah k Jsoucnu, duchovní centrum (a bez něho 
strukturalistickou analýzu artefaktu nespasí ani „realistické spojení s biologií a psychologií poznání”, 
jak se domnívá E. O. Wilson10). Barthesovo pojmové vymezování románu v rámci „komplexu znaků” 
jako „syžetově organizovaného trvání”11 je exaktní formulací, nicméně pouhým deskriptivním 
zjištěním, konstatováním evidentního časového rysu dané žánrové formy. Plótínův dávný postřeh  
o tom, že „i vědění považujeme za poučky a nakupeninu tvrzení“12 si paradoxně uchoval svou platnost 
i ve 20. století. Strukturální sémiotika pomíjí transcendentální oblast ducha, jeho iracionální a tvořivé 
schopnosti a jako nauka o racionálních kategoriích a kategoriálních funkcích uzavírá předmět poznání 
jevů krásna a svobodné imaginace do „vězení” logiky, logizujících pojmových rozlišení a schémat 
výkladu (které jsou stejně jen aproximativní ve vztahu k objektu): chce vlastně obsáhnout „všechny 
projevy narativnosti”, proto věnuje pozornost typologii syžetových forem,13 vytvoření „univerzálií 
narativnosti”.14 Cílem Výkladového slovníku sémiotiky z pera A. Greimase a J. Courtese bylo 
vytvoření sémiotické axiomatiky, která se stane pro teorii „bankou formálních definic”15 a bude 

                                                 
nedosahuje se jí „vědeckého vzdělání”, duchovědné orientace, povznesení lidského ducha a vlastně ani stimulace 
„vnitřního oka fantazie” (Výber z diela. Pravda, Bratislava 1981, s. 403-416). Dodejme, že dávno předtím italský 
filozof G.Vico (1668-1744) psal o tom, že základní lidské projevy jako rétorika, poezie, historie nelze zkoumat z 
pozic jednoznačné „geometrické” pravdy, nebotˇ vcházejí spíše do sféry pravděpodobného (verosimile) (viz 
CARAMELLA, S.: Giambattista Vico. In: Grande Antologia Filozofica, vol. XIII. Marzorati, Milano 1968, s. 276), 
a připomeňme německého astronoma, fyzika a filozofa J. Keplera (1571 - 1630), který na základě svých 
vědeckých zkoumání ukázal, že kvantitativními, zvl. „geometrickými” vlastnostmi se vyznačují především 
„materiální jevy”: „ubi materia, ibi geometria”. Danou vědní orientaci části novodobé literární vědy na 
„geometrizaci” podoby věci, duchovního artefaktu zaznamenal ve svých úvahách Zd. Mathauser: „Na VII. 
Mezinárodním estetickém kongresu v Bukurešti (1972) referoval souhrnně o vzorcích a grafech metaznaku, 
metajazyka a konotace podle výzkumů L. Hjelmsleva a R. Barthesa V. Ivanovici (Sémiologie et littérature. In: 
Esthétique roumaine contemporaine. Bucarest 1972, 267-275). K nám přinesl prostorový model metaznaku J. 
Volek v roce 1981 (Interpretace uměleckého díla jako metaznak. In: Estetika, 1981, č. 4)”; viz MATHAUSER, Z.: 
Sémiotika a hermeneutika. In: Filozofický časopis 5, 1991, s. 815.  

7 „Lidská společenství stejně jako jednotliví lidé nikdy nevytvářejí něco absolutně nového, ale pouze vytvářejí jisté 
kombinace z ideálního komplexu možností, který je možno vyčíslit,” psal už v r. 1934 zakladatel kodaňské 
lingvistické školy V. Bröndal (Essais de linguistique générale. Copenhague 1943, s. 96). 

8 LÉVI-STRAUSS, C.: Rasa a dějiny. Atlantis, Brno 1999, s. 16.  
9 ČERNÝ, V.: Ideové kořeny současného umění. O. Girgal, Praha 1929, s. 89. 
10 Viz WILSON, E. O.: Konsilience: Jednota vědění. O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. Nakl. 

Lidové noviny, Praha 1999, s. 173. 
11 Cit. podle ruského vyd. BART, R.: Nulevaja stepen´ pis´ma. In: Semiotika. Raduga, Moskva 1983, s. 326.  
12 PLÓTÍNOS: Dvě pojednání o kráse. Rezek, Praha 1994, s. 93 (Enneady, O duchovní kráse V 8/31). 
13 Podle názoru P. Ricoeura, „typologie zůstává na úrovni klasifikativního myšlení” (v pedagogické funkci 

„orientuje začátečníka k určité oblasti problémů a řešení”), není ovšem „jen nějakým nevinným pedagogickým 
postupem”, neboť „zavádí do mrtvých abstrakcí, jichž jsou dějiny idejí plny; namísto jedinečných filozofií zná 
jenom jejich prázdnou skořápku, jejich zespolečenštěnou slupku” (RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. 
OIKOYMENH, Praha 1993, s. 59-60).  

14 BREMOND, C.: Strukturní zkoumání narativních textů. In: Semiotika, cit. d., s. 435. 
15 GREJMAS, A. Ž., KURTE, Ž.: Semiotika. Ob´jasnitel´nyj slovar´. In: Semiotika, cit. d., s. 537.  
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použitelná ke každému korpusu textů jako jakási „univerzální gramatika narativnosti”.16 
Sebeobsažnější katalog „poetických schémat” (o němž uvažoval už před strukturálními sémiotiky  
i A. Veselovskij) a formulí, sebepreciznější slovník pojmosloví, registr „vědeckých pouček“, definic 
literárních struktur nemůže být smyslem procesu interpretace jevů duchovního života; enumerace 
výskytu motivů, „zevní observace” a registrace či „propočet” množiny literárních syžetů či výkladový 
přehled literárněvědných termínů je poznáním potřebným, leč přece jen pouhou pozitivistickou bází pro 
bádání, pomocnou vědní disciplínou.17  

Přístup formalizující danou vědní disciplínu, pouze prezentující literární jevy i jevy 
vnějšího světa, resp. směřující k poznání jevů takových, jaké jsou na povrchu (nikoli ve své 
podstatě), a snažící se je na poli pragmatického postihování věcí a na logiku orientované 
gramatiky a rétoriky definitivně vyčerpat terminovanými „slovy logiky”, resp. „operacemi  
s pojmy” (konjunkce, disjunkce, implikace aj.), nese s sebou jen instrumentální, „zvěcnělý” 
poměr k artefaktu a jakoby pocit prázdna, prázdnoty světa, jak by řekl A. N. Whitehead. 
Ateistické vědění dospívá k jakémusi převrácení či posunu myšlenkových akcentů procesu 
poznání: francouzský filosof M. Serres v souvislosti s problematikou „mýtu“ s poněkud matoucí 
kategoričností usoudil, že „mýtus nás učí, že racionální je zázračné“.18 Ani na chvíli 
nezauvažoval, že by tomu snad mohlo být i naopak, že obraznost „mýtu“, sféra „zázračna“ 
(„magie“ představivosti), vyzařující z ohniska jeho mytologému, může ukrývat „racionální“ 
zrno, věčný „smysl“ (Logos), nadčasovou reálnou „pravdu“ lidského bytí (jak o tom vypovídá 
moudrost mýtu o Sisyfovi - symbolu marné a bezútěšné činnosti člověka). Připomeňme v této 
souvislosti i přístup M. Heideggera, který spatřoval bytostný úkol vědy nikoli v „hromadění  
a pořádání vědomostí, nýbrž v odemykání celého procesu pravdy o přírodě a dějinách,  
v odemykání, jež je třeba vždy znovu vykonat”.19 Daný přístup, jehož se dobíral už Órigenés,20 
platí i pro vědu o umění slovesném: ta se totiž nemůže vyhnout tomu, aby nezkoumala, 
nepromýšlela básníkovo „vkročení do neznámé pravdy bytí” i jeho „odemykání” této pravdy 
obrazy odpovídajícími samotnému „hlasu bytí”.  

Interpretace slovesného artefaktu může ulpět u deskripce dat duševních stavů člověka,  
u kalkulujícího myšlení, u mathesis a taxonomie21 literárních struktur v duchu sémiotické axiomatiky, tj. 
u vytváření „formálního systému” (i při vší dostatečně bohaté teorii je vždy „neúplný”, jak konstatoval 
už K. Gödel ve svých proslulých teoremách a tíhne k uzavřenosti), ztrácí však svou sílu, prezentuje-li je 
jen jako souhrn empirických složek. Člověk se dozvídá o sobě „jen samé detaily, nachází popisy 

                                                 
16 „Ideálem je tedy vyjádření uzavřeného systému pravidel, v němž se pohybují struktury a prvky vyprávěcí,“ píše 
český literární vědec Petr A. Bílek v souvislosti se strukturálně-sémiotickou literárněvědnou koncepcí  
A. Greimase (viz jeho knihu Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Host, Brno 2003,  
s. 139), aniž domýšlí možnost jistého „zplanění“ (entropie) daného způsobu myšlení o literatuře v hledání 
univerzálního jazyka znaků a kodexu formulí. Redukci poetiky na srovnávací syžetologii realizovala i E. 
Frenzelová ve svém slovníku syžetů světové literatury (Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon Dichtungsgeschichte 
Längsschnitte. Stuttgart 1970). 

17 Český filozof J. Šafařík v knize Sedm listů Melinovi cituje myšlenku P. Jordana, že „tvoření vědeckých pojmů  
a teorií” představuje „námi přimyšlenou pomocnou konstrukci, užitečnou k registraci a uspořádání našich 
smyslových zkušeností” (Sedm listů Melinovi. Praha 1948, s. 156).  

18 SERRES, M.: předmluva k La distribution, 1977 (cit podle Descombes, V.: Stejné a jiné. Čtyřicetpět let 
francouzské filosofie (1933-1978. OIKOYMENH, Praha 1995, s. 93). 

19 HEIDEGGER, M.: Co je metafyzika? OIKOYMENH, Praha 1993, s. 63-65. 
20 „...Abychom je („skrytý poklad moudrosti a poznání”, „poklady v temnotě skryté” - M. M.) našli, musí Bůh sám 
«rozrazit bronzová vrata», která je ukrývají, a „zlomit železné závory” na jejich dveřích” (De princ. IV, 3, 11/ 
382, 269-384, 281). „Text nám musí být odemčen, Bůh sám musí «rozrazit bronzová vrata»,” pregnantně 
charakterizuje Órigenovu myšlenku L. Karfíková (Studie z patristiky a scholastiky. OIKOYMENH, Praha 1997, 
s. 31-32).  

21 Viz FOUCAULT, M.: Slová a věci. Archeológia humanitných vied. Bratislava 1987, s. 135.  



 11

vlastností, vztahů, struktur – nikdy však sebe sama,” psal svého času křesťanský filozof R. Guardini.22 I 
interpretace jevů umění stojí před nutností vymanit se v intelektuálních analýzách modifikací 
morfologických paradigmat z nadvlády či „tyranie ratia”, z formalizace systému znaků, statického 
popisu obrazů eticky „planými slovy” a vydat se na cestu „porozumění” člověka sobě samému v chaosu 
světa, tj. k „nalézání sebe sama” skrze „filtr sebepoznání” (E. Auerbach23), na cestu vedoucí ke „styku 
s duchem dějin” (P. Yorck von Wartenburg) a k „nekonečnu”. Je totiž víc než pouhou „technikou 
vědeckého výkladu textů”, jak píše H.-G. Gadamer,24 ježto v „mezisvětu řeči” se artikuluje „veškeré 
vědomí a vědění” („...každý jev tohoto světa s sebou přináší otázku po svém významu...”, F. Weinreb25). 

Na jedné straně je zde teorie znaků a lingvistika, prostředkující poznatky o „způsobech 
fungování a výstavbě jazykových systémů a systémů znaků”, na straně druhé pak „teorie 
poznání, která si uvědomuje, že řeč je to, co zprostředkovává vůbec všechen přístup ke světu”.26 
Že bytí určuje „pravdivou” myšlenku a slovo (logos), v němž je myšlenka vyjádřená („myšlení 
totiž nemůžeš najít bez existujícího”), věděl už elejský filozof Parmenidés; podle něho bytí = 
svět slova nebo logu. „A vše ostatní je svět prázdných názorů a domněnek, obvyklých ve světě 
«zdání» (doxa).”27 Dominace pojmu a definice = dis-astrální ratio = maska ireligiozity (= 
„profesorská literární věda“). 

Literární tvorba, výron nezměrného, „tajemného děje intuice“ (Platón), má svůj tvůrčí 
nosník = logos alogon (řec. alogos, lat. irrationalis), zdroj kreativity, imaginace, podmiňující i to 
nejabstraktnější myšlení a ztělesňující kosmický aspekt vyjadřovaný uměním:  

a) umění je „krása“, která se vyjevuje jako „tvar“ utvářený „eidetickou intuicí“, kterou má 
tvůrce ve vědomí, ve svém „nitru“, „v sobě“: „.krása...z duše umělcovy přechází v jeho ruce”, 
soudil Aurelius Augustinus28, a filozof 20. st. A. N. Whitehead v myšlenkové návaznosti na 
geniálního myslitele napsal: „Hrnčíř, nikoli džbán, je zodpovědný za tvar džbánu”29). „Krása“ = 
svět božské imaginace (W. Blake), asociativních pochodů („orchestry asociací“ [F. Kafka],  
s „trsy“ různých představ, „snivých arabesek“ [= „ornament“ magické duše arabské kultury, 
která nezná „logiky skutečnosti“] = „zákon tvorby“ = „vytváří ze snů, z fantastického obrazu, 
z nemožna“, výmyslu, světa „magična“, „divinizace“30): umělecké tvoření jako imanentní 
východisko „vznikání” jiného určitého obrazu, jeho následného, tranzitního „stávání se” 
vykazuje rysy imaginativní „alogické hry představ” (V. Černý), atributy nelineární „analogie” 
(„lex analogiae” [Leibniz], strukturní princip světa) a „stejnosti” při nabývání nových určení31; 
„...duch žije stále jen v novém růstu,” soudil kdysi Paul Natorp (Sozial-Idealismus, 1920) a jak 
později poznamenal M. Merleau-Ponty, „každý umělecký výtvor pozměňuje, přeměňuje, 
osvětluje, prohlubuje, stvrzuje, rozněcuje, znovu nebo poprvé vytváří všechna ostatní díla”,32 
stává se zdrojem nových inspirací; b) „eidologie“, zkoumání „tvarů“ vytvořených imaginací 
tvůrce je oblastí strukturálně pojaté komparativní genologie (s její klasifikací literárních druhů  
a žánrů) inklinující k deskripci metamorfóz jejich tvarů i struktur (vnějších znaků, fenotypů): od 

                                                 
22 GUARDINI, R.: Konec novověku. Vyšehrad, Praha 1992, s. 78, 64 
23 Cit. podle AUERBACH, E.: Mimesis. Moskva 1976, s. 304.  
24 Cit. podle GADAMER, H.-G: Text a interpretace. In: Reflexe 21/2000, s. 12.  
25 WEINREB, F.: Symbolika biblického jazyka. Herrmann & synové, Praha 1995, s. 87.  
26 GADAMER, H.-G: Text a interpretace, cit. d., s. 13.  
27 Viz KESSIDI, F. CH.: Od mýtu k logu. Nakl. Pravda- Svoboda, Praha 1976, s. 275. 
28 AURELIUS AUGUSTINUS: Vyznání. Kalich, Praha 1990, s. 355. 
29 WHITEHEAD, A. N.: Symbolismus, jeho význam a účin, cit. d., s. 13. 
30 Viz VYŠESLAVCEV, B.: Etika proměněného erotu. Refugium Velehrad-Roma, Velehrad 2005,  
31 Cit. podle GRAESER, A.: Řecká filosofie klasického období.OIKOYMENH, Praha 2000, s. 306-310. 
32 Viz MERLEAU-PONTY, M.: Oko a duch a jiné eseje. Obelisk, Praha 1971, s. 34.  
 I tvůrce, přenášející jeden vlastní text do druhého (autocitace), nejednou tento „svůj předchozí text 

doformulovává, zjednodušuje, domýšlí” (viz LUKAVSKÁ, E.: Ernesto Sábato: cesta labyrintem, cit. d., s. 136).  
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pouhé deskripce tvarů („soupisy tvarů nic nedokazují“, říká i fyzik James Gleick33) se jejich 
zkoumání (vlivem hermeneutického studia) posouvá k dávno postulovanému, leč v dobách 
minulých i současných pozapomenutému odkrývání „příčin tvaru“ (aitia eidetiké, Aristotelés), 
k hlubinnému poznávání toho, „odkud vid do látky přichází“ (Plótínos): tj. eidologie - 
„genetické“, resp. geneticko-morfologické zkoumání produktů lidského imaginativního myšlení 
směřuje k odkrývání „vnitřního logu“ věcí, jevů bytí i artefaktů, tj. k studiu jejich „vnitřní 
formy“ (tó endon eidos“ Plótína) skrývající v „krásnu“ obrazového i myšlenkového pletiva děl 
hlubinný „smysl“ sdělované „zvěsti“; a kdo chce nazírat „krásu“, její „obrazy, stopy, stíny“, jak 
soudil starověký myslitel, „musí se utíkat k tomu, čeho jsou to obrazy“: „musí zavřít oči, 
vyměnit tento zrak za jiný, který každý má, ale málokdo používá“, tj. musí se pokusit ponořit 
„vnitřním zrakem“, „duší“ „do temných a pro ducha neradostných hlubin“ (nebytí i bytí, M. M.) 
a „vrátit se tam, odkud jsme přišli“ (Plótínos34). 

Zkoumání umění proudícího ze sféry „logos alogon“ odedávna bylo prostoupeno úsilím 
odkrýt zákony „krásy“, resp. provázanost jednoty metafyzické trojice - krásy, pravdy a dobra. 
Umělecké dílo není jen soubor apriorně daných technologických postupů, abstraktních idejí  
a estetických norem: jako produkt imaginace tvůrce (most mezi jeho „vnitřním“ i „vnějším“ 
světem), mělo vždy ontologické dimenze. Mluvil-li F. M. Dostojevskij o tom, že „krása spasí 
svět“ (v románu Idiot), měl na mysli eticky exponovanou magickou sílu tvoření „krásy“, 
sublimující či vyzařující z hlubin podvědomí, duše tvůrce: láska ke „kráse“ (filokalia) měla  
u něho vždy podobu jak lásky k dobru („dobrotoljubije“), tak i k pravdě i víry v dar božského 
tvoření. Pochopil, že chce-li samotný tvůrce dojít jeho poznání, musí se ponořit do „nitra“ 
stvořených tvarů, věcí a jevů.35 Tohoto „vnitřního vidění“, vidění do hloubky se nedostává jak 
„hylikům“ (lidem „tělesným“, materiálních zájmů), kteří svou pozornost upírají na smyslový 
„povrch“ věcí, tak i těm, kdož redukují umění interpretace na deskripci jeho „technologie“; 
„přirozené rozjímání“ o tajemství „božsko-lidské“ imaginace, o zázraku uměleckého tvoření, 
tvorby „krásna“ zůstává jejich vnímání světa a schopnosti poznání cizí, nedostupné: „…jen 
náboženské oko vniká do království opravdové krásy“ (J. G. Fichte36). Právě „skrze krásu 
přicházíme k integrálnímu a duchovnímu poznání,“ píše slovanský myslitel dnešních časů,37 
poznání viditelné přírody i prosvítající jí nadhmotné, vyšší, posvátné skutečnosti. „Přirozené 
rozjímání“ o této tajemstvím obestřené „vyšší skutečnosti“ je spjato s „filosofií niternosti  
a transcedence“, s úsilím člověka duchovní orientace „proniknout až k vnitřnímu logu věcí. 
Nestačí ovšem znát jen jejich logos „aristotelský“, to jest jejich pojem a definici. Je třeba umět 
proniknout až k tomu, co se jmenuje logos theotelés, k tomu, co nás vede k Bohu, co je 
duchovní podstata věcí, jejich smysl…“ (T. Špidlík38).  

Připomeňme, že už v první polovině 19. st. duchovědně orientovaní myslitelé (mj. jeden  
z předchůdců Schleiermachera, filolog Friedrich Ast) vycítili nutnost nastolení souladu mezi 
dvěma rozdílnými tradicemi – „antiky a křesťanství”, viděli ho jako neformální úkol 
hermeneutiky, „na nějž doba Schleiermacherova a jeho následovníků zapomněla” (viz H.-G. 
Gadamer ve studii Problém dějinného vědomí z r. 195839). Jde o interpretační intenci navazující 

                                                 
33 GLEICK, J.: Chaos: Vznik nové vědy. Ando Publishing, Brno 1996, s. 206. 
34 PLÓTÍNOS: Dvě pojednání o kráse, cit. d., s. 50-51. 
35 Už ve svých 25 letech psal F. M. Dostojevskij v dopise bratrovi Michailovi (1. 2. 1846) s tvůrčí jasnozřivostí: 

„…jdu do hloubky, a tím že rozebírám na atomy, postihuji celek“ (DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Ob iskusstve. Iskusstvo, 
Moskva 1973, s. 377). 

36 FICHTE, J. G.: Výber z diela. Nakl. Pravda, Bratislava 1981, s. 289 (Určenie človeka). 
37 ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea, jiný pohled na člověka. Vyd. nakl. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 1996, s. 84. 
38 Viz ŠPIDLÍK, T.: Důvody srdce.Nakl. Vyšehrad, Praha 2001, s. 22. 
39 GADAMER, H.-G.: Problém dějinného vědomí.Vyd. Filozofický ústav AV ČR v nakl. Filosofia, Praha 1994, s. 42. 
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na neoplatonika Plótína, na učení církevních Otců. V rozvíjení jejich přístupů a idejí pokračovali 
i slovanští myslitelé konce 18. a přelomu 19. a 20. st.. I jejich poznání, vyvěrající z duchovních 
hlubin slovanského živlu, je dokladem konsilience mezi východním a západním duchovědně 
orientovaným filosofickým a uměnovědným myšlením. Úkol východní slovanské spirituality 
spatřuje filosof T. Špidlík právě „v úsilí o duchovnost víc personální uprostřed ledu 
computerů”.40  

Právě logos theotelés (Božský Logos, duchovní smysl věcí, duchovní řád, spiritualita, 
duchovnost) vnáší do procesu poznání duchovní nazírání, což je sféra teologické epistemologie, 
teologické estetiky (odkrývající božské tajemství tvoření umění) iniciující návrat ke křesťan-
skému chápání světa41: metodologickou osnovou, duchovním ohniskem, refugiem je 
v „duchovním poznání“ (synésis pneumatiké, Plótínos) dané kategorie – logon theotelén – 
„přebývání Ducha v srdci”42, unitas „srdce, mysli a duše“ (což „jedno jest“43), tj. akt 
kardiognósie (= sféra „spirituality srdce“, poznávání „božského umění imaginace“ [W. Blake]). 

„Kardiognósie“ = kontemplativní duchovědné poznávání nitra jevů řádu mravního, 
„poznání tajemství lidských srdcí“44, mlčenlivého „života srdce“ člověka, jeho tělesného a 
duchovního středu; „kardiognósie“ = poznání tajemství tvoření umění (poiésis) nikoli 
„disastrálním ratiem“, ale moudrostí srdce, „očima srdce“, pronikajícími viditelnou schránou, 
obalem světa forem k jejich neviditelnému jádru, „vnitřní formě“ a „skrytému smyslu“ (= 
poznání umožňující odkrývání světa „noumenálního“). „Ars interpretandi hermeneuticae“ je 
vyústěním souladu rozumové logiky (dianoetikon, inteligence), sféry imaginace (eidetické 
intuice), lásky ke kráse (filokalia) a spirituality srdce, poznávání „citů srdce“ člověka a 
mravního řádu všehomíra „srdcem“ (kardiognósie). Podle T. Špidlíka, „cit srdce odhaluje a tvoří 
,soupodstatnost‘ všeho, co je“: „Opravdové umění je ,teurgické‘ “, a „schopností, která dovede 
proniknout do božské oblasti“ (stvořené krásy a „tvoření“), „je duch“ (T. Špidlík45). 

„Zatemňující osvětlovatelé“ (jak nazval své odpůrce F. W. J. Schelling, německý filosof 
blízký romantikům) procesu poznání, „osvětlovatelé“ racionálního ražení přesvědčují ve svých 
úvahách čtenáře, že „básník nenaslouchá tolik tomu, co mu svěřuje jeho srdce, jako spíše tomu, 
co mu diktuje jazyk, kterým píše, a z jehož zdrojů i mezí se rodí ona poetika, kterou se báseň 
řídí“ (V. Descombes46). Svá sdělení, poselství, mnohdy bolestné poznání svého bytí básník těží 
z hlubinného prožitku srdce, které „mluví“, které vyslovuje nažitou, hořkou pravdu, bytostný, 
existenciální stesk často bezmocného, strádajícího nitra: „Smrt není zlá, smrt je jen kus života 
těžkého, co zlé, co strašné je, to umírání je…“ (J. Wolker); „Já to své, pozemské, nedožil, já to 
své na zemi nedomiloval…“ (V. Majakovskij); „Sbohem, Laro, na shledanou na onom světě, 
sbohem, má kráso, sbohem, radosti má bezedná, nevyčerpatelná, věčná…Už tě nikdy neuvidím, 
nikdy, nikdy v životě, nikdy už tě neuvidím“ (B. Pasternak: Doktor Živago); „Ať si jen země letí 
do prázdna, ať si jen letí, jen když zbude jistota jednoho místa, místa posledního, místa jen pro 
hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás. Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se 
tam i poslepu vrátím“ (F. Halas: Já se tam vrátím). Duchovně a citově založený interpret stěží 
                                                 
40 ŠPIDLÍK, T.: Důvody srdce, cit. d., s. 72. 
41 „Křesťanské myšlení, staré i nové je odevšad systematicky vytlačováno,“ psal francouzský teolog  

 C. Tresmontant. „Je prakticky odstraněno z univerzit…“ (TRESMONTANT, C.: Základy teologie. Brno 2000,  
 s. 345). 

42 ALTRICHTER, M.: Velehrad - filologoi versus filosofoi, cit. d., s. 20. 
43 SKOVORODA, G. S.: Sočinenija. Sovremennyj literator, Minsk 1999, s. 54 (Narciss. Razgovor o tom: poznaj 

sebja). 
44 ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu, cit. d., s. 102. 
45 ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea, jiný pohled na člověka, cit. d., 278, s. 89. 
46 Viz DESCOMBES, V.: Stejné a jiné. Čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933-1978). OIKOYMENH, Praha 1995, 

s. 83.  
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akceptuje názor, že by básníkovo niterné „vyznání“, jeho „mluva srdce“ měla být „řízena“ jen 
zvolenou „gramatickou poetikou“, uspořádáním komponentů „algebraické struktury“ či prvků 
„rétoriky“ (tak dávno je tomu, co moudrý filosof pronesl na adresu svých oponentů, 
„zatemňujících“ „jednoduché věci“: „…nikdy ma neprehovoríte, že vaše rečové orgány tvoria 
samy, že vaše perá sa samy dávajú do pohybu a kladú na papier veci, ktoré sa potom tlačia pod 
vaším menom alebo aj bez neho“47). Je to moudrost „kardiognósie“, odkrývající tajemství 
lidských srdcí a přinášející „božskou pravdu“ zjevenou kdysi „rybářům z Galileje“, která 
„zvnitřňuje“, oduševňuje interpretační akt při hledání „klíče“ k duši tvůrce, vytvořeného jím díla 
i k poznání étosu dějinné epochy jeho zrodu.  

Právě „kardiognósie“, poznání „propastí srdce“ (podle F. M. Dostojevského: „Krása je 
tajemství, v němž ďábel bojuje s Bohem a bitevním polem je srdce člověka“ [Bratři 
Karamazovovi, I. 1, 33]), niterné „mluvy srdce“ („verbum cordis“) tvůrce díla umění, přerůstá 
v sofiologii, stává se metodologickým nosníkem sofiologického paradigmatu hermeneutiky, 
integrálního vědění inspirovaného duchovními akcenty teologické estetiky harmonizující 
„rozum a srdce“ interpreta v aktu exegeze artefaktu, tj. v poznání provázanosti logon proforikon 
i logon endiatheton. „Sofiologie“ (s „kardiognósií“ jako duchovněvědným ohniskem procesu 
poznání, sféry „teopoetiky srdce“) je souhrnným duchovním nahlédnutím jevů bytí i tvůrčího 
procesu: podle Plótína - „vše, co vzniká, vytváří moudrost“, „bytí ducha je moudrost“, „obraz“ 
je „věděním a moudrostí“, „tvoření vede všude moudrost“; a ta nesestává z „vědeckých 
pouček“, ale sama, ztělesňujíc „duchovní řád“, je „počátkem“ vtiskujícím jevům kosmu  
(i „klamnému jsoucnu“ kolem nás) harmonický tvar; „moudrost“ tvoří – prostřednictvím tvůrce 
– „krásno“, rozlévající „světlo na vše“, čeho se dotkne, na „duši veškerenstva“. A tak: „dokud 
kosmos duchovní vyzařuje své světlo, ostatní věci nepominou,“ říká Plótínos, což, zdá se, 
nevědí ti, kdož „nechtějí…rozumět tomu, jak se…tvoření děje“.48  

Sofiologie není doxasofie, ale kategorie řádu mravního (kde „láska a pravda“ jsou „křídly 
duše“ [syrský Otec Efrém]49), ozářeného, protepleného a oduševněného „vnitřně žitou”, sakrální 
„něhou teologie” (lze-li zde dovoleno sdílet, vzít za svůj citlivý přístup a vnímavý postřeh vědce 
duchovního ražení50; „Božský Logos“ neodmítá diskursivně logické myšlení, ale směruje ho 
k personalismu: „Božským Logem“ inspirovaný „vnitřní hlas“ tvůrce umění, hlas jeho 
„svědomí“, „mravního očištění“ – vykazuje přesah do sféry „mravní astronomie“, absolutního 
Dobra, Krásy, křesťanského chápání světa [V. Ern51]).  

Umění hermeneutické interpretace není tudíž pouhou teoretickou reflexí umělcova 
artefaktu (epistémé), není pouhé dianoetikon (či snad technydrion). Její „útěšné poselství“ tkví 
v tom, že tak jako je samo umělecké, resp. slovesné dílo příběhem „duše“ tvůrce, tak je tomu  
i v případě jeho exegeze, podávající výpověď o stavu nitra samotného interpreta, neboť exegeze 
je také jeho svébytnou intelektuálně-emocionální biografií, resp. duchovní „autobiografií“: 
touhu vidět „duši těch, kteří vytvářejí krásná díla“,52 neskrýval kdysi Plótínos a interpret díla 
nemůže v procesu poznávání aktu tvorby nereflektovat skutečnosti duchovně-biografického 
rázu, neboť tvůrce dává vytvořenému dílu svůj „život, dech, teplo a lásku svého srdce“, jak  
o tom kdysi citlivě psal J. G. Fichte.53 Tj. i „techné hermeneutiké“ je „duchovědnou 

                                                 
47 Viz FICHTE, J. G.: Výber z diela, cit. d., s. 415 (Ako slnko jasná informácia pre širšiu verejnost´ o vlastnej 

podstate najnovšej filosofie). 
48 PLÓTÍNOS: Dvě pojednání o kráse. Rezek, Praha 1994, s. 91, 97, 93, 105, 117, 127 (O duchovní kráse). 
49 Dtto, s. 394. 
50 ALTRICHTER, M.: Velehrad - filologoi versus filosofoi, cit. d., s. 74. 
51 Viz LOSSKIJ, N. O.: Dějiny ruské filosofie. Refugium Velehrad-Roma. Velehrad 2004, s. 504-507. 
52 PLÓTÍNOS: Dvě pojednání o kráse. Rezek, Praha 1994, s. 53 (O krásném). 
53 FICHTE, J. G.: Výber z diela, cit. d., s. 518 (O duchu a telese vôbec). 
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autobiografií“ interpreta: hledání vědního paradigmatu umění interpretace je také věcí 
„duchovní orientace“ interpreta, jeho vnímání i výkladu světa, je svědectvím jeho mravního bytí 
i „vyznání“. 

Je to právě logos theotelés s jeho ukotveností v transcendentnu a kardiognósis, jeho 
gnoseologické ohnisko v poznávání zázraku tvoření, které obsahově rozšiřují jak samotný život 
s jeho plností bytí, tak i „vnútorný priestor pojmov…i slov“ (jak soudil slovenský myslitel  
a básník P. Strauss): „Každé slovo sa stáva vesmírom a vesmírnymi dimenziami a vo 
vynovenom svetle…“54 „Vhled“, „učenost“ a „představivost srdce“ vskutku nemusejí „stát proti 
sobě“.55 I exegeze umění slova by tudíž měla stejně jako slovesný tvůrčí akt samotného 
spisovatele přerůstat – jak již bylo řečeno – v „sofiologii”56, vnímání „moudrosti světa”, 
synergie, resp. soutoku „božského“ (krása božského kosmu) a „světského pramene“ (Sofia a 
Logos) v konstituování procesu poznání jsoucna a jeho vědění. Sofiologická meditace ustavující 
„vnitřní kulturu”, duchovní řád mysli tvůrce slovesného artefaktu stimuluje i jeho interpreta 
k autopoiésis (sebeutváření), k tomu, aby neustával „pracovat” sám na sobě, na „své soše”, aby 
nepřestával překračovat sama sebe, dokud mu „nevysvitne božská záře zdatnosti...” (Plótínos57).  

„Techné hermeneutiké“ v podobě sofiologie, jako dávné vědní paradigma těžené či 
kříšené filosofy a zvl. mysliteli-teology (T. Špidlík) z duchovních zdrojů křesťanské 
kontemplativní tradice (resp. konsilience myšlení antiky a křesťanství), tj. hermeneutické, 
eticko-filosofické, duchovědné paradigma tak naléhavě zaznívající a promlouvající z minulosti 
a přitom přesahem přes smyslové vnímání inspirující svou myslivou krásou umění interpretace 
dnešních ireligiózních časů, jako by nejsou ochotni sdílet či akceptovat uměnovědci našich dob. 
Mnozí uzavírají výklad jevů uměleckého tvoření do vyhraněných přihrádek exaktní, „čisté 
vědy”, apodiktických explanatorních tradic estetiky „racionálního zření”, „logického 
pozitivismu“. Bez schopnosti „přesahu” přes smyslovou skutečnost k rovině transcendence, 
k odkrývání tajemství Božského principu vdechujícího kreativnímu aktu duši, zůstane ryze 
diskursivní exegeze „jalovým hloubáním” (1Tm 1, 4), duchovně zplanělým rétorickým 
abstraktním teoretizováním a vymezováním. Omíláním tradičních teoremat či myšlenkových 
stereotypů ve výkladu slovesného artefaktu (se vším logicko-pozitivistickým tříděním, defino-
váním, popisem, výčtem jeho narativních konfigurací a schémat) a rezignací na otázky, pátrající 
po „příčině” vzniku tvarů, po osvětlení záhad jejich tvoření a jimi neseného mravního řádu bytí, 
duše interpreta zakrní, ustrne v myšlenkové jednotvárnosti, zplaní, podlehne duchovní entropii 
či erozi. Uzavírá se možnost jejího růstu: a „kdo přestává růst, umírá“ (A. de Saint-Exupéry).  

Zabývat se literaturou, tj. číst i studovat ji „duchovně“ a vnímavě interpretovat, 
neznamená „všímat si toho, co schází, nýbrž objevovat to, co nás spojuje“ (M. Altrichter58), co 
nám umožňuje napojit se na „univerzální paměť lidstva”, nastoupit cestu za poznáním stavu  
a „pravdy věcí” se soustavnými, „věčnými návraty” k zdrojům a mezníkům postupujícího 
procesu vědění. Tato cesta za poznáním nemůže být tarasena překonanými monologickými 
paradigmaty a dogmaty „zatemňujícími” mysl interpreta, ale předpokládá tolerantní 
myšlenkovou „otevřenost“ a „klidné zrání“ procesu bádání, ježto jde o jeho „synergetický“ 
pohyb. Cesta vědění, rozvírající proces poznání i směrem k nonkonformním myšlenkovým 
inspiracím,59 předpokládá „pluralismus pravd“ (které „mohou žít vedle sebe“, A. de Saint-

                                                 
54 STRAUSS, P.: Kvety z popola. Vyd. Fatrin-Books, Martin 1992, s. 57. 
55 HILLMAN, J.: Klíč k duši: cesta za objevením individuálního životního smyslu. Portál, Praha 2000, s. 101. 
56 ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea, jiný pohled na člověka, cit. d, s. 315n. 
57 PLÓTÍNOS: Dvě pojednání o kráse, cit, d., s. 53 (O krásném). 
58 Viz ALTRICHTER, M.: Ikona Florenskiana. Předmluva ke knize Florenskij, P.: Sloup a opora pravdy. Refugium 

Velehrad-Roma, Velehrad 2003, s. 18.  
59 „...rozličnost našich názorů (a názorů starých filosofů) nepochází z toho, že jedni jsou rozumnější než druzí,“ psal 
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Exupéry), vede k svobodomyslnému a oduševnělému „vidění” vesmírného bytí: ježto „tam, kde 
není schopnosti vidění, lidé zanikají” (A. Huxley60). 

Německý filosof dějin a kultury O. Spengler svého času vypozoroval ve vývoji kultury  
a ve vědě počátku 20. st. vůbec jev chřadnutí „duchovní tradice“ spjatý s absencí výrazných 
„vědeckých intelektů“. Soudil, že v časech „umírajících světových měst“ „izolovaný jedinec“ 
„odkládá stranou knihy“: ty „nejsou ničím, pokud nežijí a nepůsobí v lidech, kteří dozráli 
k jejich chápání,“ psal ve své proslulé knize Zánik Západu (1918). K „odumírání“ „knihy“ 
stejně jako „výsledků vědy“, představujících v návaznosti lidských pokolení „elementy 
duchovní tradice“, dochází tehdy, když se pro nikoho nestávají či nejsou „vnitřní událostí“, ta 
totiž předpokládá existenci „příbuzného ducha“.61 

Atrofie duchovních dimenzí v exegezi věd o umění současného krizového světa iniciuje 
enantiodromní proces reflektující různá vidění světa protínající se v uzlových bodech evoluce 
myšlení, soudobé epistemologie: ukazuje se, že zvláště v oblasti interpretace světa uměleckých 
forem probíhá posun, jisté přeorientování uměnovědných exegetických přístupů a filozofických 
aspektů metodologie umění interpretace, že vedle stávajícího, převládajícího, namnoze 
„opotřebovaného” vědního paradigmatu založeného na exaktně racionálním, formálně logickém 
literárněvědném myšlenkovém přístupu se prosazuje, formuje či znovu konstituuje vynořující se 
z minulosti výše uvedené transcendentní, duchovědné exegetické paradigma, které vyvěrá ze 
synergie, resp. z doteku, setkávání filologie, filosofie a estetiky teologické směřující k Sofii. 
Právě Moudrost (Sofia), živá duše přírody a univerza, tj. „duch“ usmiřuje „antinomie obtížně 
slučitelných interpretací“62 i teorií a vede jejich představitele k poznávání „duchovní  
a univerzální pravdy“ (T. Špidlík), cesty a smyslu našeho života. Přechod uměnovědců, tj.  
i literárních vědců od zastávaného v jejich „vědosloví“ interpretačního noetického 
„paradigmatu” (postulujícího dogma či kánon racionální pojmové exaktnosti v určování relací, 
poměrů vazeb seskupení složek artefaktu) k prosazujícímu se „paradigmatu” duchovědnému, 
hermeneutickému, rozšiřujícímu pole chápání uměleckých jevů a překlenujícímu antinomie 
existujících i konkurujících si vyhraněných interpretačních koncepcí a přístupů, probíhá 
pozvolna, cestou „zkoušek a omylů“, a mnohdy „naráží na velký odpor ze strany 
konzervativismu: nová sociálně psychologická zkoumání ukázala, že je právě u vědců velmi 
silný,” soudí italský historik antické filosofie G. Reale63 v návaznosti na proslulého amerického 
fyzika, teoretika vědy a filozofa T. S. Kuhna.  

„Přenesení důvěry z jednoho paradigmatu na paradigma jiné znamená proměnu 
zkušeností, proměnu, které se nedá dosáhnout donucením,” psal svého času T. S. Kuhn ve své 
pozoruhodné knize Struktura vědeckých revolucí (1962) a daná pasáž se týká i posunu vědního 
paradigmatu v umění interpretace. „Celoživotní odpor vědců připoutaných prací svého 
produktivního věku k starší tradici normální vědy není přestupkem proti vědeckým standardům, 
nýbrž poukazem na samu povahu vědeckého výzkumu. Zdroj jejich odporu tkví v přesvědčení, 
že starší paradigma nakonec vyřeší všechny své problémy, že přírodu lze ukázat v rámci jejich 
paradigmatu. V revolučním období toto přesvědčení nutně vyvolává dojem neústupnosti  
a tvrdohlavosti – a někdy takové i je. Je však také něčím více. Je samotnou podmínkou možnosti 
normální vědy, tedy vědy, která řeší hádanky. Jen díky normální vědě může být společenství 

                                                 
mnohem později R. Descartes, „nýbrž toliko z toho, že vedeme své myšlenky různými cestami“ (Descartes, R.: 
Rozprava o metodě. Svoboda, Praha 1992, 7). 

60 HUXLEY, A.: Šedá eminence. Václav Petr, Praha 1948, s. 88. 
61 Cit. podle rus. vyd. SPENGLER, O.: Zakat Evropy. Nauka, Novosibirsk 1993, s. 566. 
62 Viz ALTRICHTER, M.: Velehrad - filologoi versus filosofoi. In: Velehrad - filologoi versus filosofoi, cit. d., s. 103. 
63 Viz REALE, G.: Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk. 

OIKOYMENH, Praha 2005, s. 38-39. 
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vědců úspěšné. V první řadě využívá prostoru, jež starší paradigma poskytuje, toto paradigma 
upřesňuje a pak vymezuje obtíže, při jejichž zkoumání se pak může objevit paradigma nové. 

Tvrdíme-li, že odpor vědců je nevyhnutelný a legitimní a že paradigma se nedá obhájit 
důkazem, neříkáme tím, že pro jeho obhajobu neexistují závažné argumenty, nebo že se vědci 
naprosto nedají přesvědčit, aby změnili své smýšlení. I když je někdy potřeba celých generací 
vědců k tomu, aby se dosáhlo změny, znovu a znovu se stává, že společenství vědců přestupuje 
na nové paradigma. Dále se tato proměna neuskutečňuje navzdory skutečnosti, že vědci jsou 
pouze lidé, nýbrž právě díky ní. Přestože někteří vědci, zejména starší a zkušenější, mohou 
vzdorovat donekonečna, většina se jich tou či onou cestou dá získat. Proměna se uskuteční 
postupně, vždy v určité době u určité skupinky jedinců, a až jejich nejvytrvalejší odpůrci 
zemřou, bude celá skupina odborníků opět pracovat pod jediným, avšak zcela odlišným 
paradigmatem.”64  

Utváření metodologických koncepcí prohlubujících poznávání i interpretaci děl 
slovesného umění je proces zdlouhavý, pomalý (myšlení se vyvíjí „...z epochy do epochy přes 
útržkovité objevy“ a vyžaduje „oprav a rekonstrukcí“65); bývá nejednou provázen vědní  
i lidskou animozitou a netolerantností ve skrytém sváru teorií soupeřících, vzájemně si 
konkurujících badatelských kruhů i individualit – lidí „otrockých“, „lovců slávy” a „bohatství“ – 
a filosofů, „lovců pravdy”, o čemž kdysi zřejmě věděli své už starověcí myslitelé. Hledání  
a osvojení si nových exegetických přístupů je nicméně i v paradigmatickém rámci novodobého 
umění interpretace podmíněno návratem k vědění dob minulých (k učení předsokratiků, 
platonismu, novoplatonismu a učení církevních Otců), k reflexi konsilience světského vědění - 
myšlení o literatuře, filosofie, přírodní filosofie („velké matky věd“, podle F. Bacona66)  
a transcendentní dimenze teologie („nejvyššího stupně duchovního života“, Evagrius). Právě 
ochota naslouchat odlišné vědecké argumentaci je symptomem eticko-personální tolerance při 
výměně názorů,67 podmiňující návrat ke „kultuře rozhovoru” (H.-G. Gadamer68). Jen vědní 
tolerance může nastolit kooperaci světového myšlení, vést k synergii, znovusjednocení „mysli“ 
a „srdce“, „učenosti a duchovnosti“69 v poznávání duchovních hodnot vytvářených člověkem 
v toku historického času. Umění interpretace „přítele” vědění, „milovníka” krásy a Múz se tehdy 
stává hledáním „vnitřních pout mezi vědami”70, hledáním a nasloucháním moudrosti vzdálených 
dob, „sdílením hlasů” v mysli otevřené polyfonii ezoterních i exoterních myšlenek znějících 
prostorem všech staletí. 

* 
Svým podílem na vnímání, resp. chápání vyzařování krásy a „světla” z výtvoru lidského 

ducha, na odkrývání tajemství reflektovaného jím jsoucna i tajemství samotného aktu 
poetického tvoření, a dosaženým věděním v procesu poznávání stavu světa i sebe sama – je  
                                                 
64 KUHN, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha 1997, 151n., viz i Reale, G.: Platón, cit. d., s. 39-40  

(T. S. Kuhn zde citoval proslulého německého fyzika a matematika Maxe Plancka, který, přehlížeje v Scientific 
Auto-biography „svou životní dráhu“, „smutně poznamenal“, že „...nová vědecká pravda nevítězí proto, že by 
přesvědčila své odpůrce a otevřela jim oči, nýbrž proto, že její odpůrci časem zemřou a vyroste nová generace, 
která tuto pravdu přijme za svou“ [viz s. 150]). Nebylo nicméně vzpomenuto onoho „decrescenda epigonů“ 
(mediokrit, badatelů „úzké“ specializace a namnoze „neplodných“), jež „unavená duše“ kultury a vědy dané 
epochy vybírá a neustále vysílá do „dějinného světa“ (viz rus. vyd. SPENGLER, O.: Zakat Evropy, cit. d., s. 566). 

65 WHITEHEAD, A. N.: Matematika a dobro a jiné eseje. MF, Praha 1970, XII, XVI. 
66 Viz BACON, F.: Nové organon. Nakl. Svoboda, Praha 1974, s. 129. 
67 „…vědci jsou netolerantní vůči teoriím, které druzí vymýšlejí“ (KUHN, T. S.: Struktura vědeckých revolucí,  

cit. d., s. 30). 
68 Viz REALE, G.: Platón, cit. d., s. 605 (Platón objevitelem hermeneutiky: dialog s H.-G. Gadamerem). 
69 Podle Novalise, „reformace, osvícenství a Francouzská revoluce narušily středověkou jednotu, rozpoltily ji  

v ,učenost’ a ,duchovnost’“ (viz Novalis: Zázračná hra světa, cit. d., s. 259). 
70 ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea, jiný pohled na člověka, cit. d., s. 78. 
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i umění interpretace oborem „ducha”, oduševnělou gnózí, dobývající tápavými kroky své 
poznání z „nitra” veškerého jsoucna. Poselství hermeneutiky prostoupené a prosvětlené duchem 
transcendentní, křesťanské teologie stimuluje i interpreta děl umění k tomu, aby průnikem 
„temného oblaku nevědění” usiloval odkrýt „pravý smysl věcí” – logos alethinós (jak ho 
nazývali kontemplativní křesťané71), rozšířit „vnitřní prostor pojmů“, dobrat se duchovní reflexe 
vazby věcí lidských a božských, univerzální pravdy Boží. Je to právě Logos theotelés s jeho 
ukotveností v transcendentnu a kardiognósis, jeho gnoseologické ohnisko v poznávání zázraku 
tvoření, tj. kategorie, které rozšiřují jak samotný život s jeho plností bytí, tak i „vnútorný 
priestor pojmov…i slov“ (jak soudil slovenský myslitel a básník P. Strauss): „Každé slovo sa 
stáva vesmírom a vesmírnymi dimenziami a vo vynovenom svetle…“72 „Vhled“, „učenost“  
a „představivost srdce“ vskutku nemusejí „stát proti sobě“.73 I exegeze umění slova by tudíž 
měla stejně jako slovesný tvůrčí akt samotného spisovatele přerůstat – jak již bylo řečeno –  
v „sofiologii”74, vnímání „moudrosti světa”, synergie, resp. soutoku „božského“ (krása božského 
kosmu) a „světského pramene“ (Sofia a Logos) v konstituování procesu poznání jsoucna a jeho 
vědění. Sofiologická meditace ustavující „vnitřní kulturu”, duchovní řád mysli tvůrce 
slovesného artefaktu stimuluje i jeho interpreta k autopoiésis (sebeutváření), k tomu, aby 
neustával „pracovat” sám na sobě, na „své soše”, aby nepřestával překračovat sama sebe, dokud 
mu „nevysvitne božská záře zdatnosti...” (Plótínos75).  

Zabývat se literaturou, tj. číst, studovat a vnímavě ji interpretovat, znamená napojit se na 
„univerzální paměť lidstva”, nastoupit cestu za poznáním stavu a „pravdy věcí” se soustavnými, 
„věčnými návraty” k zdrojům a mezníkům postupujícího procesu vědění. Tato cesta za 
poznáním nemůže být tarasena překonanými monologickými paradigmaty a dogmaty 
„zatemňujícími” mysl interpreta, ale předpokládá tolerantní myšlenkovou „otevřenost“ a „klidné 
zrání“ procesu bádání, ježto jde o jeho „synergetický“ pohyb. Cesta vědění, rozvírající proces 
poznání i směrem k nonkonformním myšlenkovým inspiracím,76 respektuje „pluralismus pravd“ 
(které „mohou žít vedle sebe“, A. de Saint-Exupéry), vede k svobodomyslnému a oduševnělému 
„vidění” vesmírného bytí: ježto „tam, kde není schopnosti vidění, lidé zanikají” (A. Huxley77). 

„Bádající hledání” (J. Patočka), proces poznávání myšlenkových dimenzí i tektoniky literárního díla, 
přinášejícího po celá tisíciletí svébytné odpovědi na dané otázky, odkrývání jeho smyslových, 
sémantických, existenciálních a estetických vrstev, resp. jeho skrytého duchovního smyslu, bude mít 
zřejmě i v budoucnu charakter „velkého umění kontrapunktu”, jak se svého času domníval O. Spengler 
(křížení modů nazírání, vidění, vnímání a výkladu artefaktu); nicméně metodologické kontinuum, vzniklé 
komplementární synergetickou vazbou „myšlení neelementárního” a „myšlení elementárního” (tj. překo-
náním „idolatrie“ pojmů stvořených rozumem = tyranie ratia, „bezduchého vědění” filozofie diskursivní s 
jejím vyhraněným „racionálním zřením”,78 které není s to vyjádřit intimní stránky lidské „duše“ i zákruty 
                                                 
71 Dtto, s. 321. 
72 STRAUSS, P.: Kvety z popola. Vyd. Fatrin-Books, Martin 1992, s. 57. 
73 HILLMAN, J.: Klíč k duši: cesta za objevením individuálního životního smyslu. Portál, Praha 2000, s. 101. 
74 ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea, jiný pohled na člověka, cit. d, s. 315n. 
75 PLÓTÍNOS: Dvě pojednání o kráse, cit, d., s. 53 (O krásném). 
76 „...rozličnost našich názorů (a názorů starých filosofů) nepochází z toho, že jedni jsou rozumnější než druzí,“ psal 

mnohem později R. Descartes, „nýbrž toliko z toho, že vedeme své myšlenky různými cestami“ (DESCARTES, R.: 
Rozprava o metodě. Svoboda, Praha 1992, s. 7). 

77 HUXLEY, A.: Šedá eminence. Václav Petr, Praha 1948, s. 88. 
78 V. Hoppe v úvahách o snaze E. Husserla „učinit z filosofie přísnou vědu” vyslovil několik metodologických 

„kritických poznámek”, které neztratily platnost ani pro kreativní proces a jeho výklad: podle něho se Husserl 
snažil svou „Wesensschauung” „racionalisovati iracionálno a učiniti z pouhého náhodného, fulgurativního osví-
cení a vnuknutí z oblasti podvědomí vědeckou metodu, založenou na vědomých úsudcích. Vybudování podobné 
vědecké metody na vědomém podkladě jest nemožné,” psal V. Hoppe, „j e ž t o  p r á v ě  j e s t  n á š  r o z u m  v e  
s v ý c h  t v o ř i v ý c h  p o d n ě t e c h  r o z u m e m  p o d v ěd o m ý m  n e b o  n e v ěd o m ý m . Z náhodného 
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bytí, rozluštit otázku smyslu našeho života ani stimulovat imaginaci světa krásy) a renovací sféry ducha, 
duchovnosti (obsažené už v středověké koncepci čtyřvrstvového smyslu Písma) i jisté sakralizace světa, 
bude mostem k „otevřenému systému” umění interpretace počátku tohoto tisíciletí, mostem k jejímu 
„staronovému“, synergetickému duchovědnému paradigmatu: „zharmonizovanie všetkého“ je ostatně 
samotnou „paradigmou vnútra člověka“, jak přemýšlivě soudil hermeneutik 20. st.79 „Chorální“ souzvuk 
duší, „sdílení hlasů” bylo už v Platonově dialogu Ión („pravděpodobně první hermeneutické pojednání 
západní filosofie”, podle J. Greische) „původním místem hermeneia”.80  

Jen „intuitivní, znovu religiózní idea”81, iniciující návrat našeho duchovně i citově 
vyprahlého, ireligiózního věku k domovině ducha prostoupeného sofianistickou vizí křesťanství 
i k „antické víře, že celý svět, i hvězdy mají podíl na životě”,82 může rozvát „zatmění lidského 
ducha” a proměnit i samotné umění interpretace metamorfóz světa uměleckých forem  
i mravního řádu bytí vůbec v „myslící”, duchovně inspirované vědění, v sofiologii, součást 
kosmické, božské spirituality, „hvězdného univerza” s jeho nebeskou harmonií a řádem. 

Резюме 

К методологии духоведческой парадигмы искусства интерпретации 
 

Смена плоскостей созерцания феноменов генезиса, формирования и метаморфоза 
художественных форм в их историческом развитии находит отражение в искусствознании 
- в перманентных поисках и формуляции научной парадигмы в области интерпретации 
словесного искусства. Именно „techné hermeneutiké“, генетическое и духоведческое 
познание эссенции и смысла художественных явлений изменяет мышление о литературе 
и взаимопроникновением категорий онтологии, гносеологии и теологии конституирует 
современную парадигму искусства интерпретации: сама теургическая интуиция, 
проходящая призмой внутренней жизни творческого духа, сливает в созданном артефакте 
в органическое, гносеологическое целое сферы dianoetikon – phronésis – kardiognósis, т. е. 
интегрирует и в процессе познания в местах соединения (т. наз. действенных аттракторов, 
аналогия sýnapsis) категории logos echon, logos alogon и logos theotelés с его духовной 

                                                 
zasahování inspirací neb vnuknutí, jimiž jsme obléháni při práci, lze sotva učiniti přesnou neb přísnou vědeckou 
metodu. Spoutati naše podvědomé a nevědomé funkce nějakými pravidly jest právě tak nemožné, jako stanoviti 
přesná pravidla pro přírodní tvoření” (HOPPE, V.: Úvod do intuitivní a kontemplativní filosofie. FF MU, Brno 
1928, s. 94). 

79 STRAUSS, P.: Kvety z popola, cit, d., s. 56.  
80 Viz GREISCH, J.: Rozumět a interpretovat. Hermeneutické paradigma. Nakl. Filosofia, FÚ AV ČR, Praha 1995, s. 13. 
81 Viz rus. vyd. SPENGLER, O.: Zakat Jevropy. Nauka, Novosibirsk 1993, s. 567-571. 
82 RÁDL, E.: Útěcha z filosofie, cit. d. 75. „Stejné zákony řídí mravní jednání, dráhy hvězd a všechno dění přírody” 

(viz úvod A. Kříže k Aristotelově Metafyzice, cit. d., s. 17-18). 
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сердцевиной познания, т. е. именно кардиогносией (= сердцеведение, познание 
внутреннего мира явлений и тайны искусства сердцем, глазами сердца, проникающими 
через видимую, образную оболочку произведения к его невидимому ядру, внутренней 
форме и из нее струящемуся скрытому смыслу). Данная интегральная, софиологическая 
парадигма науки об искусстве слова, гармонизирующая разум (ноосферу) и сердце 
(пневматосферу) в процессе искусства интерпретации представляет – по мнению автора 
исследования – остов методологии герменевтической интерпретации мира форм и 
субстанциальную часть нравственной астрономии (Hemsterhuis и Novalis) в духовном 
развитии человечества. 
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Interpretace, mýtus a tradice: K filosofické a hermeneutické 
dimenzi poezie Vladimíra Holana 

Jaroslav Hroch 

Interpretation, Myth and Tradition: Philosophical and Hermeneutical 
Dimension of Vladimír Holan‘s Poetry 

 
Abstract: This essay tries to approach to the poetic works of Vladimír Holan from the point of 
philosophical and depth hermeneutics especially connected with the analysis of the categories 
of. In Holan’s conception the sense of myth is based on its possibility to approach us near the 
Logos. Holan is attempting to understand human reality and to reveal the binds of man with 
„the history of being“. The autor of an artice interprets the Holan´s composition Terezka 
Planetová as the poem concerning also the maturation process of the very poet accompanied by 
confrontation with the soul-image, enabling his deeper spirituality. 
 
Key words: myth, tradition, logos, depth hermeneutics, philosophical hermeneutics, archetype, 
individuation. 
 
Contact: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Philosophy, e-mail: 
hroch@phil.muni.cz 
 
 
 
Ve svém příspěvku bych se chtěl zamyslet nad některými aspekty interpretace textu, která by vedla 
k jeho hlubšímu porozumění, a to na zvláště na podkladě fenoménu mytického, jakož i aplikování 
filosoficko-hermeneutické kategorie tradice a hlubinně hermeneutické kategorie archetypu. Jako 
textový materiál vhodný k takové aplikaci jsem zvolil velké básnické poémy Vladimíra Holana z let 
1938-1945, především díla Sen a Terezka Planetová. Toto rozhodnutí pokusit se aplikovat kategorii 
tradice - velmi důležitou v hermeneutickém myšlení Hanse-Georga Gadamera - a zároveň využít 
postupů hlubinné hermeneutiky vycházelo z mé snahy odpovědět si na otázku, proč právě Holanovu 
poezii charakterizuje nejvyšší stupeň synergického propojení dimenze estetické a dimenze filosofické 
a proč právě jeho poémy z let 1938 až 1945 nejen hluboce postihují smysl historických událostí, ale 
také projevují velkou hloubku vizionářského vhledu do budoucnosti. Významný český literární kritik 
A. M. Píša ve svých úvahách o poémách Zpěv tříkrálový a Sen mohl proto v historickém, a řekl bych  
i v hermeneutickém odstupu v roce 1947 oprávněně napsat: „Netřeba ztrácet slov o zadostiučinění, 
jakého se dostalo těm básníkovým výhledům, jež na prahu dějinného dramatu zahanbovaly nejeden 
úsudek politický doma i ve světě.“1 

Zdá se zřejmé, že již položení těchto otázek a jejich témata dokládají oprávněnost Heideggerova 
a Gadamerova názoru, že proces rozumění již předpokládá jistý rozvrh, který ovlivní složení a 
základní směry našich postupů interpretace: „Ten, kdo chce porozumět textu, má už vždy připraven 
                                                 
1 Cit. dle HOLAN, V.: Noční hlídka srdce. ed. V. Justl, Československý spisovatel, Praha 1963, s. 26. 
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jistý rozvrh („Entwerfen“). Porozumění tomu, co sděluje text, spočívá v propracování tohoto 
předběžného rozvrhu, který se průběžně proměňuje, což vede k hlubšímu proniknutí do smyslu 
textu.“2  

Zároveň Gadamer ukazuje, že „anticipace smyslu, kterou je vedeno naše porozumění textu, není 
projevem subjektivity, je určena vzájemností, která nás propojuje s tradicí.“3 Gadamer přitom 
zdůrazňuje sepětí autority a tradice, neboť tradice má autoritu danou tím, že je přetrvávajícím 
rozměrem minulosti, který je uchováván a znám v přítomnosti. Tradice je, jak ukazuje Paul Ricoeur, 
výsledkem sedimentovaných dějin, jejichž vznik (geneze) je již zastřen.4 Tradice, zejména tradice 
zachycená literárně, je přitom velkou pamětí lidstva. Jednou z nejvýznamnějších duchovních forem 
tradice je mýtus. Mýtus podává pohled na svět, který přesahuje běžnou zkušenost, týká se celku, a je 
přijímán širším společenstvím. Mýtus jakožto vyprávění vytváří společnou vnitřní zkušenost a tak 
vnitřně zakotvuje život.5 Interpretace Holanovy poezie z hlediska mýtu, který se „vztahuje k jakémusi 
času nad časem“, tak umožňuje přiblížit se poznání, co umožňuje a v čem tkví její schopnost 
hlubokého vizionářského vhledu.6  

Sen 

Na okupaci českých zemí nacistickým Německem dne 15. března 1939 reagoval Vladimír 
Holan poémou Sen. Tato básnická skladba byla napsána v dubnu 1939 a publikována v květnu 
téhož roku. V tomto díle mučivé fantazie můžeme najít výjevy jakoby z tíživého snu, 
připomínající obrazy Pietera Brueghela, davy žebráků, slepců, mrzáků a duchů mrtvých 
bloudících po světě. (Není náhodou, že toto bezcílné bloudění je výrazným charakteristickým 
rysem Wotana, jednoho z bohů germánské mytologie). V Holanově básni Sen se přitom objevují 
obrazy pekla, v jehož brutalitě spojené s bizarností a groteskností nenacházíme nic společného 
s duchovní a útěšnou atmosférou podsvětí ve starořecké mytologii. V této Holanově skladbě 
není zmíněn Hádés, tedy řecký bůh podsvětí, vyznačující se spíše umírněností, útěšností  
a chladným klidem. Svým uměleckým vyjádřením obrazů tíživého strachu, předjímajících 
dějinné výjevy zběsilé krutosti a masového utrpení, nabývá poéma Sen podoby prorocké vize 
budoucnosti, hrůzného válečného běsnění. V této souvislosti si zaslouží pozornost například 
Holanova metafora „benzin dějin“, která z hlediska soudobého čtenáře evokuje budoucí ničení  
a vypalování vesnic v poražené Evropě (například Lidice, Oradour, Ploština, Ostrý Grúň aj.), 
nemluvě o nespočetných vesnicích sovětského Ruska a Ukrajiny. 

Již na začátku básně Sen nacházíme hermeneutický motiv písma, textu, který předjímá 
budoucí odplatu: „A toto písmo, psané na zem, / to písmo, slibující mstu, lhostejně zhlt a zvracel 
rázem / hýkavý pohyb cyklistů.“7 V tomto kontextu je přitom zřejmé, že toto písmo není psané 
pouze větrem, ale i paprskem, tedy, byť to není přímo vyjádřeno, paprskem světla: „Jen 
paprskům a větru zbylo / ležatým písmem psáti v zem / o všem, co nebe nepřijímá / z čeho je 
boží ruce zima.“8 Do určité míry zde můžeme nalézt jistou analogii s Heideggerovou koncepcí 
tzv. světliny („Lichtung“), která má poukazovat k reflexi autentického bytí.  

                                                 
2 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode. Gesammelte Werke. Band 1. Hermeneutik I, J.C.B. Mohr  

(Paul Siebeck), Tübingen 1986, s. 271. 
3 Ibid, s. 298. 
4 RICOEUR, P.: Čas a vyprávění. OIKOYMENH, Praha 2000, s. 110. 
5 POKORNÝ, P. A KOL.: Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad, Praha 2006, s. 71-73. 
6 MELETINSKIJ, J. M.: Poetika mýtu. Lidové nakladatelství, Praha 1989, přel. J. Žák, s. 85. 
7 HOLAN, V.: Sen. In: HOLAN V.: Dokumenty, Sebrané spisy VI, Odeon, Praha 1976, s. 101. 
8 Ibid, s. 101. 
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Holanovu básnickou skladbu Sen – jak jsme již uvedli – charakterizuje svébytná 
imaginace v podobě tíživé noční můry. Nacházíme v ní „ty představitele živočišného světa, kteří 
tradičně symbolizují zlé časy nebo evokují hrůzu: havrani, vampýři, krysy, hmyz“.9 Hmyzem se 
totiž stávají ti lidé, které opustila duše: „i ti, v nichž duše byla kdys / na byt a stravu, duše, která 
/ výpověď dostala hned včera / a opouštěla už jen hmyz…“10 „Čím je rozum bez duše?“, táže se 
Platón. Právě hmyz je nízko organizovaný živočich, který nemá duši, ale zároveň se jako celá 
masa pohybuje za živočišnými cíly. Hmyz se tak v Holanově básni Sen stává symbolem 
zmasovění v dějinných rozměrech, které jasnozřivě pozorovali na procesech moderního světa 
mezi dvěma světovými válkami například J. Ortega y Gasset nebo zakladatel analytické 
psychologie C. G. Jung. Holan však zároveň jako by popisoval dění, které rozpoutal bůh Wotan, 
jehož zvláštní neklid a apokalyptická ničivost se projevovaly již před nástupem nacismu 
v symbolech krutosti a ničivosti kolektivního nevědomí, jak je pozoroval ve snech svých 
německých pacientů právě C. G. Jung. Zřejmé projevy regresu k destruktivním projevům 
skrytým v psychické atmosféře germánské pohanské mytologie postihl Vladimír Holan také  
v básnické skladbě První testament z roku 1940: „Dnes pouze marnost cítíme my, / hrob 
propadá se v pouhou zemi, jde předkřesťanský průvan všemi / s fatálnem škvíry při lati…/“11  

Vraťme se však k Holanově poémě Sen. Odpovídá tato skladba na otázku, zda lze někde 
najít „hlubinu bezpečí“, respektive centrum securitatis, naději na obnovu života? Myslím, že 
bychom nebyli překvapeni Holanovou odpovědí, že tuto naději představuje mýtus: „Z děr 
orákula fičí k tomu/ rady, jak skvrny pochyb smýt,/ jak ucpat uši vatou hromů/ a lebečně se 
uzavřít ,/ jak chránit mýty semenité / pod hlínou veršů v hloubce skryté / všemu, co nemá 
prvenství / svobody, touhy, vyšších zvaní / k velkému světa zživýchvstání / při rytmu 
milosrdenství.“12 

V poémě Sen je mýtus spojen s křesťanským motivem vykoupení a zmrtvýchvstání Krista. 
Holan však v tomto kontextu užívá neologismus zživýchvstání, poněvadž „mýtus je totéž co 
život“, je „konkrétností bytí“, na což poukázal například A. F. Losev ve své fenomenologicky 
orientované práci o mytologii a teorii mýtu, nazvané Dialektika mifa.13 Mýtus znamená také 
„slovo“, „posvátné slovo, názor a všeobecně řeč“.14 Holan ve své poémě Sen má též na mysli 
takové slovo, jež znamená naději, spásu. Také podle názoru C. G. Junga „mýtus je zjevením 
božského života v člověku. Mýtus sami nevytváříme, avšak tento mýtus k nám promlouvá jako 
„slovo boží“.15 Můžeme tedy říci, že v mýtu se vyjevují univerzální aspekty problémů, které se 
týkají bytí každého člověka. 

V této souvislosti je zajímavé, že výrazné využití mytických motivů nejen v poezii, ale  
i v povídkách a románech je charakteristické pro krizová období. Je zřejmé, že ve třicátých  
a čtyřicátých letech 20. století můžeme toto využití prvků mytického paradigmatu pozorovat 
v dílech takových autorů, jako byli Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Michail Bulgakov, 
Herman Hesse, Martin Heidegger a Vladimír Holan.  

                                                 
9 OPELÍK, J.: Holanovské nápovědy. Thyrsus, Praha 2004, s. 42. 
10 HOLAN, V.: Sen. In: HOLAN, V.: Dokumenty, Sebrané spisy VI, Odeon, Praha 1976, s. 113. 
11 HOLAN, V.: První testament. Fr. Borový, Praha 1940, s. 80. 
12 HOLAN, V.: Sen. In: HOLAN, V.: Dokumenty, Sebrané spisy VI, Odeon, Praha 1976, s. 109, 118. 
13 LOSEV, A. F.: Dialektika mifa. Moskva 1930, s. 14. 
14 Srov. MIKULÁŠEK, M.: Hledání „duše“ díla v umění interpretace. Ostravská univerzita – Tilia, Ostrava 2004, s. 

45–57. 
15 Cit. dle MIKULÁŠEK, M.: Hledání „duše“ díla v umění interpretace. Ostravská univerzita – Tilia, Ostrava 2004, s. 

107. 
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Terezka Planetová 

Využití mytologického žánru hraje také důležitou roli v Holanově básnické skladbě 
Terezka Planetová a toto mytické vyprávění tvoří její vnější rámec. Děj této poémy začíná 
nečekanou smrtí mladého muže, který byl smrtelně zraněn při kácení stromu. Právě v tomto 
příběhu je zřejmý dialektický charakter mytického vyprávění. V počátečním vyprávění 
nacházíme paradoxní protiklady, charakterizující mnohé mýty: mladý muž je zabit v domovním 
sadu, tedy uvnitř rodiny, která je sama ztělesněním a symbolem lásky a bezpečí. Nacházíme zde 
však další dialektický protiklad: strom, který zabil mladého muže, není jen konkrétním 
fenoménem, avšak obecně představuje smysluplný symbol, symbol života. Tedy jinými slovy: 
strom, i když je symbolem života, způsobuje smrt. Z hlediska Jungovy analytické psychologie 
strom, o němž se vypráví na začátku básně Terezka Planetová, zakořeněný v zemi, představuje 
archetyp Velké matky, která dává člověku život, ale také mu může život odejmout.  

Rád bych zdůraznil, že tento základní příběhový rámec Holanovy básnické skladby 
Terezka Planetová ztělesňuje podstatné a typické vlastnosti mýtu. A. F. Losev ve své knize 
Dialektika mifa (Moskva 1930) zastává názor, že mýtus poukazuje k nutnosti, která není určena 
přírodním zákonem, ale často dílčí událostí, obvykle absurdní nebo banální. Tragická událost je 
způsobena přehlédnutím, chybou zraku nebo sluchu, chvilkovým zpožděním, a tak je tomu  
i v poémě Terezka Planetová. Tento typ mytického vyprávění, zde použitý Vladimírem 
Holanem, neracionalizuje ani neospravedlňuje svět. U Holana jde o porozumění lidské realitě, 
jde o odvrstvování, odkrývání vazeb člověka s „historií bytí“. 

Pokud jde o interpretaci závěru lyricko-epické poémy Terezka Planetová, je zřejmé, že 
běh života, životní cyklus pokračuje, i když neztrácí své tragické momenty: „Musivě začal kovář 
kovat / a jeho žena vzhlédla ven / a nepřestala ukusovat / nehýtky svému dítěti…“16 V tomto 
kontextu je třeba si uvědomit, že v dějinách lidské kultury, v mytických vyprávěních po celém 
světě představoval vždy archetyp dítěte symbol uzdravení, celosti a naděje: „Dítě je všechno 
opuštěné, pohozené a současně božsky mocné; bezvýznamný, pochybný počátek a triumfální 
konec.“ […] „Přesně to souhlasí s naší zkušeností z individuální psychologie, která ukazuje, že 
,dítě‘ dláždí cestu k budoucí změně osobnosti. V individuačním procesu anticipuje postavu, 
která pochází ze syntézy vědomých a nevědomých prvků v osobnosti. Proto je to symbol 
sjednocující protiklady; zprostředkovatel, uzdravovatel, tj. ten, kdo vytváří celek.“17 

V této souvislosti obraťme svou pozornost k těmto veršům v závěrečné části poémy 
Terezka Planetová: „Dnilo se jako za potopy. / ,Slunce je široké dvě stopy,‘ / psal Hérakleitos 
v stejný den… /“18 Měli bychom mít na zřeteli tu skutečnost, že je právě v těchto verších proces 
dnění spojován s postavou řeckého filosofa Hérakleita. Právě Hérakleitos je v soudobé 
hermeneutické filosofii považován za průkopníka tzv. světelné metafyziky (bývají k ní řazeni 
například Platón, Plotinos, optik Witelo, L. da Vinci, R. Descartes, J. A. Komenský). Světelná 
metafyzika zakládá proces poznání na různých projevech fenoménu světla (oheň, blesk, světlo 
vcházející do Platónovy jeskyně, světlo dne, proces rozednívání). Tento proces nazývá Holan, 
jak jsme již uvedli, dněním, a na jiném místě poémy jej spojuje s Terezkou Planetovou: „Tou 
dobou velké proměny mé / potkal jsem tu, kterou se dníme.“19 Tato venkovská dívka se stává 

                                                 
16 HOLAN, V.: Terezka Planetová. In: HOLAN, V.: Noční hlídka srdce. ed. V. Justl, Československý spisovatel, 

Praha 1963, s. 110. 
17 KERÉNYI – JUNG, C. G.: Věda o mytologii. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1995, přel. K. Černá – K. Plocek, s. 101, 

s. 87–88. 
18 HOLAN, V.: Terezka Planetová. In: HOLAN, V.: Noční hlídka srdce. ed. V. Justl, Československý spisovatel, 

Praha 1963, s. 110. 
19 Ibid, s. 107. 
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inspirující múzou samotného básníka, a právě pomocí procesu jakéhosi prosvětlení – 
připomínající Heideggerovu koncepci tzv. světliny („Lichtung“) – umožňuje básníkovi hlubší 
poznání gnostického typu, charakterizované též svébytnou láskou k osudu. Právě proto však 
tento typ poznání nemůže mít za svůj cíl možnost předvídat lidské osudy. Jak známo, 
v mnohých mýtologématech je dokonce před touto snahou varováno. Tomu odpovídají tyto 
Holanovy verše: „Naděje šeptá: Možná! Snad! /Anebo: Zkus to ještě jednou!/ A marně, jako 
v říkance…/ Neblahý hoch, on, přítel stromů!/ Viděl jsem ho, pár týdnů tomu,/ jak si dal hádat 
cikánce….“20 Není pak náhodné, že Holan v kontextu tzv. dnění uvádí Hérakleita, který je pro 
něho, tak jako pro Heideggera a Gadamera, především filosofem nečekanosti  
a nepředvídatelnosti lidského bytí a světového dění.21  

V souladu s koncepcemi filosofické a hlubinné hermeneutiky nacházíme v Holanově 
Terezce Planetové svébytné pojetí rozumění jakožto „dialogu duše se sebou samotnou“. 
Vladimír Holan se totiž snaží reflektovat a překonat krizi moderního člověka a jeho podstatnou 
životní desorientaci „aktivizací sil jeho nevědomí a jejich vědomým integrováním do celku 
psýché“.22 Pozvednutím těchto sil do oblasti vědomí, což vede k hlubšímu sebepoznání, 
přibližuje se básník k těsnějšímu sepětí se světovým a kosmickým řádem. V této souvislosti 
můžeme najít zajímavou analogii mezi Holanovým přesvědčením o možnosti začlenění 
reflektující lidské osobnosti do „historie bytí“ a Gadamerovou interpretací neoplatónského 
pojmu aionu jakožto časové struktury toho, co zůstává ve všech životních proměnách jedním  
a tímtéž, tj. živoucností („Lebendigkeit“).23 Živoucnost je totiž důležitým momentem 
Gadamerova pojetí tzv. organického času, který je založen na cyklickém procesu koloběhu 
života, neustálém obnovování rovnováhy a rytmicky se opakujícím návratu k počátku, omlazení 
a znovuzrození. Analogickou ontologickou koncepci, obdobné tendence směřující k určitému 
zmírnění existencialistického přístupu k tragickému osudu člověka a jeho časovosti, nacházíme 
také v Holanově poémě Terezka Planetová. 

Závěrečné vyznění této poémy podle mého názoru poukazuje na nadčasový charakter 
mýtu, podtrhovaný nadčasovým charakterem archetypové postavy Terezky Planetové. V tomto 
kontextu bych si dovolil poukázat na možnost i jiné interpretace závěru poémy, než je jistě 
velmi zajímavá, erudovaná a v mnohém adekvátní interpretace Jiřího Opelíka. Opelík poukazuje 
na tragický existenciální charakter tohoto závěru, spojuje jej s existencialistickými koncepcemi 
umělecké Skupiny 42 a ukazuje na tendence totalitního systému k vymazání dějinné paměti. 
Takto interpretuje tyto Holanovy verše: „Tak po třiceti letech znova / já kdekoho se na ni ptal, / 
když vrátil jsem se na vinice, / však nikdo už, ach, nikdo více / ji nepamatoval – – – / “24 

Pokud bychom využili poznatků analytické psychologie a hlubinné hermeneutiky, je 
ovšem možná i poněkud jiná interpretace. Z hlediska analytické psychologie je totiž archetyp 
svou vlastní povahou obraz v podobě konkrétní postavy ve vnitřním psychickém procesu 
jednotlivce, tedy ve sféře komunikace vědomí individua s kolektivním nevědomím. V poémě 
Terezka Planetová byl tento vnitřní obraz – jak se to běžně děje – projektován na určitou 
postavu, která přitom u jiných lidí nemusela vzbuzovat archetypové projekce. Nikdo z jiných 
                                                 
20 HOLAN, V.: Terezka Planetová. In: HOLAN, V.: Noční hlídka srdce. ed. V. Justl, Československý spisovatel, 

Praha 1963, s. 103. 
21 Srov. RUIN, H. : Einheit in der Differenz – Differenz in der Einheit. Heraklit und die Wahrheit der Hermeneutik. 

In: Hermeneutische Wege. Hans-Georg Gadamer zum Hundersten, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2000, 
s. 103. 

22 JACOBI, J.: The Psychology of C. G. Jung, Routledge – Kegan Paul, London 1968, s. 133, 109. 
23 GADAMER, H.-G.: Concerning Empty and Ful-filled Time. In: Martin Heidegger: In Europe and America, ed. E. G. 

Ballard – Ch. E. Scott, M. Nijhoff, The Hague 1973, s. 85. 
24 HOLAN, V.: Terezka Planetová. In: HOLAN, V.: Noční hlídka srdce, ed. V. Justl, Československý spisovatel, 

Praha 1963, s. 110. 
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obyvatel vesnice si tedy Terezku Planetovou nepamatoval právě proto, poněvadž do ní 
neprojektoval svou vlastní konkretizaci archetypu animy. Pro druhé nebyla tím, co znamenala 
pro hrdinu stejnojmenné básně: totiž funkcí a součástí procesu individuace osobního bytí. 

Závěrem 

Můj příspěvek se pokusil prokázat, že adekvátní interpretace Holanovy ontologie 
životního a duchovního dění si vyžaduje postupy filosofické a hlubinné hermeneutiky. Holanova 
poezie je nepochybným svědectvím jeho hluboké senzitivity a neobyčejné schopnosti 
uměleckého poznání, které mu umožnily dialekticky postihnout jak smysl historických událostí, 
tak i procesy kolektivního vědomí a nevědomí. Proto se pro filosofickou interpretaci jeho 
básnického díla také ukázala jako velmi přínosná analytická psychologie C. G. Junga, která 
navazuje na gnostické a hermeneutické tradice evropského myšlení a vyniká zvláště precizností 
sémantických analýz významů jednotlivých útvarů vědomí.25 Především na podkladě těchto 
podnětů jsem se pokusil postihnout, jakým způsobem přispěla Holanova geniální syntéza 
básnického slova a filozofické věty k neobyčejné sugestivní podmanivosti a umělecké 
přesvědčivosti jeho velkých básnických skladeb z let 1938 - 1945. 

Summary  

This essay tries to approach to the poetic works of Vladimír Holan from the point of philosophical and 
depth hermeneutics. In the foreground of author’s attention are the poems Zpěv tříkrálový („Song in the Holiday 
of the Three Kings“, 1938) and Sen („The Dream“, 1939), but especially his epic poem Terezka Planetová 
(written in 1942, published in 1943). There is analyzed especially the relation of myth and Holan’s philosophy of 
being. In Holan’s conception the sense of myth is in its possibility to approach us near the Logos. Holan is 
attempting to understand human reality and to reveal the binds of man with „the history of being“. There are also 
reflected V. Holan’s ontological inquiries and his relation to Heraclitus dialectical philosophy. In the view of the 
author of this article from the point of style and the way of thought Holan’s poetic sentence can be 
comprehended as an original analogy of Heraclitus’s philosophical sentences. 

In the part of the essay devoted to lyrical-epic poem Terezka Planetová the author tries to prove that the 
personage of title heroine has archetypical character and this fact is proved by the transformation of the narrator. 
That creative change is the counterpart of narrator’s life story characterized as the process of individuation. In this 
context we can interpret Terezka Planetová as the poem concerning also the maturation process of the very poet 
accompanied by confrontation with the soul-image, enabling his deeper spirituality. 

On the contrary to the fateful and tragical features of the existentialist thesis that the human being is 
determined by his/her mortality and finitude we can find in Holan’s philosophical thought rather interesting 
analogy with Gadamer’s hermeneutical dialectics of the self-lodgement („Selbstbesitz“) of human being on the 
one side and his/her transcendending over himself („Erhebung über sich selbst“) on the other side. 

                                                 
25 SMÉKAL, V.: Předmluva. In: JUNG, C. G.: Analytická psychologie – její teorie a praxe. Tavistocké přednášky, 

Academia, Praha 1993, přel. K. Lukášová-Černá – K. Plocek, s. 8–9. 
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Zájem filosofů o jazyk trvá téměř od počátků řeckého filosofování. Sofista Gorgias /–483–375/ 
prohlašuje, že pokud bychom přece jen něco mohli poznati, nebylo by možno řečí to sdělit 
druhým. 

Rozlišujeme jazyk, který je institucí a u jedince psychosystematikou, a jazykový projev, 
text. 

Od sémoglyfu, který je předpokládanou minimální psychickou jednotkou obsahu rodícího 
se textu, docházíme při generování jazykového projevu (textu) k minimálním obsahovým 
jednotkám generovaného textu, k noémúm. 

Rozlišení mezi jazykem a textem někteří filozofové nechápou, a někteří, např. Frege nebo 
Wittgenstein, nevědí, co je jazyk.1 

Mluvme o jazykovém znaku a problému jeho motivace. 
V Platonově dialogu Kratylos tvrdí, že pro každou z věcí je od přírody správné jméno. 

Proti tomu Hermogenes soudí, že „po úmluvě lidé věc nazývají“, „označujíce ji částkou své 
řeči“. „Žádná jednotlivá věc nemá žádné jméno od přirozenosti //physei// , nýbrž z obyčeje  
a zvyku těch, kteří si mu zvykli a užívají ho.“ //thesei // 

Přicházíme k pojmu „etymologie“. V archaických kulturách se etymologie chápe jako 
„veriloquium.“ 

Ale chápání „slova“ a jeho formy jako konvence žádný významný filosof v evropské 
tradici myšlení nezpochybnil.  

Autor žijící na sklonku antické doby Isidor ze Sevilly, biskup hispano-románské církve 
/570-636/, když sepisoval své mohutné encyklopedické dílo, váhal, zda je má nazvat Origenes,  
a nakonec svou životní mnohasvazkovou práci, představující úvod do téměř všech odborných 
disciplín v antické době pěstovaných a nenahraditelnou svou znalostí o antických reáliích, 

                                                 
1 FREGE, G.: Uber Sinn und Bedeutung. In: Zt. f. Philosophie und philosophische Kritik. Bs 100, s. 25-70. 
 WITTGENSTEIN L.:. Tractatus logico-philosophicus. London 1921, 1933. 
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nazývá Ethymologiae.2 
Isidorovým záměrem bylo tedy nikoliv studovat jazyk sám, ale reálie tímto jazykem 

označované. 
V 18. století se myslitelé zajímají zvýšenou měrou o jazyk, a tak např. Johann Hamman 

/1730-1788/ chce od Kantovy kritiky poznání přejít ke kritice řeči. 
Johann Gottfried Herder /1744-1803/ uveřejnil spis O původu řeči. 
Wilhelm Humboldt /1767-1835/ prohlašuje, že „člověk je člověkem jen skrze řeč“, a řeč je 

médium, v němž člověk žije, cítí a myslí. 
A tak se opět dostáváme k problému motivovanosti jazyka jako znakového systému. 
Objevují se termíny jako Geist der Sprache, Volksgeist. Podle Josta Triera3 „každý jazyk 

vytváří obraz skutečnosti“. 
Na základě spisů Whorfových a Sapirových4 tvořili epigoni těchto autorů – ne vždy zcela 

právem tzv. „teorii jazykové relativity“. 
O funkcích jazyka a řeči psali Karl Bühler, Karel Horálek i Jan Mukařovský, Jacques 

Pohl, ale ovšem už i Jan Amos Komenský (LMN aj.)  
O postavení jazyka v systému věd psal T. G. Masaryk /Základové konkrétní logiky/. 
V poslední době se diskutuje o pragmatických a argumentačních funkcích jazyka a vůbec 

znakových systémů (Austin, Searle5, Anscombre…). 
O vývoji jazyka (po Herderovi) psali Max Müller, N. Marr (stadiální vývoj), lingvisté 

dnes studují problémy vlivu jazyka na jazyk, interakce jazyků, problematiku substrátů, 
superstrátů, adstrátů, změny typu jazyka, a vyskytli se i autoři (Haudricourt-Juilland), kteří se 
snaží veškeré změny v jazyce, např. ve fonologických systémech, vysvětlovat přísně 
strukturalisticky a imanentně. 

Motivovanost jazykových systémů a teleologie  

Podle teleologického učení jazyk a jeho vývoj jsou motivovány svým vlastním účelem, jde 
o imanentní účelný samopohyb. 

Svým vlastním směrem se ubírá ruský eurasismus, i když by tu bylo možno vystopovat 
německý vliv myšlení o krvi a půdě, Blut und Boden. 

Motivovanost (tohoto termínu eurasisté jako Trubeckoj nebo Savickij neužívají) je dána 
příslušností k uzavřeným systémům, od půdy a geografické ambiance včetně klimatu ke kultuře 
(u Trubeckého nacházíme termíny kulturologie, personologie) k náboženství (pro Eurasii je 
tímto náboženstvím pravoslaví) a k jazyku. 

K problému vztahu formy a funkce v jazyce je třeba říci, že fungování jazykového znaku  
a jazykových systémů je asymetrické, a profylakticky tu působí synergetické fungování 
jazykového znaku, tj. jeho zapojení do distribučních struktur, do struktur paradigmatických, jako 
příklad lze uvést fransouzský výraz /so/ (saut, seau, sceau…) nebo Kopečného uváděné tvrzení, 
podle kterého sloveso „padne“ ve větě „ten kabát vám padne“ je prý dokonavé. Takovým, kteří 
lpí na formě, bez ohledu na její funkci a spojovatelnost, říkám „výrazoví strukturalisté“. 

Zvláštní případy: s takovými, kteří tvrdili, že jazyk je filtrem reality, že je filtrem našeho 
                                                 
2 ISIDOR ZE SEVILLY: Etymologiae I-XVIII. OIKOMÉNÉ, Praha 2000, přel. D. Korte, úvod J. Kalivoda. 
 Etymos, řec. „jistý, pravý, pravdivý, zřetelný“. 
3 TRIER, J.: Das sprachliche Feld. In: Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Bildung 10, 1934, s. 428-449. 
4 SAPIR E.: Language – An Introduction to the study of speech. Harvest, London, Paris 1921, 1953.  
 WHORF, B.: Language, Thought and Reality. M.I.T. Press 1956, 1958, 1964, 1966 a jiné spisy. 
5 SEARLE, J.: Speech Acts – Les Actes du langage, 1969. 
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„vidění světa“ (Trier, Weisgerber) jsme nesouhlasili, Wittgeinsteinovi, podle kterého „hranice 
mého jazyka jsou hranicemi mého věta“ jsme se vysmáli. 

Naproti tomu vidíme, že Zenon Elejský mohl tvrdit, že Achilleus želvu nedohoní proto, že 
kód, kterým disponoval, byl nedokonalý a takové dogmatické tvrzení mu umožňovalo, že 
disponoval tedy těžkopádným kódem: 1/2 + 1/4 + 1/8 +1/16, atd. do nekonečna. 

Nebyl by mohl toto tvrdit, kdyby byl disponoval formulí umožňující dojít ke konečnému 
součtu členů geometrické řady konvergentní, tj. S = a1/(1-q2)6 

Optování pro určitý kód může ovlivnit jednání lidí: V Paříži kupovali pintu nebo půl pinty 
vína. Pinta byla méně než litr, v Paříži 0,93 l. Po zavedení metrické soustavy automaticky 
spotřebitelé nakupovali litr nebo půl litru vína, tedy zvýšili spotřebu o 7cl.  

Pařížská libra odpovídala kdysi 489g, dnes došlo k posunu: Francouzka kupuje libru třešní 
nebo libru másla a dostane 500g, čili půl kilogramu, koupí une demi livre de beurre a dostane 
250g, čili ¼ kg másla. U nás žejdlík obsahoval kdysi 0,454 l. 

Ještě k manipulacím prostřednictvím řečových reformulací numerického označní hodnoty. 
Francouzští autoři J. D. Anscombre a P. Ducrot, 1979, v článku Lois logiques et lois 

argumentatives, FM 47 No 1, 35-51, uvádějí text politika, který tu podávám v českém překladu: 
Tři čtvrtiny pracujících, kterých se dotkne reorganisace, nebudou postiženy nezaměstnaností. 

Stejně logický, ale argumentačně méně vhodný text by zněl: Čtvrtina pracujících po této 
reorganisaci bude nezaměstnaná. 

Nakonec ještě zmínka o anglických filosofech studujících tzv. pragmatické řečové akty. 
Jsou to zejména: 

• AUSTIN, J.: How to do Things with Words., Harvard U. P., Cambridge /Mass/ 
1962 (fr. překlad: G. Lane, Editions du Seuil Paris1970).  

• SEARLE, J. R.: Speech Acts. U. P. Cambridge, Cambridge 1969.  
• SEARLE J. R.: Philosophy of Language. U. P. Oxford, Oxford ed. 1971. 

U těchto autorů se rozlišují: 
1. Řečové akty lokuční, tj. prostě sdělovací 
2. Řečové akty ilokuční, tj. „rozkazy“ 
3. Řečové akty perlokuční, tj. akty mírnějšího stupně nabádání nebo nepřímé či 

eufemistické výzvy (jak je nacházíme např. v textech reklamních) 
4. 4/ Řečové akty performativní, tj. takové, které pouhou exteriorizací (např. 

vyřčením) mění situaci. Příkladem může být akt, kterým osoba ústavně 
zplnomocněná, např. president státu, jmenuje ministra. 

 
Résumé 

 
Nous definissons langue comme système, code, par opposition à parole (utilisation du code). On peut 

admettre le terme de langage comme un architerne. Le terme anglais language est vague.  
La philosophie du langage s ínteresse et à la langue, et à la parole et aux actes accomplis par la parole.  
Le problème pholosophique fondamental de la langue est le problème de la motivation du signe 

linguistique (du mot). 

                                                 
6 Viz o tom Šabršula, Substitution 1980, 66. 
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Zatiaľ poslednú Rúfusovu zbierku Vernosť uvádza motto z poézie Vladimíra Holana: „...bol som 
taký verný, až som sa stal svedkom“. V úvodnej básni s rovnakým názvom vzápätí nasleduje 
zdvojnásobená otázka: „Len vernosť. A nič viac? // Akože? A nič menej!“ Odpoveďou je 
zvolanie. Téza – antitéza – syntéza. Dve rečnícke otázky spochybňujúce zdanlivo až 
neuveriteľnú samozrejmosť názvu. Stačí lyrickému subjektu zdanlivo tak málo, nič iné, len byť 
verným sebe samému? Dejiny slovenskej poézie i literatúr bývalých socialistických štátov 
potvrdzujú, že základné etické hodnoty, ktoré Milan Rúfus vo svojej poézii od začiatku 
vyznával – vernosť sebe samému, rodine, spoločenstvu, z ktorého vyšiel a hodnotám takým 
sprofanovaným počas jeho života ako česť, svedomie, spravodlivosť, krása, viera, demokracia 
nie sú vonkoncom také samozrejmé ako sa zdá. Návrat k základným etickým a životným 
hodnotám podčiarkuje básnik i zdanlivo jednoduchými štylistickými prostriedkami ľudovej 
piesne. Zvolanie v druhom verši tvorí však oxymoron k úvodnej filozofickej otázke - a to je 
obraz umelej poézie vyjadrujúci zákonitosť dialektiky – jednotu protikladov. Aby sa básnikom 
obhajované hodnoty stali opäť hodnotami, treba ich z odstupu času nanovo preveriť.  

Po úvodnej otázke nasleduje sémantická antitéza manifestovaná na rovine výrazu 
protikladne vyznievajúcou anaforou, zjednocujúcou text kompozične, napriek protikladným 
významom na horizontálnej úrovni verša: „Nie výcval pútnika do zeme zasľúbenej“. Pokračuje 
trpezlivá rekognoskácia terénu v mravnom profile jednotlivca dnešnej doby. Básnik odmieta 
idealizáciu a romantické idey: „Nie slovo, krúžiace jak orol vo výši“ , neláka ho ani únik do 
krajiny sna, výmyslu. Lyrický subjekt sa ustavične, v pribúdajúcich súvislostiach, potvrdzuje 
ako svedok doby: „Svedectvo: Len vernosť človeka na svedka povýši“. Rozličné typy opakovaní 
kľúčových a vzápätí ich spochybňujúcich slov tvoria kompozičnú vertikálnu os básne, lebo len 
„verné slovo básnika povýši“. Kam? No predsa do výšin, aj keď nie do takých, o akých snívali 
romantici. Skvostné rýmové echo umiestnené v strede úvodnej básne zbierky Vernosť, „vo výši 
– prevýši“, ktoré je zároveň kvalitným zloženým rýmom, sémanticky i eufonicky bohato 



 

 32 

nasýteným, vyjadruje predsa len túžbu básnika byť vysoko, nespreneveriť sa vytýčeným 
ideálom a byť za to uznávaným, aj keď na horizontálnej sémantickej rovine svetskú slávu 
odmieta. Hra kontrastných významov zasahuje všetky zložky básne – eufonickú, rýmovú, 
rytmickú, kompozičnú i sémantickú a tvorí jej protikladnú kruhovú jednotu. Len sláva, za 
ktorou je ťažká drina, smerujúca k zdanlivej prostote je vyjadrením skutočnej poézie. Kvalitu 
takejto tvorby preverí len čas: „Človeka za svedka a svedka za básnika“. Návrat v kruhu, či skôr 
pohyb po špirále, sa javí pohybom ku komplikovanej jednoduchosti významovo priezračnej 
výpovede. 

Aby sa človek stal hodnotným básnikom musí byť hlasom svojej doby: „Toho, čo počuje, 
čím orloj času tiká.“ Rýmová dvojica básnika – tiká odkazuje opäť na české reálie, Rúfus 
prekladal najmä Hrubína (inšpiroval sa ním vedome v tvorbe pre deti) a orloj odkazuje 
synekdochicky na Nezvala i Holana, z ktorého si vybral motto, je mu symbolom múdrej, 
filozofickej poézie i múdrosti času, ktorý preveruje hodnoty. Súvislosti s českým kontextom 
evokuje aj hláska č, príznaková, vyskytujúca sa v onomatopojach a od nich odvodených slovách 
(čľapot, čap), ale hlavne v kľúčových slovách, v sémantickej triáde človek (svedok čias), čas 
(neúprosne tiká) a večnosť (naplnenie času) – tvoriacej sémantické jadro úvodnej básne i celej 
zbierky. Orloj času je i orlojom večnosti, ktorú čas neúprosne odbíja a napĺňa ju konkrétnym 
ľudským osudom. Večnosť sa rýmuje s vernosťou (samému sebe) a obidve slová tvoria takmer 
homonymický, sémanticky závažný rým. Zdanlivo tak málo ako je vernosť sebe samému 
premostí more. Záverečnou syntézou úvodnej básne je turčányovský palindrom a zároveň 
etymologická súvislosť, ktorú so sebou prináša – spojenie začiatku a konca v oblúku mosta. Je 
odkazom na zbierku Viliama Turčányho Aj most som ja, autorovho verného priateľa, príslušníka 
jeho generácie, ktorému autor v zbierke venuje jednu z básní pri príležitosti jeho osemdesiatky. 

Množstvo skrytých zvukových figúr a vzájomných metonymických súvislostí zvukových, 
rýmových, rytmických, kompozičných, jazykových a sémantických tvorí pevnú spleť, akúsi 
veľmi dômyselnú, navonok takmer neviditeľnú sieť, skomponovanú z hodnôt jednak vlastnej 
autorovej tvorby, ale aj z hodnôt ľudovej slovesnosti a ďalších intertextuálnych súvislostí 
s domácou, českou a svetovou poéziou. Vladimír Holan evokuje pravdu, vernosť sebe samému, 
múdrosť, Viliam Turčány básnickú virtuozitu – vzájomné prepojenie eufónie, zvukových 
opakujúcich i etymologických figúr a vertikálnych rýmových vzťahov so sémantikou  
(V. Turčány preložil do slovenčiny Danteho Božskú komédiu, Vergilia, Michelangela, 
trubadúrov, S. Proudhomma, Proglas a množstvo ďalších francúzskych, talianskych a latinských 
autorov). Spája ich generačné zakotvenie, ale aj celoživotné priateľstvo a dlhovekosť, veď obaja 
dovŕšili – ako jediní z básnikov svojej generácie (M. Válek, V. Mihálik) osemdesiatku 
a hodnotia vlastný život i život v spoločnosti z pozície kmeťov a celoživotnej skúsenosti. 

Rámcová kompozícia nie je len názvom prvej a predposlednej časti zbierky, vyjadruje, že 
zbierka rámcuje zámerne celé dielo básnika Milana Rúfusa, ktoré začalo debutom Až dozrieme, 
ale aj celý život lyrického subjektu i celý život jeho generácie. Báseň s tým istým názvom, 
Rámcovanie, dodáva rámcovaniu ako kompozičnému princípu ďalšie významy:  

 
Obraz si rám sám nevyberá. 
Ten rám mu určí osud. 
Boha ti dala tvoja viera 
a Boh dal tráve rosu.  
 

Básnik je len médiom, ktoré vyjadruje posolstvo vyššej sily, je vyvolený i prekliaty. Jeho 
Osud určuje Boh, keďže je prirodzene veriaci človek. Ako dal Boh rosu tráve, prehovoril 
rovnako prirodzene aj cez básnika a ten svoj údel prijal so všetkými dôsledkami: 
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Tak blízko býva do večera, 
jak ďaleko je do rána.  
 

Lebo aj prirodzený životný cyklus má svoje životné úskalia. Krátky deň sa v starobe 
strieda s nekonečnou prebdenou nocou, plnou fyzických, ale aj duševných útrap. Zaznieva v nej 
opäť kľúčový sémantický oxymoron básne:  

 
Boh tvojmu breve určil rám. 
Ten rám si prijal.  
 

R je tvrdý zvuk, rám určuje údel básnika, ale aj každého človeka. Vyvolený býva 
najkrutejšie stíhaný. V súkromnom živote má svoje prekliatie. Prekliatie je však paradoxne 
znakom vyvolenia. Je ním Zuzanka, jeho psychicky i fyzicky poznačená dcéra. V básni Úrodný 
dážď ju lyrický subjekt nazýva svojím krížom, ktorý bolí i žehná. Subjektívny údel básnika 
naberá postupne synekdochický význam ľudského osudu a ten predstavuje Kristus pribitý na 
Kríži. Zuzanka zostane na veky dieťaťom, ktorého vnímanie bude stále čisté, nenarušené 
nánosmi civilizácie. Jej život obsahuje zároveň tragiku ľudského nenaplneného osudu. Prijatie 
údelu z rúk Božích je obrazom Kristovho vykúpenia na Kríži v konkrétnom vyjadrení 
básnikovho života. Má katarznú funkciu, v básnikovej poézii rovnako ako v antickej tragédii. 
Očisťuje človeka za hriechy tohto sveta. Je plodný ako dážď. Chladí a zúrodňuje. Obsahuje 
skryté tajomstvo jeho života, tichý žiaľ, tragiku nenaplneného ľudského osudu vlastnej dcéry.  
 

Suší si myška zamatový plášť.  

 
Hebkosť myšacieho sivého kožúška pripomína kráľovský zamat, ale vyjadruje aj 

nepatrnosť jej postavenia na zemi. Konotuje aj súvislosť s českým filmom Princezná so zlatou 
hviezdou na čele, kde hlavná hrdinka - krásna princezná – musí zakúsiť poníženie a život medzi 
bedármi, aby pochopila všetky rozmery života, zakúsila poníženie a pád, aby si zaslúžila svojho 
vyvoleného a šťastie. Rovnako básnik prijíma pokorne svoj údel z rúk božích. Láska k chorej 
dcére, jeho sebaobetovanie je konkrétnym obrazom Kristovho vykúpenia na kríži, ktorý lyrický 
subjekt napĺňa svojím každodenným životom. Vrúcnosť jeho želania v básni Modlitba 
k meninám je autentická a žeravá, bolí a očisťuje. 
 

Pohlaď jej dušu, bielučkú 
holubicu jej tela. 
Nech Tvoj dar Bytia prijíma 
tak, aby netrpela. 

 
V druhej časti zbierky Domov a čas rozširuje Milan Rúfus básnický svet v priestore 

a čase, uvedomuje si nevyhnutnosť prichádzajúceho životného konca. Úvodná báseň O chvení 
uvádza opäť motto z Holanovej poézie:  

 
Posledný list sa trasie na platane, 
lebo on dobre vie, 
že čo je bez chvenia, nie je pevné.  
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Človek bez vnútorného chvenia, túžby, očakávania je sterilný. Paradoxne chvenie je 
nevyhnutným predpokladom pevnosti. Milan Rúfus oxymoron Vladimíra Holana 
dointerpretúva, v súvislosti s vlastným osudom ho zukrutňuje.  
 

Chvenie chce trochu priestoru. 
Staroba ho už nemá.  
Nemá kam uhnúť náporu 
Do oblohy čnie nemá.  
 

Priestor pre život sa zužuje, človek akoby sa menil na sochu, tŕpne, tuhne. Rým sa mení na 
homonymickú zvukovú zhodu, ale aj na sémantickú nezhodu nemá – nemá . Vyjadruje jednak 
priestorové prázdno, zužujúci sa existenčný priestor, jednak utíchanie, nemotu, ubúdanie zvuku 
a tým aj životných síl. Lyrický subjekt sa mení postupne na sochu, na Horovovu Niobu 
v mužskom rode. Cítime tu aj intertextuálnu nadväznosť na Kraskove Topole:  

 
Stojí a háda, kedy vylomí 
vietor jej krehký sťažeň.  

Vynoria sa nám Kraskove topole, vyjadrujúce kontrast vysoké – nízke, priepasti, hĺbky života, 
v ktorých sa najlepšie odzrkadľujú výšky. Na ne sa vrství ďalší kontrast krehkosť – pevnosť. 

 
No nedesia ju Božie polomy. 
Len ľudská je jej bázeň.  

 
Z výšok sa básnikovi hlava nezakrúti, nechce sa rovnať Bohu ako avantgardní básnici. 

Zostáva len jedným z mnohých, obyčajný človek, ktorý dokáže skloniť hlavu pred osudom 
a pokojne ho prijať. Človek-milión, Jozef Mak, ktorý prijíma z Božích rúk ťarchu, ktorú mu 
naložil na plecia.  

 
Čas vie už o tebe. 
A dvorí tvojmu telu. 
Vyznamenáva ho 
diskrétnou pozornosťou.  
Už je to iba tak – 
ani deň bez bolesti. 
Aby ti nechýbal  
jej návykový lieh.  
Už je to iba tlak 
neústupčivých klieští.  
Odkiaľ to na nás napadá 
takýto ťažký sneh?  

 
Opakovacie figúry, rečnícke otázky, paronomázie a kvalitné rýmy (klieští – bez bolesti, 

lieh – sneh) neohromujú a nedráždia svojou farebnou ekvilibristikou, básnik ich užíva s mierou 
tak, aby na seba zbytočne neupozorňovali, ale aby zároveň podčiarkli závažné posolstvá. Ústi do 
nich sémantická energia verša. Z textu dokonca zaznieva ironický a groteskný podtón, prvok 
v Rúfusovej poézii zriedkavý : zatiaľ čo telo stále väčšmi trpí, duch sa vyjasnieva, niet v ňom 
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miesta pre zbytočnosti. Básnik rovnako ako rezbár otesáva konáre i halúzky, aby obnažil telo 
umeleckého diela, aké mu pôvodne dal Boh. Máme pocit čistoty, jemnosti, duchovnosti a po 
prečítaní textu s nádhernými ilustráciami Krista na Kríži, moderného i konotujúceho tradíciu, od 
Ivana Pavleho. Môžeme sa i vďaka nim na chvíľu vzniesť medzi anjelov, oddať sa absolútnu 
v božom chráme skutočnej poézie, kde už nezáleží na ozdobách, aj keď i tie k nej patria, ale 
akosi samozrejme neprekážajúc obsahu. Básne tejto zbierky sú ako malé sochy, či drevorezby, 
blížia sa modlitbe i antickej dráme. Oblúk sa uzatvára do kruhu.  

 
Zabudni búrliváka. 
Ak tvoja plochá viera 
chce Boha za pastiera, 
buď tvarom z Jeho dielne.  
 

Poézia ako služba. Utrpenie – fyzické i duševné – sa chápe v tejto tvorbe ako vykúpenie. 
Čas sa podpisuje na telesnej schránke, fyzické utrpenie očisťuje dušu. Vylupuje sa postupne zo 
zbytočných nánosov, aby odhalila svoju podstatu: Byť prostý.  

 
Slová sú nohy poslove 
umyté v Božej rose. 
 
Ak slovo túži po slove 
tak báseň po étose. 
... 
Byť nie je ľahké...  
V básni však 
byť nie je ľahké znamená 
byť prostý. 

 
Zaznieva z neho v podtexte Hviezdoslav (aby matka rozumela jeho slovám, začal písať po 

slovensky – M. Rúfus chce byť prostý, aby mu rozumeli všetci čitatelia), I. Krasko (na mojich 
slovách je krv prischnutá - popri všetkej etickej rigoróznosti je v jeho poézii veľa lásky  
k manželke, dcérke, ľuďom, ale i utrpenia), A. Sládkovič (petrarcovská tradícia vyjadrená najmä 
oxymoronmi, ale aj celkovým brilantným tvarom), no i M. Válek (nedôvera voči slovu) a J. 
Stacho (použije jeho slovo zážehy). V etickej rigoróznosti cítime aj zdvihnutý prst obrodeneckej 
poézie z jej prvej fázy, akoby z hlbín minulosti zaznieva hlas P. J. Šafárika, Jána Kolára a Jána 
Holého - nespreneveriť sa vyznávaným etickým hodnotám, ale byť aj básnikom národným. 
Súkromné sa stáva univerzálnym, človek, lyrický subjekt je básnikom, pokračovateľom domácej 
literárnej tradície. 

Najvýraznejšie sleduje Milan Rúfus v zbierke Vernosť v početných oxymoronoch 
Sládkovičovu - a cez neho - i petrarkovskú tradíciu. Protikladná základná sonetová básnická 
figúra – oxymoron - sústreďuje do jednoty kontrasty a je sublimáciou celkového kontrastného 
ladenia zbierky, vyjadrujúcej paradoxy života. Medzi citovo najexponovanejšie texty patrí 
v zbierke báseň List Magde určený manželke, v ktorom sa zračí celý život autora poznačený 
spoločným utrpením, za ktorým je vzťah k chorej dcére Zuzanke a spoločná starostlivosť o ňu, 
i zložité peripetie básnikovho osudu, vrátane jeho chorôb. Ťažisko starostlivosti o chorú dcéra 
a muža bolo po dlhé roky na manželke. Báseň je poďakovaním a vyznaním lásky obetavej žene, 
text patrí k básnikovým najsubjektívnejším a je jedným z najkrajších vyznaní lásky v slovenskej 
poézii, jeho intenzitu podčiarkuje prežité utrpenie. Báseň je decentným a jemnučkým ľúbostným 
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prejavom, pripomínajúcim padajúce labutie pierka zo Skácelovej básne či kačičku s postreleným 
bokom zo slovenskej ľudovej piesne (Zambor, 2005). U M. Rúfusa sa láska prirovnáva k pierku 
vtáka Ohniváka, zrodeného v bájach z ohňa. I lyrický subjekt akoby po telesnom a duchovnom 
utrpení cez báseň a lásku nanovo ožil:  

 
Len pierko z vtáka Ohniváka 
znieslo sa dnes na tichú zem. 
Kiež Boh ti žehná, že si taká. 
Ja nežehnám : ja milujem.   

 
Takto priamo svoj vzťah k manželke, eroticky decentný básnik dosiaľ nikdy nevyjadril. 

Až hĺbka spoločne prežitého celoživotného utrpenia mu dovoľuje vysloviť v literatúre také časté 
a často sprofanované slová. Z hlbokého citu sa rodí sled nádherných oxymoronov hodných 
Petrarcu i jeho slovenského nasledovníka – Andreja Sládkoviča.  

 
Milovaná i milujúca. 
To, čo sa tebe podobá: 
z tiesnivých chorôb môjho srdca 
jediná šťastná choroba.  

 
Láska je mu šťastná choroba, ktorá však nepôsobí pateticky vďaka fyzickej i psychickej 

konkrétnosti a protikladnosti básnického obrazu. Zaznievajú tu i prvky irónie a grotesky akási 
neuvěřitelná lehkost bytí básne z pozície absolútnej ťarchy života. Všeobecné je vyvažované 
subjektívnym a zážitkovým. Básne hovoriace o tajomstve bytia sa striedajú s vyslovene 
aktuálnymi číslami.  

Autor odmieta v Metamorfózach básne podobu súčasnej poézie ako zjavnej schválnosti 
a exhibície. Milan Rúfus, povolaním literárny vedec, je aj skvelý esejista, v štúdii Premeny 
symbolizmu v XX. storočí napríklad ukázal, že symbolizmus je určujúcim prameňom slovenskej 
poézie dvadsiateho storočia. Napriek tomu v závere života odmieta náhradnosť imanentného 
sveta modernej poézie:  

 
Akoby nenájduc, 
čo možno milovať, 
svoju tvár ovieva  
vejárom krehkých klamov.   
Akoby z vecí len 
striasala inovať, 
nemysliac na veci, 
dáva im nové mená.  
Družička života 
z neho už unavená.  

 
 
V básni Z poetiky sa nie náhodou konfrontuje s poéziou svojich najuznávanejších 

súčasníkov, modernistov, Jána Stacha (cez slovo zážehy, ktoré je jeho novotvarom a názvom 
jeho konkretistickej zbierky) a Miroslava Válka a jeho tému sprofanovaného slova. Nadviazal 
ňou na Paula Verlaina, básnika-symbolistu, stojaceho pri prameňoch modernej svetovej lyriky. 
Milan Rúfus odvolaním sa na hlaholiku hľadá vo svojej poslednej zbierke aj korene domácej 
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kultúrnej tradície, na ne sa mu žiada nielen odvolať sa, ale naštepiť aj vlastné básnické 
posolstvo.  

Z poetiky 
 
Nerozsvieti hľadajúce tváre 
bludička slepých zážehov.  
Ak to, čo hovorím, 
je vám už hodne staré – 
viete snáď niečo nového?  
Len slová. Slová. To je málo. 
ďaleké ešte od brehov 
hlaholia slová svoje haló. 
Kiežby ich nebo požehnalo   
plnosťou starých príbehov.  
 

Objavný rým oznamuje, že haló, teda módny pokrik mu v básni nestačí, je mu na 
skutočnú báseň málo, prijíma ale inú súvislosť s hlaholikou, cirkevnoslovanským písmom, ktoré 
priniesli na naše územie solúnski bratia. Len poézia založená na tejto základnej tradícii má pre 
neho hodnotu, nie lacné efekty. Na ňu vedome nadväzuje a dotvára ju, istým spôsobom 
i završuje. Návrat k počiatkom našej vzdelanosti a k začiatkom vlastným – osobným i literárnym 
– svedčí o autorovom zámernom sondovaní v hermeneutickom kruhu básne písanej životom – 
človeka, básnika, literatúry, spoločnosti, národa. Základným kruhom je autorovo vnútro, jeho 
subjektívny svet, mihne sa spomienka na prvé milovanie, čo svedčí o dôležitosti začiatku 
a konca kruhu („Spomienka na chlapca./ Bolelo. Avšak bolo / čisté, len dokiaľ bolelo“).  

 
Lanské snehy detstva  
Snehové 
vločky na zemi temnejú,  
len duchovné vločky, 
vločky anjela 
zostávajú biele.  
 
Vy najjasnejšie vločky na svete, 
kde si ma ešte, kedy nájdete?  
Ku akému sa pobrať záveju, 
ak vločky, padnúc na zem, stmavejú?  
Aj človek na nej tmavne. 
A potom volá dávne.  
Jeho trochu plaché city veria 
najbelší sneh je z anjelovho peria.  

 
Zbierka vrcholí v skutočných básnických klenotoch – uzavretých kruhoch – prinášajúcich 

sumu ľudského a básnického poznania. Sú akoby skratkovitým vyjadrením životnej pravdy.  
 

Tak je to 
Keď svoje detstvo osloví, 
nezazlievajte mužovi, 
že príliš často hľadí pospiatky.  
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Nedal sa na útek.  
Mužovo starnutie 
je mužov mĺkvy návrat do matky  

 
Rýmová dvojica do matky – pospiatky na vertikálnej kompozičnej úrovni básne vyjadruje 

základný smer básnikovho putovania v kruhu a akcentovanie východiskového a blížiaceho sa 
záverečného bodu. Najprv k statusu chlapca, do detstva, napokon až do tela matky, 
k bachtinovskej ambivalencii života, plniacej obrodzujúcu renesančnú funkciu. Vzápätí sa 
v ďalšom, nasledujúcom čísle zbierky odráža rovno na koniec, do jesene, podvečeru života. 

 
Jeseň a podvečer  
Tie siamské dvojčatá 
sú mimo možných slov. 
Môže ich vysloviť 
nečujne iba mím.  
No ty ich v údive 
naberáš do zmyslov 
a tam ich počuješ. 
Pretože patríš k nim.  
Nedomáhaj sa slova. 
A videné len v sebe nes.  
Patríš k nim – včera ako dnes. 
Nie iba slnko, lístie, les. 
Aj krv je purpurová.  
 

Básnik a teoretik píše v tejto novomeskovskej básni o pocitoch i metóde svojej tvorby 
zároveň. Je to báseň o rámcovaní a rámci života, ktorý sa tak stáva sám o sebe oxymoronom. 
Dominuje mu purpurová farba krvi, ktorá je živá, kým kolotá, je i farbou jesene života, 
súčasného stavu autorovho života. Krv je na jeho veršoch prischnutá. Cirkuluje v tele i v texte 
nečujne, šumí a šuští v žilách básnika i básne. Na poetizmus upomína mím, čarodejník, ktorý sa 
hrá so slovami, navzájom ich prelína zvukovo i významovo, je hovoriaci mím, nečujne sa kochá 
nádherou jesene i jesene života, mlčí a zároveň hovorí. V tichu zaznieva oslava jesene života 
i života celého z pohľadu jeho konca, života prežitého dôstojne vďaka dodržiavaniu zvolených 
etických noriem. Virtuozita remeselná (hra sykaviek na rovine eufonickej, rýmovej, 
kompozičnej i sémantickej) akoby by bola popretím - opäť oxymorickým predchádzajúceho 
odmietnutia moderny, ale len jej modernosti za každú cenu, lacnej ekvilibristiky. Básnik v tomto 
texte decentne a zmysluplne využíva prvky modernej poézie, najmä poetistickú tematizáciu 
slova v kontexte cez zvuky a využíva tak polyfónnosť slova a vzájomnú súvislosť jeho 
konotovaných významov, dopĺňajúcich sa opäť akoby v kruhu. Všetkými týmito prvkami 
a výsledným umeleckým efektom pripomína vrcholné Novomeského čísla z Romboidu, vrcholy 
slovenskej medzivojnovej poézie. 

Nový hĺbkový rozmer tajomstva bytia dodáva zbierke Žasnúca báseň o vode. Báseň sa 
v nej vrátil až k počiatkom ľudského bytia, k starohebrejskému tohú vábóhú, vyjadrujúcemu 
vznik sveta z predchádzajúceho chaosu, okamih zahalený rúškom tajomstva, prvotnú príčinu. 

 
Zem bola ešte tohú vábóhú. 
Vody však čosi cítia.  
Voda už vie, že: 
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Dediac po Bohu, 
Stane sa matkou Bytia.  
Pokornou matkou jeho zázrakov. 
Nuž ako Boží vazal 
od prapočiatku dejov 
rovnako 
koná, čo On jej kázal.  
Skvost jeho ducha. 
Opar zmyslový. 
Nevieme ťa , či vieme?  
Kto teba, voda, ako vysloví, 
keď rybičky sú nemé?  
 „Koľko dní, toľko strát!“ 
hrozí náš slnovrat.  
No ty si Bytia istota. 
Ty vládneš oblakom 
i v kvapke dažďa celá.  
Ach, voda – matka života.  
Už neviem, koľkokrát 
pred tvojím zázrakom 
mi báseň onemela.  

 
Nie je to len báseň o tajomstve bytia, o jeho vzniku z chaosu, ale aj o sile života, ktorý 

symbolizuje jeden z praživlov – voda, jej konotované významy ožívajú v trsoch vertikálnych 
i horizontálnych významov, cirkuluje v žilách básne, vyjadrujúc kolobeh života v prírode, je jej 
prameňom takým mocným, že báseň pred ňou onemie a zastane na konci stáť 
prirodzene v nemom úžase. Básnik v texte vyjadril minimom slov tajomstvo, veľkoleposť 
a nádheru ľudského bytia v ustavičnom časovom i priestorovom kolebehu od stvorenia po 
súčasnosť opäť so zdôraznenými bodmi začiatku i konca.  

Básnik Rakiev z Vietnamu či kórejských textov z debutu sa aj v poslednej zbierke 
vyjadruje k aktuálnym problémom epochy, v ktorej doga rýmuje sa s drogou, je nafetovaná 
uránom a túžbou po moci. Drogy sa bojí, no opája sa ňou zároveň ako adrenalínom. Ako kedysi 
vo Válkovej Skľúčenosti i v tejto zbierke hrsti srsti z neba padajú, básnik zvyšuje svoj hlas ako 
výstrahu hrozivej doby ako jej svedomie („Nervózna dáma / na vychádzke s dogou. / 
Nafetovaná / uránom ako drogou, / pri ktorej sa jej sníva o moci.// Bojí sa drogy. / No nevydá ju 
z hrsti. / Zoviera nad ňou pestované prsty. / A sebou živí červa v ovocí. // Ten je tam spokojný / 
a sýtejší než sýty. // Bombardujúci anjel humanity“ ). Aktuálne dobové oxymoron tvoriace 
záverečný verš, do ktorého báseň ústi, vyjadruje aktuálnu etiku doby, ktorej prevrátené hodnoty 
nevydržali ani základné pamiatky ľudskej civilizácie, ktoré pretrvali tisícročia. 

Autor upozorňuje na prázdny obsah slova demokracia, ktorej motto tvorí pôvodný 
latinský slovníkový význam Demos cratos – vláda ľudu, dnes z neho zaznieva v konkrétnej 
realizácii len faloš a klam (Slobodná obloha. / Ach, áno – pre jastraby. ... Aj tejto líštičke / 
vysoko visia hrozná. / Nič pre pravdu, nič pre báseň. / Vláda ľudu. / Je taká vôbec možná? / 
Napoly maska, spola sen“). Pôvodný význam slova sa dnes stráca, označuje falošný význam, 
vyjadrený v protikladnej metafore maska – sen.  

Básnik je tulákom Charliem, umenie sa mení na grotesku, hrôza zo smrti sa vyjadruje 
jednotou komického, tragického a groteskného. Báseň má až becketovské rozmery tragédie 
a absurdnej drámy. Desí ho dokonalosť zla. Bezchybný mechanicky fungujúci rozum je hrozný, 
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bez citu môže viesť k smrti človeka a k víťazstvu robotov. Napriek tomu, že Rúfus myslí 
básňou, ľudský rozum v jeho poézii nie je múdry. Poézia ako necudné sebaodhaľovanie sa mu 
bridí, erotika bez lásky je zvieracia. Hovorí nie kari koreniu ako falošnej náhrade a falošnej 
bratskej pomoci z rúk moci. Volá po láske pre deti z detských domovov. Brilantná je jeho práca 
s rýmami, ktorá však nie je mechanická, básnik využíva i narušenie rytmickej schémy, rozpisuje 
verše do úsekov, aby vyzneli významy kľúčových slov. Hoci autor prenecháva hodnotenie doby 
v konečnom dôsledku Najvyššiemu, odmieta narušenie etických hodnôt vo svojej dobe 
a dôsledne overuje napríklad biblické hodnoty v čase, lebo vie, že božie mlyny melú pomaly, ale 
isto. Človeka vidí v prudkých kontrastoch v čase a priestore, obnažuje jeho podstatu, nič si 
nezakrýva. Človeka vníma ako mixáž anjela a démona. I v texte Básnik a čas venovanom 
Viliamovi Turčánymu odhaľuje, ako miera utrpenia dvíha človeka k Bohu a potvrdzuje, že 
ľudská katarzia je možná len cez utrpenie. V závere kruhového pohybu, v ktorom rekognoskuje 
básnik základné hodnoty života sa opäť vracia k odkazu I. Kraska a dokazuje celým svojím 
životom a poéziou, že rovnako i na Rúfusových veršoch je krv prischnutá. Medzi kolískou 
a hrobom sa uzatvára oblúk a jeho výsledným odkazom je oslava života a poďakovanie sa zaň.  

 
Kratučký rozhovor  
- Povedz mi, čo je báseň. 
Poďakovanie za sen?  
- Neklaď mi takto otázku. 
Báseň je vďačnosť za lásku. 
Poďakovanie túžbe.  
A Bytiu, chlapče môj. 
To u neho je v službe. 

 
Básnik nič nezakrýva. S holými rukami prichádza pred čitateľa, hrá s ním otvorenú hru. 

Jeho báseň je až na zaplakanie úprimná a preto bezbranná ako dieťa. Statočná a bezbranná 
zároveň, bez masiek, ktoré strháva. Poézia trvalých hodnôt, ale nie klišéovitých. Poézia 
univerzálnych hodnôt, pretavených cez vlastný trpký osud, totožný s osudom národa a ľudstva 
v dobe, v ktorej niesol svoj kríž a vnímal nádheru života. Človek - básnik.  

Summary 

The latest volume of poetry by Milan Rúfus Faithfulness (2007) is a defense of principal 
ethic values that used to be neglected and abused in the literature of the former socialist 
countries. Rúfus restores natural positive character of words honour, justice, beauty, faith and 
democracy. He returns to roots of his nation’s culture (folklore) and source of education (Old 
and New Testaments). The frequent figure is an oxymoron that on a level of meaning and form 
expresses dialectics of a life that author offers from a perspective of a mature observer. The 
composition of most of the poems uses a circular frame, in which the author keeps coming back 
in time to the years of childhood and to the beginning of his writing and to the beginning of 
Slovak literature. Playful contrasts are apparent in poems at all levels (sound, rhymes, rhythm, 
composition and meaning). Rúfus pays homage to several Czech poets (Holan, Hrubín, Nezval) 
and numerous Slovak poets (Hviezdoslav, Krasko, Turčány, Válek, Stacho and authors from  
the 19th century J. Hollý, J. Kollár and P. J. Šafárik). M. Rúfus tests the values in the course of 
time, a Slovak word večnosť (eternity) rhymes with vernosť (faithfulness) making a metaphor 
for keeping faith in himself and real moral values. Poet’s destiny is determined by God and  
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the chosen one is (in paradox) also the one who carries the heaviest burden. Individual fate of 
the author is universalized to a fate of people and later to a higher symbol of Christ nailed on  
the cross. Accepting one’s destiny from God’s hands makes a parallel to Christ’s redemption 
through his cross and should be personalized by author’s honest way of life. It brings a catharsis. 
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K problémům hermeneutiky a informační vědy 
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To Problems of Hermeneutics and Information Science 

Abstract: This article deals with the perspectives of interpretation theory in information science. 
Hermeneutics can be applied to many partial areas in information science: analysis of 
documents, bibliographic organization, information management, information retrieval, library 
practice, professional communities and communication within these communities, systems 
development, virtual communities etc. This article is concerned in more detail with the 
perspective of interpretation theory in process of information storage and retrieval and in 
research of virtual communities. The process of information storage and retrieval is essentially 
process of interpretation. The life-context of inquirer, the information collection and the 
mediation through the system play a role in this process. Another sphere of application of 
hermeneutics is the study of some virtual communities, whose existence is mediated through 
communication and subsequent interpretation of texts. 
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Následující text se zaměří na hledání možností aplikace hermeneutiky v informační vědě a na 
perspektivy interpretační teorie v této oblasti. Informační věda je chápána v nejširším pojetí jako 
obecná věda o informaci (fyzikální, biologické, kulturní). V užším významu pak jako věda 
interdisciplinárního až transdisciplinárního charakteru zabývající se zákonitostmi procesů 
vzniku, zpracování, měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve 
společnosti. Perspektivy využití hermeneutiky, resp. interpretační teorie lze spatřovat v těch 
dílčích oblastech informační vědy, které se zabývají komunikací, jazykem, textovou analýzou, 
poznáním, porozuměním atd.  

Inspiraci pro použití hermeneutiky ve výzkumu a praxi informační vědy nám předkládá ve 
své stati Neil Pollock.1 Konkrétně Pollock předkládá k úvaze několik dílčích oblastí náležejících 
do informační vědy, které jsou vhodné pro aplikaci hermeneutiky, jsou jimi: analýza 
dokumentů, bibliografické pořádání, dynamické struktury slovníku, informační management, 
vyhledávání informací, knihovnická praxe, účel knihoven, metodologie procesů, profesionální 
komunity a komunikace v těchto komunitách, referenční teorie, vývoj systémů, virtuální 
                                                 
1 POLLOCK, N.: Hermeneutics in library and information science. [cit. 2004-10-24]. Dostupný z WWW: 

http://users.bigpond.net.au/neilpollock/info_science/hermeneutics.html. 
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komunity aj. Další badatelé např. John Budd2 vidí hermeneutiku jakožto prostředek, který může 
informační vědě poskytnout celostnější pohled na jednotlivé problémy, které řeší. Zamýšlí se 
nad problémem účelu knihoven a snaží se hledat důvody pro jejich existenci. Budd tvrdí, že 
např. zatímco jsou katalogizační pravidla a klasifikační schémata výsledkem interpretativních 
aktů, zřídka je „interpretační bádání“ aplikováno na zlepšení těchto pravidel a schémat. Tom 
Butler3 se snaží aplikovat hermeneutiku v oblasti designu informačního systému.  

Na počátku 80. let 20. století se začalo bádání zabývat perspektivou interpretační teorie 
neboli hermeneutiky v procesu ukládání a vyhledávání informací. Vedle stále rychlejšího vývoje 
v informačních technologiích koexistovala rovněž široká mezinárodní diskuse 
o hermeneutickém paradigmatu na informačním poli. Hlavní teze této diskuse se týká nejen 
interpretativní povahy procesu hledání informace, ale také role interpretace vzhledem 
k fragmentaci vědění. Na základě existenciálního obratu v interpretační teorii je role 
předporozumění zdůrazněna nejen s ohledem na procesy vyhledávání informací, ale také 
s ohledem na specifickou situaci, ve které jsou tazatelé zakotveni.  

Perspektivou hermeneutiky se zabýval rovněž Rafael Capurro4 ve své práci Hermeneutik 
der Fachinformation, která byla publikována již v roce 1986. Capurro analyzuje hermeneutické 
komponenty interakce mezi tazatelem neboli uživatelem a databázemi a mezi společností 
a informačními systémy. Nosným polem aplikace hermeneutiky vidí Capurro proces ukládání 
a vyhledávání informací. Podle něj při sestavování např. bibliografických databází nás 
fragmentace informace nutí vytvářet podmínky možnosti pro vyhledávání částí, protože jejich 
společný kontext zůstává skrytý. Rozčleněnost otevírá možnost pro různé perspektivy 
interpretace. Tato situace může být popsána termíny podobnými těm, které používá Heidegger 
k analýze struktury pochopení: všeobecné pojmové pozadí („Vorhabe“), zvláštní úhel pohledu 
(„Vorsicht“) a odpovídající terminologie („Vorgriff“). Stejným způsobem tvůrce databáze musí 
předdefinovat pole vědění, se kterým obvykle pracujeme skrze klasifikační schéma. 
Terminologie pole je objektivizována v tezauru. Bibliografický popis, abstrakt, rejstřík termínů 
(nebo deskriptorů) a klasifikační kódy jsou náhražkou dokumentu, které mohou být 
vyhledávány, přičemž se bere do úvahy objektivizované předporozumění (tezaurus, klasifikační 
schéma, atd.) komunity uživatelů. Jakmile je databáze implementována do systému, máme na 
jedné straně objektivizované předporozumění a na straně druhé interpreta neboli tazatele.  

Podle existenciální hermeneutiky lidská bytost není izolovaný tazatel, který zkouší 
„dosáhnout“ na jiné tazatele nebo na vnější svět ze své zapouzdřené mysli (mozku), ale již 
s ostatními svět sdílí. V tomto světě otevřených možností se osoba setkává s jinými a sdílí s nimi 
věci a zájmy a rozvíjí v jejich rozmanitosti a komplexnosti „pavučinu lidských vztahů“5. 
Zafixováním části pozadí komunity v nějaké databázi tazatel nebo hledající může srovnávat své 
otázky s databází. Zde Gadamerovo „splývání horizontů“ popisuje nejen situaci interpretace 
textu ve všeobecnosti, ale také a dokonce přesněji dynamický proces dějící se během on-line 
dialogu.  

Proces ukládání a vyhledávání informace podle Capurra můžeme hermeneuticky 
                                                 
2 Srv. BUDD, JOHN M.: An epistemological foundation for library and information science. Library Quarterly 1995, 

vol. 65, s. 295-318; Budd, John M. Instances of ideology in discursive practice: implications for library and 
information science. Library Quarterly 2001, vol. 71, no. 4, s. 498-517.  

3 BUTLER, T.: Toward a hermeneutics method for interpretative research in information systems. Journal of 
Information Technology, 1998, vol. 13, s. 285-300.  

4 CAPURRO, R.: Hermeneutik der Fachinformation. K. Alber, Freiburg 1986.  
5 Tento výraz pochází od Hannah Arendtové (1906-1975) – americké filosofky a politoložky německého původu. 

Arendtová se věnovala analýze vzniku totalitních systémů. Navázala na Heideggera, Husserla a Bultmanna. 
Snažila se dovodit negativní důsledky moderního přecenění práce a aktivismu na úkor kontemplativních poloh 
života.  
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považovat za vyjádření vztahu mezi existenciální otevřeností světa tazatele, jeho rozdílné 
otevřené a sociálně sdílené horizonty předporozumění a zavedeným horizontem systému. Proces 
vyhledávání informace je ve své podstatě interpretačním procesem, majícím co do činění 
s kontextem života a zázemím tazatele a s těmi lidmi, kteří ukládají různé druhy lingvistických 
výrazů, které mají význam ve fixovaných kontextech porozumění, takových jako: tezaury, 
klíčová slova a klasifikační schémata.  

Tazatel může podle Capurra srovnávat svoje otázky a prostředí předporozumění s částí 
prostředí komunity v systému. On-line dialog je zvláštní formou hermeneutického kruhu. 
Koncept hermeneutického kruhu poukazuje k procesu porozumění jako k dynamickému procesu 
splývání horizontů (Gadamer), ve kterém jsou tvrzení považována jako odpovědi na otázky. 
Otázky vznikají v předporozumění, které je samo o sobě výsledkem kladení otázek atd. Tedy 
dynamika procesu interpretace má své kořeny v sókratovském přístupu kladení otázek. Přístup 
je existenciálně založen ve faktu, že my jsme zakotveni v již strukturovaném světě (historická 
situace, kultura, jazyk atd.), jsme konfrontováni v tomtéž čase s otevřeným polem možností, tj. 
s otevřeným rámcem neboli horizontem. 

Tazatelovo předporozumění je zakotveno v předporozumění komunity, které je samo  
o sobě částí sítě mezivztahů věcí nebo zájmů, které ve své otevřenosti a konečnosti vyvstává 
v samotné sdílené otevřenosti světa. Jestliže nazýváme tuto otevřenost světa Předporozuměním 
(P) jako ontologickou podmínku možnosti pro ontické předporozumění (p), pak základní rozdíl 
podle Capurra je, že Předporozumění nemůže být redukováno na (otevřené nebo fixované) 
předporozumění. Rozdíl mezi předporozuměním a Předporozuměním nezabraňuje ovšem 
možnosti integrování dynamických učebních vzorů do vyhledávacích systémů.  

Návrhy informačních systémů se musí uskutečňovat s ohledem na porozumění. 
Potřebujeme konceptuální zázemí, např. záběr databáze, zvláštní hlediska (klasifikační 
schémata) a terminologii. Výsledkem je objektivizované nebo fixované předporozumění. Toto 
zázemí náleží k historickým, kulturním, lingvistickým a jiným situacím. Neexistuje vědění samo 
o sobě. Uživatel rovněž není izolovanou myslí s kognitivní strukturou, ale je fyzicky lidskou 
bytostí, sdílející teoretické a praktické předporozumění, např. s profesionální komunitou. 
Neexistuje všeobecný uživatel.  

I otázka relevantnosti se vztahuje k různým horizontům předporozumění. Hermeneutické 
paradigma nabízí rámec pro základ různých relevantních kritérií, takových jakými jsou 
relevantnost systémů a individuální relevantnost neboli pertinence. Ve skutečnosti toto rozlišení 
není dostatečné. Hermeneutika může poskytnout produktivnější rámec pro modelování systémů 
a uživatelská kritéria. Tento rámec by měl zahrnovat hermeneutiku uživatelů, informační sbírky 
a zprostředkování skrze systém. Toto Capurro navrhoval již ve své práci Hermeneutik der 
Fachinformation.  

Dalším polem aplikace hermeneutiky v rámci informační vědy se jeví výzkum virtuálních 
komunit. Podle Burnetta6 jsou společnosti, ať už existují reálně či virtuálně, zprostředkované 
interpretací. Místo každého z nás v rámci společnosti je také konstituováno pokračujícím 
metaforickým čtením, díky němuž lze učinit pokus porozumět tomu, co jiní v rámci komunity 
říkají nebo dělají. Virtuální komunity jsou jedinečné v tom, že jejich účastníci formují svoje 
komunity skrze veřejné představení psaného, čteného a interpretování textů. Výzkum virtuálních 
komunit je zacílen na charakteristiku komunit, která jim dává podstatu a činí je reálnými nebo 
opačně je zaměřeno na ty charakteristiky, které je činí virtuálními. Burnett uvádí několik autorů, 

                                                 
6 BURNETT, G.: The scattered members of an invisible republic: virtual communities and Paul Ricoeur´s 

hermeneutics. Library Quarterly 2002, vol. 72, no. 2, s. 155-178. 
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kteří zaměřují svoji pozornost směrem k těmto komunitám. Patří mezi ně např. Tharon Howard7, 
který poskytuje užitečný přehled různých přístupů definování „komunity“. Podobně Derek 
Foster8 navazuje na důležitý koncept Benedicta Andersona9 „myšlených komunit“ i koncepty 
společenství a společností k prozkoumání virtuálních komunit. Práce, které kladou důraz na 
slovo „virtuální“ se typicky pokouší popsat, jak jsou konstruované komunity, které nejsou 
závislé na fyzické přítomnosti. Pierre Levy10 si všímá, že ačkoli virtuální komunity neexistují 
v tom smyslu, že by byly geograficky umístěny, předpokládá se, že existují, ale protože chybí 
fyzická dimenze, nemůžeme jednoduše přijmout její existenci jako danou.  

Virtuální komunita je spíše problematickým bytím (entitou), které musí nepřetržitě tvořit 
prozatímní sebe-definice v termínech její vlastní „virtuality“. Jinými slovy, virtuální komunita je 
experimentem společenství, ve kterém význam komunity nemusí spočívat na fyzické blízkosti. 
Viděno v tomto světle, často kladená otázka, zda jsou virtuální komunity skutečné, není příhodná. 
Virtuální komunita je prostě aktivitou, kterou lidé podnikají kdykoli a kdekoli najdou místo, kde se 
mohou konat interakce. Můžeme si povšimnout, že komunita ve smyslu fyzického uspořádání je 
rovněž problematickou entitou, avšak fyzická blízkost může propůjčovat geograficky 
konstituovaným komunitám zdání propojenosti. Virtuální komunity, které jsou propojené sdílenými 
zájmy, mohou zároveň paradoxně být těsněji propojené než fyzicky definované komunity. 

Virtuální komunita je sice závislá na technologické podpoře, avšak není jí zcela podřízena, 
neboť komunita zůstává i při jakékoli modifikaci komunikace, vždy využívá zdrojů, které jsou 
k dispozici. V tomto smyslu pak mohou být virtuální komunity pochopeny jako reálné 
komunity, které používají nový systém komunikace nebo zvláštní způsob sociální interakce 
k udržení sebe samých. Pokud je tomu tak, pokus porozumět způsobu, jak virtuální komunity 
fungují, se musí zaměřit zejména na takový způsob interakce a na podmínky, v rámci nichž se 
taková interakce uskutečňuje.  

Značnou pozornost badatelů v různých disciplinách si získal lingvistický aspekt 
virtuálních komunit. Davis a Brewer11 jsou badatelé, které v této souvislosti vyzdvihuje Burnett 
a kteří popisují on-line textovou výměnu jako „elektronický diskurz“. Elektronický diskurz, 
který zahrnuje e-mail a jiné typy on-line textové interakce, je jedinečným způsobem 
komunikace, slučujícím aspekty psaného a mluveného diskurzu. Různé přístupy k lingvistickým 
aspektům virtuálních komunit se pokouší zkoumat chování při diskurzu v rámci komunit, aby 
objasnily formální charakteristiky, které jsou sdíleny napříč virtuálními komunitami a jinými 
interaktivními on-line kontexty. Takové studie nejčastěji kopírují diskurzivní strategie použité 
účastníky komunity, aby určily způsoby, kterými se takové aktivity liší od jiných typů použití 
jazyka. Závěry některých těchto studií uvádí, že existují skutečně zřetelné „diskurzivní“ 
struktury, chování a orientace, které jsou specifické pro virtuální komunity. 

Hermeneutická teorie se zdá obzvláště vhodná pro aplikaci na studium virtuálních 
komunit, jelikož se zabývá mimo jiné možností smyslu bytí neseného napříč časem a prostorem 
prostřednictvím textů. Hermeneutika může poskytnout jak způsob analýzy tvoření smyslu skrze 
interpretaci textů, tak způsob vysvětlení odstupu a zprostředkování ve výměně takového smyslu. 
Dále může poskytnout mechanismus pro porozumění způsobů, jakými aktéři virtuálních 

                                                 
7 Srv. HOWARD, THARON W.: A Rhetoric of electronic communities. Ablex Publishing Corporation, Greenwich 

1997. 
8 Srv. FOSTER, D.: Community and identity in the electronic village. In: Porter, David (ed.). Internet Culture. 

Routledge, New York 1997, s. 23-37. 
9 Srv. ANDERSON, B.: Imagined communities. Verso, London 1983.  
10 Srv. LEVY, P.: Becoming virtual: reality in the digital age. New York Plenum Trade 1998.  
11 Srov. DAVIS, BOYD H.; BREWER, JEUTONNE: Electronic discourse: lingvistic individuals in virtual space. Albany: 

State University of New York Press, 1997.  
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komunit tvoří své komunity skrze interpretativní akty nebo přesněji skrze interpretace 
manifestované v aktech psaní jakožto odpovědí na jiná psaní.  

Při studiu virtuálních komunit lze při zkoumání interakcí založených na textech „uplatnit“ 
hermeneutickou teorii Paula Ricoeura. Ricoeurova kniha Teorie interpretace12 zdůrazňuje 
použití běžného jazyka se zvláštním důrazem na diskurz a vztah mezi konverzací a textualitou. 
Takový přístup je obzvláště vhodný ke zkoumání virtuálních komunit, které mohou existovat 
jen díky neustálé „textové“ konverzaci. Proces popisovaný Ricoeurem jako modus „jako by“ 
(jako bychom tam byli) je intuitivně používán účastníky virtuálních komunit jako prostředek k 
vytváření a udržování těchto komunit. Tento proces se rozvíjí neustálou performancí psaných 
textů, čtením a interpretací těchto textů. Čtení a interpretace textů se stává jasnějším skrze 
tvorbu dalších textů, které jsou všechny veřejně přístupné členům komunity v elektronické 
podobě.  

Pro Ricoeura je jazyk lépe srozumitelný skrze svou konkretizaci v diskurzu, než skrze 
abstraktní a neztělesněné systémy sémiotiky. Podle Ricoeura je důležité spíše studovat jazyk 
ztělesněný v diskurzu než strukturu znaků samotných. Ricoeur své práce o teorii jazyka 
umísťuje do opozice vůči Saussureově lingvistice, ačkoli jí přiznává také určitou důležitost. 
Ricoeurova kritika strukturalistického přístupu k jazyku se prolíná jeho pracemi a některé 
analýzy strukturalistického přístupu k jazyku nalezneme v jeho esejích Struktura  
a hermeneutika13; Problém dvojího smyslu jako problém hermeneutický a jako problém 
sémantický14; Struktura, slovo, událost15. Diskurz pojímaný Ricoeuerem je podstatnou 
interlokuční aktivitou, dialogem mezi mluvčím a posluchačem. Mluvený jazyk tím, že jsou 
účastníci fyzicky přítomni v „situaci dialogu“ a tím, že je doplněný dostupnými kontextuálními 
podněty i konvencemi gramatiky a gesty neboli „ostenzivními odkazy“, má schopnost přenášet 
nějaké omezené porozumění zkušenosti mluvčího a zamýšlený význam k posluchači. Jak 
Ricoeur říká: „Predsa však niečo odo mňa k tebe prechádza. Niečo sa prenesie z jednej sféry 
života do druhej. Toto „niečo“ nie je prežívaná skúsenosť, ale jej význam. Tu je ten zázrak. 
Prežívaná, žitá skúsenosť ostáva osobná, ale jej zmysel, jej význam sa stáva verejným. Týmto 
spôsobom komunikácia prekonáva radikálnu nekomunikovateľnosť žitej skúsenosti ako takej“16.  

Ricouer nicméně nepojímá diskurz jako nezprostředkovanou a neproblematickou výměnu 
významu nebo porozumění mezi rozmlouvajícími. Jak poznamenává: „Moja skúsenosť sa 
nemôže priamo stať tvojou skúsenosťou“17. Skutečně takový předpoklad by odstranil nezbytnost 
teorie hermeneutiky vůbec. Spíše význam dialogu, jeho „sémantický obsah“, je funkcí 
komplexu interakcí mezi tím, co mluvčí zamýšlí říci a tím, čemu posluchač porozumí. Plný 
význam diskurzu může být myšlen jako „přebytek“ něčeho, co překonává záměr mluvčího  
a přetrvává za pomíjivý moment události. Jak Ricoeur podotýká: „mluvčí něco míní, ale něco 
míní i věta“; jazyk je něco, co je posláno do světa směrem k posluchači, uniká kontrole 
mluvčího a žije svým vlastním životem. Tedy akt promluvy – diskurzivní akt – neodmyslitelně 
představuje „virtuální“ odstup mezi mluvčím a tím, co bylo řečeno i mezi mluvčím  
a posluchačem. Ricoeur nazývá tento akt „intencionální exteriorizací“ neboli „odstupem“. Tento 
                                                 
12 RICOEUR, P.: Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning. Fort Worth, Texas Christian 

University Press 1976.  
13 RICOEUR, P.: Struktura a hermeneutika. In: Kyloušek, Petr (ed.). Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací 
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14 RICOEUR, P.: Problém dvojího smyslu jako problém hermeneutický a jako problém sémantický. In: RICOEUR, P.: 

Život, pravda, symbol. 2. upravené vyd. ISE, Praha 1993, s. 188-202, přel. Miloš Rejchrt.  
15 RICOEUR, P.: Struktura, slovo, událost. In: RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. 2. upravené vyd. ISE, Praha 1993, 

s. 203-219, přel. Miloš Rejchrt.  
16 RICOEUR, P.: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Archa, Bratislava 1997, přel. Zdeňka Kalnická, s. 31.  
17 Ibid, s. 31.  
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odstup, který zůstává pouze virtuálně a nahodile (a tedy maskovaně) v promluvě, se stává 
výslovným v psaní. Protože je pronesená řeč napsána neboli fixována, „písanie je plnou 
manifestáciou diskurzu“18. 

Funkce diskurzu, který je plněji realizován prostřednictvím psaného, je projektem světa, 
který je dostupný pro jiné, aby se jím zabývali a skrze interpretativní akt si vytvářeli svůj 
vlastní. Aktivní zapojení čtenáře do textu skrze hermeneutický proces proměňuje odstup  
v blízkost. Prostřednictvím textu může být podle Ricoeurovy hermeneutické teorie odstup 
produktivní.  

Ricoeur hovoří o modu „jako by“ výlučně v rámci tištěných textů a literárních žánrů. Nicméně 
jeho koncept může být šířeji aplikován a v našem případě se zdá být „ušitý na míru“ pro studium 
elektronicky zprostředkovaného textu, založeného na interakcích virtuálních komunit. Ricoeur de facto 
vystihl podstatu virtuálních komunit, aniž by měl o on-line komunitách vůbec nějaké povědomí: „Táto 
všeobecná spacializácia19 jazyka je ukončená príchodom tlače. Vizualizácia kultúry sa začína tým, že 
odoberá moc hlasu v blízkosti vzájomnej prítomnosti. Tlačené texty prichádzajú k človeku, keď je 
sám, ďaleko od obradov, ktoré spájajú komunitu. Sú to abstraktné vzťahy a telekomunikácie, ktoré 
v pravom slova zmysle spájajú roztrieštených členov neviditeľnej verejnosti“20. 

Takové abstraktní vztahy jsou prvořadým kontextuálním rysem virtuálních komunit: 
individua, kdekoli se nacházejí, sedí u počítačů, aby četla, co jiní členové jejich komunity 
napsali a aby psala další texty jakožto odpovědi. Odděleni od sebe navzájem v prostoru a čase 
jsou členové komunity spojeni v spletité síti vstupních a výstupních zařízení, síťových karet, 
modemů, telefonních linek a jiného elektronického vybavení. Virtuální komunity – ať jsou 
spojeny e-mailem, www, síťovými diskuzními skupinami nebo některými jinými technickými 
mechanismy – existují jako textové rozhovory přenášené skrze telekomunikační sítě. V této 
struktuře jsou pak tyto komunity závislé na žánru psaní, který přímo napodobuje to, co Ricoeur 
nazývá „situací interlokuce“. Virtuální komunity jsou jinými slovy závislé přímo na modu „jako 
by“ a jsou obývané účastníky, kteří pomocí textů rozmlouvají s jinými účastníky, jako by tito 
byli opravdu přítomni v situaci interlokuce. 

Tedy zatímco tradiční komunity existují v kontextu definovaném fyzickými strukturami, 
pohybem napříč fyzickým prostorem a předpokladem „přítomnosti“, kontext virtuálních 
komunit je definován strukturami informací, pohybem napříč virtuálním prostorem a jasným 
odstupem. Protože tyto komunity existují v amorfním „informačním prostoru“, může být jejich 
populace vysoce flexibilní. Jakmile si lidé zařídí přístup k on-line světu, mohou se svobodně  
a libovolně pohybovat mezi mnohými virtuálními komunitami. Kromě toho se nemusí 
pohybovat pouze mezi komunitami, ale mohou také tyto komunity zcela opustit a získat přístup 
k jiným typům on-line informací, z nichž většina je rovněž textová a v mnoha případech jsou co 
do obsahu, který se nalézá v komunitách, podobné. Tedy obzvláště na webu, kde pohyb od 
textu, vytvořeného členy komunity, k jiným textům je často tak prostý jako jediné kliknutí myší, 
mohou být komunity vysoce propustné a mohou dokonce být zdánlivě nerozeznatelné od jiných 
typů on-line informací. Existence komunity je pak v tomto kontextu více záležitostí přítomnosti 
textů, které nesou jisté všeobecné charakteristiky, než nějakým druhem fyzické nebo 
intelektuální přítomnosti skupiny lidí ve specifickém prostoru a čase. V takovém prostředí se 
uživatelé pohybují od komunity ke komunitě a z jednoho informačního prostoru ke druhému. 

Čím lze tedy virtuální komunitu přesně definovat? Co zůstává v takovém prostředí stálé? 
Pouze na skupině uživatelů definice spočívat nemůže, protože populace komunity je vysoce 
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flexibilní. Existují však výjimky, ze kterých je patrné, že jádro určité skupiny uživatelů je 
stabilní.21 Fyzická lokalita rovněž není tím, co zůstává stabilním. Virtuální komunity jsou tedy 
spíše definovány svou vlastní jednotlivou historií psaní a čtení – historií dokumentovanou stále 
rostoucím „tělem“ textových zpráv, vytvořených přesouvající se populací pisatelů  
a interpretovaných přesouvající se populací čtenářů. Místo textu ve virtuální komunitě je 
nezávislé na přítomnosti pisatelů. Jakmile pisatel „poslal“ text komunitě, je tento text rozšířen 
do virtuálního světa, z kterého nemůže být stažen zpět a v kterém bude žít svůj vlastní život. 
Ačkoli se diskurz virtuální komunity stává částí on-line textového světa odděleného od jeho 
stvořitelů, nese jisté všeobecné znaky pisatelovy virtuální přítomnosti, a to často skrze 
formalizované textové značky jako např. uživatelovo ID (neboli přihlašovací jméno) nebo 
soubory s podpisem, které identifikují pisatele jako původce textu. Takové identifikační značky 
jako uživatelské identifikátory mohou přesně odkazovat na pisatele nebo v komunitách, které 
umožňují odesílání zpráv pod pseudonymem nebo anonymně, na fiktivní konstrukt, který hraje 
roli pisatele. Texty vytvořené účastníky virtuálních komunit nejsou nikdy plně autonomní nebo 
osvobozené od pisatele, ale fungují jako záměrně distancovaný „elektronický posel“ 
individuálních pisatelů v sociálním kontextu specifické komunity. Texty si udržují stopu nejen 
svých stvořitelů, ale aktivně (i když virtuálně) užívají to, co Ricoeur nazývá „ostenzivní 
referencí“ – virtuální gesta a obrázky promluvy odkazující k posluchačům a zpět k mluvčímu. 
Tímto procesem je situace interlokuce realizována jak materií psaného slova, tak 
virtualizovanými „významy přítomnosti“, které napodobují mluvené akty diskurzu.  

Texty virtuální komunity jsou výlučně dialogické, a protože fixují „řečené“ takového 
dialogu v digitálně přenesených značkách psaného jazyka, mohou být viděny jako „plné 
manifestace diskurzu“, jak Ricoeur nazývá psaní samotné, jak už bylo výše zmíněno. Virtuální 
komunity zatímco obcházejí nahodilé situace interlokuce jako pomíjející „událost“, znovu 
umísťují funkci interlokuce samé do světa psaní. Interlokuce vyžaduje nejen mluvčího, ale také 
posluchače. Jestliže pisatel textů ve virtuální komunitě je podobný mluvčímu v situaci 
interlokuce, role čtenáře je poněkud nejasná. Čtenář textu ve virtuální komunitě může být viděn 
analogicky k posluchači, koneckonců oba přijímají a interpretují zprávu vytvořenou mluvčím-
pisatelem. Nicméně, jak Ricoeur tvrdí, v situaci interlokuce je diskurz něco „řečeného někým 
někomu jinému“. Jinými slovy posluchač v situaci interlokuce je specifickým objektem diskurzu 
– jednotlivou osobou, ke které je diskurz mluvčím nasměrován. Virtuální komunita je však 
veřejné fórum a texty vyměněné v jejím rámci jsou přístupné komukoli, kdo může splnit 
minimum požadavků přístupu. Tedy každý text má množství možných čtenářů. Potenciální 
publikum daného textu může být definováno v mezích situace, ve které je produkováno. 
Virtuální komunita je komunitou, jejíž texty jsou nasměrovány spíše k jiným členům komunity 
jako celku než ke každému jednotlivci zvláště. Nicméně v mnoha virtuálních komunitách 
potencionální počet čtenářů přístupných jakékoli dané zprávě může být nepoznatelný, protože 
přístup ke komunitě může být získán kýmkoli, kdo disponuje správným zařízením a ochotou 
tvořit texty pro jiné účastníky, kteří je budou číst. Tedy ve virtuálních komunitách mohou být 
texty, jak Ricoeur navrhuje, „adresované neznámému čtenáři a potencionálně komukoli, kdo 
umí číst“22.  

Virtuální komunity jsou chápány jako něco, co by nebylo možné, jestliže by byly pouhým 
seskupením pisatelů zasílajících texty nepoznatelným čtenářům. Jestliže veškerá čtenářská obec pro 

                                                 
21 Tento fakt lze doložit na určitých virtuálních komunitách, jejichž uživatelé jsou stále aktivní od jejich vzniku až 
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nějaký daný text zůstává nepoznatelná, část této čtenářské obce je ve skutečnosti pisateli dobře 
známa, protože mnoho potenciálních čtenářů jsou také pisatelé a jsou aktivními účastníky komunity. 
Zatímco populace specifické komunity se může časem radikálně proměnit, existuje v určitém 
momentu v aktivní komunitě počet lidí, kteří se účastní jak jako čtenáři, tak jako pisatelé. Tato 
skupina formuje (i když třeba jen přechodně) jádro a je tedy „viditelná“ pro komunitu jako celek 
prostřednictvím výměny textů, která je prvořadou aktivitou komunity. Přítomnost aktivního jádra 
účastníků má významný důsledek pro úspěch nebo selhání komunity: zatímco v tištěném světě 
úspěch může být měřen počtem tištěných textů „zkonzumovaných“ (koupených, půjčených 
v knihovně nebo obstaraných jiným způsobem) čtenáři, kteří se nikdy nemohou stát známými pro 
pisatele textů, virtuální komunity přežívají jen v míře, ve které jsou čtenáři také pisateli a jsou 
ochotni ujmout se veřejné aktivity odesílání textů komunitě. Jak Ricoeur poznamenává, možná 
„univerzalita“23 čtoucího publika může být jen částečně realizována. Ve virtuální komunitě texty 
inklinují k tomu být adresovány ne k úplnému – a nepoznatelnému – publiku, ale k viditelným  
a známým členům aktuálního jádra komunity (těm, kteří jsou také pisateli a u nichž existuje 
odůvodněné očekávání, že odpovědí a tudíž, že je šance, že se zde vyvine interakce). Tato interakce 
se děje prostřednictvím vlivu všeobecných norem, jakými se řídí citování jiných textů. Pisatelé tvoří 
texty, které odkazují přímo k jiným textům a tedy sjednocují akt čtení s aktem psaní. Čtení se stává 
psaním, které postupně generuje nové akty čtení.  

Proces poznávání nějaké virtuální komunity je zcela zprostředkován texty. Přítomnost 
těchto textů v kontextu jiných textů je to, co vytváří virtuální komunity. Virtuální komunity jsou 
pak podle Burnetta „silné“ do té míry, do jaké jejich texty dokazují, že členové jejich komunity 
mezi sebou nadále komunikují v koloběhu vytváření a „konzumace“ textů. Aby virtuální 
komunity fungovaly efektivně, musí rozvíjet sdílené očekávání schopnosti reagovat na podněty 
a interaktivitu. Funkce zprostředkování textů ve virtuální komunitě závisí na vývoji 
všeobecných norem a očekávání, které Ricoeur nazývá „generativními nástroji“24 a které slouží 
k vytváření a udržení diskurzivního konání a interakce v komunitě. Virtuální komunity jako 
celek se zabývají jednotlivými žánry literární produkce. Tyto žánry praktikované dostatečně 
velkým množstvím lidí a odehrávající se ve virtuálním publiku, vytvořeném textovým 
diskurzem a zprostředkovaném elektronicky, dovolují účastníkům virtuální komunity fungovat 
jako by byli účastni ve skutečné komunitě a jakoby se zabývali něčím takovým jako interlokuce.  

Burnett se oprávněně ptá: „Ale můžeme o takové literární produkci říci, že vytváří něco, 
co může být nazváno ´komunitou´?“25. Podotýká, že používání elektronického zprostředkování 
místo interakce tváří v tvář znamená, že virtuální komunity nemohou podporovat nezbytné 
lidské charakteristiky pro vývoj jak komunikace, tak lidské komunity. Ricoeur si také klade 
mnoho podobných otázek, které se týkají textů všeobecně, např.: „Nie je táto intencionálna 
exteriorizácia, prenesená na materiálne znaky, istým druhom odcudzenia?“26. Texty virtuální 
komunity se liší od jiných typů textů tím, že účastníci komunity mohou užívat psaní 
k napodobení události interlokuce. Ovšem v důsledku umístění textů virtuální komunity v širším 
informačním prostředí internetu jako celku, se mohou tyto texty zdát podobné jiným textům, 
tzn. nerozlišitelné od ohromného toku informací a „smogu dat“. Tedy místo virtuálních komunit 
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v kontextu zprostředkovaném nejen komplexem elektronického „soukolí“, ale rovněž záplavou 
jiných textových informací, může přispívat k jistému druhu odcizení. Burnett se dále táže: „Jak 
virtuální komunity nalézají takový silný smysl své vlastní spojitosti a sebe sama jako komunit 
v takovém potencionálně odcizujícím kontextu?“27. Za prvé mizení „lidského činitele“ je nejen 
věcí elektronického zprostředkování, ale vyplývá již z „odstupu“ neboli „intencionální 
exteriozace“, skrze kterou musí být vykonáván psaný diskurz. Tím, že virtuální komunity 
přijmou tento textově zprostředkovaný odstup a vezmou ho za svůj vlastní, pokoušejí se použít 
diskurzivních vlastností textu k přeměně takového odcizení. Ricoeurovými termíny řečeno 
virtuální komunity se pokoušejí učinit odstup produktivní. Všeobecná pravidla diskurzu, pomocí 
nichž virtuální komunity ovlivňují svoji závislost na textové transformaci „ostenzivních 
referencí“ mluveného diskurzu, hrají velkou roli v tomto procesu. Používání takových 
všeobecných pravidel dovoluje virtuálním komunitám prozatímně definovat svoje vlastní 
hranice a odlišit samy sebe od záplavy jiných textů, které je obklopují. Jejich kolektivní přijetí 
povahy textového diskurzu tedy toho, co Ricoeur nazývá modem „jako by“, je definováním 
charakteristik jejich interakcí a definuje je jako komunity. Virtuální komunity existují a jsou 
schopny existovat „jako by“ byly pravými komunitami díky transformaci odstupu do blízkosti. 
Zápas o překonání možného odcizení je inherentní částí aktu čtení a je nevyhnutelným 
elementem všech aktů interpretace. A virtuální komunity jsou především komunitami čtenářů, 
kteří jsou také pisateli, kteří neustále čtou a interpretují to, co píší jiní, a pak sami píší nové texty 
pro jiné členy, aby je tito četli a opět interpretovali.  

Ricoeurova hermeneutická teorie nám může pomoci popsat nejen procesy, které řídí virtuální 
komunity, ale i provést empirické testování těchto komunit. K empirickému testování by nám jako 
příklad posloužily specifické virtuální komunity. Jak by mělo vypadat takové empirické testování? Pro 
demonstraci by měla postačovat pouhá přítomnost interpretativní aktivity. Vše co potřebujeme, jsou 
příklady příspěvků do virtuální komunity, které zobrazují jasný důkaz interpretace tím, že poskytují 
explicitní citace předchozích příspěvků. Podobně existence specifických praktik psaní v specifických 
komunitách by měla být jednoduše ověřitelná pomocí analýzy zjevných textových praktik (takových 
jako jsou normy pro citace dřívějších příspěvků, typické zkratky, fráze aj.) i jemnějších praktik, které 
řídí takové věci jako je syntax, slovník a přijatelný obsah. Taková jednoduchá demonstrace resp. 
analyzování vzorku dialogu nebo „dívání se“ na komunitu z hlediska specifického časového momentu 
by však nebylo podle Burnetta28 dostatečné. A skutečně některé dané specifické momenty v historii 
virtuálních komunit mohou nebo nemohou poskytovat jasnou evidenci druhů aktivit a praktik 
komunity, které odhalují samy sebe v průběhu času jako texty seskupené komunity. Co by tedy bylo 
zapotřebí pro přímou aplikaci Ricoerovy hermeneutiky na studium virtuálních komunit je podélná 
analýza textových archivů jedné nebo více specifických komunit. Tato analýza by spojovala již 
navržené přístupy s důkladným čtením nebo obsahovou analýzou navrženou k odkrytí těch bodů, ve 
kterých jsou interpretativní akty čtení manifestovány ve vytváření nových textů, které jsou postupně 
vráceny zpět do komunity pro další čtení a opět další akty psaní. Pečlivá analýza takových praktik by 
mohla ukázat nejen aplikovatelnost Ricoerovy teorie ke studiu virtuálních komunit všeobecně, ale také 
by mohla odkrýt zvláštnosti specifických komunit a diskurzivní praktiky, které spojují komunity 
dohromady.  

Tradiční hermeneutika se pokouší vysvětlit způsoby, díky kterým by si biblické texty měly 
uchovat význam, přestože jsou pro své čtenáře v čase velmi vzdálené. Ricoerova práce rozšiřuje tuto 

                                                 
27 Srov. BURNETT, G.: The scattered members of an invisible republic: virtual communities and Paul Ricoeur´s 

hermeneutics. Library Quarterly, 2002, vol. 72, no. 2, s. 172. 
28 Srov. BURNETT, G.: The scattered members of an invisible republic: virtual communities and Paul Ricoeur´s 
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analýzu tak, aby zahrnovala odstup, který je inherentní všem textům. Členové virtuálních komunit, 
protože se musí denně vyrovnávat s časovým a prostorovým odstupem, přijímají tento odstup jako 
svůj vlastní a berou „akt boje“ s tímto odstupem jako prvořadou aktivitu svého světa. Jinými slovy 
virtuální komunity přijímají odstup, který je inherentní textu – a diskurzu samotnému – a pokoušejí se 
jej udělat produktivním. Tedy akceptováním odstupu a porozuměním aktivitě textové interlokuce 
virtuální komunity rozhodují o konečném cíli hermeneutiky: pokoušejí se překonat odstup skrze 
čtení a interpretaci textů cestou vytváření dalších textů. Pokoušejí se pak postavit komunity na 
významu, který je pro ně dostupný a tím činí zprostředkování odstupu, který je inherentní 
v našem používání jazyka ke komunikování. Jak Ricoeur uvádí: „Odstup nie je kvantitatívnym 
fenoménom; je dynamickým náprotivkom našej potreby, nášho záujmu, nášho úsilia prekonať 
kultúrne odcudzenie. Písanie a čítanie sa uskutočňuje v tomto kultúrnom zápase. Čítanie ja 
pharmakon, ´liek´, pomocou ktorého ´zachraňujeme´ význam textu z odcudzenia odstupu a 
umiestňujeme ho do novej blízkosti, blízkosti prekračujúcej a uchovávajúcej kultúrnu 
vzdialenosť a včleňujúcej inakosť do vnútra toho, čo je nám vlastné“29 Pokračující akt čtení, 
interpretování a přijímání za vlastní psaní jiných, který formuje prvořadou aktivitu virtuálních komunit, 
tvoří motor, který je pohání a nutí je do fóra, které (ať je úspěšné či nikoli) se pokouší „spojit rozptýlené 
členy neviditelné republiky“ v elektronickém světě.  

Summary 

It is possible to say, that all information processes are interpretation processes. The 
conception of information is essentially related to the conception of communication. The 
interpretation of information is closely associated with all components of communication act: 
author, message and recipient. Hermeneutics as interpretation theory can be used to study of 
virtual communities. Virtual communities are generally based on writing, reading and 
interpreting of texts. Hermeneutic theory especially Ricoeur’s hermeneutic theory can support 
an analysis of activities, which accounts for temporal and spatial distance in the exchange of the 
community’s texts. 

 

                                                 
29 RICOEUR, P.: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Archa, Bratislava 1997. přel. Zdeňka Kalnická, s. 64.  
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Úvod 

„Archetypy jsou jako koryta řek, která vyschnou, když je voda opustí, ale které voda 
kdykoli zase dokáže najít. Archetyp je jako stará vodní cesta, kterou proudila živá voda po 
staletí, vymílajíc si pro sebe hluboké koryto. Čím déle voda tímto korytem tekla, tím je 
pravděpodobnější, že dříve nebo později se do tohoto starého řečiště vrátí”  

C. G. Jung1 
 

Podle Buker je feminizmus možné chápat jako „praktikující radikální hermeneutiku, která si 
přisvojuje jiné filozofie pro to, aby reflektovala otázky, které vyvstávají ze střetu žen 
s nespravedlností“2. Společným znakem feminizmu a hermeneutiky – jedním z mnohých - je, že 
se zaměřují spíše na reinterpretaci interpretací konkrétních kulturních odkazů, tj. znaků, 
symbolů a také uměleckých děl než na artikulaci univerzální teorie. Předmětem mého zájmu je 

                                                 
1 JUNG, C. G.: Psychological Reflections. An Anthology of his writings 1905 – 1961. Selected and edited by Jolande 

Jacobi. Ark Edition, London 1986, s. 38-39. 
2 BUKER, E. A.: Rhetoric in Postmodern Feminism: Put-Offs, Put-Ons, and Political Plays. In: The Interpretative 

Turn. Philosophy, Science, Culture, edited by R. Hiley, James F. Bohman, and Richard Shusterman. Ithaca and 
London: Cornell University Press 1991, s. 218. 
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interpretace obrazu Remedios Varo s názvem Žena vycházející z ordinace psychoanalytika 
s cílem poukázat na možnou reinterpretaci Jungovského archetypu Animy a Anima. V úvodu se 
krátce zamyslím nad místem kategorie archetypu v estetice.  

Archetyp jako estetická kategorie? 

Pojem archetypu není zcela tradičním, ani v současnosti zcela bezvýhradně akceptovaným 
estetickým pojmem. Jako jeden z mála jej do své Encyklopedie estetiky zahrnuje Étienne 
Souriau3. Sourieau vymezuje dva významy tohoto pojmu, pro které jej považuje za estetický: 
první je pojem archetypu v platónském významu, tj. jako ideální předobraz, dokonalý a věčný, 
po kterém pociťujeme nostalgii, a kterému se umělec snaží svým dílem co nejvíce přiblížit. 
Druhým významem je pak ten, ve kterém jej interpretoval Carl Gustav Jung. Archetyp je zde 
chápán jako základní strukturující princip lidského kolektivního nevědomí, zdroj tendencí lidské 
psychiky strukturovat zkušenost jistým způsobem. Zdá se, že Jung měl tendenci uvažovat  
o jistém omezeném počtu archetypů, podle Jamese A. Halla však stabilní počet archetypů 
neexistuje4, a mnozí další pokračovatelé Junga, jako například James Hillman mají tendenci 
rozšířit pojem archetypu na oblast všech významově bohatých obrazů v lidských dějinách, 
obrazů, které fascinují lidskou představivost, které se opakují a proměňují, zmnožují 
a obohacují5. Této povaze archetypu odpovídají i prostředky, kterými o sobě dává vědět, hlavně 
symboly. Podle Junga „symbol vyjadřuje psychický proces daleko pronikavěji, a nakonec 
daleko jasněji než nejjasnější pojem: symbol totiž nejen proces zviditelňuje, ale – a to je snad 
stejně důležité – přináší také možnost znovu jej prožít, prožít jeho příšeří, které se můžeme 
naučit chápat jen prostřednictvím pokojné empatie; příliš mnoho jasnosti jej ničí“6. Souriau 
dokonce tvrdí, že existuje cosi jako „archetypální estetika“: vychází přitom ze skutečnosti, že  
i když samotný archetyp není vědomí přístupný, projevuje se v uměleckých obrazech  
a symbolech. Podle Souriaua jsou pro estetiku důležité tři aspekty archetypu:  
„1) „přestupitelnost“, což znamená, že v případě potřeby se projevují, jako by patřily do 
společenské i individuální roviny; 2) „numinozita“, což znamená, že rozrušují senzibilitu (do 
hloubky i do šíře s jisto okázalostí, jejímž důsledkem je někdy záporná reakce; 3) „nakažlivost“, 
což znamená, že jedinec, jenž je hluboce zasažen archetypem, může v tomto duchu velice 
účinně působit na jiné.“ Z těchto charakteristik podle Souriaua vyplývá, že archetyp ztvárněny 
v umělecké formě, má „značnou estetickou intenzitu“7. 

Co se týče samotného Junga, zřejmě nejpregnantnějším dokumentem této „archetypální 
estetiky“ je dílo Člověk a jeho symboly, které napsal se svými spolupracovníky těsně před svou 
smrtí (Jung zemřel v roce 1961, 10 dnů po napsání své kapitoly, kniha vyšla v roce 1964). Také 
pokračovatel Junga Erich Neumann úzce spojil pojem archetypu s uměním, a to v knize Art and 
the Creative Uncouscious. Archetyp v interpretaci Neumanna není absolutní či transcendentní 
princip, ale cosi jako „beztvará struktura“ (v jeho metafoře je to voda), kterou nacházíme  
a vymezujeme prostřednictvím lidské činnosti (kopání studny), která se mění v čase i prostoru. 
A právě umění tím, že prostřednictvím tvořivé individuality nachází za kulturními kánony 
životodárnou energii archetypu, je podle Neumanna jednou u nejdůležitějších sfér, 
                                                 
3 SOURIAU, É.: Encyklopedie estetiky. Victoria Publishing, Praha 1994. 
4 HALL, J. A.: The Jungian Experience: Analysis and Individuation. Inner City Books, Toronto 1986. 
5 HILLMAN, J.: Re-Visioning Psychology. Harperand Row, New York 1975. 
6 JUNG, C. G.: Psychological Reflections. An Anthology of his writings 1905 – 1961. Selected and edited by Jolande 

Jacobi. Ark Edition, London 1986, s. 44. 
7 SOURIAU, É.: Encyklopedie estetiky. Victoria Publishing, Praha 1994, s. 59. 
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prostřednictvím kterých můžeme znovu obnovovat svůj vztah k univerzu, spojit povrch 
s hloubkou. A Neumann má za to, že moderní člověk musí kopat hodně hluboko, aby našel  
a vytvořil svůj střed.  

Jedním z autorů, kteří kategorii archetypu udomácnili se v estetice, byl Gaston Bachelard. 
Jeho interpretace této kategorie se od jungovské liší hlavně tím, že Bachelard považoval 
archetypy především za „živly“ básnického, resp. uměleckého snění. Živly chápal nejen 
obrazně, ale i doslovně – jako čtyři základní antické živly, které představují základní „obrazivé 
síly materiální obraznosti”. Bachelard pak uměleckou obraznost analyzuje „podle toho, zda je 
svázána s ohněm, vodou, vzduchem, nebo zemí“8. Tyto „obrazivé síly materiální obraznosti“ 
považoval Bachelard za nevědomý základ a jednotící faktor tvorby daného umělce; ony jsou 
„odpovědné za to“, že umělec je přitahován jistými aspekty skutečnosti, oslovován jistými 
tématy či shluky symbolů, které Bachelard nazývá „kulturními komplexy“, a že je „puzen“ 
k jistému způsobu umělecké práce. Základní charakteristikou živlů je podle Bachelarda jejich 
symbolická a hodnotová ambiguita - bez této ambiguity, která k nim přitahuje naši 
obrazotvornost, by nebyly schopny mít na lidskou obrazotvornost tak trvalý a inspirativní vliv. 
Země, voda, oheň i vzduch jsou skutečně ambiguitní: jsou pro člověka základními hodnotami, 
něčím, bez čeho by se ve své každodenní existenci nemohl obejít, ale zároveň něčím, co jej 
v jeho existenci ohrožuje: povodně, požáry, zemětřesení a větrné smrště ukazují, že živly se 
ještě i dnes vymykají lidskému ovládnutí a spoutání, tj. člověka přesahují. 

V oblasti literární teorie využil teorii živlů a archetypální analýzu Nathorp Frye. Živly 
nazývá „gramatikou literární představivosti”, i když jich uvádí pět, neboť počítá i éter9.  

Feministická kritika Jungova pojetí archetypu Anima-Animus  

Archetyp Animy a Anima se u Junga objevuje v kontextu jeho teorie individuace – tedy 
psychického vývoje individua. V práci Člověk a jeho symboly se touto problematikou zabývá 
jedna z nejbližších Jungových spolupracovnic a přítelkyň Marie-Louisa von Franz (v samostatné 
práci rozebírala problém animy a anima v oblasti pohádek10. Poněvadž však Jung řídil celou 
práci na této knize do detailů, schválil před svou smrtí texty svých spolupracovníků, můžeme 
předpokládat, že myšlenky z této části jsou autenticky jungovské. „Já“ se v procesu individuace 
setkává nejen se svým stínem, který se „ve snech a mýtech objevuje jako osoba stejného pohlaví 
jako snící“11, ale objevují se zde i jiné „vnitřní osoby“: „Pokud je snící muž, objeví se v jeho 
nevědomí ženské personifikace; v případě ženy to bude osoba mužská. Tato druhá symbolická 
osoba se často objeví za stínem, a vnáší do situace nové a odlišné problémy“12. Podle Junga „je 
žena kompenzována maskulinním elementem, a tedy její nevědomí má takříkajíc maskulinní 
otisk. To vede k závažné odlišnosti mezi muži a ženami; v této souvislosti jsem nazval 
projektující faktor v ženách animem, což znamená mysl nebo ducha. Animus koresponduje 
s paternalistickým Logem tak, jako anima koresponduje s mateřským Erosem...“13. Anima má 
dva aspekty – negativní, projektovaný do podoby femme fatale, a pozitivní, umožňující muži 

                                                 
8 BACHELARD, G.: Voda a sny. Mladá Fronta Praha 1997, s. 10. 
9 FRYE, N.: Anatomy of Criticism. Princeton University Press, Princeton 1957. 
10 VIZ VON FRANZ, M.-L.: Animus and Anima in Fairy Tales. Inner City Books, Toronto 2002. 
11 VON FRANZ, M.-L.: The Process of Individuation. In: Jung, Carl Gustav and M.-L. von Franz, Joseph  

L. Henderson, Jolande Jacobi, Aniela Jaffé: Man and His Symbols, Laurel, 24th printing, New York 1984, s. 175. 
12 Ibid, s. 186. 
13 LAUTER, E. - RUPPRECHT, C. CH. EDS.: Feminist Archetypal Theory. Interdisciplinary Re-visions of Jungian 
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navázat spojení se svým nevědomím. Na rozdíl od Animy, která se projevuje nejčastěji ve formě 
erotické fantazie, má Animus tendenci se projevovat ve formě skrytého „přesvědčení“. Podobně 
jako je charakter mužské Animy určen především jeho matkou, je charakter ženského Anima 
ovlivněn jejím otcem. Také Animus se může projevit negativně jako démon smrti, nebo 
pozitivně jako most, který ženě umožní napojit se na tvořivou činnost. Další autorka, zabývající 
se problematikou tohoto archetypu, Emma Jung, vymezuje Anima jako „duchovní sílu“14. Podle 
Junga pak člověk, který se skutečně poctivě vyrovnává s překážkami a protikladnými 
tendencemi své psychiky, dospěje k fázi „Já“ (self), která se stává dynamickým ohniskem jeho 
psychického života a dokáže harmonizovat jeho protikladné tendence. V této myšlence 
nacházejí někteří autoři, např. Větra Tydlitátová, ozvěnu kabalistické koncepce, i když Kabala 
spojovala mužský element s láskou a ženský se sílou.  

Feminizmus na jedné straně uznává skutečnost, že Jung a jeho následovníci se zasloužili  
o pozitivní hodnocení femininity - Jung explicitně tvrdil, že pro moderního muže je zvlášť 
nebezpečné opomíjet své femininní atributy15, a také prosazoval názor, že pro muže i ženy jsou 
dostupné a potřebné oba póly, tj. maskulinní i femininní vlastnosti – dodejme: kulturně 
definované. V tomto bodě, kdy si uvědomíme, že kvality, které Jung připsal Animě a Animovi 
jsou kulturně podmíněné a tedy historicky proměnlivé, začíná etapa reinterpretace, jejíž cílem je 
„reformulovat základní Jungovy koncepty tak, aby adekvátněji reflektovaly ženskou 
zkušenost“16. Tato reinterpretace je umožněna chápáním archetypu spíše jako názvu pro 
symbolické vyjádření událostí a vztahů, které přetrvávají v lidských dějinách proto, že souvisí se 
základními lidskými zkušenostmi – zrodu, smrti, pohlaví, psychického vývoje, a dalšími, a ne 
jako apriorní či vrozenou tendenci psychiky. Hall dokonce tvrdil, že v souvislosti s tím, že 
„mužská a ženská role se stále více diverzifikuje, jak se dnes děje, fenomenologie animy  
a anima dojdou podobných změn, konzistentních s její funkční úlohou v psychice“17. Jak 
poznamenává Lauter, všechny obrazy Anima, které uvádí Emma Jung: „pták-monstrum, 
chtonický duch ohně a drak jako maskulinní – všechny tyto obrazy mohou být ve světle 
současného výzkumu mytologie bohyně interpretovány také jako femininní“18. Feministická 
reinterpretace nevychází z předpokladu apriorně či esenciálně odlišného charakteru ženské  
a mužské zkušenosti, ale zaměřuje se na jejich aktuální obsah. Nepopírá, že existuje základní 
lidská zkušenost dvojice pohlaví, ale odmítá, že je možné vymezit obsah těchto kategorií tak, jak 
to udělal Jung a někteří jeho následovníci, kteří jejich protiklad formulovali v duchu dlouhé 
tradice evropské filozofie jako protiklad těla a duše, hmoty a mysli, přírody a kultury, pasivity  
a aktivity, rozumu a emocí. Feministické autorky tvrdí, že spolu s měnící se zkušeností žen se mění  
i obsah archetypu Animy, který je u Junga silně spjat s mateřstvím a sexualitou - možná proto, že byl 
formulován muži žijícími v patriarchální společnosti (a můžeme jej tedy pokládat spíše za jejich 
projekci, než za výraz skutečných zkušeností žen). Signifikantní je i skutečnost, že nejen všechny 
příklady obrazů mužské Animy, ale i ženského Anima jsou v knize Člověk a jeho symboly 
dokladovány výtvarnými díly mužů. Již následovnice Junga Emma Jung, i když vymezovala Animu  
a Anima v Jungových intencích, naznačila jisté problémy: píše, že „ženy si nemohou dovolit být 
spokojené se situací, kdy se jejich duchovní hodnoty projektují do mužů“19, tj. kdy je jakýkoliv projev 
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duchovní síly, silného přesvědčení, tvořivého výkonu, řídících schopností u žen interpretován jako 
projev jejich Anima a často hodnocen negativně (jako vědomou částí ženské duše nezvládnutý). Podle 
Lauter a Rupprecht „musíme zkoumat, co si představují, sní, cítí a myslí ženy“20, abychom byli 
schopni reformulace této dvojice archetypů. Estella Lauter dospěla k závěru, že může dojít i k jejich 
zániku, a to na základě zkoumání, zda a jak se jungovské archetypy matky a Anima objevují v dílech 
umělkyň-výtvarnic dvacátého století21. Výsledkem jejího zkoumání byl poznatek, že výskyt archetypu 
matky je poměrně častý, ale jeho obsah se liší od toho, který mu připsal Erich Neumann, zatímco 
obrazy Anima, které by odpovídaly Jungovské definici, bylo těžké najít. Na základě analýzy skupiny 
obrazů dospěla k závěru, že v umění dvacátého století se naopak objevují díla symbolicky ztělesňující 
tendenci žen o nalezení své vlastní identity, provázené procesem „vyvázání femininních archetypů 
z maskulinního kulturního obalu“22. Je to proces, který trvá poměrně krátce, a proto i můj dnešní 
pokus o interpretaci jednoho obrazu, který podle mého názoru svědčí o existenci výše popsaného 
procesu, je třeba chápat jako mapování dosud „nezakresleného“ prostoru.  

Remedios Varo: Žena, vycházející z ordinace psychoanalytika  

 
Obraz španělské surrealistické malířky Remedios Varo se svým názvem přímo nabízí  

k interpretaci. Varo se zajímala o psychoanalýzu, hlavně o koncepci C. G. Junga i teoreticky,  
a zaujímala k ní ironický postoj, což je snad patrné i z jejího obrazu. Navíc byla jednou z těch 
několika žen v rámci surrealistického hnutí, které se vydaly prozkoumat své „ženské“ 
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21 Ibid. 
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nevědomí23. Spolu s další členkou surrealistické skupiny Eleonorou Carrington, se kterou po 
svém příchodu do Mexika navázala úzké přátelství a umělecké partnerství, se společně vydaly 
na „průzkum zdrojů či pramenů“ (název jednoho z obrazů Varo) své ženské identity. Proto se 
dalo očekávat, že dílo Remedios Varo může přinést nové interpretace symbolů, které odkazují  
i k jungovským archetypům. 

A skutečně, již název obrazu explicitně identifikuje jeho námět: vztah ženy  
a psychoanalýzy. Dalším odkazem je cedulka na dveřích, ze kterých žena vychází, s nápisem 
Doctor F. J. A., což jsou zkratky jmen Freuda, Junga a Adlera. Najdeme zde i známé jungovské 
symboly – masku jako symbol archetypu Persony, studnu jako symbol nevědomí24. Ovšem 
kontext, ve kterém jsou tyto symboly použity, neodpovídá jungovské představě Anima jako té 
části, kterou by si měla žena vědomě osvojit, akceptovat a zharmonizovat se svou základní 
ženskou identitou25. 

Varo tyto symboly včleňuje do symbolické struktury, která zdůrazňuje ženské symboly, 
jako je např. kruh jako základní kompoziční princip jejího obrazu, do jejíhož středu je žena 
umístěna, a časová lokalizaci jejího příběhu do noci. I samotný příběh a jeho ústřední motiv nás 
vedou k jiné interpretaci cesty za vlastní identitou, než pro ženu přichystala psychoanalýza: žena 
podobající se na samu autorku si svého Anima neosvojuje, ale se jej symbolicky zbavuje 
„utopením“ hlavy, který podle Kaplan zobrazuje hlavu jejího otce ve studně26. Varo si k tomuto 
obrazu poznamenala, že to by snad měla žena udělat, když odchází od psychoanalytika. 
Interpretace tohoto aktu však není tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát: 
symbol vody zde nacházíme v podobě studny, která k sobě váže ambivaletní významy. 
Symbolické „utopení“ otcovy hlavy ve vodě studny tedy můžeme interpretovat jako akt, kterým 
se žena zbavuje svého Anima-otce, který reprezentoval to, co jí bránilo v dosažení své identity 
(hlava jako symbol racionality a zde možná i jako maska) nebo také jako akt, kterým mu dává 
šanci spojit se se živlem nevědomí; překážkou této interpretace je však skutečnost, že se vodě 
vrací pouze hlava se zavřenýma očima, tedy cosi mrtvého, i když bychom mohli argumentovat, 
že voda v podobě tzv. živé vody má i schopnost umožnit znovuzrození. Studna sice bývá někdy 
symbolicky interpretována jako pramen, zdroj životodárného nebo očistného procesu, 
v interpretaci Neumanna pak jako místo, kolem kterého se soustřeďují siločáry života komunity 
(význam studní pro vesnici), tj. symbol, který poukazuje na přesahování tohoto života, neboť 
sahá kdesi hluboko ke kořenům, odkud tryská voda; ovšem na obraze Remedios Varo je její 
hladina zobrazena jako zrcadlící, a tedy je zde spíše symbolem povrchu a stojaté vody. A stojaté 
vody jsou „kontejnery špíny“27, tzv. mrtvé vody, ve kterých se množí nezdravé zárodky, a které 
jsou zdrojem nemocí. Navíc žena vycházející z ordinace psychoanalytika míjí studnu - tento 
významný symbol samotného pojmu archetypu bez toho, aby na něj vůbec pohlédla: proto, zdá 
se, nemůžeme tuto pozitivní interpretaci studny použít. I tyto aspekty obrazu nám naznačují, že 
Varo, i když mnohé archetypální symboly používá, kontextem, do kterého je začleňuje, jim 
umožňuje jinou interpretaci. Na druhé straně však kolem studny nacházíme proužek trávy – 
jediného zástupce živé přírody na obraze kromě ženy, se kterou jej spojuje zelená barva.  

                                                 
23 CHADWICK, W. :Women Artists and the Surrealist Movement. Thames and Hudson, London 1985. 
24 NEUMANN, E.: Art And The Creative Uncouscious. Four Essays. Routledge, London 1959.  
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Obraz Remedios Varo je tedy spíše obrazem cesty za „zrozením“ ženského „Já“, které 
symbolizuje vynořující se hlava ženy s bílými vlasy, a které je znázorněno jako podmíněné 
vymaněním se z vlivu otce (muže), resp. spojené s aktem reinterpretace jungovských 
archetypálních symbolů. Varo tedy míjí bez povšimnutí archetyp nevědomí, symbolizovaný 
studnou, a zbavuje se reprezentanta archetypu Anima. Nechává také padnout svou masku – 
Personu, která umožní odhalit její „obraz duše“. Jungovský archetyp Persony jako masky, 
kterou jednotlivec používá ve styku s vnějším světem, na rozdíl od „Já“ (self), které je skryto 
uvnitř, nacházíme ve spodní části dvojité hlavy ženy, která směřuje pohybem zřaseného pláště 
dolů, ale dvěma rohy stoupá také vzhůru – pohyb naznačuje, že maska spadla z tváře ženy 
(maska a tvář jsou si podobné) a umožnila jí směřovat nahoru do volného prostoru; je 
signifikantní, že „dům“ připomínající pevnost nemá střechu. Ovšem žena zůstává dále zahalena 
do oděvu - podle jungovské psychologie je i oděv součástí Persony, jejímž posláním je zakrýt 
individuální vnitřní Já před slídivými pohledy jiných lidí28. Ji ní lidé ale na obraze nejsou – Varo 
tak možná naznačuje, že žena se musí zbavit svého vlastního vnitřního pohledu, musí změnit své 
sebe-pochopení. Oděv ženy na jejím obraze snad připomíná mnišský hábit – Varo v mládí 
navštěvovala klášterní školu; snad naznačuje i tvar ženských genitálií a hlava s vousy pak 
mužské sperma. Vlající vlasy vynořující se ženy mohou být aluzí na několik důležitých 
symbolů: můžeme je pojímat jako křídla ptáka, ke kterému se Varo ve své tvorbě velmi často 
vrací a který má v její symbolickém světě důležitý význam. Pták symbolizuje volný pohyb 
vzduchem - živlem tradičně asociovaným s mužskostí. Pták zastupuje ducha nejen v křesťanské 
symbolice (holubice jako symbol Ducha svatého), např. staroegyptským symbolem duše byl 
pták s lidskou hlavou. Varo tedy obrací tradiční asociaci mužskostí se vzduchem a se směrem 
nahoru, a ženskostí s vodou a se směrem dolů (patrných např. i z piktogramů mužského  
a ženského pohlaví), když mužskou hlavu nechává padat do hlubin, a ženskou nechává pomocí 
křídel stoupat vzhůru. Ovšem Varo opět nezapomíná na jejich vzájemnou podmíněnost: 
propojuje vlasy ženy a hlavu s vousy muže společnou barvou – bílou, která symbolizuje, kromě 
jiného, možnost nových začátků29. Motiv přeměny ženy na ptáka je v díle Remedios Varo velmi 
silný (obraz Stvoření ptáků, křídla připevněná na loďce, ve které se žena vydala na Průzkum 
pramenů řeky Orinoko, obraz Měsíční hudba a další). Tady je možná asociace s výrokem Luce 
Irigaray, která píše: „Když už jsme jednou opustily vody dělohy, musíme si vytvořit prostor ve 
vzduchu, ve kterém strávíme zbytek svého času tady na zemi – vzduch, ve kterém se můžeme 
volně pohybovat a projevovat. Jednou dávno jsme byly ryby. Zdá se, že jsme předurčené 
k tomu, abychom se staly ptáky. Ale to se bude moci stát až potom, když si svobodným 
pohybem svého těla obsadíme vzdušný prostor“30. Lauter vidí v rozevlátých vlasech náznak 
srpku měsíce jako dalšího ženského symbolu31; měsíc je také součástí trůnu egyptské bohyně 
Isis, který měl tvar koule s nahoře položeným půlměsícem. Řecká Artemis byla původně 
identifikována s nocí a měsícem (dvojče Apollóna jako boha slunce a dne) a i její římská 
paralela bohyně Diana je znázorňována s půlměsícem na hlavě. Clarissa Pinkola Estés, také 
žačka C. G. Junga, praktikující ženskou psychoterapii a hlubinnou analýzu mexických pohádek 
upozorňuje na to, že vlasy jsou v symbolice ženských bohyní obrazem myšlenek. Skutečnost, že 
Remedios Varo se orientovala na ženskou symboliku, spjatou s předřeckým období, kdy byly 

                                                 
28 JACOBI, J.: Symbols in an Individual Analysis. In: JUNG, CARL GUSTAV AND M.-L. VON FRANZ, JOSEPH L. 

HENDERSON, JOLANDE JACOBI, ANIELA JAFFÉ: Man and His Symbols. Laurel, 24th printing, New York 1984, s. 350. 
29 ESTÉS, C. P. : Women Who Run With the Wolves. Myth and Stories of the Wild Woman Archetype. Ballantine 

Books, New York 1997. 
30 IRIGARAY, L.: Božské ženy. In: časopis ASPEKT č. 2,, Bratislava 1996, s. 8. 
31 LAUTER, E. - RUPPRECHT, C. CH. EDS.: Feminist Archetypal Theory. Interdisciplinary Re-visions of Jungian 

Thought. The University of Tennessee Press,. Knoxville 1985, s. 69. 



 

 60 

ženské bohyně byly chápány jako „jedno, ze kterého vzniklo mnohé“ (hinduistická Kali Ma, 
egyptská Isis), kdy byly považovány za nositelky vědění a byly jim přisuzovány pozitivní 
vlastnosti jako moudrost, moc a spravedlnost, je možné podpořit i tím, že Varo se zajímala o 
tantrizmus, který zdůrazňuje kult ženy, a teozofii Heleny Blavatské, která se ve své knize Isis 
závoje zbavená obrátila k egyptské i východní moudrosti a usilovala o spojení filozofie, vědy  
a náboženství.  

Věci, které nacházíme v košíčku, který žena nese ve své pravé ruce: cumlík, budík, klíč  
a brýle, spolu s několika pramínky snad z otcových vousů nazvala Varo se svých poznámkách 
„psychologickým odpadem“32. I tyto symboly jsou ambivalentní, všechny však zastupují lidské 
vynálezy – klíč je symbolem tak otevírání, jak i zavírání, a jeho předobrazem může být egyptský 
symbol věčného života v podobě kříže s kroužkem nahoře; cumlík je sice zdrojem potěšení, ale 
zároveň jeho náhražkou; brýle jistě mohou symbolizovat tak pohled zaostřený, jak  
i neadekvátní; a hodiny jako symbol času mohou zdůrazňovat jeho kontinuitu, nebo  
i diskontinuitu. Všechny tyto symboly mají nepochybně daleko více interpretačních rovin. Navíc 
nevíme, zda se žena chystá do studny odhodit také tento „odpad“, či si jej ponese svým životem 
dále. 

Protože autorka používá jasně oddělené plochy téměř čistých základních barev, můžeme 
se domnívat, že i barvy zde nesou symbolické významy. Je zřejmé, že oblast barevné symboliky 
je velmi tenkou interpretační půdou, neboť množství existujících barev a jejich odstínů je 
v jednotlivých kulturách nositelem různých symbolických významů, mnohdy i protikladných. 
Snad použití čtyř až pěti základních barev může odkazovat k prazákladu naší existence, ke 
čtyřem živlům – černá jako barva země, červená a žlutá jako barva ohně, bílá jako barva 
vzduchu a zelená jako barva vody. Ovšem význam barev na obraze můžeme interpretovat  
i jinak: Remedios Varo se zajímala i o alchymii, a zelená barva, kterou je „vybavena“ základní 
postava obrazu, je v evropské alchymii znakem pro silné rozpouštědlo, lučavku královskou 
(aqua regia) neboli královskou vodu, znázorňovanou „ženským“ trojúhelníkem směřujícím 
vrcholem dolů – a tento trojúhelník zde nacházíme. Lučavka královská měla v alchymii 
významné místo, neboť je vůbec nejsilnějším známým rozpouštědlem, které rozpustí i velmi 
silné kovy včetně zlata (jeden internetový zdroj uvádí, že všechny kromě stříbra). Zelená je 
poměrně často interpretována jako barva naděje, vzkříšení, obnovy života, zdraví, svobody – 
znamená volnou cestu. V čínské symbolice zastupuje ženský pra-princip jin, zatímco bílá 
zastupuje jang. Můžeme dodat, že ve starém Egyptě „považovali všechno červené za 
nebezpečné a škodlivé“33. Architektonické pozadí, které připomíná baštu nebo opevnění spolu  
s technicky detailně zobrazenou dlažbou (podobnou „scénu“ pro svůj „ženský“ příběh Remedios 
Varo použila také např. v obraze Volání také z roku 1961, který je vášnivější obdobou Ženy 
vycházející z ordinace psychoanalytika), může být důležitou narážkou na to, že se 
psychoanalytická teorie opevnila a stala baštou, která odolává nájezdům jiných názorů. Podle 
názoru Luce Irigaray v psychoanalýze nemá ženský hlas místo – naopak, jsou to právě 
psychoanalytikovy interpretace toho, co žena říká, co ji často přivádí k hysterii34. Žena však tuto 
hradbu – a tedy své vymezení psychoanalýzou - nechává za sebou a její pohled směřuje dopředu 
s nadějí, symbolizovanou snad i jejím zeleným pláštěm.  

Můžeme tedy uzavřít, že z kontextu obrazu Varo je zřejmé, že přijímá princip jednoty  
a kruhovosti jako základní a původní, ze kterého se vyčleňují opozice nahoře a dole (chodník 
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zrcadlí mraky), mužské a ženské (hlava vykazuje znaky mužské, vynořující se hlava znaky 
ženské, a Persona-maska znaky androgynní), temné a světlé (prolínající se barvy stěn 
architektury), tj. opozice, která nemají podobu dualit. Z kontextu obrazu Varo je také zřejmé, že 
zde není zobrazen Animus (reprezentován mužem-otcem) jako spirituální část ženy, která má 
v její identitě úlohu pozitivně harmonizovat tíhnutí ženy k tělesnosti. Naopak, Varo zde 
zobrazuje ženu, která se osvobozuje nejen od psychologického vlivu otce (je známo, že otec 

Varo byl laskavý, ale autoritativní a Varo jej v dětství obdivovala), ale i psychoanalýzy, 
reprezentované třemi jejími „otci“ Freudem, Jungem a Adlerem. Žena se odhodlaně vydala na 
cestu sebepoznání a sebeuvědomění (její pohled je pevný, přímočarý i když trochu skrývající), 
její vlasy vlají vzhůru a jejich pohyb je vlnitý (vlnovka je dalším členem skupiny ženských 
symbolů – had nebo voda), zatímco vousy muže jsou charakteristické svou lineárností  
a ztuhlostí. Z porovnání vyplývá, že ženská postava je zobrazena jako celistvá, dokonce v sobě 
obsahuje dvě podoby ženy (masku-Personu a ženu bez masky), zatímco mužský pól zde 
zastupuje hlava se zavřenýma očima, oddělená od těla, a tedy mrtvá. Pohyb hlavy-Anima 
směřuje u Remedios Varo dolů a navíc ke spojení s vodním živlem, naopak ženská hlava 
směřuje nahoru ke spojení s živlem vzduchu, což je v rozporu s jungovskou interpretací Animy  
a Anima. Lauter interpretuje zbytek hábitu, zakrývající ústa vynořující se hlavy ženy jako znak 
toho, že žena se sice rodí, ale nemůže ještě mluvit, protože muž-otec je ještě přítomen35. 
Z pohledu Estés je možné i tento „závoj“ interpretovat pozitivně jako volbu ženy samotné 
uchovat si část své osobnosti pro sebe. Ve vztahu k psychoanalýze zde cítíme jistou ambiguitu: 
žena vychází z ordinace psychoanalytika – nebyl to tedy právě on, kdo jí pomohl zbavit se 
„psychologického odpadu“? Opravdu: klasická psychoanalýza a v ještě větší míře jungovská 
analytická psychologie inspirovala feministické výzkumy hlubinné ženské psychologie, a sám 
Jung svým archetypem Anima-Animus inicioval uvědomění si nutnosti existence obou stránek 
v každé lidské bytosti. Jung a jeho následovníci, hlavně Erich Neumann kladli také velký důraz 
na pozitivní valorizaci archetypu Velké Matky. Přece však zůstali u tradičního chápání  
a vymezení ženskosti a s nimi spojených symbolických asociací.  

Právě ženy-umělkyně, z nichž dílo jedné jsem se zde pokusila interpretovat, přispěly k narušení 
tradičního chápání archetypu Animy-Anima ještě dříve, než došlo k jeho explicitní teoretické kritice z pera 
feministických autorek: obraz je z roku 1961, kniha Člověk a jeho symboly z roku 1964 (fakticky ukončená 
smrtí Junga v roce 1961), a poprvé vystoupily feministky s kritikou Junga v roce 197636. Podle Estelly Lauter 
reprezentují tyto umělkyně nový, v té době vznikající archetyp, který autorka z nedostatku lepšího názvu 
nazvala archetypem „nezávislé ženy“, která svou identitu teprve hledá.  

Závěr 

Podle Jungových slov je pro dnešního moderního člověka životně nezbytné uchovat si 
napojení na energii kolektivního nevědomí. Našim cílem bylo umožnit napojení se na kolektivní 
nevědomí prostřednictvím archetypálních uměleckých symbolů nacházejících se na obraze 
Remedios Varo a to jejich reinterpretací, která by narušila jejich „patriarchální“ obal, ve kterém 
nám je předkládá velká část dějin evropské kultury a umění, a umožnila tak jejich propojení se 
zkušenostmi žen.  

                                                 
35 LAUTER, E. - RUPPRECHT, C. CH. EDS.: Feminist Archetypal Theory. Interdisciplinary Re-visions of Jungian 

Thought. The University of Tennessee Press,. Knoxville 1985, s. 70. 
36 Ibid, s. 6. 
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Summary 

The contribution concentrates on the interpretation of the artwork by Remedios Varo 
Woman Leaving the Psychoanalyst’s Office with the aim at offering feminist reinterpretation of 
the Jung’s Anima-Animus archetype.The author claims that the term archetype has its place in 
the area of Aesthetics and supports the idea that archetypes are subjected to changes during the 
time in accordance to the changes of basic human experiences. To document the idea, she points 
out to the contents of Jung’s terms Anima and Animus and claims that they need to be 
reinterpreted in accordance with recent women’s experiences, exemplified by the detailed 
analyses and explanation of the usage of symbols, structure and meaning of the artwork in 
question. 
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Pohled C. G. Junga na potřebu tradice a autority ve vývoji lidstva 
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C. G. Jung`s View of Development of Mankind and the Need of 
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Abstract: The paper deals with C. G. Jung`s thoughts about the process of psychological 
development of Mankind, presents its beginning as ‘Participation mystique‘, describes the 
process as removing of collective projections and mentions C. G. Jung`s conclusions about what 
led to ‘uprooted consciousness‘ of a modern man. It also shows C. G. Jung and H.-G. 
Gadamer`s theoretical correspondence about the need of social rehabilitation and restoration 
of the role of tradition and authority to help to prevent ‘another psychical epidemics‘ among 
western societies.  
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Úvod 

Carla Gustava Junga obvykle chápeme jako hlubinného psychologa, respektive zakladatele a 
hlavního představitele analytické psychologie. Ve svých teoretických dílech C. G. Jung ovšem 
často překročil úzký rámec empirické vědy. Pomocí amplifikací (hledání historických 
souvislostí a paralel) a hermeneutických metod výkladu empiricky získaného materiálu často 
dospěl až k tezím a tvrzením s filosofickým obsahem, které se dotýkaly mnoha oblastí 
filosofického zájmu.  

Téma, jehož zpracováním se nejvíce proslavil, byl popis procesu individuálního 
psychického zrání – individuace. Ve svých pracích ovšem občas přešel i k obecným úvahám o 
psychickém vývoji lidstva jako celku, který je podle něj možné chápat jako jakousi postupnou 
kolektivní individuaci, trvající staletí a bez předem známého konce. Ve svých úvahách se C. G. 
Jung kromě „stahování projekcí“ zabýval také rolí tradice a autority a především důsledky jejich 
absence – vznikem takzvaného „vykořeněného vědomí moderního člověka“. Vzhledem k tomu, 
že tyto Jungovy úvahy nejsou příliš známé a přitom podle nás mají vysokou filosofickou 
hodnotu, a k tomu ještě vykazují pozoruhodnou blízkost k tvrzením H.-G. Gadamera z jeho o 
mnoho let později napsané Pravdy a metody a dalších již i česky vydaných překladů jeho děl, 
rozhodli jsme se jim věnovat následující příspěvek.   



 

 66 

C. G. Jung byl přesvědčeným zastáncem myšlenky vývoje celého lidstva nejen v rovině 
biologicko-evoluční, ale také v rovině psychologické. Důrazně však trval na tom, že na tento 
proces se dá usuzovat pouze zpětně. Marxův či Hegelův historicismus s jejich výhledy a 
„jistými“ prognózami budoucího vývoje lidstva pro něj byly nepřijatelné a považoval je za 
dogmatické a v konečném důsledku pro lidstvo zhoubné. Jeho přesvědčení o historickém 
psychickém vývoji lidstva bylo založeno na antropologických poznatcích Jungovy doby a také 
na historických pramenech zpřítomňujících kultury minulosti. 

Lidstvo jako celek se podle C. G. Junga v průběhu dějin postupně vyvazovalo z velké sítě 
nevědomých projekcí1 a tento proces oprošťování (se) od nadvlády nevědomí, pudů a instinktů 
stále pokračuje a je možné jej dokonce považovat za teleologický, i když bezpečná znalost jeho 
účelu je nám podle C. G. Junga zatím odepřena.2 

Původně se tedy lidstvo (psychicky) neoddělovalo od okolní přírody, ale naopak se s ní 
identifikovalo – tento stav byl antropology počátku 20. století označen jako „participation 
mystique“.3 

 Tato identita subjektu s objektem však není ničím, s čím bychom se dnes již nemohli 
setkat, v rámci koncepce analytické psychologie mu odpovídá nejen myšlení primitivních 
národů, ale rovněž duševní stav ranného dětství a konečně i nevědomí dospělých civilizovaných 
osob vykazuje tyto rysy.4 „Z tohoto počátečního stavu identity se pozvolna vyvíjí sebeuvědomění 
jdoucí ruku v ruce s rozlišováním subjektu a objektu. Důsledkem tohoto rozlišování bylo zjištění, že 
určité vlastnosti, původně naivně přisuzované objektu, jsou ve skutečnosti subjektivní obsahy. Antičtí 
lidé už sice nevěřili, že jsou červenými papoušky nebo krokodýlovými bratry, ale i tak byli ještě v zajetí 
magických fantazií.“5 

Podle C. G. Junga se tak projevuje hluboko v lidské povaze bytí spočívající směřování 
k uvědomění, mravní svobodě a kultuře, ovšem průvodním jevem tohoto procesu je častá 
„trýzeň vědomí, morální konflikt a nejistota vlastního myšlení“6, tak charakteristická pro 
moderního člověka: „Tento úkol je tak neslýchaně obtížný, pokud vůbec se má jeho řešení kdy podařit, 
že ho lze dosáhnout jen v rozměrech staletí a vykoupit ho nekonečným utrpením a námahou v boji se 
všemi těmi silami, jež nás neustále chtějí přemlouvat ke zdánlivě lehčí cestě neuvědomění.7 

Historický proces „odduševňování světa“, který se uskutečňuje skrze stahování 
kolektivních projekcí, se z perspektivy analytické psychologie nejzřetelněji projevuje ve vývoji 
náboženských představ. C. G. Jung byl přesvědčen, že vše, co má ve vnějším světě božský a 
démonický charakter, se postupně bude ukazovat jako pocházející z duše člověka.8 „Proto čas 
od času bohové umírají, protože člověk náhle zjistí, že nic neznamenají, že to jsou lidskou rukou 
stvořené, ze dřeva a kamene vytvo-řené zbytečnosti.“ 9  

Nejprve byla „božská“ veškerá příroda, potom se v ní osamostatnily „síly“, které byly 
člověkem personifikovány jako bohové. Tito bohové sídlili na obtížně přístupných, 
                                                 
1 „Vše co je nevědomé, je projikováno, tj. jeví se jako vlastnost nebo chování objektu. Teprve aktem sebepoznání 
jsou pak příslušné obsahy subjektem integrovány, tím odděleny od objektu a uznány za psychické fenomény.“ 
JACOBI, J.: Psychologie C. G. Junga, s. 48. 
2 To je ovšem veskrze nenáboženský názor, všechna náboženství světa, respektive všechny uzavřené ideologické 
systémy tuto odpověď samozřejmě poskytují. 
3 Termín pochází od badatele Levy-Brühla. Je velice těžké najít přesný překlad do češtiny, vždy je třeba použít více 
pojmů. Nejblíže je snad překlad „tajuplná účast“ či „tajuplné spojení“.  
4 SHARP, D.: Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, s. 110. 
5 JUNG, C.G.: Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, s. 204. 
6 Ibis, s. 89.  
7 Ibid. 
8 JUNG, C.G.: Výbor z díla IV.Obraz člověka a obraz Boha, s. 114. 
9 JUNG, C.G.: Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, s. 108. 
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nebezpečných a tajemných místech, žili „v nadlidské moci a kráse na vrcholu zasněžených hor 
nebo temnotě jeskyň, lesů a moří.“.10 

Když se člověku podařilo rozšířit svou moc a snadný přístup i do těchto míst, byli bohové 
přinuceni k ústupu „na nebesa“. „Později se spojili v jednoho boha a pak se stal tento bůh 
člověkem.“11 Když pak byla prohledána i „nebesa“ a Bůh na nich opět nalezen nebyl, bylo jako 
Jeho příbytek určeno lidské nitro. Právě takto se dnes někdy interpretuje Ježíšovo poselství - 
„onen slavný, mnohokrát přetřásaný výrok o tom, že království boží vůbec nepřijde zjevně, 
pozorovatelně, nýbrž že je „ve vás“ “.12 

Věda však v posledních dvou stech letech (podstatný krok podle Junga učinilo především 
osvícenství v 18. století13) tento vývoj, historický proces proměny lidstva, obzvláště v otázce 
náboženství nesmírně urychlila, a tato skutečnost vyústila v jistý paradox dnešní doby, kdy 
„naše sebeuvědomění stále značně zaostává za naším skutečným věděním“.14: „…v naší době se 
zdá, že dokonce i tento bohočlověk sestoupil ze svého trůnu rozplynul se v obyčejném člověku. 
Asi proto je jeho místo prázdné. Moderní člověk potom však trpí pýchou (hybris) vědomí, která 
se blíží chorobě“.15  

Tato chorobná pýcha je příčinou častého přetnutí všech vazeb s minulostí, jež vede ke 
vzniku „vykořeněného vědomí“ člověka, které je mimo jiné charakteristické tím, že „bezmocně 
podléhá jakékoli sugesci, což v praxi znamená, že je náchylné k psychickým epidemiím“.16 Mezi 
tyto psychické epidemie C. G. Jung řadil všechna kolektivní hnutí, všechny „-ismy“, které byly 
tak charakteristické pro osud dvacátého století. Silou, která podle něj může lidem pomoci těmto 
psychickým epidemiím čelit, je jednak společenská (vědecká) rehabilitace jisté formy 
náboženského smýšlení a jednak s tím související neideologické obnovení důležitosti role 
tradice a autority v moderní společnosti.  

C. G. Jung však neměl na mysli nějaký psychický „krok zpět“ celé společnosti, rezignaci 
na vývoj, on věřil v její pokrok. Jak tradici, tak autoritu ale považoval za nutné začít 
celospolečensky chápat nově – nedogmaticky. Jejich roli pro jedince totiž považoval za velmi 
těžce nahraditelnou. Byl také zastáncem myšlenky, že psychologicky je lidstvo jako celek 
v základních věcech ještě ve „stavu dětství“, tedy ve stupni vývoje, jenž není možné přeskočit. 
Proto také v první polovině 20. století tvrdil, že „zdaleka nejvíc lidí potřebuje autoritu, vedení a 
zákon“.17  

Člověk přirozeně duševně inklinuje k přijetí „něčí“ ochrany a poskytovateli této ochrany, 
jistoty a bezpečí je vždy ochoten přiznat odpovídající autoritu. Tato ochrana, aby byla 
prospěšná, nesmí ale člověka příliš omezovat a „ochránce“ si nesmí svou autoritu vynucovat. 
Z tohoto důvodu tuto autoritu podle C. G. Junga ztratila katolická církev a všechny totalitní 
režimy a diktatury, které nahradily její místo. 

Velice podobně se tématu autority věnoval také Hans-Georg Gadamer, který byl rovněž 
přesvědčen o důležitosti rehabilitace pozice autority v dnešní společnosti a pokusil se o to ve 
svém díle Pravda a metoda (Wahrheit und Methode)18. Veškerou problematičnost této 

                                                 
10 JUNG, C.G.: Výbor z díla IV.Obraz člověka a obraz Boha, s. 112. 
11 Ibisd. 
12 MACHOVEC, M.: Ježíš pro moderního člověka, s. 66.  
13 JUNG, C.G.: Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, s. 204.  
14 Ibid.  
15 JUNG, C.G.: Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, s. 112. 
16 JUNG, C.G.: Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, s. 204. 
17 JUNG, C.G.: Výbor z díla III. Psychologie a přenos, s. 153.   
18 Česky bohužel tato kniha dosud nevyšla, proto se všechny odkazy a citace v této práci uvedené budou opírat o 
můj autorský překlad z anglické (H.-G. Gadamerem původně kontrolované) verze Pravdy a metody: GADAMER, H.-
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rehabilitace považoval za důsledek přetrvávajícího zkresleného společenského chápání autority, 
jehož původ Gadamer přisoudil osvícenství: „Na osvícenském chápání rozumu a svobody může 
být založeno vnímání konceptu autority jako rozumu a svobodě naprosto protikladné, vlastně 
jako slepá poslušnost.“.19  

Takové chápání úlohy autority ve společnosti Gadamer, shodně s Jungem, považoval za 
ideologicky zkreslené. Poukazoval na skutečnost, že jsou to sice osoby, kdo má autoritu, ovšem 
že tato autorita je v posledku založena nikoliv na nějakém podřízení a opuštění rozumu, „ale 
především v aktu uznání a vědění – jmenovitě toho vědění, že tato osoba je lepší v úsudku a 
vhledu do dané problematiky a z tohoto důvodu její rozhodnutí mají větší váhu, tj. získávají 
přednost před naším vlastním.“20 

Takto se Gadamerovi podařilo prokázat, že základem něčí autority ve svobodné 
společnosti je vždy na rozumu založený a dobrovolný akt jejího přiznání, což podle něj platí 
také pro autority nadosobní: „Dokonce i anonymní a neosobní autorita nadřazeného, která pochází 
z jeho úřadu, není v posledku založena na této hierarchii, ale je tím, co jej činí možným. I zde je jejím 
skutečným základem akt svobody a rozumu, kterým je lepšímu (nadřazenému) autorita poskytnuta 
v zásadě proto, že má o věci širší rozhled nebo je lépe informován – to jest, ještě jednou, protože toho víc 
ví.“21 

Právě takto je podle Gadamera nutno roli autority ve společnosti rehabilitovat, aby se 
zabránilo vymizení její důležité společenské role a zároveň nedošlo k úpadku svobodného a 
odpovědného myšlení na před-osvícenskou úroveň.  

Podobná shoda mezi C. G. Jungem a H.-G. Gadamerem panovala i v otázce tradice. Jung 
vycházel z antropologických poznatků o úloze tradice v životě primitivních kmenů, z nichž bylo 
patrné, že právě tradice znamenala pro členy primitivního kmene naprostou nutnost (podmínku) 
pro zachování života a zdaru kmene, a její vy-mýcení zapříčiněné „bílou civilizací“ mělo často 
za následek ustání života kmene, ztrátu „duše kmene“ a nakonec vedlo k jeho úplnému 
rozpadu.22 

Podobně zrušení mnoha tradic a „intelektuální“ napadání samotné myšlenky tradice 
(provázené bráněním vzniku tradic nových) v naší vlastní civilizaci, bylo Jungem vnímáno jako 
hlavní příčina vzniku „vykořeněného vědomí“ moderního člověka. Každé zrušení tradice je totiž 
především duševní ztrátou a nebezpečím: „… duševním nebezpečím proto, že instinktivní život jako 
to, co je v člověku to nejkonzervativnější, se projevuje právě v tradičních obyčejích… Ztratí-li se, pak 
nastupuje oddělení vědomí od instinktu: vědomí tím ztratilo své kořeny a instinkt bez možnosti projevu 
se obrací zpět do vědomí a posiluje jeho energii, která pak sama zaplaví příslušné obsahy vědomí, čímž 
se vlastně stává vykořeněné vědomí nebezpečným...vzniká porucha rovnováhy, která je nejúrodnější 
živnou půdou pro duševní neduhy.“23  

                                                 
G.: Truth and method. Continuum, London, 2004. 
19 „Based on the Enlighment conception of reason and freedom, the concept of authority could be viewed as 
diametrically opposed to reason and freedom: to be in fact, blind obedience.“ GADAMER, H.-G.: Truth and method, 
s. 280. 
20 „…but on an act of acknowledgement and knowledge – the knowledge namely, that the other is superior to 
oneself in judgement and insight and that for this reason his judgement takes precedence – i.e., it has priority over 
one’s own.” GADAMER, H.-G. :Truth and method, s. 281. 
21„Even the anonymous and impersonal authority of a superior which derives from his office is not ultimately based 
on this hierarchy, but is what makes it possible. Here also its true basis is an act of freedom and reason that grants 
the authority of a superior fundamentally because he has a wider view of things or is better informed – i.e., once 
again, because he knows more.“ GADAMER, H.-G.: Truth and method, s. 281. 
22 JUNG, C.G.: Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, s. 79. 
23 JUNG, C.G.: Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, s. 81. 
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Gadamer pak zdůraznil, že naši civilizaci utvářela „tradice naší kultury“24 a přestože 
„každá tradice může být pochopena špatně, nebo vůbec nepochopena“25, správný vztah k tradici 
„neznamená pouhou konzervaci, nýbrž převod“.26 „Převod však implikuje, že nic není ponecháno 
nezměněné a konzervované, nýbrž, že se staré učíme říkat a chápat nově. Není památkovou péčí ve 
smyslu uchovávání, je neustálým vzájemným působením naší přítomnosti s jejími cíli a minulostí, jíž 
jsme také.“27  

Podobně jako v případě autority tedy rozumný (a psychicky) zdravý člověk slepě a zbožně 
nenaslouchá hlasu minulosti, „nýbrž přemýšlí o něm a zasahuje ho zpět do kontextu, z něhož 
vyrostl, aby zjistil jeho relativní význam a hodnotu, jež mu přísluší“.28 Podle H.-G. Gadamera je 
tedy odpovědný přístup k tradici vždy zároveň aktem historické reflexe. A je to právě tento 
přístup, který umožňuje vědomí moderního člověka opět „zakořenit“ a vůči nebezpečí 
psychických epidemií se tak do značné míry stát odolným. 

Rehabilitace úlohy tradice a autority ve společnosti prostřednictvím zbavení se jejich 
mylných interpretací se tak ukazuje jako velice pozitivní součást procesu sebeuvědomování a 
rozvoje lidstva. Je však třeba připomenout, že podle C. G. Junga veškerá změna a vývoj 
společnosti vždy začíná u jednotlivého člověka: „Dnes pouze víme, že jsou to především 
nejprve jednotlivá individua, která jsou schopna vývoje“.29 

Summary  

The study exposes C. G. Jung`s non-dogmatic conception of psychological evolution of 
the Mankind. He assumes, that the process started from total psychological identification of 
subject (individuals) and object (nature) and step by step leads to full differenciation of human 
consciousness, followed by gradual removing of collective projections and getting rid of the 
supremacy of the unconscious. This historical process was presented by the example of 
evolution in religeous thinking. C. G. Jung concludes, that the evolution of knowledge 
outdistanced our possibilities of self-awareness and that it led to ‘uprooted consciousness’ of the 
modern man and made him liable to psychical epidemics such as fascism and comunism. The 
restoration of non-dogmatic social role of tradion and authority should help to prevent this 
liability. This original view of the social role of authority and tradition was presented to be 
totally in line with conlusions of H.-G. Gadamer mentioned in his Truth and Method and other 
works. It is the act of historical reflection that leads to ‘new roots’ and helps the modern man to 
become more immune to psychical epidemics and to continue the historical process of 
differentiation of the human consciousness. 
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Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku 
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Abstract: In this article the author has outlined two older complexes of opinions of language 
and communication which noticed as well as contemporary communicatively oriented 
linguistics, pragmatic, cognitive and cultural characters of verbal activity of human being. 
There is concerned classic rhetoric and theories of Wilhelm von Humboldt. At their critical 
reflection we find continuity of the view of a text as a unity of form, content and extralinguistic 
context the variety of which is an image of variety of interpersonal relations and heterogeneity 
of individual spheres of human activity. This continuity reminds us at the same time that in 
linguistic research a human being and his/her language in the context of world in which he/she 
lives, should be the focus of attention in the linguistic research. 
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Otázka kontinuity názorů na jazyk a komunikaci 

Lingvistika se jako samostatná vědní disciplína formovala teprve v 19. a na počátku 20. století. 
Toto období však jistě není počátkem lidského myšlení o jazyce. Dle obecně akceptované 
periodizace dějin lingvistického myšlení se nyní nacházíme v tzv. vědeckém období, jehož 
počátek se shoduje s dobou přerodu bádání o jazyce v samostatnou vědní disciplínu. Významné 
názory na jazyk, komunikaci či vztah jazyka, lidského myšlení a společnosti však vznikly již 
v tzv. předvědeckém období, do nějž spadají veškeré názory na jazyk od starověku až do 
začátku 19. století. Řada teorií z tohoto období významně přispěla ke vzniku moderní 
jazykovědy, řada z nich je dodnes pro lingvisty východiskem a inspirací. Na tomto faktu 
nezměnily nic ani postupné změny lingvistického paradigmatu, přesněji řečeno, formulace 
paradigmat nových. Ve vývoji moderní lingvistiky sice můžeme vymezit čtyři základní 
paradigmata: historicko-srovnávací, strukturní, komunikačně-pragmatické a kognitivně-funkční, 
avšak ani jedno z nich nelze označit za dominantní. V podstatě všechna v nějaké podobě dodnes 
vedle sebe existují. Cílem nově formulovaných paradigmat bylo dosáhnout kvalitativně vyšší 
etapy lingvistického poznání, avšak většinou ve vazbě na starší tradici. Nešlo tedy o radikální 
negaci dřívějšího stavu poznání, ale spíše o jeho kritickou reflexi, a tedy další etapu jeho 
evoluce. Tato reflexe totiž ukázala na jedné straně existenci jisté myšlenkové kontinuity, na 
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straně druhé pak nutnost změny předmětu bádání, přístupů a metod.  
Důkazů názorové kontinuity myšlení o jazyce lze uvést celou řadu. Příkladem může být 

dílo zakladatele moderní jazykovědy a lingvistického strukturalismu Ferdinanda de Saussura. 
Bylo vskutku revoluční, avšak nebyla to revoluce, která by smetla všechny výsledky dřívějšího 
bádání o jazyce. O originalitě a novátorství Saussurovy koncepce není pochyb, jen je třeba 
zdůraznit, že vznikala v kontextu teorií jiných. Ve skutečnosti vyšla z kritické reflexe 
dosavadního poznání, jež v některých oblastech odhalila i názorovou kontinuitu mezi „novou“  
a „starou“ jazykovědou. Tu nacházíme např. mezi Saussurovou koncepcí diachronního  
a synchronního přístupu k jazyku či jeho pojetím jazyka jako dichotomie langue a parole  
a pracemi kazaňské školy, reprezentované zejména Janem Baudoinem de Courtenay, jenž 
zdůrazňoval, že vedle statických existují v jazyce i dynamické zákonitosti a že jazyk je jednotou 
individuálního a společenského aspektu. V otázkách systémovosti jazyka nacházíme jistou 
myšlenkovou kontinuitu také mezi Saussurem a Wilhelmem von Humboldtem, studiem jehož 
díla se Saussure zabýval. I sémiotické názory F. de Sausssura se formovaly v kontextu jiných 
názorů, zejména znakové teorie Williama Whitneyho. Podobně jako F. de Saussure na počátku 
století vkročil obdobně radikálně do lingvistiky druhé poloviny 20. století se svým 
generativismem Noam Chomsky. Jeho východiskem byla kritická reflexe amerického 
strukturalismu, která ukázala nutnost rozchodu s antimentalistickým a úzce deskriptivistickým 
nazíráním jazyka. Zároveň však Chomsky objevuje jistou názorovou blízkost v dřívější 
filozofické gramatice z Port-Royal, jejíž důležité myšlenky oživí pod názvem karteziánské 
lingvistiky, a také v úvahách Wilhelma von Humboldta.1 Toto navázání na starší tradici bylo 
však některými lingvisty označeno za účelové hledání dodatečného zdůvodnění Chomského 
teoretických myšlenek o jazyku či za anachronický návrat k racionalistické filozofii minulých 
století.2 Těmto kritikům lze však oponovat tím, že tradice nepředstavuje homogenní soubor 
prvků, které by při formulování nových teorií měly rovnocenný význam. Jak ostatně tvrdil  
K. Popper, zastánce evolučního pojetí vývoje vědy, vědecké poznání není prostou kumulací a 
jeho vývoj není vždy lineární.3 Ani tzv. komunikačně-pragmatický obrat v lingvistice 70. let 
nevzniká mimo široký kontext dosavadního myšlení o jazyce. A stejně jako u výše uvedených 
„revolucí“ v jazykovědě se ukazuje, že existují jisté styčné body mezi komunikačně 
orientovanou lingvistikou a pražským funkčním strukturalismem a že kořeny bádání o textu  
a diskursu leží zčásti i hluboko v minulosti.  

Podívejme se tedy poněkud podrobněji alespoň na dvě starší teorie, jejichž některé 
myšlenky jsou inspirativní i pro dnešní komunikativně orientovanou a zčásti i kognitivní 
lingvistiku.  

Klasická rétorika: jazyk jako diskurs 

Pokud bychom chtěli hledat historické kořeny dnešních bádání o textu a diskursu, museli 
bychom se zcela určitě obrátit k antickým myšlenkám o jazyce a komunikaci. Z antiky pochází 
nejen Platónův model komunikace, užívaný v jazykovědě v různých modifikovaných podobách 
v podstatě dodnes, ale také samo pojetí jazyka jako diskursu4. Nejvíce podnětů však 
                                                 
1 Viz MADECKI, R.: Myślę, więc mówię, Brno 2006, s. 23–28. 
2 HELBIG, G.: Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970, Leipzig 1970. Český překlad: NEKVAPIL, J., 

 HOLŠÁNOVÁ, J.: Vývoj jazykovědy po roce 1970, Praha 1991, s. 73. 
3 POPPER, K. R.: Conjectures and Refutation. London 1968, s. 129; Popper, K. R. A World of Propensities. Bristol, 

1990. Polský překlad: A. Chmielewski: Świat sklonności. Kraków 1996, s. 62. 
4 Viz PLATON: Sofistes, přel. F. Novotný, Praha 1933, s. 75–80; PLATON: Theaitétos, přel. F. Novotný, Praha 1995, 
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komunikativně orientovaný lingvista může objevit v klasické rétorice, jež se soustřeďovala na 
problematiku organizace výpovědi, produkce a recepce textu.5 Obzvlášť blízké je dnešnímu 
pojetí textu a diskursu chápání rétoriky jako schopnosti či umění používat jazyk k dosahování 
zamýšlených cílů. Důležitý je především důraz kladený na vztah mezi použitými jazykovými 
prostředky a účinkem výpovědi. Rétorika v sobě spojovala teorii produkce komunikátu a soubor 
praktických rad, pokynů a řečnických triků. Kromě argumentace a persvaze připisovala velký 
význam také jasnosti, přehlednosti, srozumitelnosti, gramatické správnosti, vhodnosti  
a přiměřenosti výpovědi vzhledem k tématu, situaci, úrovni znalostí, motivaci, 
předpokládanému postoji posluchače a rovněž estetickým hodnotám komunikátů. Tyto žádoucí 
charakteristiky komunikátu byly obsaženy v termínu „decorum“. 

Jedním z hlavních výsledků klasické rétoriky, jenž je inspirativní i pro současnou 
interdisciplinární teorii textu a diskursu, je definice pěti fází produkce textu6: 

1) Inventio: fáze přemýšlení o tématu, hledání myšlenek, shromažďování materiálu 
nezbytného k rozvíjení daného tématu. 

2) Dispositio: fáze třídění a zpracovávání materiálu v souladu s autorským záměrem  
a předpokládanou komunikační situací, organizace a hierarchizace jednotlivých myšlenek, 
nápadů, argumentů, hledání příkladů, kompozice textu dle typu textu. Tato fáze zahrnuje pět 
etap: 

a) exordium: úvod, jehož cílem je navázání kontaktu s posluchačem (publikem) 
b) narratio: uvedení problému, nezbytných okolností a kontextu spjatého s řešeným 

problémem a tématem 
c) confirmatio: uvedení příkladů, analogií, argumentů odůvodňujících teze v autorově 

textu 
d) confutatio: předjímání sporných otázek, námitek, pochybností, protiargumentů 

posluchače (publika) a příprava možných reakcí a odpovědí 
e) conclusio: závěr, eventuálně shrnutí hlavních myšlenek textu, poděkování posluchačům 

za pozornost. 
1) Elocutio: fáze výběru vhodných jazykových prostředků, přiřazování myšlenek a výrazů, 

vytváření stylu textu. V této fázi autor textu používá figury a tropy. 
2) Memoria: fáze pečlivé přípravy prezentace textu, eventuálně fáze jeho zapamatování  

(v případě oficiálních projevů).  
3) Pronunciatio (actio): fáze realizace u orálních textů, autor zde využívá také prozodické 

prostředky: intonaci, přízvuk, pauzy, sílu a barvu hlasu, a také prostředky kinestetické: gesta, 
mimiku, pohyby těla.  

Definice pěti fází produkce textu v klasické rétorice je v mnoha směrech platná dodnes. 
Pokud použijeme dnešní terminologii, lze říci, že základem rétorického modelu produkce textu 
je psychologický aspekt. Popsané fáze lze také sledovat v jazykové praxi. Autor, jenž stojí před 

                                                 
s 101–103. 

5 Srov. DIJK, T.A. VAN: Badania nad dyskursem, In Dijk, T.A. van (red.): Dyskurs jako struktura i proces, přel. G. 
Grochowski, Warszawa 2001, s. 21; GILL, A., WHEDBEE, K.: Retoryka, In: DIJK, T.A. VAN (RED.): Dyskurs jako 
struktura i proces, přel. G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 182–186. HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a ..., Praha 
1997, s. 116–123; HOFFMANNOVÁ, J.: Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu, Praha 1983, s. 19–20; 
DOBRZYŃSKA, T.: Tekst, Próba syntezy, Warszawa 1993, s. 40; DUSZAK, A.: Tekst, dyskurs, komunikacja 
międzykulturowa, Warszawa 1998, s. 22–23; BEAUGRANDE, R. DE, DRESSLER, W.: Introduction to Text 
Linguistics, London 1981, s. 14–16; LOTKO, E.: K současnému pojetí rétoriky u nás, Acta Universitatis 
Palackinae Olomucensis, Philologica 65, 1992, s. 149–153. Viz také QUINTILIANUS, M. F.: Základy rétoriky, 
Praha 1985, s. 106–111. Inspiraci pro dnešní výzkumy textu a diskursu lze hledat také v dílech jiných 
významných teoretiků rétoriky: Aristotela, Cicerona, Maxima Victorina, Aurelia Augustina apod. 

6 Srov. QUINTILIANUS, M. F.: Základy rétoriky, přel. V. Bahník, Praha 1985, s. 128. 
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úkolem vytvořit text, si obvykle klade otázky: O čem mám mluvit/psát?, Čím začít?, Co mám 
zdůraznit?, Jak mám argumentovat?, Jaké příklady mám uvést? Jaké závěry mám učinit?, Jak 
mám text uzavřít? atd. První tři fáze se mohou týkat mluvených i psaných textů. Čtvrtá a pátá 
fáze se primárně vztahují na texty ústní, lze je však modifikovat i pro texty psané. Mezi 
jednotlivými fázemi nejsou ostré hranice. V průběhu produkce textu jednotlivé fáze nenastupují 
v časovém sledu, naopak jsou vzájemně provázány, prostupují se a vzájemně ovlivňují.  

Obdobné pojetí produkce textu lze najít také v textové lingvistice, konkrétně v dnes již 
klasické práci Beaugranda a Dresslera7. Proces produkce textu je dle těchto lingvistů 
dynamickým a interaktivním procesem, jenž se rovněž skládá z pěti fází. První fáze má 
pragmatický charakter, druhá a třetí sémantický, čtvrtá lexikální a pátá gramatický. Podobně 
jako v modelu klasické rétoriky je celý proces produkce textu u Beaugranda a Dresslera 
rozdělen na dvě hlavní etapy: etapu plánování a etapu realizace.  

Ani Beaugrandovy a Dresslerovy fáze produkce textu nejsou od sebe vzájemně přísně 
odděleny, rovněž po sobě nenásledují v časovém sledu. V průběhu vzniku textu probíhají 
současně a vzájemně se prolínají. Produkce textu probíhá ve dvou směrech: bottom-up (zdola 
nahoru), tj. od nižších jednotek (jednotlivých výrazů a jejich významu, větných struktur)  
k hotovým textovým celkům, a top-down (shora dolů), tj. od předpokládaného směru 
komunikace, tedy od již existujícího textu a kontextu, k nižším jednotkám. Celý proces je 
rozdělen do těchto fází: 

Plánování (Planning): fáze definování cílů a záměrů, hledání odpovídajících řešení, 
výběru strategie, typu textu, stylu textu na základě analýzy mimojazykové situace, partnerů a 
jejich role v komunikačním aktu. Výsledkem je výběr odpovídající varianty textu, pomocí níž 
může autor nejlépe dosáhnout zamýšleného cíle. Srov. inventio. 

1) Ideace (Ideation): fáze tematizace, koordinace plánů a cílů, nalezení hlavní ideje textu, 
tj. tématu, jež bude v průběhu výstavby sémantické (pojmové) struktury texty sloužit jako 
kontrolní centrum. Srov. inventio a dispositio. 

2) Rozvíjení (Development): fáze obohacování a rozvíjení hlavních pojmů. V této etapě 
jsou z paměti vyvolávána potřebná schémata vědomostí, která mohou být doplňována  
a modifikována dle aktuálních potřeb. V této fázi vzniká koherentní sémantická (pojmová) 
struktura textu. Srov. dispositio. 

3) Lexikalizace (Expression): fáze výběru odpovídajících výrazů a jejich přiřazení  
k mentálním strukturám, tj. obsahu. Srov. elocutio. 

4) Gramatikalizace (Parsing): fáze vzniku a organizace povrchového textu jakožto lineární 
struktury, propojení výrazů gramatickými vztahy. Po gramatikalizaci následuje sama realizace 
textu (linearizace). Srov. elocutio a pronunciatio. 

Srovnání výsledků, ke kterým dospěla klasická rétorika, a novějších lingvistických 
koncepcí může odhalit řadu podobností mezi antickými a moderními názory na jazyk a text. 
Tyto podobnosti vyplývají z faktu, že v obou případech je základem těchto teorií pozorování 
lidského komunikačního chování a jeho efektů. I když se některé novější koncepce odvolávají 
na klasickou rétoriku, nelze v rétorice spatřovat bezprostřední vývojovou fázi teorie textu  
a diskursu. Zčásti lze souhlasit s polskou lingvistkou T. Dobrzyńskou, že premisy, jež může 
dnešní teorie textu hledat v rétorice, mají předvědecký charakter a s problematikou teorie textu 
souvisejí jen nepřímo.8 Dobrzyńska zdůrazňuje, že se rétorika problematice textu nevěnovala 
příliš systematicky, nevytvořila obecné pojetí textu, a navíc nedisponovala sémantickým, 
syntaktickým a pragmatickým pojmovým aparátem, který by jí dovolil náležitě interpretovat 

                                                 
7 BEAUGRANDE, R. DE., DRESSLER, W.: Introduction to Text Linguistics, London 1981, s. 38–41. 
8 DOBRZYŃSKA, T.: Tekst, Próba syntezy, Warszawa 1993, s. 40. 
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poznatky získané pozorováním užívání jazyka v promluvách.9 To, že rétorika nedisponovala 
dnešním pojmovým aparátem teorie textu a diskursu, je sice nezpochybnitelný fakt, ale současně 
to nemůže být ani argument, který by mohl zpochybnit vazby mezi klasickou rétorikou a dnešní 
komunikativně orientovanou lingvistikou. Klasická rétorika nemohla jistě disponovat 
terminologií dnešní teorie textu a diskursu, jež se jako samostatná disciplína začala konstituovat 
až sedmdesátých letech 20. století, disponovala však zcela jistě detailně propracovaným 
pojmovým aparátem především v oblasti figur a tropů10, který do značné míry převzala později 
stylistika. Nelze zapomínat ani na to, že klasická rétorika měla významné vazby na gramatiku  
a logiku. Teorii textu a diskursu s rétorikou tedy nespojují vazby metodologického či 
terminologického rázu, ale obdobný předmět zájmu, podobné názory a pohledy na mezilidskou 
komunikaci. Zcela se ztotožňuji s názorem J. Ziomka, jenž chápal rétoriku jako disciplínu o 
mluvčím, efektivním přijímání textu a textu samém a který se ve sporu o rétoriku jako teorii 
textu vyjádřil takto: „O rétorice jsme řekli, že je mimo jiné teorií textu – je tedy, či spíše v 
klasickém období byla, také teorií koheze a koherence textu, i když teorií formulovanou v jiných 
kategoriích.“11 Klasickou rétoriku pojí s dnešní teorií textu a diskursu především následující 
názory:  
- organizace světa textu je předmětem systematické kontroly, 
- přiřazení výrazů k jednotlivým myšlenkám lze vědomě zdokonalovat, 
- existují texty různé kvality, jež vyjadřují tytéž myšlenkové konfigurace,  
- texty lze hodnotit podle jejich efektivnosti, tj. dle působení na posluchače, 
- texty jsou prostředkem záměrné činnosti (interakce).12 

Rétorika poukázala na psychologické, sociální a pragmatické předpoklady komunikace. 
Potvrzují to ostatně slova jednoho z nejuznávanějších rétorů a učitelů rétoriky, Marka Fabia 
Quintiliana: „Nezáleží však jen na tom, kdo mluví a za koho, ale i před kým, neboť společenské 
postavení a osobní moc jsou příčinou rozdílu a nelze se chovat stejně před císařem, úředníkem, 
senátorem, soukromým občanem [...]. Zvláštní pozornost si vyžaduje i čas a místo. Čas je někdy 
smutný, někdy veselý, někdy volný, někdy omezený, tomu všemu se musí řečník přizpůsobit. 
Dále záleží na tom, zda mluví na místě veřejném, nebo soukromém, plném lidí, nebo 
opuštěném, v cizí obci, nebo ve vlastní, v táboře, nebo na foru, a každé místo vyžaduje svou 
vlastní formu a svůj osobitý řečnický styl.“13 V tomto smyslu lze nepochybně rétoriku 
považovat za duchovní předchůdkyni a inspirátorku dnešní teorie textu a diskursu. Jako 
překážku nevnímám ani to, že v centru pozornosti mnoha rétorických traktátů byly často texty 
určené k přednesu na politickém či soudním fóru, tj. texty především persvazivní povahy. Jevem 
persvaze, jenž je neoddělitelnou součástí procesu produkce a recepce textu, se ostatně zabývá  
i nejnovější lingvistika při výzkumech jazyka současné politické scény, jazyka reklamy nebo 
tzv. novořeči, jež je příkladem vědomého omezování kreativity účastníků komunikace, mrzačení 
jazyka a přechodu persvaze do sféry jazykové manipulace. Byly to ostatně právě 
nejcharakterističtější vlastnosti lidského jazyka: přirozenost, lehkost, pružnost, pestrost, které 
přitahovaly filozofy a lingvisty již od antiky. 

 
                                                 
9 DOBRZYŃSKA, T.: Tekst, Próba syntezy, Warszawa 1993, s. 40. 
10 Viz QUINTILIANUS, M. F.: Základy rétoriky, přel. V. Bahník, Praha 1985, s. 382 - 393, 400 - 435; ZIOMEK, J.: 

Retoryka opisowa, Warszawa 2000, s. 157 - 244. 
11 ZIOMEK, J.: op. cit., s. 155. 
12 BEAUGRANDE, R. DE., DRESSLER, W.: op. cit., s. 15. 
13 QUINTILIANUS, M.F.: op. cit., s. 502.  
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Wilhelm von Humbold: jazyk jako činnost 

Živý jazyk je pro Humboldta neustále probíhajícím tvůrčím procesem („energeia“), který 
se realizuje skrze konkrétní řečové akty. Slovník, gramatika, fonetika apod. jsou naproti tomu 
hotovým produktem („ergon“), nehybným obrazem jazykové tvorby. Podmínkou poznání pravé 
podstaty živého jazyka je jeho chápání jako neustále se opakující činnosti, jež spočívá  
v přizpůsobování artikulovaného zvuku vyjadřované myšlence. Jazyk je prací ducha a existence 
ducha má právě onen činnostní charakter. Pravý obraz a povaha jazyka spočívají tedy v jeho 
skutečném používání. Rozložení jazyka na jednotlivá slova a pravidla z něj činí pouze mrtvý 
výsledek vědecké analýzy. Oba aspekty jazyka, materiální i duchovní, vyplývají z jeho 
specifického postavení mezi světem věcí a lidskou myslí. Jazyk jako přírodní jev má sice 
fyzický charakter, který lze vnímat smysly, avšak tento fyzický charakter vyjadřuje aktivitu 
ducha, která jej zároveň podmiňuje a umožňuje. O tomto dvojím charakteru jazyka Humboldt 
píše: „Specifický charakter jazyka spočívá v tom, že jako prostředník mezi člověkem a vnějšími 
objekty pojí svět mysli se zvuky. Všechny vlastnosti jakéhokoli jednotlivého jazyka lze proto 
vždy spojit s oběma hlavními aspekty jazyka, s jeho sférou duchovní a jeho hláskovým 
systémem.“14 Lidská intelektuální činnost se tedy materializuje v podobě artikulovaného zvuku, 
čímž se stává dostupnou pro smysly. Intelektuální činnost a jazyk tvoří nedělitelný celek, 
přičemž jazyku Humboldt přisuzuje roli skutečného mezisvěta, jenž se nalézá mezi světem věcí 
a jevů a vnitřním světem lidského subjektu. Pomocí tohoto mezisvěta se dovídáme, jak se nám 
jednotlivé objekty jeví. V něm se realita proměňuje v mentální reprezentaci. 

Humboldt ve své filozofii jazyka zdůrazňuje nejen vztah jazyka a myšlení (vnitřní činnosti 
lidského ducha), ale také nerozlučný vztah mezi jazykem a kulturou. Různorodost jazyků není 
jen různorodostí zvuků a znaků, ale plyne z různorodosti kultur, z odlišnosti různých pohledů na 
svět. V každém přirozeném jazyce je obsažena síť pojmů, jež je vlastní dané společnosti. Je to 
pro ni typický pohled na svět (Weltansicht), specifický jazykový obraz světa. Z tohoto důvodu 
Humboldt přirovnává zvládnutí cizího jazyka k získání nového hlediska v dosavadním pohledu 
na svět.15 Jednotlivé jazyky nejsou vnitřně homogenními systémy, naopak v nich lze pozorovat 
různorodost vyjadřování, jež vyplývá ze vztahů jazyka s intelektuální, emocionální a volní 
sférou každého lidského individua. Ve významu jazykových znaků se tedy mohou projevovat 
individuální modifikace: „[...] opravdová individualita je přítomna vždy pouze v mluvčím. Ve 
skutečnosti teprve ona činí pojmový celek úplným. Celý národ má samozřejmě tentýž jazyk, 
avšak v případě jeho příslušníků nejde o jazyk zcela identický. Vezmeme-li v úvahu další 
podrobnosti, má každý člověk svůj vlastní jazyk. Týmž slovem nikdo nemíní přesně totéž, co 
někdo jiný [...] Veškeré porozumění je tedy vždy i nedorozuměním – to je pravda, kterou lze 
pozorovat v praktickém životě – a veškerá shoda myšlenek a citů je zároveň jejich odlišností.“16 
V Humboldtově teorii má tedy důležitou roli individuální, subjektivní aspekt. Nejedná se však  
o krajní individualismus, ačkoli přirovnání jazykového chování k umělecké činnosti by mohlo 
takový dojem vyvolávat, ani jazykový relativismus. Je třeba zdůraznit, že individuální aspekt je 
vždy doprovázen aspektem společenským, objektivním. Obzvláště důležitý je v tomto kontextu 

                                                 
14 HUMBOLDT, W. VON: Pismo alfabetyczne i jego związek z budową języka, In O myśli i mowie, přel.  

E. Kowalska, Warszawa 2002, s. 328–329. 
15 Srov. HUMBOLDT, W. VON: O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského 

rodu, přel. S. Ondrejovič, Bratislava 2000, s. 73. O pojmu „jazykový obraz světa” a významu prací W. von 
Humboldta pro kulturní lingvistiku viz Anusiewicz, J: Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995, s. 22 - 5. 

16 HUMBOLDT, W. VON: Zarys ogólnego typu języka, In O myśli i mowie, přel. E. Kowalska, Warszawa 2002,  
s. 427 - 428. Viz také Humboldt, W. von: Izbrannyje trudy po jazykoznaniju, přel. G.V. Ramišvili, Moskva 1984, 
s. 84.  
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Humboldtem zdůrazňovaný procesuální a současně společenský charakter jazyka, jenž je spjat  
s přecházením myšlenky a slova od jednoho člověka k druhému, tj. s komunikačním aktem. 
Řeč, jak píše Humboldt, by měla: „plynout od úst k ústům v doprovodu výrazu tváře, mimiky a 
gest, v kontextu všechno, co dělá člověka člověkem.“17 Komunikace nikdy není pouze věcí 
individuální iniciativy, vždy má společenský rozměr. Člověk chápe sebe sama, jen pokud se  
v praxi přesvědčí, že jeho slova jsou srozumitelná i pro druhé. Myšlení a komunikace vždy 
vyžadují opozici já – ty. Ty čili posluchač je přece ve skutečnosti ne-já, které se však liší od 
každého on nacházejícího se ve sféře živých bytostí tím, že se spolu s mluvčím nachází ve sféře 
společného konání a vzájemného vlivu.18 Z této teze zároveň plyne, že komunikace není  
a nemůže být jen pouhým přenosem jednotek materiálního charakteru. Komunikační akt tedy 
není vzájemným přenosem znaků věcí, tj. verbálních prostředků či jiných sémiotických znaků, 
ani prostou reprodukcí týchž pojmů, ale organizovaným a komplexním procesem, jenž 
předpokládá duševní činnost mluvčího i posluchače, tj. jistý vklad jejich energie, a v jehož 
průběhu se v myslích obou účastníků vynořují vzájemně si odpovídající, avšak nikoli zcela 
identické pojmy.19  

Humboldtova filozofie jazyka přináší i řadu dalších zajímavých myšlenek, které může 
současná lingvistika dále rozvíjet. Jako obzvlášť přínosné se mi však jeví především 
Humboldtovo odmítnutí instrumentálního chápání jazyka a obrácení pozornosti k jeho 
duchovnímu, kognitivnímu, gnozeologickému a kulturnímu aspektu. Jazyk v Humboldtově 
pojetí není pouhým systémem tvořeným lexikem a gramatikou, ani čistým dorozumívacím 
prostředkem, ale především formou existence ve světě věcí a ve společnosti. Používání jazyka 
tedy není jen jednou z mnoha lidských dovedností, ale formou bytí člověka ve světě, jenž jej 
obklopuje. 

Závěr 

V tomto příspěvku jsem stručně nastínil dva starší komplexy názorů na jazyk  
a komunikaci, které si všímaly stejně jako dnešní komunikativně orientovaná lingvistika 
pragmatické, kognitivní a kulturní povahy verbální činnosti člověka. Při jejich kritické reflexi 
nacházíme kontinuitu pohledu na text nikoli jako na pouhou sumu jazykových jednotek spjatých 
gramatickými pravidly do vyššího celku, ale především jako na jednotu formy, obsahu a 
mimojazykového kontextu, jejíž mnohotvárnost je odrazem mnohotvárnosti mezilidských 
vztahů a různorodosti jednotlivých oblastí lidské činnosti. Tato kontinuita nám zároveň 
připomíná, že v lingvistickém bádání by měl v centru pozornosti stát člověk a jeho jazyk 
v kontextu světa, v němž žije.  

Zdá se že, kritická reflexe dosavadního lingvistického poznání, a to včetně reflexe starších 
názorů na jazyk, jež řadíme do tzv. předvědeckého období, dokáže jazykovědu obohatit  
o nové dimenze a nastolit problémy hodné vědeckého zájmu. 

                                                 
17 HUMBOLDT, W. VON: O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu, 

přel. S. Ondrejovič, Bratislava 2000, s. 70.  
18 HUMBOLDT, W. VON: Zarys ogólnego typu języka, In O myśli i mowie, přel. E. Kowalska, Warszawa 2002,  

s. 409. 
19 Zob. HUMBOLDT, W. VON: O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského 

rodu, přel. S. Ondrejovič, Bratislava 2000, s. 71. 
 



 

 78 

Summary 

In this article the author points out the old conceptions, which could inspire today’s 
research in the field of a text and discourse analysis. Attention has been paid to the heritage of 
classic rhetoric. The author remarks upon the rules of language usage formulated by the rhetoric, 
and upon the criteria applied on the speaker and to the text created by him or her. There are 
many similarities arising from the comparison of rhetorical postulates and phases of text 
processing against R. de Beaugrand’s and W. Dressler’s interaction models of text production. 
The author also mentions the works of W. von Humboldt. In this case the author also notices his 
conception of language as a mediary world between reality and the internal world of the human 
subject, which became an inspiration for today‘s cultural and cognitive linguistics.  
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Ke kognitivní funkci ironie v díle A. A. C. Shaftesburyho 

Lukáš Koval 

Towards the Cognitive Function of Shaftesbury´s Irony 
 

Abstract: Towards the Cognitive Function of Shaftsbury’s Irony is a short philosophical essay 
about the problem of irony in the work of an 18th century British philosopher, third earl of 
Shaftesbury. After a brief contextualisation of irony, its relation to the philosophical thought of 
Plato, Aristotle and Aristophanes, the main focus is put on the rebirth of ironical intellectual 
mode in the work of Shaftesbury, who developed the efforts of Rabelais and Montaigne - in the 
former indirectly, while in the latter consciously. Shaftesbury´s irony is depicted against  
a background of cultural – political changes in England during the aftermath of the Glorious 
revolution. The author himself is represented here as a philosopher who understood irony to be 
an operative engine by which he can successfully promote his own political vision of new 
English society – a society of philosophically educated people, who by the means of ironic 
humour would be able to free themselves from the old prejudices and begin to understand the 
world in a new way.   

 
Key words: humour, irony (Socratic), satire, wit, jest; Addison, Aristophanes, Aristotle, Leibniz, 
Montaigne, Plato, Shaftesbury, Swift. 

 
Contact: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Philosophy, e-mail: 
74712@mail.muni.cz 

 
 
 
Satira je jako jakési zrcadlo, ve kterém ti, kteří do něj nahlížejí, obyčejně neobjeví žádnou 

jinou tvář, nežli svou vlastní; což je také hlavní příčinou onoho vřelého přijetí, kterému se jí ve 
světě dostává, a také toho, že jen opravdu nemnohým může ublížit. Ale i kdyby tomu tak nebylo, 
nehrozila by velkým nebezpečím; a dlouhodobá zkušenost mne naučila, abych se nikdy nebál zlé 
krve plynoucí z oněch dovtípení, která jsem byl s to vyprovokovat; neboť ačkoli zloba a zuřivost 
posilují houževnatost těla, má se za to, že zase zeslabují tu, která náleží mysli a činí veškerá její 
úsilí slabými a bezmocnými. 

 
Jonathan Swift, The Battle of the Books 

 

Dějiny evropského myšlení mají bezesporu zvláštní osud. Již po více jak dva a půl tisíce let jsou 
udržovány v poměrně nepřetržitém toku narušovaném tu a tam zvratnou kaskádou zdánlivě 
revolučního bublání, ze kterého se v posledku nevyklube nic víc, než zdárně vyčištěný pramen, 
který živí řečiště idejí již od počátku. Je zajímavé, že počet těchto pramenů, které mu udělují 
veškerou sílu, s níž protéká našimi dějinami, není nijak velký. O to silnější ale asi musí být. 
Myslitel sám se pak může buď spokojeně nechat unášet jejich proudem, nebo jít proti němu. To 
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závisí na tom, zda chce být takzvaným tvůrcem idejí, či jejich „pouhým“ historikem. Přičemž 
členové druhé skupiny se dnes obecně velké vážnosti netěší. V protikladu k dynamicky se 
rozvíjejícímu, exaktně vědeckému směru představuje dnes klasický erudita, žijící vskrytu spolu 
se svými zaprášenými láskami se zlatou ořízkou, spíše přítěž, nebo ještě hůře - zpomalení. 
Dromologický moloch, jak se zdá, pomalu ale jistě pronikl i do filosofie. Frustrace a beznaděj 
plynoucí z hrozby možné diskursivní impotence zdánlivě retardující humanity nás pomalu 
přivádí do situace, kdy filosofie opět služebně vyklízí své pole, vzdává se svých práv a zavazuje 
se k tajné spolupráci. Zůstává otázkou, kam ji takováto spolupráce může nakonec dovést. 

Již nyní můžeme být ale svědky jiného úkazu, opačného extrému. Noční můra 
nedosažitelné nestrannosti a neangažovanosti, která se zjevila spolu s postmoderními teoretiky 
kuhnovského typu, kteří vylétli z francouzského filosofického hnízda, z plodné Bachelardovy 
líhně, nutí přívržence toho kterého oboru k defensivním krokům v podobě úsilí o dosažení jeho 
plně autochthonního vývoje. Jakýkoli sociální impakt do jejich autonomie je pak krajně 
nežádoucí. Nechme nyní stranou tu skutečnost, že Kuhnův model nebyl nikdy určen pro 
humanitní obory. Určující je pro nás neradostný status quo. I filosofie samotná se již pomalu 
začíná vznášet ve vakuu. Nebo ještě hůře, jako vyvržené dobytče visí na háku svého vlastního 
jedinopříběhu.  

A přece. Již na samotném jejím počátku se můžeme setkat s varováním před nemožností 
její absolutní izolovanosti. Ve svém dialogu Theaitétos vypráví Platón známou anekdotu  
o Thaletovi, který „zkoumaje hvězdy a hledě vzhůru, spadl do studně; tu se mu jedna thrácká 
služka, chytrá a vtipná, prý posmívala, že se snaží znát věci na nebi, ale co je před ním a u jeho 
nohou, že mu zůstává neznámo.“(Tht. 174b)1 A tak je zjevné, že přes veškerou kontemplativnost 
filosofovy duše, vězí jeho tělo stále v tomto světe, ve světě, kterému říká Platón smrtelný, 
protože hmotný. Vždyť tělo má být hrobem duše. (Krat. 400c) Pohybuje se tedy filosof ve sféře, 
v níž je možné do lecčehos spadnou, nebo se přinejmenším do něčeho namočit. Zapomene-li na 
to, může se mu lehce stát, tak jako Thaletovi, že se stane směšným.  

Není jistě bez zajímavosti, že tím, kdo se mu jako první směje, je žena a už vůbec ne, že je 
označována za ženu „chytrou a vtipnou“. A je to opět žena, velemoudrá kněžka, Diotima 
Mantineiská, kdo se jako jediný z moudrých směje samotnému Sókratovi a učí jej tomu, že 
„nejužitečnější a nejkrásnější část moudrosti je přeci ta, která se týká spravování obcí  
i domácností a jež se jmenuje rozumnost a spravedlnost.“ (Symp. 209a) Jde o sdělení natolik 
silné, že i nejslavnější pasáž z Ústavy, podobenství o jeskyni, je nabádáním filosofa k plnění 
tohoto jeho hlavního poslání, které cele ulpívá v návratu do lidského světa plného každodenního 
obstarávání. Říká-li tedy Schopenhauer, že by měla žena ve filosofii mlčet, je to již zbytečné. 
Promluvila přeci na samotném jejím počátku. Vlastně ani mluvit nemusela. Stačilo, že se 
zasmála. A právě tento smích je jedním z oněch osvěžujících pramenů, které oživují 
skomírajícího ducha evropské vzdělanosti již od chvíle, co nastoupil svoji pouť k racionalitě. 
Pouť která se ubírá vyprahlou krajinou plnou vyvrácených mýtů, model, ideálů a ideologií a na 
jejímž obzoru lze vidět dým stoupající z komínů kremačních pecí koncentračních táborů.  

Nezměrná tíže konstruktu absolutní skutečnosti, pod níž se prohýbají bedra každého 
lidského osudu, žene myslitele k duchovní aktivitě, která si klade za úkol toto břímě alespoň 
umenšit, když už ne úplně odstranit.2 Vznikají tak nové mýty, nová vyprávění, jejichž velikost  
a průraznost je závislá na tom, jakou podobu měly ty dosavadní, které jsou jimi nahrazovány. 
To, že se kolo dějin dosud nezastavilo, nám pak neklamně dokazuje, že hledání takového 
velkého vyprávění je vlastně vyprávěním dějin samotných. Existují jistě různé cesty, jak ze sebe 

                                                 
1 K významu této anekdoty viz např. HORYNA, B.: Jednoslovné mýty. In: Mýty jednoho slova. KLP, Praha 2000, s. 11. 
2 Viz: Horyna, B.: Teorie metafory. Metaforologie Hanse Blumenberga. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2007, s. 18. 
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setřást okovy přítomnosti a učinit z ní zapomnění hodnou minulost. Avšak to, že ona nás v té či 
oné podobě vždy nakonec opět dožene, ukazuje marnost celého tohoto dějinotvorného 
mechanismu. Minulosti se nelze zbavit, protože minulost žije s námi, žije v nás a měla by nás 
poučit. Není nejrozumnější se nechat unášet výše zmíněným proudem idejí a nevědět přitom, 
kde pramení. Protože právě v tom okamžiku riskujeme vlastní zesměšnění.  

Jedním z možných způsobů, jak se této hrozbě vyhnout, je podrobit břitvě výsměchu všechny 
názory, naše vlastní nevyjímaje. Přičemž slovo břitva je tu namístě, protože ironie může být vskutku 
nebezpečnou zbraní v rukou těch, kdo ji umí zneužívat. Snad právě proto se ve filosofické obci 
netěšila nikdy moc dobré pověsti a samotná její geneze zůstává dost nejasná. Zdá se, že první, kdo 
daného termínu užil byl Aristofanés, který slovem ειρων označoval nedůvěryhodné a podivné 
charaktery lidí z období Peloponéské války, k nimž nechoval zrovna vřelé sympatie. Spolu  
s Aristofanovým nelichotivým exposé, které mělo i praktickou dohru, o níž ještě bude řeč, přichází 
na scénu sám Sókartes, který v dějinách filosofie představuje patrně jedinou originální osobnost, 
která kdy přistupovala k ironii jako k pravé filosofické metodě. Což ovšem jistě neznamená, že by 
byl svými současníky bůhvíjak oslavován. Konečně, jak dokládají četné pasáže z Platónových 
dialogů, bylo tomu přesně naopak. Vzpomeňme například Alkibiadovu řeč v Symposionu (215a – 
218b) nebo Thrasymachovu výtku z první knihy Ústavy (337a). Klíčovým však provždy zůstává 
začlenění ironie do seriosního kognitivního procesu.  

Tak jako již tradičně, postavil se Aristoteles proti svému učiteli i ve věci užití ironie. 
Především ve své Rétorice ji spojuje s přezíravostí (1379b 31-32), a také se zákeřností (1382b 
19-22), čímž se vrací k pojetí Aristofanovu.3 Všimněme si ovšem zásadního posunu. Ironii 
Aristoteles nezkoumá coby metodu pravého poznání ale čistě jako rétorickou figuru. Tak i dále, 
v pasáži, v níž se pokouší o její alespoň částečně pozitivní evaluaci. Pro Aristotela je vůbec 
příznačné, že vtip moc pozitivně nehodnotí. Ve své Poetice to dokládá na poměrně příkrém 
zhodnocení dramatického žánru komedie (1449a-b). Rafinovanost aristotelského étosu žertu 
zkrátka příliš nepřála. A není se ani čemu divit na pozadí nepřetržitých soubojů klik sofistických 
smíšků.4 Pomineme-li zlatý věk satiry na sklonku antiky a revitalizaci sókratovské ironie v díle 
Horácově, je nutno přiznat, že se ironie na následujících patnáct set let proměnila ve spící 
krásku, jelikož Aristotelem poznamenaný scholastický středověk ji pěstoval povýtce právě jako 
rétorickou, resp. literární figuru. Teprve s vystoupením Rabelaisovým, ale hlavně pak 
Montaignovým, se na samém prahu novověku znovu s nebývalou intenzitou rozezvučel smích 
ironie a poznamenal tak celé osvícenectví - myšlenkového hnutí, které našlo svůj počátek 
v prostředí britských ostrovů.  

Tamní kultura byla po značnou část 17. století vlečena rychle cválajícím francouzsko-
nizozemským dvojspřežím. Francouzi udávali tón vkusu literárnímu a morálně-filosofickému, 
Nizozemci zase výtvarnému. A protože národ postrádající vlastní kulturní identitu není nikdy 
národem plně svobodným, zvláště, zařadí-li se až za země s nimiž se dostává do válečného 
konfliktu, dozrály tak i v Anglii třetí čtvrtiny 17. století příhodné podmínky k tomu, aby byl 
proveden pokus o další dějinný zvrat, o vytvoření nového budoucího řádu z chaosu 
rozvráceného minulého. Takováto situace si však vždy klade otázku, jaký že má být nový jazyk, 
jímž by měla budoucnost promlouvat? Každá nová sociální formace přeci znamená vznik 
nového jazyka, nového slovníku. Vznikají tak nová svatá slova, slova zapovězená, slova běžně 
užívaná či slova nesmyslná. To vše proto, že úspěch revoluce se již více nezakládá na samotném 
                                                 
3 K tomu srovnej hlavní téma Aristofanovy komedie Oblaky. Tím rozhodně není osoba Sókrata, ale ironická metoda 

sofistů, mezi něž autor komedie filosofa počítal. Viz: ARISTOFANÉS: Oblaky. Přel. Jan Šprincl, Rezek, Praha 
1996, 6. a 7. scéna, 890 – 1110, s. 88 - 107. 

4 Viz: ARISTOTELES: Rétorika, kn. I., kap. 1, 1354a, kde se píše: „...neboť všichni se snaží , aby až po jistou mez 
jednak zkoumali mínění jiných a zastávají názor svůj, a jednak aby se dovedli hájit a sami mohli žalovat.“  
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entusiasmu revolucionářů, ale, jak později poukáže Kant, „es ist bloß die Denkungsart der 
Zuschauer“.5 A jeho řeči je třeba se naučit. Jedním z těch, kteří si to v Anglii sklonku 18. století 
uvědomili, byl Anthony Ashley Cooper, třetí hrabě ze Shaftesbury.  

Cooper pocházel s politicky velmi vlivné rodiny. Jeho děd byl zakladatelem strany Whigů  
a přátelil se s nejmocnějšími muži své doby, jejichž úsilí bylo nasměrováno vstříc vytvoření nové 
britské identity, která by stála na vrcholu veškerého myslitelného lidství. Dokonale to vystihl Joseph 
Addison, když ve 169. vydání Spectatoru napsal: „Half the Misery of Human Life might be 
extinguished, would Men alleviate the general Curse they lye under, by mutual Offices of 
Compassion, Benevolence and Humanity.“6 Úspěch Glorious Revolution z roku 1688 pak vytvořil 
dostatečně velký prostor pro realizaci tohoto snu. V prvé řadě bylo nutné, aby byl oním novým 
jazykem přednesen oslavný hymnus na obrozený britský národ. Takovýmto hymnem je vlastně celý 
Shaftesburyho filosofický systém, stojící na třech hlavních pilířích, z nichž každý představuje 
uvědomění si jednoho konkrétního důvodu osifikace starého řádu. Jeden se tak staví proti pedantství 
a bigotnosti, druhý proti egoismu a třetí proti kultuře neidentické s vlastním milieu. Základním 
předpokladem však provždy zůstává možnost zahájení otevřené debaty, svobodné diskuse, 
svobodného rozvažování, které se u Shaftesburyho bezprostředně pojí s metodou sokratovské ironie.  

Anglické publikum, odkojené tradicí francouzské kurtoasní elokvence a decora, mělo vždy 
smysl spíše pro vtip a humor nežli pro suchou ctnost. Ten, kdo chtěl získat jeho pozornost  
a nerezignovat přitom na pokus o kultivaci jeho vkusu, se musel vtělit do role druhého Horáce, 
který pod příkrovem vtipných slov sděluje druhým poselství konkrétní morální autority. Spisy 
jako Dopis o entusiasmu či Sensus Communis: Esej o svobodě vtipu a humoru tvoří proto 
jakousi propedeutiku skeptické filosofie. Přesvědčený novoklasicitní stoik a humanista v nich 
hledá vhodnou formu svobodného rozvažování, které by nezatěžovalo mysl publika striktními 
diskursivními normami, bránícími rozvoji svobodného ducha a současně se vzdalo snahy  
o veškerou nemístnou agresi s níž by narušovalo duševní klid individua i celé společnosti. Slovy 
Richarda B. Wolfa v nich autor hledá správnou míru ironie. Shaftesbury se tak řadí po bok 
svých stranických soukmenovců Addisona a Steela, jimž je společná snaha o odklon od sžíravé 
satiry jejich současníků, kterou patrně nejlépe representuje literárním odkaz Jonathana Swifta.7 
Narozdíl od adresných, invenčně přebujelých a vulgárních satirických výstřelků, jakými jsou 
spisy A Tale of a Tub, The Battle of the Books či Mechanical Operation of the Spirit, je 
Shaftesburyho Dopis o entusiasmu nesen v lehce ironickém tónu, který po lávce rozumu převádí 
v neuvědomělém přesvědčení vyrostlé publikum do filosofického rozpoložení, které by mu 
umožnilo radostným způsobem odlišovat pravou vážnost konkrétních sociálních fenoménů od 
vážnosti falešné. Vtip a humor se zde dostávají do služeb rozumu a ctnosti, majících za úkol 
poukazovat na inkonsistenci ortodoxních protivníků, jejichž postoje jsou proto samy o sobě 
směšné. Správný postoj tedy představuje sokratovská persóna, bez jednoznačné názorové 
vyhraněnosti, ohledávající své neviděné obskurní okolí berličkou skepse.  

I přes dostatečně důrazný akcent, který na toto poselství ironie Shaftesbury kladl, 
nevyvaroval se mnoha kritickým výtkám, které byly vůči jeho metodě vzneseny. Není jistě 
ničím novým, že chceme-li někoho s úspěchem osočit, je nejlépe, nařkneme-li jej z toho, co 
nikdy neudělal, nebo dokonce ani neřekl. Což bezezbytku dosvědčuje právě případ Sokratův.  
A ten, kdo se o něj opírá není jistě dalek následování jeho neradostného příkladu. Ironik se sám 
                                                 
5 KANT, I.: Der Streit der Fakultäten. Verlag Philipp Reklam jun. Leipzig 1984, s. 84. Srov. FOUCAULT, M.: Co je 

osvícenectví. In: Myšlení vnějšku. Herrmann a synové, Praha 1996, s. 235. 
6 „Poloviny strastí svého života by se lidé zbavili, jen kdyby ono obecné prokletí, které na nich spočívá, zmírnili 

obapolními skutky soucitu, laskavosti a humanity.“ ADDISON, J.: Cato: A Tragedy And Selected Essays.  
Ed. Dunn Henderson, Ch. a Yellin, M.E., Liberty Fund, Indianopolis 2004, s. 127. 

7 WOLF, R. B.: Shaftesbury´s Just Measure of Irony. In: Studies in English Literature, léto, 1993, roč. 33, sv. 3, s. 565. 
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stává obětí ironie, tentokrát ironie osudu. Řečeno spolu s Leibnizem, na světě se zkrátka nenajde 
nic, co by nebylo možné obrátit ve výsměch. Což je také jedna z hlavních výtek, které po 
přečtení Dopisu o entusiasmu vůči metodě svého anglického přítele vznesl.8 Chtěl tak zkrátka 
odmítnout jednoznačně pozitivní kognitivní hodnotu, kterou by v sobě ironie měla údajně mít. 
Nutno však podotknout, že ve srovnání s mnoha domácími kritiky stál Leibniz porozumění 
Shaftesburyho postoje nejblíže, jelikož si byl vědom, že ona kognitivní hodnota se týká toliko 
orientace ve společenském dění, která byla důsledkem praktického založení Shaftesburyho 
filosofie, tak jak vyplynulo z výše zmíněných historických okolností. I v tomto ohledu šlo ale  
o sokratovské dědictví. Když se na něj v Dopise na několika místech odvolává, chrání se jím 
Shaftesbury jako pavézou exemplární filosofické tradice, která stojí v opozici k politicko-
religióznímu dogmatismu usilujícímu usurpovat si celou pravdu. Ovšem v líčení charakteru 
antického velikána jde pak ještě mnohem dále a zmiňuje známý fakt, že byl sám zesměšněn 
v Aristofanově komedii Oblaka. Přičemž se domnívá, že tak byla jen umocněna mudrcova 
popularita, neboť on tento výsměch ustál. (LCE, s. 31)9  

To je však samo o sobě dost sporné, protože v Apologii mluví Sokrates o této hře tak, 
jakoby vlastně přispěla k jeho nezáviděníhodnému postavení před soudním tribunálem. (Apol. 
18b-19d) Bylo by jistě hloupé tvrdit, že platonik Shaftesbury Apologii neznal. To samozřejmě 
není pravda. On sám byl jistě velmi dobře obeznámen s bohatou tradicí debaty, která se v jeho 
vlastní době dostávala opět do popředí zájmu estetiků a literárních vědců. A sice debaty řešící 
otázku, jaký že byl reálný důsledek Aristofanovy invektivy.10 Shaftesbury se zkrátka přiklonil  
k jednomu ze dvou běžně tradovaných názorů, jelikož ten lépe odpovídal jeho ideálu dobrého 
humoru. Není sice jednoznačné, z jakého historického pramene přesně vyšel,11 ovšem jeho 
výběr a hodnotová orientace jsou zcela jasné. Šlo mu o zesměšnění těch, kteří přestali vzhlížet 
k ideálu zlatého věku humanity a ženou od něj lidstvo stále dál a dál, v důsledku vlastní 
zaslepenosti a neschopnosti akceptovat přesvědčení druhých, ze strachu, že by tak byli zbaveni 
jim určeného privilegia vlastního spasení.  

To, že předmětem svých ironických narážek učinil v Dopise o entusiasmu právě 
náboženství, bylo jednou z dalších příčin pro její kritiku a bohužel i fatálního zklamání, kterému 
byl jeho pisatel podroben. A to proto, že tento spis, který vyšel anonymně, byl považován za 
dílo toho, proti jehož nevybíravému stylu byl namířen, tedy za dílo Jonathana Swifta.12 Snad  
i proto Shaftesbury s povděkem akceptoval Leibnizovy výhrady, za něž mu prostřednictvím 
Sierra Coste poděkoval13, a pustil se do opětovného přetváření a obrušování hrany svého 
posměšného organon. Tak vznikl vysvětlující esej Sensus Communis: Esej o svobodě vtipu  
a humoru. 

Jestliže byly námětem Dopisu v prvé řadě problémy religiózního charakteru, coby 
rozvinutí autorova dřívějšího zájmu, orientoval se v Eseji již silněji na otázky celostní 
společenské praxe, do níž sice náboženství neodmyslitelně patří, ale v níž tvoří jen jednu 

                                                 
8 LARTHOMAS, J.-P.: Humour et Enthousiasme chez Lord Shaftesbury. Archives de Philosophie 49, 1986, p. 358. 
9 SHAFTESBURY, A. A. C.: A Letter Concerning Enthusiasm. In: Characteristicks of Men, Manners, Opinions, 

Times. Vol. I, Liberty Fund, Indianopolis, Indiana, 2001, p. 20. 
10 ANSELMENT, R. A.: Socrates and the Clouds: Shaftesbury and A Socratic Tradition. In: Journal of the History of 

Ideas, sv. 39, č. 2, duben - červen, 1978, s. 175 – 177. 
11 Tím může být Varia Historia Claudia Aeliana, vydaná v anglickém překladu Abrahama Fleminga roku 1576. 

Podporu pro své tvrzení však mohl nalézt také u Plútarcha v jeho spise O výchově dětí a samozřejmě u Diogena 
Laertského, nemluvě o stoické glorifikaci filosofického velikána v dílech Horáce a Cicerona. Viz: Anselment, op. 
cit. s. 172 - 174. 

12 WOLF, R. B.: Shaftesbury´s Just Measure of Irony. In: Studies in English Literature, léto, 1993, roč. 33, sv. 3 
13 Dopis Pierru Coste, psaný v Neapoli 25. července 1712, viz: LARTHOMAS, J.-P.: Humour et Enthousiasme chez 

Lord Shaftesbury. Archives de Philosophie 49, 1986, p. 359. 
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z vícero nutně vyvážených komponent. Spojnicí mezi oběma pojednáními však i nadále zůstává 
metoda ironie. Tentokrát však podrobená kritice v domácím prostředí, kritice, která se zakládala 
na Shaftesburymu mylně připsaném výroku, že výsměch, je zkouškou pravdy. Velký znalec 
Shaftesburyho díla Alfred Owen Aldridge, věnoval tomuto tématu poměrně detailní studii, která 
ukázala, že značná část sporů uvnitř liberálního anglického kriticismu, které sahají až 
k monumentálním Elements of Criticism Lorda Kamese, se odvíjela právě na základě této 
mystifikace, jež v dějinách filosofie představuje jistě jen jednu z mnoha.14 Dlužno dodat, že si za 
ni snad i mohl Shaftesbury sám a to díky osobitému literárnímu stylu, který byl vždy zdrojem 
mnoha obtíží, jelikož dle mnohých postrádá jednoznačný pojmový aparát a stává se v posledku 
sám svojí obětí, když je v něm mnohdy těžké určit, co míní autor vážně a co je dílem ironického 
úšklebku.15 Klíčové jsou zde však tři pasáže, které daly onomu nedorozumění vzniknout.  

V první z nich se říká, že: „Pravda, jak se má za to, je schopna snést všechna světla,  
a jedním z těchto hlavních světel, či přirozených prostředků, jimiž bychom měli na věci pohlížet, 
v souladu s nárokem na jejich úplné poznání, je sám výsměch, či ona forma zkoumání, jejímž 
prostřednictvím poznáváme vše, co je výsměchu nějak podrobeno.“ (SC, s. 61)16 Druhá pasáž, 
velmi krátká, se týká debaty a tvrdí se v ní, že: „bez vtipu a humoru se může Debata jen stěží 
tříbit a sama sebe zkoušet.“ (SC, s. 73)17A na závěr je tu vzpomenut Gorgiův výrok 
zaznamenaný Aristotelem v Rétorice (1419b 5), podle kterého je: „Humor jedinou zkouškou 
vážnosti; a vážnost zase humoru. Neboť to, co neunese výsměch, je podezřelé a žert, který zase 
nesnese seriózní zkoumání, je jistotně falešným vtipem.“ (SC, s. 74)18 

Čteme-li pozorně, zjistíme, že se zde pouze precizuje to, o čem jsme mluvili doposud. 
Byla-li v Dopise o entusiasmu základním postulátem intelektuální svoboda, která měla za 
pomoci zkušenosti a rozumu, vlastně jediných limitací ironie, zkoumat pravdivost, je tomu tak  
i v eseji Sensus Communis. A ona limitující kriteria jsou zde vždy závazná. Výsměch rozhoduje 
o tom, co si zaslouží být vůbec vyslechnuto, jelikož odhaluje sám postoj či dispozici mluvčího  
a to plně v souladu s tradiční a Shaftesburym často vzpomínanou devízou „Poznej sebe sama!“ 
Vtip a dobrá nálada tedy otvírají dveře klubu, místa svobodné debaty, která jediná má být 
zkouškou pravdy, jíž je protivná veškerá přetvářka.19 Ironie je pak zbraní, které se filosof má 
chopit ve chvíli, kdy zjistí, že moralizování selhává. A jelikož se moralizování dotýká všech 
oblastí společenského života a vztahů v nich, má tomu tak být i s ironií. Shaftesburyho cílem je 
konstituce zdvořilého, nenuceného a přátelského intelektuálního rozhovoru, který zakládá 
fungování zdravých sociálních vztahů. Předpokladem jejich úspěchu je pak právě ona svoboda 
vtipu a humoru, která nás stále uvědomuje o tom že mi sami se jí máme dobrovolně oddat, 
chceme-li dosáhnout toho největšího poznání a sice poznání vzájemné úcty mezi lidmi. Neboť 
právě v tom spočívá hlavní hodnota kognitivní funkce ironie dle Shaftesburyho. 

 
                                                 
14 ALDRIDGE, A. O.: Shaftesbury and the Test of Truth. In: Publications of the Modern Language Associatio- of America. Ed. 

Percy Waldron Long, roč. LX, Georgie Banta Publishing Company, Menasha, Wisconsin, 1945, s. 129 - 156. 
15 ALDRIDGE, A. O.: op. cit. s. 130, Alderman, W. E.: The Style of Shaftesbury. In: Modern Language Notes, sv. 38, 
č. 4., duben, 1923, ss. 209 - 215. 

16 SHAFTESBURY, A. A. C.: Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour. In: Characteristicks 
of Men, Manners, Opinions, Times. Vol. I, Liberty Fund, Indianopolis, Indiana, 2001, p. 20. 

17 Ibid, s. 47. 
18 Ibid, s. 48. 
19 K významu Shaftesburyho názorů pro formování anglických debatních klubů viz: SHIELDS, D. S.: Anglo - 

American Clubs: Their Wit, Their Heterodoxy, Their Sedition. In: William and Mary Quarterly, roč. 51, č. 2, 
duben 1994, s. 294. 
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Summary 

In the present text the Shaftsbury’s philosophy is depicted as a cultural-political effort, 
which one according to the neoclassical spirit of the day, works with the literal heritage of 
antique culture. The key role in this political-philosophical project has been given by 
Shaftesbury to irony, which seemed to him to be the best medium for creation of new 
interpersonal relationships within the restructured English society. Yet from the beginning this 
theory attracted the attention of philosophers from England and the continental Europe and has 
been understood by them as some indefensible epistemic theory. The author of this essay is 
aware of this critique and tries to give it the answer according to Shaftesbury´s own 
philosophical conception to heighten the relevant cognitive value of irony in its natural 
environment - within the life in polis.  
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I. 

V repertoáru a textech pedagogiky a dalších oborů zabývajících se výchovou-vzděláním, 
edukací, jsou časté jiné pojmy a kategorie než svět školy. Co budeme světem školy rozumět 
s vědomím toho, že lze s pomocí jeho reflexe porozumět něčemu významnému z té části 
kultury, jíž je edukace ? 

Nechť je svět školy pro lidi, kteří v něm /nebo v jeho blízkosti/ žijí, souhrnem, celkem 
školních jsoucen, polem těchto jsoucen, jemuž rozumějí, „horizontem všech horizontů“ /E. 
Husserl/, „krajinou všech krajin“ /E. Fink/. „Všechno, co děláme a od čeho upouštíme, oč 
usilujeme, před čím prcháme, co milujeme, nenávidíme, poznáváme a víme, to vše je v nějakém 
smyslu jsoucno. Svět je pro nás plný jsoucího. I my sami jsme jsoucnem …“ „Krajina všech 
krajin vůbec je svět. Svět je tím obohacujícím a všechno zahrnujícím prostorovým a časovým 
celkem. Všechny prostory jsou v něm a stejně tak všechny časy.“1 Obě výše uvedené metafory – 
horizont všech horizontů, krajina všech krajin - jsou vzhledem k porozumění světu školy 
výstižné: ať vzděláváním dohlédne člověk dál, hlouběji, výš, ať se obzor všech obzorů rozšiřuje, 
ať je krajina světa školy dostatečně rozmanitá, ať je v ní život ve své plnosti. 

Jestliže má být výchova-vzdělání cestou dítěte a mladého člověka k porozumění světu, do 
něhož se narodil a v němž má dobře žít a dobře umřít /to poslední je západnímu člověku značně 
cizí/, shodujeme se s těmi mysliteli, kteří soudí a zjišťují, že dobrého života je schopen člověk 
ve své lidské celosti, člověk neredukovaných potřeb a hodnot. Chceme zde rozumět celosti 
člověka lidskou bytost v její trojnosti tělesné, duševní a duchovní; člověka rozvinutých 
                                                 
1 FINK, E.: Bytí, pravda, svět. Oikúmené, Praha 1996, s. 129 a 135. 
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duševních schopností – myšlení, citu, vůle, intuice, řeči, komunikace; člověka mravního, 
estetického, duchovního, spirituálního sebepřesahu; člověka /v optimální životní situaci/ tělesné 
zdatnosti a tělesného zdraví. Dále se shodujeme s těmi, kdož poznali, že růst člověka v jeho 
celosti je možný především v situaci, v situacích, kdy člověk rozeznává, poznává, prožívá svět 
v jeho dostupné celosti a jednotě, když získává zkušenost s takovým světem. Rozumějme 
takovému světu jako světu přírody, světu lidí, světu duchovních jsoucen, jak to nalézáme např.  
u M. Bubera.2 

Tažme se, zda dnešní běžná škola /máme zde na mysli školu základní a střední / rozumí 
takto člověku a světu a cestě výchovy-vzdělání, lidského růstu člověka jako vrůstání do 
neredukovaného, celostního světa s perspektivou prožít dobrý život. Naše odpověď je záporná. 
Pokusme se nahlédnout některé aspekty této skutečnosti. Novověká škola postupně jako povinná 
součást života dítěte a mladého člověka vznikla, byla a je provozována v době velkého rozvoje 
přírodních věd a techniky. Věda se postupně stávala natolik dominantní součástí evropské 
/euroamerické/ kultury, že to nemohlo neovlivnit chápání vzdělání a vzdělanosti, a tedy 
požadavku společnosti na školu, její úkol, cíle a obsah jejího působení. Věci se od osvícenství 
přes pozitivismus po současnost vyvíjely tak, že dnes můžeme standardní školu nazírat jako 
produkt v naší kultuře panujícího scientismu, názoru o výhradním nároku vědy na pravdu  
o všem jsoucím.3 /Je zcela běžné slyšet od kohokoliv, kdo prošel alespoň základním vzděláním, 
argument pravdivosti: „Je to vědecky dokázáno.“/ Krajní podobou byl v našem společenském 
prostředí politickou ideologií manipulovaný jediný tzv. vědecký světový názor, což 
v indoktrinovaném školství vedlo k tomu, že v oficiálních školských dokumentech nechyběly 
výměry typu: obsahem vzdělání jsou základy věd. 

II. 

Abychom měli oprávnění hovořit o nežádoucí redukci světa školy, připomeňme 
fenomenologickou filosofií zavedený pojem přirozeného světa /J. Patočka, u E. Husserla 
Lebenswelt/. Z hlediska našeho tématu je významný Neubauerův náhled na přirozený svět: 
„Filosofická péče o přirozený svět představuje sokratovskou výchovu /paideia/ k zodpovědnosti 
vůči společnosti. Skutečnost, kterou nelze ani vidět, ani objevit, ani vymyslet, lze přesto 
poznávat naší bezprostřední účastí na ní – rozumějme: o veškeré skutečnosti se vpravdě 
rozhoduje v myšlení, řeči a konání každého člověka, neboť z nitra pochopení vzchází ve 
zjevnost celek jsoucna. To alespoň vyplývá z povahy bytí, jak se nám zjevuje ve zkušenosti 
přirozeného světa.“ /o. c. v pozn. 3, s. 39/ Tažme se, zdali v zájmu celosti, plnosti školního světa 
patří něco z přirozeného světa do života školy. Současná škola jako vzdělávací instituce má 
snahu žáka a učitele s jejich subjektivním prožíváním, zažíváním, hodnocením života, hledáním 
celku a smyslu, vlastním přirozenému světu, odkázat mimo své hranice, do rodiny, do 
neškolních situací, prostředí, společenství. Máme pokládat za normální, že přirozený, 
předvědecký svět žáka a učitele je doménou jejich neškolního života a škola je tu proto, aby 
v prostředí vědeckého /a vědě blízkého „edukačního“/ světa konala své úzce chápané vzdělávací 
poslání? Je oprávněné vidět věc jako komplementární koexistenci světa rodinného a neškolního 
jako světa přirozeného, předvědeckého a světa školy jako světa vědy, jako místa a času 
získávání poznatků, vědomostí? 

Na tomto místě se nabízí malá historická odbočka. V 19. století a v jisté míře zhruba do 

                                                 
2 BUBER, M.: Já a ty. Mladá fronta, Praha 1969, s. 9. 
3 Srov. NEUBAUER, Z.: Smysl a svět. Hermeneutický pohled na svět. Moravia press, Praha – Břeclav 2001, s. 23. 
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40. let 20. století se taková komplementárnost světa školy a světa mimoškolního jevila v určitém 
smyslu přijatelná. Ve značné části zcela jinak stratifikované společnosti než je společnost dnešní 
poskytoval život rodin a společenského prostředí rodin zcela určité výchovné podněty. Děti 
zemědělců, řemeslníků, obchodníků měly zkušenost ze světa práce a poznávaly a prožívaly 
specifickou morálku těchto vrstev, děti ze středních a vyšších vrstev byly vedeny k dodržování 
morálních norem svých společenských kruhů a učily se s přibývajícím věkem v těchto kruzích 
pohybovat. Sociálně vnímavé děti z nejnižších vrstev se snažily přizpůsobit „těm výše“ /a byly 
k tomu i v rodině nabádány/, aby pronikly ve společnosti výš. Častou součástí rodinného života 
byla náboženská výchova. Pokud jde o umění, byly činné divadelní, pěvecké a hudební soubory, 
na venkově byl v četných regiónech živý folklor. K dobrému tónu určitých vrstev patřilo 
poskytovat dětem hudební vzdělání, chodit do divadla, na koncerty atd. Přirozený svět, v němž 
se pohybovaly děti a mladí lidé v rodinách a mimo školu, byl značně rozmanitý ve srovnání 
s uniformním, převážně duchovně pokleslým světem dnešním. A přesto škola poskytovala 
tenkrát více uměleckých /hlavně pěveckých, hudebních/ i náboženských prožitků a také 
zkušeností pracovních /ruční práce/ než současná škola. Učitel primární školy byl vskutku 
kantor /cantare/. 

Přes značně proměněnou situaci společnosti je i dnes – z pozic jakoby postmoderních – 
slyšet vlivné hlasy o tom, že škola není místem učení se životu, nýbrž místem vzdělávání. 
V obavách před manipulující mravní, estetickou, duchovní indoktrinací mládeže školou a učiteli 
je škole jako vzdělávací instituci určováno pouze učit o světě, nikoliv učit mladého člověka žít. 
Neboť – podle těchto názorů – přenášet životní zkušenosti, životní horizont nelze: jsou to 
zkušenosti, jsou to horizonty předcházejících generací, zastaralé, překonané hodnoty, žákem 
přijímané jako manipulující mentorování.4 

Proti tomu je nutno se ptát, zda učinit ze školy lidsky sterilní instituci, v níž se pouze 
vyučuje, nikoliv žije, prožívá autentický život žáků a učitelů, není velikou životní újmou pro 
vzdělávané i vzdělávající. Dnešní žák tráví ve škole dlouhou řadu let života, značnou dobu 
bdělého všedního dne /včetně domácí přípravy školních úkolů/. Je to tedy podstatná součást jeho 
světa, světa, který jsme výše nazvali světem školy. A proti skeptikům, kteří pochybují o tom, že 
by škola mohla učit mladého člověka žít, shodujeme se s těmi pedagogickými mysliteli, kteří 
spatřují poslání školy v učení se dobrému životu, a to ve prospěch žáků, učitelů, rodičů a lidské 
společnosti. O možnostech, jak se vyhnout manipulující indoktrinaci, bude řeč dále. 

III. 

Cestou k zlidštění světa školy rozumíme především rozšíření souhrnu, zvětšení celku 
jsoucen světa školy, obohacení pole těchto jsoucen. Aby svět školy byl světem přírody, světem 
lidsky si rozumějících lidí, světem duchovních jsoucen /srovnej výše/ a aby se v tomto světě 
realizoval žák, učitel /a nejraději i rodič/ ve své bytostné trojnosti tělesné, duševní a duchovní 
/viz výše/. Nacházíme pro takové rozumění škole inspirace u velkých pedagogických 
reformátorů a – což je nejpřesvědčivější – v edukační realitě řady současných reformních  
a alternativních škol, jejichž výzvy však zůstávají neoslyšeny. To přináší dlouhodobě značné 
škody škole a společnosti, ale také zbytečné strádání žákům, učitelům i rodičům. 
                                                 
4 Tato myšlenka nechybí ani ve Finkově pronikavé reflexi složité reality současné výchovy, kterou filosof 

formuloval v knize Natur, Freiheit, Welt jako šest výchovných antinomií. Srov. PELCOVÁ, N.: Filosofická  
a pedagogická antropologie. Karolinum, Praha 2000, s. 187 n. Filosoficky závažnou interpretaci těchto antinomií 
opřenou o Patočkovo filosofování o výchově podal R. Palouš: Příspěvek k reflexi fenoménu výchovy dnes. Ve 
sb. Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času. Pdf UK, Praha 1996, s. 7 n. 
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Každý posun, poukaz k celku, celosti je předpokladem uchopení smyslu. Člověku žijícímu 
a činnému v plnosti světa školy se ukazuje, rozjasňuje smysl školy samé, smysl vlastního bytí 
v ní a posléze smysl všeho jsoucího. To je prozatím zastřeno roztříštěností, fragmentárností 
poznávání vyučováním jednotlivým oborům bez rozumění vazeb, souvislostí mezi nimi, jak 
tomu dosud nejčastěji je. 

Abychom zprůhlednili zmíněné rozšíření světa školy, budeme v tomto světě dále 
rozlišovat v jistém zjednodušení školní přirozený, předvědecký svět na jedné straně a školní svět 
vědy na straně druhé. Zlidštění světa školy lze potom rozumět jako posílení přirozeného světa a 
dosažení optimální, edukačně funkční rovnováhy mezi oběma světy. Přirozeným světem ve světě 
školy nemá být připravován pro žáka nebo učitele jakýsi školní hédonismus. V přirozeném světě 
je třeba o něco usilovat, něčeho dosahovat, jsou tam i lidská trápení, která je třeba snášet  
a překonávat, jsou tam vnitřní a sociální konflikty. Řešením obtíží, překážek se žák učí hledat / 
v celosti lidského světa školy/ smysl svého školního života a života vůbec. 

Připomeňme v této souvislosti v pedagogických kruzích známou zprávu Mezinárodní 
komise UNESCO Vzdělání pro 21. století obsahující kapitolu nazvanou Čtyři pilíře vzdělávání. 
Těmito pilíři jsou: učit se poznávat /získat dostatečně široké znalosti, hlouběji proniknout do 
menšího počtu oblastí vědění/ ; učit se jednat /uplatňovat poznatky prakticky, být iniciativní, 
samostatný, aktivní, kreativní/; učit se žít společně / etický rozměr školního učení – kooperace; 
umět žít s lidmi jiných kultur/; učit se být /existenciální aspekt edukace/. Těžko si lze představit, 
že by škola mohla stát na těchto „čtyřech pilířích“, kdyby nebyla lidským světem žáků a učitelů 
/rodičů/, byla jen humánně sterilním místem a časem vyučování. Zvláště třetí a čtvrtý „pilíř“ 
předpokládá onen lidský svět školy, jak mu zde rozumíme. 

IV. 

Jak může být rozšířen předvědecký, přirozený svět školy, aby mladý člověk poznával  
a prožíval též to lidsky významné, co mu dnešní mimoškolní svět poskytuje často v malé míře 
nebo vůbec neposkytuje? 

Základem je příznivé sociální klima, atmosféra, v níž dominuje svoboda. Svobodu je však 
třeba zřetelně odlišit od svévole. Svévole, v dnešní společnosti často falešně chápaná svoboda, 
nemůže mít místo ve světě školy. Ke svobodě patří odpovědnost, „substanciální základ lidského 
bytí“.5 Bez odpovědnosti vlastně není pravé vnitřní svobody a také odpovědnost předpokládá 
svobodu. Rozumějme ve výchově-vzdělání svobodě a odpovědnosti jako nedělitelné jednotě: 
svoboda-odpovědnost. V atmosféře svobody-odpovědnosti se daří vzájemnému porozumění  
a úctě, pomoci, solidaritě, toleranci, lásce. 

Součástí přirozeného, předvědeckého světa školy je smysluplná práce, možnost vytvářet 
řemeslně /ručně, jednoduše technicky/ výrobky, které někomu nebo něčemu slouží, pracovat na 
školní zahradě, na poli, pečovat o zvířata apod. Prapůvodní pracovní úkony mají významný vliv 
na „přirozený“ růst člověka v jeho plnosti. 

Nadmíru důležitou součástí přirozeného světa je krása. Je již vlastní dobrým vztahům 
mezi lidmi, o nichž jsme se právě zmínili, a dále s chutí vykonávaných pracovních činností  
a jejich produktů. Pěstování krásy je pak vlastním úkolem umění. Literatura, hudba, zpěv, tanec, 
výtvarné umění, divadlo spoluutvářejí předvědecký svět školy, a to jednak prožívanou recepcí, 
jednak aktivním provozováním. Obojí je v zlidšťování člověka nezastupitelné a ke škodě věci je 
v současné škole na okraji. S krásou umění si nezadá krása přírody. I ona má být pravidelnou 
                                                 
5 FRANKL, V. E.: Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1996, s. 42. 
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součástí světa školy, a to i v situaci městských a velkoměstských škol. 
Již silné mravní prožitky /pomoci, lásky/, o nichž jsme se zmiňovali, a prožívání krásy, 

které jsme právě připomněli, jsou situací duchovních sebepřesahů; humánní škola by však 
neměla zanedbávat ani spiritualitu, která je odedávna součástí kultury a její absence může lidský 
život zkracovat o prožívání vysokých hodnot. Přirozený život školy by neměl být ochuzen  
o mytologické a religiózní podněty, ať už tato setba dopadne na úrodnou půdu, nebo nevzejde.6 

Tělesná kultura je od dob antických tradičně vázána v našem kulturním prostředí na život 
člověka a na jeho výchovu-vzdělání. Na rozdíl od umění a duchovna nebyla tato součást školní 
edukace v průběhu posledního století s jeho četnými školskými reformami nějak podstatně 
krácena nebo zanedbávána. Patří jí i v modelu školy, o němž zde uvažujeme, významné místo. 

Jestliže žáci s učiteli společně prožívají ty situace v přirozeném světě, o nichž byla právě 
řeč, není důvodu, aby se nestýkali při školním všednodenním sebeobstárávání. Hlavní příležitost 
k tomu je při obstarávání různých pomůcek k výuce nebo při školním stravování. /Je radost zažít 
svět školy, v němž učitel nevykonává tzv. dozor ve školní jídelně, aby krotil rozdováděné žáky, 
nýbrž v prostředí klidného, rodinnou situaci připomínajícího stolování obědvá se svými žáky./ 
Různé příležitosti poskytují také společné dobrovolné výlety atd.  

V. 

Na mínění, že škola nemůže být víc než instituce, v níž učitel vyučuje a žák se učí, že se 
v ní nelze učit životu podle nějakého návodu, podle učebních osnov, kurikula, určených cílů, 
můžeme odpovědět takto: Jestliže je svět školy lidským světem, což v našem pojetí znamená, že 
se v něm vzájemně doplňuje přirozený svět a svět vědy, nedochází k učení se dobře žít na 
základě žádných uniformních návodů. Přirozený svět ve světě školy vytváří rámec pro to, co 
bychom chtěli pojmenovat sociálně-edukační souhra /sou-hra/ svobodných-odpovědných žáků 
a svobodných-odpovědných učitelů, v jejíž otevřenosti se vůlí jejich aktérů utváří /ustavuje, 
konstruuje/ společné bytí ve světě školy, jež je výsledkem oné lidské souhry zúčastněných lidí, 
kteří společně zažívají přírodu, krásu umění, uspokojení z rukodělných výrobků a další užitečné 
práce, ze sdílení vyšších hodnot a duchovních prožitků, potěšení z tělesných cvičení a sportu, 
radosti ze společného všednodenního obstarávání. A to vytváří významné impulzy pro učení se 
ve světě vědy, poznávání vědeckých oborů. Takže vyvážený lidský svět školy nezkracuje, ale 
svým způsobem podporuje vědecké vzdělávání. O tom jsou důkazy z reformně a alternativně 
provozovaných škol. 

Svět vědeckého vzdělávání jako součást lidského světa školy je tedy zasažen atmosférou 
života vytvářeného přirozeným světem školy, jenž je jakousi globální motivací pro poznávání 
vědy, jejích jednotlivých oborů. A sám koncept vědeckých oborů – přírodovědných  
a humanitních – je vytvářen tak, že vzdělávající i vzdělávaní rozumějí jejich smyslu: uváděním 
získaných poznatků do nejširších vzájemných mezioborových souvislostí v širokém kontextu 
poznávání světa; pochopením možností aplikace nabývaných poznatků v různých oblastech 
společenské praxe /některé jednoduché aplikace mohou být realizovány v samém vyučování, 
např. pracovním/; nalézáním velmi osobních, intimních, vzrušujících aspektů procesu 
vědeckého poznávání, je-li též zkoumáním a objevováním. /To poslední je individuálně značně 
rozdílné./ Na střední škole vstupuje do tohoto procesu poznávání filosofie.Správně pochopené 
filosofické vědění významně rozšiřuje „horizont všech horizontů“ a na rozdíl od speciálních věd 

                                                 
6 Podrobněji o tom srov. RIES, L.: O komplentarnosti professionalnoj kompetencii učitelja. In: Russkij jazyk v centre 

Jevropy, 2007, č. 10, s. 8 n. 
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se obrací do nitra samého poznávajícího a přibližuje mu smysl všeho jsoucího. Jmenované 
zřetele vědeckého vzdělávání a filosofie vyžadují jednak hlubokou filosoficko-pedagogickou 
předdidaktickou analýzu jednotlivých oborů, jednak učitelovo zasvěcené a zaujaté 
zprostředkování daného vědění.7 

Svět školní vědy má i svou stránku etickou, morální: žák se při seznamování s aplikačními 
možnostmi té které vědy dobírá poznání a hodnocení, které aplikace /technické, ekonomické/ 
jsou ve prospěch života člověka které život poškozují a ničí. Setkává se tak ve vyšších třídách 
střední školy s problémem morální odpovědnosti vědy a vědce. 

Sociálně-edukační souhra, přidržíme-li se tohoto pojmenování, má různé podoby, což je 
dáno rozmanitými okolnostmi – kulturním a sociálním okolím školy, v němž žáci a učitelé žijí 
/venkovská, maloměstská, velkoměstská škola atd./, především rozdílným složením skupin 
samých aktérů. Rozptýlit je třeba i obavy před autoritou učitele. Jeho profesní připravenost by 
měla vyloučit každé autoritářství. Avšak výchova je ze své podstaty spojena s autoritou. V oné 
demokratické souhře, kterou máme na mysli, je zvláště v primární škole autorita dětmi přímo 
vyhledávána, je to způsob ochrany, kterou potřebují a vyžadují. A učitelova láskyplná péče  
o dítě tuto potřebu uspokojuje. To však nikterak nepotlačuje, ba naopak, projevy vůle dítěte 
hlásit se se svými představami, nápady, návrhy, vstupovat s nimi do sociálně-edukační souhry, 
mít vliv na její průběh, být jejími aktéry. S postupujícím věkem se aktivní role žáků v této 
souhře modifikuje a posiluje, různě se diferencuje: někdo je platný a podporuje společné konaní 
více při vědeckém studiu, někdo v uměleckých produkcích, někdo v řemeslných pracích atd. 
Nicméně lidsky zralý a vysoce profesně připravený učitel neztrácí v oné souhře přirozenou 
autoritu. Svět školy, jak o něm zde uvažujeme, nezná direktivnost, autoritářství, není však 
zbaven autorit. A kromě učitelů se v určitých oblastech života školy stávají vyhledávanými  
a váženými autoritami i žáci. I v tom je svět školy lidsky celostním, plným světem. 

Pravdivě, nepředstíraně demokratický svět školy je také podnětným edukačním prostředím 
transmise kultury, udržování kulturní kontinuity a pěstování humánních kulturních tradic. 
„Postmoderní“ zpochybňování této funkce školy je neoprávněné, odporující samé podstatě školy 
a edukace. Soudíme, že jde o krátkodeché krajnosti, které – mějme naději – brzy zplaní. 

VI. 

Lidský svět školy ve své celosti světa předvědeckého a vědeckého je prodchnut etickými, 
duchovními, estetickými ideály humanity, život podporující hodnotovou orientací. Jsou mu cizí 
chorobné symptomy současné civilizace a kultury, současné společnosti. Jde o dva mravně  
a hodnotově rozdílné světy a vzniká otázka jejich vztahu, které lze také rozumět jako otázce 
otevřenosti a uzavřenosti světa školy vůči jejímu makrosociálnímu okolí. Pokud jde o směr 
přijímání z vnějšího světa, nechť je svět školy otevřen všemu, co z vnějšího světa přichází jako 
podpora, posílení ducha lidskosti a uzavřen všemu negativnímu, nelidskému. Pokud jde o směr 
vysílání impulsů ze světa školy do společnosti, tím základním je vzdělanost, životní hodnotová 
orientace mladých lidí, kteří se ve škole vzdělávají a vzdělali. /Kromě toho může škola, stane-li 
se opravdovým kulturním centrem svého bezprostředního okolí, poskytovat nejrůznější 
vzdělávací, umělecké a jiné služby lidem, především rodičům, ale nejen jim./ Taková demarkace 
otevřenosti a uzavřenosti je jednoduchá jako postulát, avšak značně komplikovaná jako realita. 
Žáci žijí v obou světech, školním i neškolním, denně /s výjimkou internátních škol/ přecházejí 
z jednoho do druhého, srovnávají, hodnotí. Pokud dnes – v situaci běžné školy – vyhrává častěji 
                                                 
7 Více o tom srov. o.c. v pozn. 6. 
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svět neškolní, škola není místem a časem oblíbenosti, má být posílení předvědeckého, 
přirozeného světa školy, jak zde o něm uvažujeme, šancí, aby se vztah ke škole změnil, a tím  
i nabylo vrchu sdílení humánních hodnot školního života a školního vzdělávání. Neboť o to jde, 
nechce-li se škola zbavit úkolu pomáhat výchovou člověka měnit svět k lepšímu. Postoj školy 
k otevřenosti a uzavřenosti může být buď konfrontační, „bojovný“ /jsme ti lepší a bojujeme za 
převahu/, nebo laskavý, skromný /snažíme se žáky doprovázet na cestě k dobrému životu, 
nabízíme to i vám/. V různých sociálních – politických, ekonomických, kulturních – situacích 
bude adekvátní ten nebo onen postoj školy. Bylo by si přát, aby agresivita a arogance 
společenského zla nebyla příliš velká, aby škola mohla zaujímat spíše druhý postoj skromné 
pomoci a nemusela vystupovat v roli bojovníka přinášejícího spásu světa. 

Summary 

If we comprehend the world of man as the “horizon of all horizons”, as the “landscape of 
all landscapes”, as the world of nature, the world of people, the world of spiritual existence, then 
the world of contemporary school is not a holistic, non-reduced world, and this is the result of 
scientism prevailing at schools. – The contemporary school as an educational institution tends to 
remove the natural world of the pupil and the teacher outside its boundaries, into the family, into 
the extramural situations, environments, communities. – The human world of school can be 
looked upon as a world of deeply experienced freedom and responsibility, a world that has 
sense, a world of mutual understanding and respect, a world of creative work, the beauty of art 
and nature, a world of spiritual transcendence, of culture of the body, as well as a world of 
everyday duties. The world of school like that can be, owing to its values, in confrontation with 
the macrosocial world, the world of contemporary society. 
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Abstract: In the article, David Carr’s conception of narrative and Wilhelm Schapp’s conception 
of story on the one hand, and H.-G. Gadamer’s conception of dialogue on the other are 
confronted. The author compares the manner of the mutual intermingling of these central 
philosophical concepts: “narrative”, “story”, “dialogue”. The meaning of this confrontation is 
perceived as reflecting on the educational relevance of narrative and story, which is understood 
as a dialogue about understanding oneself, the world and reciprocity. The article is followed by 
practical examples of productive (creative writing) and receptive (drama-theatre) narrative 
approaches in teaching German, to be published in September 2009 on the EU „TIPP“-
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„Je úkolem hermeneutiky, 
vysvětlit onen zázrak rozumění, 

 jímž /…/ je 
podílení se na společném smyslu.“1 

 
H.-G. Gadamer 

 

V článku se pokusíme o konfrontaci pojetí narace Davida Carra a příběhu Wilhelma Schappa na 
straně jedné a pojetí rozhovoru H.-G. Gadamera na straně druhé. Poukážeme na způsob 
vzájemného prolínání centrálních pojmů tří jmenovaných filozofických konceptů, jimiž jsou 
„narace“, „příběh“, „rozhovor“. Smysl konfrontace spatřujeme v uvažování o edukační relevanci 
narace a příběhu jako rozhovoru o rozumění sobě, světu, vzájemnosti. 

Otázky narace se ve druhé polovině 20. století staly předmětem zájmu širokého spektra 
humanitních disciplín. Tento zájem lze vnímat jako součást nového zájmu o člověka –  
o jedinečnost a neopakovatelnost prožitku světa a rozvrhování se ve světě, součást nového 
uvažování o legitimitě perspektivy každého JÁ ve vztahu k sobě, ke světu, k vzájemnosti. 

                                                 
1 „Es ist die Aufgabe der Hermeneutik, dies Wunder des Verstehens aufzuklären, das /.../ eine Teilhabe am 

gemeinsamen Sinn ist.“ GADAMER 1990, s. 297. Překlad P.Z. 
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Zejména v diskuzi filozofické a pedagogické jsme v posledních desetiletích svědky povýšení 
narace osobnosti,2 jež jde ruku v ruce s relativizací takzvaných velkých narací lidstva. Spolu  
s tímto konstatováním je však třeba se ptát, zda hlasy velkých narací nevyplňují stále až příliš 
každodenní edukační realitu. Zda se narativním hlasům prožitku, zkušenosti a poznání 
jednotlivých osobností žáků a studentů dostává potřebného uznání a prostoru. A dále je třeba se 
ptát, jaké přístupy k obsahům a formám učení jsou potřebné pro to, aby každý narativní hlas 
žáka a studenta mohl být dobře slyšen a co nejlépe rozvíjen. 

Je známo, že 30 let po prvním objevu potenciálního principu narace3 a jeho rozšíření 
prostřednictvím překladů do francouzštiny a angličtiny se výzkum narace v druhé polovině  
20. století explozivně rozvinul a že expandoval ze své původní literárněvědné domény do řady 
dalších humanitních disciplín.4 Také v pedagogice a didaktice jazyka jsme svědky snahy  
o integraci narativní perspektivy. Tato snaha má však zatím buď charakter obecného požadavku 
nebo spontánního využití narativních textů a narativních postupů bez vědomí hlubších 
souvislostí. Pro zaujetí plnohodnotné edukačně didaktické perspektivy je však potřebná reflexe 
kořenů. Právě inspirace pocházející z filozofického výzkumu narace a také konfrontace 
naratologické a hermeneutické perspektivy se nám jeví jako podnětná pro hledisko 
pedagogicko-edukační a zejména jazykově didaktické. 
 

Ve filozofickém zájmu o narativní problematiku v posledních desetiletích identifikujeme 
tři směry uvažování: 

• První směr se zabývá otázkou legitimity narativního diskursu jako strukturované 
formy myšlení. V narativní nebo kterékoliv jiné formě diskursu je spatřována 
specifická řečová hra, jež je součástí jednání určitého typu, má svou pragmatiku, 
své hranice a svá apriori.5 Má se za to, že idea spravedlnosti předpokládá uznání 
mnohotvárnosti řečových her a diskursivních forem.6 

                                                 
2 Máme na mysli zejména tato témata: 
 Na prvním místě je třeba jmenovat nalezení druhého člověka a pochopení bytí jako spolubytí ve filozofickém 

myšlení 19. a 20. století. „Svět je obydlen (mnohými) jinými a tito jiní nejsou pouhými objekty: jsou centry 
reorientace na objektivní univerzum. Tito jiní také nejsou prostými jinými Já. Z filozofického hlediska byla 
neudržitelnost kategorie „Já“ bez komplementární kategorie „Ty“ – poprvé konstatována Feuerbachem – 
analyzována Buberem.“ (LAING ET AL. 1971, s. 13). 

 Analýza vztahové dichotomie JÁ-TY, JÁ-ONO ve filozofii (BUBER 1994). 
 Analýza smyslu rozhovoru jako otevření a poznávání jinakosti sebe a druhého ve filozofii (GADAMER 1990). 

Přehlednou reflexi dalších filozofických konceptů podává Poláková (POLÁKOVÁ 1991). 
 Hledání dítěte a člověka v jeho jedinečnosti a kreativitě v humanistické pedagogice (např. FROMM 1978, 

MASLOW 1981, ROGERS 1995) předznamenané dílem Jeana Jacquesa Rousseaua. 
 Redefinice zkušenosti jako reflektovaného prožitku a poznání v pedagogice (STIPSITZ 1993). 
 Objevování vztahů mezi dorozumívací perspektivou, tvarem jazyka a textu a způsobem bytí (k problematice 

srov. ZAJÍCOVÁ 2000). 
 Objevování funkce jazyka jako společného příbytku a domova ve filozofii (HEIDEGGER 1949, 1993). 
 Objevování vztahu mezi myšlením a řečí v psycholingvistice (VYGOTSKIJ 1970). 
 Objevování vztahu mezi emocemi a myšlením, emocemi a rozhodováním, emocemi a jednáním v neurofyziologii 

(MATURANA/VARELA 1987, KOMÁREK 1997, ROTH 2001). 
 Objevování relevance interakce a rozhovoru, hledání společné řeči a individuální i společné odpovědnosti 

vyplývající z konstruktivní povahy myšlení v neurofyziologii (MATURANA/VARELA 1987). 
 Reflexe budování edukačního vztahu jako vztahu postaveného na vzájemnosti (RIES 2000). 
3 Za počátek rozsáhlého multidisciplinárního výzkumu narace je obecně považován objev dichotomie materiálové 

báze a řazení materiálu v morfologii pohádky ruského formalisty Vladimíra J. Proppa vydané v roce 1928. 
4 Ukazuje se, že naratologický výzkum se stal postupně předmětem lingvistické teorie vyprávění všedního dne, 

filozofie, psychologie, psycholingvistiky, sociologie, pedagogiky, antropologie, etnologie, historiografie, teorie 
komunikace, teorie jednání, filmografie, logoterapie, psychiatrie, teologie, etiky, estetiky. 

5 K pojmu řečové nebo jazykové hry (Sprachspiel) srov. WITTGENSTEIN 1992, s. 250nn. 
6 Srov. Lyotard 1993, s. 119-134, 176 a na jiných místech. Lyotard hovoří o „narativní problematice“ a dále 
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• Za další způsob tematizace narace považujeme filozofický koncept, v němž 
problematika narace, vyprávění respektive příběhu tvoří rámec vlastního rozboru, 
zůstává však v „pozadí“, přičemž vlastní téma analýzy stojí v popředí coby 
„figura“. Zde máme na mysli diskutovaný Gadamerův filozofický koncept pravdy 
a metody, v němž příběh člověka (Geschichte) stejně jako dějiny světa 
(Geschichte) jsou poznávány v rozhovoru umožňujícím postupné rozšiřování 
horizontu poznání a rozumění.7 

• Třetí směr pak spatřujeme v explicitním zaměření na naraci. Za první filozofii 
narace lze při zohlednění pojmových souvislostí8 považovat Schappův 
fenomenologický rozbor příběhů a příběhovosti bytí.9 Základní situaci člověka 
charakterizuje Schapp jako „zapletení v příbězích“ a toto zapletení se mu jeví jako 
způsob bytí vlastní člověku. Jazyk získává a má dle Schappa svůj dorozumívací 
význam pouze jako součást společného žitého příběhu10 a pokus o rozumění sobě 
nebo druhému spočívá v rozplétání jednotlivých příběhů.  

 
Vztah žitého a vyprávěného na straně jedné a individuálního, sociálního a historického 

vývoje člověka na straně druhé pak analyzuje zevrubně ve své filosofii narace David Carr. 
Narativní strukturu přitom nepovažuje Carr za autonomní tvar textu, ani za metodu verbální 
reprezentace zkušenosti, nýbrž za elementární strukturu prožitku, zkušenosti, poznání a vývoje. 
Jako taková je narativní struktura dle Carra založena na rozvrhování bytí v čase. Za tři hlavní 
zdroje svého pojetí narativní struktury označuje Carr Heideggerův koncept dynamického sebe-
rozvrhování bytí jako aktivního časování,11 teorii narace a Hegelův koncept „sociálního  
a kolektivního subjektu jednání, zkušenosti a historie“.12 Narativní struktura ustavuje dle Carra: 
„jednotící formu… /bytí v čase/ …, jež je společná pro dva druhy opozic: je to za prvé jednota 
žitého a vyprávěného a za druhé jednota individuálního a sociálního nebo historického“.13  

V dalším textu poukážeme na momenty, v nichž Carrova idea dvojí jednoty narace (bytí  

                                                 
rozlišuje: „narativní vědění“, „narativní diskurs“ „narativní výkon“, „narativní formu“, „narativní pragmatiku“, 
„narativní funkci“, narativní hru“, „narativní pozici“, „narativní situaci“, „vyprávění“, „velké vyprávění“, 
„příběh“. Pojmy nevymezuje, ustavuje však souvislost s lingvistickým kontextem (srov. tamtéž: 121). Lyotardův 
směr uvažování koresponduje s otázkou spečnosti narativní textové struktury kladenou z pozic jak lingvistických 
(HRBÁČEK 1994, s. 28; DIJK 1980) tak literárněvědných (DUMMER 1988). 

7 GADAMER 1990. Implicitní poměr rozumění na pozadí příběhu lze rozpoznat i jinde. Například vztah JÁ-TY 
v Buberově vztahové dichotomii (Buber 1994) se neobejde bez zakotvení v příběhu, neboť každý účastník 
„myšlenkového zprostředkování“ do něj vstupuje jako celá bytost, s celou svou zkušeností a svým příběhem, 
tvořícím rámec tohoto myšlenkového zprostředkování. 

8 Vycházíme z následujících pojetí příběhu, narativního textu, narativní struktury a narace (přechod mezi pojmy se 
nám přitom jeví jako plynulý): 

„Příběh“ – dění interpretované jako událost a jazykově ztvárněné v narativním textu. 
„Narativní text“ – textový druh, jazykově textová realizace narativní struktury. 
„Narativní struktura“ – abstraktní struktura textu, jehož obsahem je singulární subjektivně významná událost 

realizující se v čase; dominantou je sekvence „orientace“, „komplikace“, „řešení“, fakultativní jsou „abstrakt“, 
„evaluace“ a „morálka“; vyznačuje se typickými, mnohdy zcela subtilními jazykovými signály; konstitutivním 
prvkem je „komplikace“, jež referuje o vzniku protikladu k očekávání některé postavy světa textu nebo k tomu, 
co lze očekávat obecně. 

„Narace“ – komplexní pojetí principu bytí v čase, jazyce a komunikaci implikující vývoj individuální, sociální a 
historický. 

9 SCHAPP 1985. Hermann Lübbe označuje Schappovu filozofii ve své předmluvě k dílu vydanému poprvé v roce 
1953 za první filozofii příběhů v plurále. 

10 Ibid, s. 175. 
11 K rozboru Heideggerova konceptu srov. např. BLECHA 1994, s. 29, 103. 
12 Srov. CARR 1986, s. 6. 
13 Ibid, s. 184. 
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a řeč; vývoj individuální a sociální – včetně vývoje historického) koresponduje s ideou 
příběhovosti Wilhelma Schappa a s ideou rozumění H.-G. Gadamera. 

Hovoří-li Schapp o příběhu jako „Geschichte“, nemá na mysli „dějiny“, tedy komplexní 
příběh lidstva neboli příběh v singuláru, nýbrž jednotlivé příběhy člověka v plurálu a zapletení 
člověka v těchto příbězích jako způsob bytí a danost přirozeného světa – jako poslední základ a 
jako nejzazší poznatelnou skutečnost.14 Struktura příběhovosti je u Schappa tvořena několika 
poli napětí. Je to napětí mezi celkovou nedělitelností příběhu na jedné straně a zapletením  
v jednotlivých příbězích a postupným poznáváním tohoto zapletení na straně druhé,15 dále je to 
napětí mezi nedělitelností času příběhu na jedné straně a na druhé straně horizontů minulého a 
budoucího, jež jsou v příběhu přítomny,16 a konečně napětí mezi zapletením MY, jež je 
nedělitelné, a zapletením JÁ, jež je v zapletení MY obsaženo.17 Každé JÁ, TY, MY nabývá dle 
Schappa svou specifickou kvalitu v jednotlivých příbězích. Pro zapletení v příběhu „MY“ tvoří 
Schapp určitou posloupnost odvozenou ze způsobu nebo „kvality“ zapletení: „MY lidé“, „MY 
společnost“, „MY Řekové“, „MY akcionáři“, „MY šachisté“ apod.18 „MY lidé“ Schappovi 
znamená stále ještě velmi málo. Jako nejvyšší poměr JÁ, TY, MY rozebírá Schapp vztah 
příbuznosti, pro nějž je příznačné, že „každý je otcem, každý je matkou druhého“.19 Smysl 
tohoto obrazu lze interpretovat jako ideu a vizi společné starosti o sebe a druhé, práce pro 
sounáležitost, budování vzájemnosti, vědomí společné odpovědnosti za existenci, již JÁ, TY  
a MY sdílíme. 

Na jedné straně popisuje Schapp celkový, nedělitelný a „vždy hotový“ příběh, jejž nazývá 
také „příběh světa“ (Weltgeschichte) a na druhé straně hovoří o vynořování jednotlivých 
příběhů, jež se projevuje jako jejich uvědomění nebo znalost. Roli jazyka v lidském zapletení v 
příbězích, otázku jeho potence, síly (Kraft) a schopnosti zpřítomnit nebo vyčarovat 
(hervorzaubern) příběhy, považuje Schapp za obtížně definovatelnou a nejasnou.20 Každá řeč, 
řečové jednání, konkrétní věta (Satz) získává dle Schappa svůj smysl pokaždé až ve svém 
konkrétním příběhu. Pouze tam postihne věta svůj vlastní stav věci a nalezne svou pravdu. 
Pokud se stejně znějící věta vyskytne v různých příbězích, je její smysl pokaždé různý, tak jak 
se tento smysl vyjeví ze stavu a ze vztahových konstelací toho kterého příběhu.21 

V podobném smyslu, v jakém hovoří Schapp o rozplétání příběhu, lze chápat Gadamerovo pojetí 
setkání a rozhovoru, jež představují zdroj společného jazyka.22 Zatímco Schapp považuje při veškerém 
uznání role jazyka ve společném rozumění tuto roli za nejasnou, věnuje Gadamer právě otázce jazyka 
zásadní pozornost. Na místě Schappovy metafory zapletení v příbězích je u Gadamera metafora kruhu 
dějinného příběhu, v němž je kladena otázka rozumění jako hledání společné pravdy v dějinném 
poměru, „završeném v médiu jazyka“.23 Začátkem rozumění je dle Gadamera setkání a otázka  
v rozhovoru. Zkušenost cizího příběhu obsahuje souvislosti, jež jsou samozřejmé, ale také souvislosti, jež 

                                                 
14 K Schappově filosofii srov. CARR 1986: 16n; Schapp 1985, předmluva od Hermanna Lübbeho: V. 
15 SCHAPP 1985: 123n, 150n. 
16 Ibid, s. 139n. 
17 Ibid, s. 178n, 190n. 
18 Zřejmá je korespondence této posloupnosti a tohoto vrstvení s pozdějším pojetím vrstvení kulturní identity (srov. 

FLECHSIG 1998; KRON 1991, s. 47nn).  
19 SCHAPP 1985, s. 206. 
20 Ibid, s. 178. 
21 Paralela s Wittgensteinovou analýzou jazyka nezůstala v odborné literatuře bez povšimnutí. Schmidt (1971) 

poukazuje na souvislosti Schappova konceptu a pojmového aparátu s Wittgensteinovým dílem „Tractatus logico-
philosophicus“. Paralelu lze však nalézt i v oblasti lingvistiky – máme na mysli problematiku illokutivní  
a perlokutivní roviny řečového jednání a napětí mezi nimi (srov. např. Bußmann 1990: heslo „Sprechakttheorie“). 

22 GADAMER 1990, s. 384. 
23 GADAMER 1990, s. 392. 
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představují tajemství. Rozumění je chápáno jako zprostředkování mezi cizotou tajemného a důvěrností 
společně známého. Navazuje vždy na určité předrozumění dané místem počátku rozumění a přítomné 
jako předsudek. Rozumět proto předpokládá rozlišovat předsudky sdílené od předsudků, jež rozdělují, 
zabraňují rozumění, vedou k nedorozumění.24 Vnímání společného příběhu jako prostoru dorozumívání 
vyžaduje srovnávání a prověřování norem, zkušeností, tradic, kultur, hodnot, autorit a je východiskem 
rozhovoru a zprostředkování mezi vlastním příběhem a příběhem druhého. Jazyk stojí ve službách 
horizontů porozumění a teprve rozhovor o zkušenostech vytváří jazyk společný. V rozhovoru, v němž 
partnery spojuje jejich společná a rozdílná zkušenost, je porozumění chápáno jako proces a vývoj, jenž 
umožňuje nalézat nové pravdy. Dle Gadamera se jedná o proměnu vyznačující se stále novým chápáním 
toho, co je vlastní, co je cizí, co je společné. Řečeno Gadamerovými slovy: „... dorozumívání  
v rozhovoru je proměnou v to, co je společné a v čem už člověk není tím, čím byl,“25 nebo na jiném 
místě: „rozpoznat v cizím své vlastní, zdomácnět v něm, to je základní pohyb ducha, jehož bytí je pouze 
návratem k sobě samému z jinakosti“.26 

Jestliže Schapp hovoří o příběhu, jenž se v určitém horizontu vynořuje a je v tomto 
vynořování poznáván, pak Gadamer hovoří o horizontu jako o obzoru, „jenž obsahuje a obepíná 
všechno to, co je viditelné z jednoho bodu“.27 Člověk je v pohybu, jeho horizont se posouvá  
a utváří se stále nově. V porozumění majícím podobu splývání horizontů dochází k rozpoznání  
a uvědomění předrozumění jako výchozího horizontu porozumění. Předrozumění může mít  
v procesu porozumění produktivní funkci. Není-li však sdíleno a rozpoznáno, stává se zdrojem 
nerozumění. Prověřování a vyjasňování předsudečného předrozumění je třeba považovat za 
součást splývání horizontů a nalézání společné pravdy.  

Jak s Schappovým zapletením v příbězích, jež se postupně vynořují ze světa času, jsou 
poznávány a zpřítomňovány nebo vyčarovávány jazykem, tak s horizonty Gadamerovými, jež se 
setkávají, splývají a dávají vznik společnému jazyku, můžeme dále srovnávat pojetí narace 
Davida Carra. Carr analyzuje naraci jako elementární, jazykem vyjádřenou strukturu bytí v čase, 
jež umožňuje rozvrhování bytí z momentu stále se měnící přítomnosti ohlížením se do minulosti 
a očekáváním budoucnosti. Tento člověku vlastní způsob bytí v čase a zacházení s časem 
charakterizuje Carr jako podstatu narace. Narativní princip je mu totožný s principem časování, 
jenž se realizuje v životě, jednání, zkušenosti, poznání, jazyce a vzájemnosti jako reflexe 
rozdílu, změny, vývoje a vztahu, a to jak v rovině individuální, tak v rovině sociální a historické. 
Narativní struktura je tak chápána jako médium vývoje individua i sociální bytosti a médium 
dorozumívání o zkušenosti bytí. Zvlášť analyzuje Carr roli konfliktu na cestě od JÁ k vnímání 
sebe sama jako součást MY, tedy skupiny. Skupina je dle něj konstituována tehdy, když každý 
jedinec uznává autonomii a nezávislost druhých a samotnému se mu dostává téhož uznání. 
Nejvyšší rovinou narace je pro Carra narace historická. Historickou naraci považuje za extenzi 
historické existence a historickou existenci za diachronní rozměr sociální a individuální 
zkušenosti a aktivity v čase. Skutečnost, že život, aktivitu, existenci individuální, sociální  
i historickou strukturujeme narativně, je dle Carra nezávislá na své textové reprezentaci, neboť 
původní podoba narativní struktury má žitý a praktický charakter. Na základě žité narace 
produkujeme naraci kognitivní, řečovou a estetickou. Carr zdůrazňuje, že mu nejde o pouhý 
pohled na narativní strukturu jako na antropologickou univerzalitu, snaží se vysvětlit narativní 
strukturu zevnitř, z jejího funkčního jádra. Má za to, že narativní struktura ustavuje elementární 
jednotící formu lidského bytí v čase, jež je společná dvěma druhům opozic: je to za prvé jednota 

                                                 
24 GADAMER 1990, s. 301. 
25 Ibid, s. 384. 
26 Ibid, s. 19. 
27 Ibid, s. 307. 
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žitého a vyprávěného a za druhé jednota individuálního a sociálního nebo historického.28 Tato 
elementární forma a struktura časujícího se bytí může být dle Carra vyjádřena pouze jako 
temporální vazba: počátku – změny – konce. 

Tento moment Carr vysvětluje tak, že na rozdíl od sekvencí, sérií, procesů, jež mohou 
„teoreticky být nekonečné“, hledáme pro to, co v přítomnosti prožíváme a co si uvědomujeme 
jako událost, zkušenost nebo akci, nějaký začátek a nějaký konec.29 Kognitivně-řečová struktura 
reflexe a textu je tak se svými konstitutivními prvky (orientace – komplikace – řešení) 
produktem narativní struktury bytí. „Jako účastníci a aktéři svých životů“ se v souladu s tímto 
pojetím „plavíme v proudu událostí a bereme věci jak přicházejí“30 a uprostřed akcí a zkušeností 
každodenního života jsme současně aktéry, vypravěči, pozorovateli.31 Struktura časování je stále 
přítomna. Stává se kognitivním principem organizace událostí, akcí, zkušeností, principem 
tvorby pokaždé nové koherence, pokaždé nově se vyjevujícího a nově rozvrhovaného smyslu. 
Tato struktura představuje výkon časujícího se bytí, jenž, stále obnovován, v nových 
konstelacích JÁ a MY, by mohl být podle Neubauera nazván „děj tvůrčí sebeproměny“.32 

Carr rozlišuje a analyzuje několik rovin narativní struktury časování bytí. V první rovině 
se jedná o časovou strukturu elementárních procesů a konfigurací vnímání, cítění  
a uvědomování. Dalšími rovinami jsou rovina časové struktury zkušenosti a jednání, rovina JÁ 
jako aktéra, posluchače, vypravěče, rovina tvorby koherence stále nově se vyjevujícího a nově 
rozvrhovaného smyslu a konečně rovina osobní identity ve smyslu metafyzickém, poznávacím  
a morálním. Zkušenost sociálního bytí, pro něž je dle Carra charakteristická flexibilita, mobilita 
a vývoj, se realizuje zároveň jako zkušenost historická.33 

Z reflexe Carrova filozofického příspěvku k teorii narace je zřejmé, že Carrova narativní 
struktura se vyznačuje značnou komplexností, neboť Carr do ní situuje princip a formu bytí 
založeného na temporalitě zkušenosti, jednání a vývoje JÁ i vývoje MY, přičemž narativní 
struktura bytí dle Carra předchází a implikuje narativní strukturu textovou. 

Paralely mezi Schappovou ideou poměru JÁ-MY, Gadamerovou ideou společného 
horizontu a Carrovou ideou tvorby narativní koherence se pokusíme zvýraznit parafrází 
vybraných pasáží. Koncepty se dle našeho soudu sobě navzájem nejlépe přibližují v Schappově 
„rozumění příběhu“, Gadamerově „splynutí horizontů a Carrově „hledání koherentního celku“. 

Schapp: S každým příběhem, kterému rozumíme, se nacházíme v témž poměru JÁ a MY 
a příběhu světa.34 

Gadamer: Horizont je obzor, jenž obsahuje a obepíná všechno to, co je viditelné  
z jednoho bodu. Z dějinného pohybu lidského pobytu vyplývá, že horizont je nejspíš něco, do 
čeho vcházíme a co jde s námi. Kdo je v pohybu, jeho horizonty se posouvají, horizont 
přítomnosti se stále utváří – prověřováním předsudků, setkáváním s minulostí, pochopením 
tradice. Staré a nové srůstá a získává pokaždé novou platnost. Porozumění se děje jako splývání 

                                                 
28 CARR 1986, s. 184. 
29 Srov Ibid, s. 47. 
30 Ibid, s.59. 
31 Srov Ibid, s. 64. 
32 NEUBAUER 1988, s. 126. 
33 Podobně jako Carr uvažuje také White (WHITE 1990) o roli narace při tvorbě historického vědomí a historické 

koherence. Zabývá se vztahem historiografie a teorie narace a zkoumá relevanci narativní formy resp. formy 
příběhu v historickém myšlení. Podstatný aspekt narativního diskurzu spatřuje ve skutečnosti, že narativita 
reprezentuje úsilí o koherenci a integritu obrazů života a že jejím produktem je morální soud. Pochopení 
minulých událostí, procesů, struktur, jež nejsou přímo vnímatelné, vyžaduje imaginaci a implikuje interpretaci 
ambiguity a víceznačnosti, představuje dle Whita specificky lidské hledání pravdy.  

34 Srov. SCHAPP 1985, s. 205. 
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horizontů, existujících jen zdánlivě pro sebe.35 
Carr: Z měnící se přítomnosti očekáváme něco a ohlížíme se za něčím, co probíhá v čase. 

Prostřednictvím principu jednoty, struktury a koherence získáváme vhled do událostí, zkušeností 
a jednání. Narativní struktura zkušenosti a jednání zde však není sama od sebe. Na život je 
možno se dívat jako na stálé úsilí nebo boj o to, abychom tváří v tvář možnému chaosu udrželi 
nebo obnovili narativní koherenci na všech úrovních: od nejmenšího projektu až po koherenci 
životní. To, co se jeví jako celek, se může proměňovat, ale části se neproměňují samy v sobě, 
nýbrž ve vzájemných relacích uvnitř celku, který vytvářejí. Otázka nezní: „Jak se ta či ona 
událost hodí do příběhu?“, nýbrž: „Co je příběh?“36 

Z Carrovy analýzy dále vybíráme teze, jež se nám jeví jako stěžejní pro jeho popis 
podstaty narace a pro reflexi edukační relevance a potence narace: 

• Narativní textová struktura orientace-komplikace-řešení je odvozena od struktury 
bytí jako aktivního časování, od momentu reflexe uskutečňované v přítomnosti  
a mající podobu hledání počátku v minulosti a směřování do budoucnosti.37 

• Narativní princip spočívá v uvědomělém otevírání se světu ze základny zkušenosti 
a jednání tvořené jednotou aspektů mentálních i fyzických.38 

• Narativní princip spočívá v tvorbě koherence v jednotě rolí aktéra, posluchače  
a vypravěče.39 

• Narativní princip spočívá v tvorbě koherence jako vztahování se z „umístění ve 
stále se měnícím teď“ do minulosti a budoucnosti – ve stálém úsilí o integritu „na 
všech úrovních: od nejmenšího projektu až po celkovou koherenci životní“.40 

• Narativní princip spočívá v sociálním vývoji, v uvědomění druhého, v učení se 
vzájemnosti, nezávislosti a svobodě.41 

Carr tedy chápe a vysvětluje naraci jako elementární a zároveň komplexní člověku vlastní 
formu bytí v čase. S ohledem na svou komplexnost je Carrovo pojetí narace sice ojedinělé, 
avšak na druhé straně lze od 60. let zaznamenat četné požadavky na vytvoření obecného základu 
narace. Z různých pozic jsou činěny pokusy o nalezení obecného rámce narace a o formulaci 
obecně platných principů existence a fungování narace. Uvádíme několik příkladů: Todorov se  
v roce 1969 pokouší o vytvoření univerzální teorie narace a popisuje formalizovaným jazykem 
„narativní invariant“.42 Van Dijk vychází ze zjištění, že narativní struktura prochází napříč 
znakovými systémy, a požaduje vytvoření komplexní teorie narativních struktur.43 Stierle 
považuje pro narativní strukturu za příznačné, že se jedná o strukturu komplexní a univerzální, 
jež představuje základ každé artikulace smyslu.44 Ehlich zdůrazňuje moment společného, jenž je 
v naraci obsažen a jehož prostřednictvím narace poskytuje podíl na obecné zkušenosti  
a poznání.45 Korespondenci narativní textové struktury s narativním biografickým principem 
předpokládají Schmidt a Rusch.46 Barbara Eisenmann odvozuje z výzkumu chování kojenců 
hypotézu rané narativní kompetence spočívající v kognitivní a emocionální interakci,  

                                                 
35 Srov. GADAMER 1990, s. 307 - 312. 
36 Srov. CARR 1986, s. 75 - 99. 
37 Srov. Ibid, s. 47. 
38 CARR 1986, s. 24n. 
39 Srov. Ibid, s. 57n. 
40 Srov. Ibid, s. 91nn. 
41 Srov. Ibid, s. 145n. 
42 Srov. HODROVÁ 1994, s. 242. 
43 DIJK 1972, s. 14. 
44 STIERLE 1975, s. 202n. 
45 EHLICH 1980, s. 13. 
46 SCHMIDT 1992, s. 38; RUSCH 1992, s. 267 - 292. 
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v perspektivě prožitku a ve schopnosti rozpoznat neočekávané.47 Je tedy škoda, že Carrův 
komplexní koncept narace nebyl dosud v odborné literatuře šířeji recipován a že dosud nebyl 
dostatečně uveden do souvislosti s koncepty narace v dalších disciplínách – v textové 
lingvistice, ve vyprávění všedního dne, v psychologii, v pedagogice. 

Na závěr rozboru Carrova pojetí narace poukážeme na pět stěžejních principů, s jejichž 
pomocí lze dobře sledovat korespondenci konceptu narace jako struktury bytí (Carr) a pohledu 
na naraci jako na strukturu textu. Jedná se o tyto momenty: 
 

1) reflexe : komplikace  
2) reflexe : morálka  
3) jednota rolí : morálka, vzájemnost  
4) zkušenost : zkušenost  
5) vývoj intersubjektivity : distribuce intersubjektivního smyslu  

 
 

1. Reflexe je dle Carra uskutečňována v přítomnosti jako hledání vysvětlení pro 
aktuální dění, v němž se otevírají a vyjevují nové souvislosti. Reflexe aktuálního 
dění probíhá jako rekapitulace a modifikace dosavadního pohledu na minulost  
a jako vyvození důsledků pro reorganizaci budoucnosti.48 Takto chápaný moment 
reflexe koresponduje s centrálním strukturním prvkem narativního textu, jímž je 
komplikace. Komplikace narativního textu představuje takový moment jednání  
a dění, jenž se jeví jako nový, nejasný, vymykající se normě, očekávání, 
zvyklostem.49 Tento moment je podnětem jak pro hledání počátku v situaci, jež 
předcházela (orientace), tak pro návrh a popis dalšího vývoje (řešení). 

2. Carrovo pojetí reflexe koresponduje dále s kvalitativním aspektem mentálního 
zpracování narativního textu, jenž je popisován van Dijkem jako tvorba „morálky“ 
a „evaluace“ nebo Wienoldem jako „vyvození důsledků“. Tyto nejvyšší strukturní 
roviny narace sice mohou být její explicitní součástí, často však představují 
implicitní hloubkovou strukturu textu, jež je nazývána také „stav mysli“.50 
Hloubková struktura textu nebo morálka textu je východiskem mentální aktivity 
vypravěče, posluchač k ní dospívá během a na konci vyprávění. V témž smyslu lze 
hovořit o korespondenci Carrova pojetí reflexe s hlavní kategorií Wienoldova 
modelu recepce narativního textu,51 jíž je vyvození důsledků situované na 
koncovém pólu komunikace. Při recepci textu je „morálka“ nebo „vyvození 
důsledků“ výsledkem procesu recepce. 

3. S „morálkou“ jako nejvyšší strukturou produkce i recepce textu a s „vyvozením 
důsledků“ koresponduje rovněž Carrův princip jednoty rolí aktéra, vypravěče  
a posluchače při tvorbě narativní koherence.52 Za obdobu narativní koherence 
v Carrově pojetí lze považovat to, co Eisenmann nazývá kulminací vzájemnosti 
mezi vypravěčem a posluchačem v hodnotící konvergenci.53 

4. Carrova časová struktura zkušenosti koresponduje s časovou rovinou zkušenosti  
                                                 
47 EISENMANN 1995, s. 52n. 
48 CARR 1986, s. 47. 
49 Srov. DIJK 1980, s. 141; QUASTHOFF 1980, s. 112. 
50 DIJK, s. 143. 
51 Dle GÜLICH/ RAIBLE 1977, s. 280-295. 
52 CARR 1986, s. 57n. 
53 EISENMANN 1995, s. 67. 
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v modelu narativního textu Labova/Waletzkyho. Jako korespondující prvky 
jmenujeme aktuální dění, jež je v Carrově konceptu situováno do momentu „teď“  
a je obdobou textové narativní „komplikace“. Carrova časová rovina minulosti má 
svůj textový protějšek v „orientaci“, časová rovina budoucnosti má svůj protějšek 
v textovém strukturním prvku „řešení“. V modelu Labova/Waletzkyho je narace 
definována jako metoda rekapitulace zkušenosti, přičemž každé vyjádření 
zkušenosti obsahuje dle autorů modelu narativní strukturu. Jádro zkušenosti je 
reprezentováno právě narativním schématem orientace-komplikace-řešení.54 Carr 
jmenuje jako jednotky zkušenosti akty vnímání, cítění, episody se začátkem  
a koncem, zkušenosti složené z jiných zkušeností a vytvářející kombinace.55 Pro 
vznik zkušenosti nárokuje vědomí momentu „teď“. Východisko v momentu „teď“ 
nemá znamenat žádné omezení nebo vydělení se z mnohosti času a prostoru, má 
představovat naopak vstup do této mnohosti. Zkušenost popisuje Carr jako 
moment v časové konfiguraci minulosti, přítomnosti a budoucnosti, v němž 
aktuální dění způsobí zlom. Co bylo dosud, nepůjde dál dle dosavadních představ  
a nestane se součástí žádného dosud známého a předpokládaného celku. Minulé 
samo o sobě se nezměnilo, na pozadí nového poznání se však mění jeho 
hodnocení. Celek dostává jinou podobu, než jaká byla vnímána až do momentu 
zlomu. Minulé, přítomné i budoucí jsou funkcemi celku a změna smyslu 
přítomného a minulého implikuje reflexi a proměnu vidění budoucího.56 

5. Carrova analýza narativní struktury jako média vývoje intersubjektivity 
koresponduje s pojetím textové narace jako prostředku konstrukce a distribuce 
intersubjektivního smyslu.57 Ve svém vymezení nadindividuálního subjektu začíná 
Carr u toho, co nazývá narážkami Heideggerovými a Husserlovými.58 
Heideggerovo a Husserlovo pojetí intersubjektivity jako aspektu individuality 
využívá jako podnět pro rozvíjení vlastní koncepce vývoje skupiny 
prostřednictvím překonávání konfliktu. V této fázi své analýzy deklaruje Carr 
odklon od fenomenologické metody a navázání na Hegelův koncept „sociálního  
a kolektivního subjektu jednání, zkušenosti a historie“.59 V Carrově pojetí je 
skupina tvořena množstvím členů, jejichž individualita zůstává zachována. 
Skupina se dle Carra vyvíjí společnou zkušeností konfliktu a společnou zkušeností 
sebevědomých nezávislých individualit. Stádium vývoje, v němž lze hovořit  
o vytvoření skupiny, popisuje Carr jako explicitní překonání konfliktu za trvalého 
vědomí potenciálního konfliktu. Skupina jako subjekt MY se dle Carra konstituuje 
v procesu časově rozprostřené mnohosti zkušeností a akcí. V kolektivní reflexi 
příběhu, společného jednání a společné zkušenosti opět Carr zdůrazňuje střídání 
rolí aktéra, vypravěče a posluchače. Kolektivní narativní strukturu odvozuje Carr 
od individuální narativní struktury zkušenosti a jednání, neboť v obou případech je 
základem princip temporality existence.60 

                                                 
54 Dle LABOV 1980. 
55 CARR 1986, s. 26. 
56 CARR 1986, s. 25 - 30. 
57 GUMBRECHT 1980. 
58 Srov. rozbor bytí v aspektu spolubytí (Mitsein, Miteinandersein) a spoludění (Migeschehen) realizujícího se  

v komunikaci a boji (Mitteilung, Kampf), cit. pasáže: Heidegger 1993a: 120, 384; rozbor intencionálního 
společenství, cit. pasáže: HUSSERL 1987, s. 123 - 134. 

59 CARR 1986, s. 6. 
60 CARR 1986, s. s. 127 - 152. 
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Dle Carra funguje narativní struktura jako princip spojující zkušenost individuální 
a sociální. V tomto momentu se jeho filozofická analýza narace schází zejména 
s rozbory provedenými v rámci teorie narace všedního dne. Tak Gumbrecht 
považuje vyprávění za prostředek konstrukce a distribuce intersubjektivního 
smyslu a médium sociálně konstruované skutečnosti. Tato funkce se realizuje jako 
zprostředkování mezi rozmanitými „světy všedního dne“ a „přirozeným světem“.61 
Také další pojetí intersubjektivní a sociální funkce narace, teze o partnerském 
charakteru vyprávěcí intence, fatické funkci vyprávění, vyprávění jako aktu 
symbiózy, v němž se prostupuje individualita a společenská identita,62 
korespondují s Carrovým pojetím podstaty narativní struktury. 

 

Tři diskutované filozofické přístupy – Wilhelma Schappa, Hanse-Georga Gadamera  
a Davida Carra – lze považovat za komplementární a převoditelné na společného jmenovatele, 
jímž je hledání cesty ze zapletenosti člověka v příbězích prostřednictvím narativně zakotveného 
rozhovoru, jehož smyslem je lepší rozumění minulému, přítomnému a budoucímu. Cílem je dle 
Schappa společná starost o vzájemnost, dle Gadamera setkávání, prolínání a rozšiřování 
horizontů poznání, dle Carra budování individuální, sociální a historické koherence. 

Zásadní přínos Carrova konceptu přitom spatřujeme v tom, že postoupil od 
monodisciplinárního přístupu k naraci k nejšíře možnému, obecnému pochopení role narace 
jako lidského způsobu existence v jazyce, řeči, sdělení, sdílení, rozumění a směřování  
k vzájemnosti prostřednictvím vývoje individuálního JÁ k JÁ sociálnímu a historickému. Tuto 
skutečnost považujeme za zcela zásadním způsobem podnětnou nejen pro pedagogický výzkum 
narace, ale i pro chápání a využití narace v pedagogické a didaktické praxi – v učení se 
vzájemnému rozumění prostřednictvím narativně zakotveného dialogu v prostředí školy, 
vyučování a zejména vyučování jazyku. 

Jako jeden ze stěžejních cílů vzdělávání na základní a střední škole je formulován 
požadavek, že žák se má učit vzájemnému rozumění, tedy postojům umožňujícím  
a podporujícím toleranci, úctu k osobnosti, jejím hodnotám, její kultuře a otevírajícím tak cestu 
k uvažování o sobě navzájem, k sdílení hodnot, k odpovědnosti a spoluodpovědnosti za sebe  
i svět, k tvorbě mravního vědomí.63 S ohledem na prominentní povahu sociálního prostředí 
školy je jistě v pořádku, že škola má plnit tak nesnadný úkol. Avšak na otázku: „Jak?“ nemáme 
k dispozici uspokojivou odpověď. Na jedné straně zjišťujeme, že humanitní disciplíny poskytují 
množství závažných a relevantních podnětů.64 Na druhé straně však se ukazuje, že  
v každodenním obrazu školy mnohdy dominuje „iluzivní dialog“65 a že dokonce ve vyučování 
jazyku - ať už mateřskému nebo takzvaně cizímu je mnohdy veškerá pozornost věnována 
vysvětlování, nácviku, užití a zkoušení jazyka jako slov, frází, struktur, pravidel a poznatků.66 Je 
málo prostoru pro autentickou komunikaci. Jako by hodiny vyučování a učení se jazyku nebyly 
místem pro spojení probírané látky s otázkou vzájemného rozumění, místem pro relevantní 
sdělení a tvořivý jazykový výraz, pro konfrontaci a sdílení zkušenosti, pro výměnu postřehů, 
názorů a postojů, pro rozhovor o prožívání a poznávání světa, pro přemýšlení a vyprávění  
o rozmanitosti životní zkušenosti účastníků vyučování, pro kladení otázky možností vzájemného 
                                                 
61 GUMBRECHT 1980, s. 407. 
62 GÜLICH 1976; EHLICH 1980; RATH (dle MICHEL 1985), EISENMANN 1995. 
63 K k tomuto cíli srov. Standard základního vzdělávání. Fortuna, Praha, MŠMT ČR 1995, s. 9nn a Standard 

vzdělávání na čtyřletém gymnáziu. Fortuna, Praha: MŠMT ČR 1996, s. 7nn. 
64 Na některé z nich jsme poukázali v poznámce 2. 
65 ŠEĎOVÁ 2005. 
66 Srov. ZAJÍCOVÁ 2007. 



 105

poznávání a setkávání. 
 
Na pozadí provedené konfrontace proto formulujeme teze zaměřené na edukační postupy 

v programu didaktiky jazyka. Integrovat do školní práce a posléze do jazykového vyučování  
a učení otázku cest k lepšímu vzájemnému dorozumívání a rozumění znamená: 

• být si vědom podstaty a relevance lidské narativity a rehabilitovat podstatu 
rozhovoru jako výrazu pramenícího v narativní povaze lidské existence; 

• otevřít se vůči naraci vlastní i naraci druhého, učit se realizovat naraci 
v sebevyjádření, v naslouchání druhému, ve stálém přemýšlení o sobě, o druhém,  
o vzájemnosti; 

• kultivovat vyučovací a učební naraci textovou 1) v organizačních formách 
vyučování a učení založených jak na drobných hravých narativních formách zpětné 
vazby, hodnocení, vyjádření smyslu, tak na rozměrnějších formách konstrukce  
a interakce (např. „TZI“, „LDL“); 2) v textových postupech produktivních (např.  
v kreativním psaní); 3) v textových postupech receptivních (např. v rozhovoru 
vlastní narace s narací autora textu prostřednictvím nácviku a realizace tvořivých 
dovedností prezentačních, scénických, divadelních). 

Kultivace vyučovací a učební narace realizované jako rozhovor přitom představuje 
dlouhodobý úkol pro konstruktivně, činnostně a interaktivně založené vyučování didaktiky 
jazyka a pro inovaci učebních předloh. 

Summary  

The multidisciplinary interest in narrative that appeared in the second half of the 20th 
century can be perceived as a part of the new interest in the uniqueness of man, of personality. It 
is especially the inspiration stemming from the confrontation of narrative and hermeneutic 
perspectives that is seen as highly stimulating for questions of pedagogical and educational 
nature, as well as those of language teaching. That is why the concepts like Wilhelm Schapp’s 
“entanglement in stories”, H.-G.Gadamer’s “dialogue” and David Carr’s “narrative” have been 
subjected to comparative analysis. The author pays attention to the mutual intermingling of 
posed questions and to the stimuli that result from them – not only for pedagogical research, but 
mainly for understanding and exploiting the narrative in the pedagogical and didactic practice, 
in learning mutual understanding by means of narratively based dialogue at school, i.e. in the 
teaching environment, and especially in language teaching. 
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1. Životopisné údaje 

V dobách nedávných, v zemích, kde se povinně vyučovalo ruštině, žáci se učívali nazpaměť 
slavnou Puškinovu báseň „Záhadnému příteli“,1 s těžko vyslovitelným jménem: Čaadajev(u). 
Čtenáře ruské poezie takové exotické jméno přivádělo k úvaze: proč subtilně kritický a zároveň 
urputně náročný duch Puškinův, o jehož přízeň stálo tolik současníků, obdivuje Čaadajeva, 
jehož mnozí považovali spíše za náboženského blouznivce či člověka obtížně čitelných krizí? 
Vskutku, stačí se začíst do dobových encyklopedií ruské literatury, a můžeme posbírat 
přívlastky: vynalézavá svévole; vlastní génius mu zpustošil rozum; zaoblil filosofické charizma 
strukturou náboženského neklidu; se současníky hovořil jako když pospolu rozmlouvají dva 
hlídací psi; importovaný flibustýr na ruském feudálním trhu; minstrel špatně naladěného zpěvu; 
hybridní huriska mezi filosofickými stařešiny apod.2 Na jedné dobové kresbě sousedí vedle sebe 
nepříliš lichotivý stínový profil provinčního statkáře Čaadajeva s portrétem elegána světa 
v plášti, se širokým kožešinovým límcem, „knížete básníků“, Puškina.3 A pod kontrastním 
obrázkem jsou nadepsána Puškinova slova: Syrovost Čaadajeva, toť cesta k Bohu.4  

Má se za to, že Čaadaev Petr Jakovlevič se narodil v Moskvě 27. března 1794 (ačkoli 
                                                 
1 Srov. ZADRAŽIL, L.: Legenda ruské literatury. In: ČAADAJEV, P. J.: Filozofické listy, Apologie blázna. Světová 
četba, Praha 1987, s. 9.  

2 Citováno podle CIOFFARI, G.: Storia e cristianesimo. In: Petr Jakovljevič Čaadajev. Istituto orientale, Roma 1974, 
passim (zde je výčet „velkých sovětských encyklopedií“). 

3 Srov. WINKLER, M.: Petr Jakolvevič Tschaadaev. Ein Beitrag zur russischen Gesitesgeschichte. Berlin 1927, s. 45. 
4 Srov. JAKUŠKIN, I.: Zapisky d´ekabrista. Moskva 1905, s. 56. 
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vážnými znalci Čaadajevova života a díla i toto je popíráno5). Budoucí životní dráhu předčasně 
osiřelého syna venkovského statkáře a řádového důstojníka husarského pluku a noblesní kněžny 
předznamenávaly zvraty v osudu matčina otce, státníka, historika a moralisty doby Kateřiny II., 
Michaila Ščebatova, tvůrce první utopie do země Ofír, vydané až sto let po smrti velmože. 

První roky života strávil mladičký Petr spolu se svým bratrem Michailem v městském  
a odnárodněném prostředí aristokratické Moskvy, obklopen péčí bohatých příbuzných. Po 
skvělé domácí přípravě vstoupil ve čtrnácti letech na moskevskou univerzitu, kterou zastihl 
v jedné z jejich šťastnějších chvil (Krátce předtím, za liberálních počátků vlády Alexandra I. 
došlo totiž k reformě studia.) 

K Čaadajevovým univerzitním přátelům patřil jak pozdější básník a dramatik Alexandr 
Gribojedov, tak i mnozí budoucí děkabristé a příslušníci intelektuální elity Puškinovy doby. 
V nekonečných studentských diskusích o francouzském osvícenství, novodobé filosofii a vědě 
či o nevolnických poměrech v Rusku, se Čaadajevovo myšlení tříbilo a prohluboval se zájem  
o duchovní rozměr člověka. Všichni současníci dosvědčují, že Čaadajev měl přímo hypnotický 
vliv na své okolí. V jeho přítomnosti nebylo možné vést plytké a povrchní salonní rozhovory. 
Ve všech tématech zastával mravní závaznost a nezkorumpovanost příchozím intelektuálním 
nabídkám. 

Po slunném období univerzitního života došlo v Čaadajevově životě k prvnímu zvratu. 
Věren aristokratické tradici, vstoupil jako praporčík do prominentního pluku carské gardy. 
Účastnil se domácího i zahraničního odboje (např. Borodino, Lipsko). Dokonce triumfálně 
vstoupil ve svitě protinapoleonské aliance cara Alexandra do Paříže. 

Dvě životní zkušenosti však zanechaly nesmazatelnou stopu v jeho životě. Předně nemohl 
přehlédnout spontánní účast tolika osob v protinapoleonských válkách. Čaadejovovo hledání 
paralely vojenského života s individuálním a introvertním životem může být prvním souvislejší 
inspirací pro pozdějšího L. N. Tolstého ve Vojně a mír. Zároveň si uvědomil onen paradox, 
nesmírně svízelně zakoušený, že vítězství „il potere“ nedává svobodu ducha. Proto z tohoto 
„nenaplnění osoby, stvořené pro celek“6 vyvozuje nejprve nutnost hledat angažmá v revolučních 
tajných spolcích Ruska. V Krakově vstoupil dokonce do zednářské lóže, tak jak bylo tehdy 
módě. Ačkoli ho mnozí současníci rádi považovali za bystrého osvícence, nemohli pochopit, 
proč nakonec zednářské hnutí definitivně opouští, třebaže se mu v něm dostalo nadměrného 
ocenění. Čaadajev se z tohoto předchozího pobytu v lóžích dlouho vnitřně očišťoval. 

Druhou nezapomenutelnou zkušeností byla Paříž: chválený Západ se mu jevil morálně 
nemocný. Psychologicko-deskriptivní pohledy mu nedodají slibovaný pokoj: proto začíná 
uvažovat o souvislostech vnitřní ideji národa s providencí Boží. 

Všechny prudké zlomy duchovního a duševního Čaadajevova života probíhaly jakoby 
skryté očím světa. Různá neočekávaná rozhodnutí nelze postihnout racionálními důvody. 
Dodnes zůstává záhadou, proč náhle opouští vojenský pluk, kde se mu dostalo slávy. Opouští 
dokonce privilegované místo velitele sboru osobní stráže cara. Proč ze sebe setřásl zátěže 
neplodných „intelektuálních pout“?, řečnění „osvícenců“?, vzrušující nabídky k pozvání do 
vlivných společností?  

V r. 1820, jímž je datován již zmíněný Puškinův epigram „K portrétu Čaadajeva“, se 
začala projevovat nespokojenost mezi důstojníky carských pluků. Častěji se objevovaly  
i veřejná vystoupení, ohlašující potřebu změny. Čaadajev věděl o spiknutí, které mělo nastat při 
doprovázení cara na jednání Svaté aliance. Byl nepochopitelný ve svém jednání, když odmítl 

                                                 
5 Srov. FRANK, V.: Russisches Christentum. Berlin 1898, s. 32. 
6 Srov. předmluva k „Filosofickým listům“, In: Oeuvres choisies de P. Tschaadaieff, publiées pour la prémier fois 

par le Prince Gagarin de la Compagnia de Jésus. Paris 1862, s. 13.  
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účast na násilí, jak pro „nalevo“ orientované, kteří mu vytkli, že „na carovi nedal spočinout 
spravedlnost“7, tak i pro ty „napravo“, kteří mu vytkli, že cara nechal bez informovaností  
o tomto počinu. Čaadajev věděl, že násilím nelze nastolit změnu a zároveň si uvědomoval, že se 
změna uskutečnit má. Toto záhadné mlčení jinak rozhodného Čaadajeva odkazuje na hlubší 
vidění světa a hodnot: na „nutnost být spojen s Bohem, nežli se nějaké dílo má narodit“.8  
A odejít „z těch pohybů, sebevnitřnějších, které působí nepokoj“9. 

Po odchodu z armády měl pokušení Rusko opustit definitivně. Chtěl zažádat o švýcarské 
občanství. Ne nadarmo pozdější ruští emigranti po r. 1917 se vraceli k důvodům, které  
u Čaadajeva zaznívaly pro i proti. Jakoby Čaadajev byl prvním duchovním emigrantem doby. 
Děkabrismus sehrál v životě Čaadajeva epizodickou úlohu. Pět let po porážce prosincového 
povstání budou o něm historici mluvit jako o nešťastné události, která posunula (kvůli strachu  
a úzkostlivosti carů, vztažené jenom na vlastní postavu10) ruské dějiny dozadu. Čaadajev však 
doznává, že hrstka mladíků, „kteří mezi hrou v kostky a zoufalstvím z neuspokojení nad 
životem v prostituci“,11 nemohou vtisknout Rusku skutečnou tvář. Idea, tvář Ruska je v tradici, 
která žije. Tím překonává i „kvazi-personalismus“ Puškina, který sice, jak Puškin sám píše 
o rozhovoru, který měl s carem, „děkabrismus“ nepřijal, ale žádal pochopení pro „děkabristy“. 
Třebaže Puškin v posledním dopise z r. 1824 napsal Čaadajevovi, že ho sice všichni považují za 
„zbytečného člověka“, jeho „upozornění na Boha“ a „hodnoty, které nejdou podle lidských 
měřítek“,12 je vážné. „Doba temna“ po pádu děkabristů má význam: objevit kazatele pouště.  

Čaadajev prodává své statky a cestuje po mnoha zemích Evropy (v Itálii pobýval 
především ve Florencii a v Římě). V r. 1825 se v Karlových Varech setkává s filosofem 
Schellingem,13 který se pochvalně vyjádřil o Čaadajevově intelektuální práci. Čaadajev 
necestoval po západních zemích jako turista, ale jako poutník. Třebaže z jeho kusých cestovních 
zápisků vysvítá spíše podrážděný styl, dominuje v něm autentické hledání osobního Boha, 
plného pokoje. Příčina je jediná: „není návratu od bytí k nebytí, ale k Bytí, které každé bytí 
přetváří“.14 

„Vizionářské“ Filosofické listy (1829–1831),15 ve kterých se nacházejí dopisy rozmanitým 
osobnostem, mj. také Puškinovi, nazve o dvacet let později Gogol „knihou knih“.16 Třebaže mají 
logickou strukturu, oplývají nečekanými asociacemi. V prvním listě vyslovuje důvody, proč 
nemůže být veřejně činný: bolestivá konfúznost, která definitivní odpověď teprve hledá, je cesta 
toho, kdo je oslovitelný, narozdíl od toho, kdo věci vyslovuje s „intelektuální mocí“, bez účasti 
na životě těch, kým jsou sdělení adresovaná. V dalších listech vybízí ke zduchovnění našeho 
vidění světa v protipohybech „je dobře, je špatné“ – jde o nalezení vedení Boha, který dává 
smysl selháním. Čtenáři – „Velkému Rusovi“ – takové relativizování „moci“ nemuselo být 
příjemné. V pátém listě polemizuje s panteismem a empirismem: vytýká mu zbabělost 
                                                 
7 Srov. předmluva GERŠENZONA, In: ČAADAJEV, P. J.: Život a myšlenky. Praha 1908, s. 10.  
8 ČAADAJEV, P. J.: Polnoe sobranije sočiněnij, I. Moskva 1993, s. 45.  
9 Ibid, s. 46.  
10 Srov. NĚČKINA, M.: Dviženije děkabristov, I. Moskva 1955, s. 79n.  
11 ČAADAJEV, P.J.: Polnoe sobranije sočiněnij, I. Moskva 1993, s. 112.  
12 Citováno podle GERŠENZON, M. P. J.: Čaadajev. Žizń i myšlenije. Moskva 1908, s. 30.  
13 Schellingovi sděluje že „mor všeobecného rozumu přináší otupení člověka pro svobodu“ a odsuzuje Hegelovu 

logiku jakožto fatalistickou, neboť odstranila svobodu lidské vůle. Citováno podle ČAADAJEV, P. J.: Lettera  
a Schelling. Bari 1950, s. 79.  

14 ČAADAJEV, P. J.: Polnoe sobranije sočiněnij, I. Moskva 1993, s. 75.  
15 Nejdříve byl publikován jediný list v časopise Naděždinově „Teleskop“ (r. 1836), načež došlo k zastavení tohoto 
časopisu, vypuzení jeho vydavatele a oficiální prohlášení autora dopisu za „Blázna“. Srv. Lettere filosofiche, 
italský překlad Bari 1950, spolu s Apologia di un pazzo a Lettera a Schelling.  

16 QUÉNET, CH.: Tschaadaev et les Lettres Philosophiques. Contribution a l´étude du mouvement des idées en 
Russie. Paris 1931, s. LXV–LXVIII. 
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k osobnímu jednání. V šestém listě hovoří o izolovanosti filosofie, resp. filosofa, který odmítá 
žít duchovně. Překonání spatřuje v přijetí biblické zvěsti, která přesahuje naše programy, 
koncepce a dopředu logicky znějící struktury. Nemálo paralel tady spatřujeme s myšlenkami 
Dostojevského Bratři Karamazových. Proti zinstitualizování pravoslavné církve odkazuje na 
bezbrannost Krista, který slouží a nepropadá falešným civilizačním principům. Tím vyniká Boží 
všemohoucnost.  

Cenzura zkoumala jednotlivé dopisy, nacházela v nich „politické vlivy“ (tu „saint-
simonismus“ v křesťanském hávu, tam „schellingovský“ historismus a velebení přírody) či 
„manifesty tajných spolecenství“.17 Čaadajev v nich chce osobním vyznáním dojít k poukazu na 
osobního Boha. Čím osobnější člověk je, tím je na cestě - od bezbrannosti k pevnému bodu, o 
který se může opřít – více vystavován pokušením. Rivelazione Boha se děje personální věrností 
svěřené ideji. Svými „listy“ se Čaadajev přiřazuje k velké ruské epištolární tradici T. Zatvornika 
a předjímá např. listy Florenského v Sloupu a opoře pravdy.  

Gercen, který se s Čaadajevem před odchodem do emigrace r. 1847 v Moskvě stýkal, 
vylíčil Čaadajeva jako „tmavě aristokratickou štíhlou postavu, opřenou o pevný kámen, i při 
hemžení rozmanitého davu z něj sálá klid“.18 

Apologie blázna (1837) není recesí zneuznaného zatrpklého myslitele (jak se ho někteří 
snaží dávat do souvislosti s Kierkegaardem19), ale kajícná oslava dítěte Božího, blázna pro věci 
tajemné. Tato apologie bývá chápána jako integrální součást Filosofických listů. Černyševskij  
N. G. se odvolává na Apologii, aby odsoudil tzv. „protest neprotestujícího“ jako zastaralý 
historismus.20 Jinak hodnotí Čaadajeva (právě) umělci P. Mérimé, F. Liszt či H. Berlioz, kteří ho 
navštívili: doznávají, že Čaadajevem započala etapa hledání Boha cestou umění.21 

V běžných příručkách dějin ruské filosofie se objevuje zjednodušující tvrzení, že Čaadajev 
se sám za učitele nepovažoval, a žádného žáka neměl.22 Hlubší nahlédnutí naopak poukáže, že 
nechal své následovníky vyrůst, aniž by jim „nezpředmětnitelnou krásu Božího tajemství 
potřeboval ideologizovat“.23 Dostojevského věta, že „krása spasí svět“ může mít svou inspiraci 
v syntetickém odkazu Čaadajeva.  

2. Základní rysy a koncepce 

1. Osobní Bůh, který prochází dějinami, tj. každým člověkem zvlášť, přesahuje 
imanentismus pouhého principu divinizace. 2. Skutečnost materiálního a spirituálního světa 
nachází zdůvodnění v Božím Duchu; tím se překonává dostředivý dualismus, pochopený pouze 
lidskou analýzou. Syntéza je proto růstem tajemství: setkáním člověka v Bohu. Počátek 
existence země je přítomnost „nebe“. 3. Religiózní antropocentrismus líčí existenci světa jako 
postupný pochod vpřed, nesený Boží vůlí k určitému cíli, totiž k celistvému člověku, totálně 

                                                 
17 Car Mikuláš po přečtení prvního listu v jednom vlivném společenství prohlásil, že autor je chorobomyslný. 

Hlubší analýza tzv. souvislostí Čaadajeva s některými mysliteli, poukáže, že šlo o vlivy sekundární, příležitostné 
(např. asimilace sociálně politického revolucionismu díky katolickému tradicionalismu J. de Maistra (tehdy jako 
švýcarský velvyslanec v Petrohradu) či de Bonalda a Lamennaise. Ani o vlivu Schellinga či Hegela nelze říci, že 
by z nich Čaadajev „přebíral“. Rovněž paralela s Pascalem a „filosofii modlitby“ von Baadera, o kterých se 
v mnoha vážných monografiích píše, je jenom okrajová.  

18 JANEV, J.: Petr Čaadajev. Sofia 1932, s. 59.  
19JAKOWENKO, B.: Geschichte des Hegelianismus in Russland, I. Prag 1938, s. 204. 
20 Srov. MASARYK, T. G.: Rusko a Evropa, II. Praha 1931, s. 55.  
21 Srov. FLOROVSKIJ, G.: Suďby russkogo bogoslovija. Beograd – Paris 1937, s. 246n.  
22 Srov. MASARYK, T. G.: Rusko a Evropa, I. Praha 1931, s. 387.  
23 GERŠENZON, M. P. J.: Čaadajev. Žizń i myšlenije. Moskva 1908, s. 60.  
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odevzdanému Bohu. 4. Druh náboženského sociálního akcentu odhaluje, že dokonalá společnost 
existuje pouze tam, kde se inkarnuje Boží život. 5. Náboženský historismus ukazuje na důraz 
duchovního čtení dějin a legend. Četba hagiografie je více nežli pochopení dějin „z naší strany“.  

Z aforismů Čaadajevových vysvítá objektivisticko-mystické jádro. Všechno má odstoupit, 
pokud zakrývá Pravdu. Je to vlastně parafráze poslání Diogena Alexandru Velikému: „Odstup, 
můj příteli, abys mi nezakrýval světla slunce“. 

Jaká je „metodologie“ našeho myšlení? Čaadajev hovoří o „logickém sebevzdávání“: 
všechny síly intelektu se zakládají jen na duchu odevzdávání. Čím více se odevzdáváme 
druhému, jehož nám posílá do cesty Boží vůle, tím se stáváme silnějšími. A pro lidský rozum 
stojí jen jediná otázka: komu se podrobit. Rozhodnutí není záležitost intelektuálního poznání, 
nýbrž duchovní volby. A ta souvisí se svobodou. Čím je obdarovaný v nás chápán jako „větší 
nežli my“, tím zrajeme v plnější osobnost. Čistota srdce, jako podmínka pro dobrou volbu, 
působí „zažehnutí“ intuice, která pohne člověka k nasměrování k „většímu“.  

Zákon pohybu je zákonem všeho toho, co je ve světě. Příroda je jednotná a spěje 
k univerzálnosti. Všichni souvisejí se všemi. Toto „univerzální vědomí“ je univerzální pamětí. 
Nejde o neosobní „všemocnou“ ideu, která by končila v anonymním abstraktním 
(panteistickém) celku, nýbrž o dorůstání do Osoby Ježíše Krista. Aby se idea – osobní, 
nepodléhající naší abstraktnosti – mohla stát majetkem lidstva, prostupuje svět na způsob 
tradice. „Oceán idejí“, zkušenost staletí, se pročišťuje bolestmi, utrpením a pasivitami každého 
člověka zvlášť. Všechno trvalé vzniká dotekem a splýváním. Tím, že se sjednocování a fúze 
děje v Duchu, nemůže dojít k beztvarému odosobnění či k vyprázdnění ideje. Minulost určuje 
budoucnost. Vzdát se tradice, minulosti, znamená opustit věčný, trvalý, budoucí život. Lidské 
dějiny jsou postupná výchova lidstva Boží činností za účelem, aby se Boží království stalo 
viditelné na zemi.  

V tomto je poslání křesťanství: spojení Boha se zemí, kterou on dal svému Synovi. Mravní 
zákon je jediný: zemi proměňovat v osobní nebe, totiž věřit, že Bůh do dějin vstoupil,  
a v odevzdávání se mu odhalovat inkarnaci Boží. Lidstvo se musí vrátit do Božího klína. 
Zjevení Krista není duševní stav, ale rovněž nejen faktor objektivní, kosmický a historický, 
nýbrž pozvání k veliké blízkosti trvalého spojení.  

Charakteristické rysy Rusů podle Čaadajeva: 1. Panenskost intelektu zabraňuje 
nepodlehnout schématům a předsudkům. 2. Před očima má velkolepou zkušenost katolického 
světa, z něhož by Rusové měli těžit. 3. Má věrnost k pravoslavnému náboženství. Posláním 
Rusů je inspirovat katolické tělo, jež se mohlo někdy ve svých projevech a částech 
zmechanizovat.  

Třebaže Čadajevův názor není ve své konečné podobě zcela a definitivně literárně 
vyjádřen,24 přece si jeho odkaz zaslouží plnější pozornosti současné doby. Jde o smělý  
a zúrodněný pokus o odevzdávání se tradici katolické církve, který se nejvíce artikuloval 
v idejích a ideálu Vladimíra Solovjova. 

Je velikým oceněním v katolické církvi, že se jméno P. J. Čaadajeva dostává do prestižní 
„Ratzingerovy“ encykliky Jana Pavla II., Fides et ratio z roku 1998. Hluboce vnímavá 
trpitelskost Čaadajeva je výrazným přispěním nejen provázanosti mezi kulturami Východu a 
Západu, ale i mezi jednotlivými konfesemi.  

 

                                                 
24 Srov. ČAADAJEV, P.J.: Edizione di tutte le opere. Roma 1913, s. 12.  
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Summary 

The paper stresses the methodology of interdisciplinary overlap; the "Chaadaev 
phenomenon" is not only subject of literary enquiry as a prestigeous author with a link to 
Russian history, but he also exerts, through his work and through his interpretation of life's 
paradoxes, an influence upon the field of speculative disciplines, hermeneutics of philosophy 
and theology. By personal contact and cultural and artistic incentive, he mediates the trends of 
East and West among his contemporaries. The centre of his message is a focus on the life of 
personal Beauty which analogically strengthens the noblesse of individual types of beaty.  
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Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení 
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Abstract: This article deals with the contemporary branches (streams) of hermeneutical legal 
thinking. It presents four branches: methodological, phenomenological, analytical and 
discoursive theories of legal understanding. These theories have also a significant influence in 
legal practice, mainly in decision-making process. Each theory is presented in the context of 
philosophical ideas, upon which it has been based. As a conclusion of the article, the author 
tries to discuss his own theoretical view. It is a „syntetic“ one; the view which comprises all 
useful elements of the presented theories. Usefulness is recognised as a characteristic feature of 
legal practice here. In this context, legal hermeneutics is shown as a mostly practical, not only 
theoretical human science.  
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1. Úvod 

V poslední době zažívá hermeneutika ve společenských vědách období, které bychom při 
troše nadsázky mohli nazvat obdobím její renesance.1 Autory z nejrůznějších (nejen) 
společenskovědních oborů přitahuje nejenom určité „tajemno“, které je spojeno s tímto 
termínem, ale také a především myšlenkový obsah pojmu hermeneutika. Již tradičně se za 
hermeneutiku považuje nauka, která se zabývá interpretací, či lépe a výstižněji řečeno, lidským 
porozuměním.2 V oboru práva se setkáváme s tzv. hermeneutikou juristickou, čili právní 
hermeneutikou, která někdy bývá označována za jednu z tzv. odvětvových či specializovaných 

                                                 
1 Podobně, byť ne stejnými slovy, se k hermeneutice vyjadřuje J. Weinsheimer v komentáři ke Szondiho knize 

Úvod do literární hermeneutiky. Viz blíže SZONDI, P.: Úvod do literární hermeneutiky. Host, Brno 2003, s. 165-
166. 

2 Některé teoretické směry mluví o hermeneutice spíše jako o pouhé „metodě“, která se užívá v humanitních 
vědách. S tímto pojetím se autor neztotožňuje. Blíže k této problematice HROCH, J.: Filosofická hermeneutika 
v dějinách a v současnosti. MU Brno 1997, s. 12; také GADAMER, H.-G.: Hermeneutik als theoretische und 
praktische Aufgabe. Rechtstheorie, č. 3/1978. 
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hermeneutik, které v systému věd podle tradičně přijímaného názoru zaujímají místo jakýchsi 
pomocných „výkladových“ disciplín. 

Před více než dvaceti lety byl v časopisu Právník otištěn na svou dobu velmi ojedinělý 
článek V. Urfuse, který autor nazval Právní hermeneutika či hermeneutika v právu3. V této stati 
V. Urfus přiblížil českému právnickému prostředí vývoj západní hermeneutické filosofie  
a poukázal na její souvislost a vliv na zkoumání procesu interpretace práva. Základní otázkou, 
kterou si V. Urfus kladl, bylo dilema, zda můžeme hovořit o existenci disciplíny, kterou budeme 
nazývat právní hermeneutika, anebo zda se spíše jedná o uplatňování či konkretizaci 
jednotlivých hermeneutických metod (kánonů interpretace) v oboru práva. Dospívá ve své stati 
k názoru, že o svébytné právně hermeneutické disciplíně prozatím hovořit nelze, nýbrž pouze  
o některých hermeneutických požadavcích v právu. V současné tuzemské odborné teoretické 
literatuře se právní hermeneutikou zabývá především P. Holländer,4 v časopisecké literatuře 
rovněž lze poukázat na statě Z. Wintra či D. Houbové či dalších autorů.5 V rovině aplikace 
práva je nutno na předním místě uvést Z. Kűhna a jeho studie věnované soudcovskému 
rozhodování, úloze právních principů apod. Našemu teoreticko-právnímu prostředí však 
doposud schází dílo, který by komplexně pojednávalo o fenoménu juristické hermeneutiky či 
přinášelo vlastní komplexní teorii juristického rozumění.  

Ve svém příspěvku bych chtěl kriticky navázat na tyto odborné snahy a poskytnout 
aktuální pohled na otázku položenou V. Urfusem: zda má smysl v současné době hovořit  
o právní hermeneutice, anebo pouze o okrajovém významu některých hermeneutických metod 
v právu. Z toho důvodu se v první části svého příspěvku pokusím stručně vymezit právní 
hermeneutiku jako jednu z disciplín právní vědy a ve druhé části představit její jednotlivé směry. 
Závěr příspěvku je věnován obecnému zhodnocení aktuální role právní hermeneutiky v právní 
vědě a právní praxi.  

2. Pojem a předmět právní hermeneutiky 

Obecně řečeno, právní hermeneutika se zabývá procesem právní interpretace (právního 
rozumění). Pod pojmem interpretace v právu (právního rozumění) chápeme jak interpretaci 
práva neboli interpretaci právních textů (z nichž většinu představují texty normativní), tak  
i interpretaci právně relevantních netextových skutečností, tj. především skutkového stavu.6 
Jelikož hermeneutika se tradičně zabývá především výtvory lidského ducha, pak můžeme 
konstatovat, že i v hermeneutice právní hraje klíčovou roli interpretace právních textů. V této 
souvislosti lze připomenout velmi výstižný citát z díla jednoho ze zakladatelů moderní 
hermeneutiky, F. D. E. Schleiermachera (1768 - 1834), který řekl: „Úkol hermeneutiky se 

                                                 
3 URFUS, V.: Právní hermeneutika či hermeneutika v právu? Právník, č. 12/1986, s. 1146 an.  
4 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. Aleš Čeněk, Plzeň, 2006, s. 82-90. 
5 WINTR, J.: K hermeneutice v právní vědě a v historiografii. Právník, č. 9/2006, str. 993 an., dále HLOUCH, L.: 

Místo a úloha právní hermeneutiky v právním myšlení. In: Studia Humanitatis. Ars hermeneutica. Metodologie  
a theurgie hermeneutické interpretace. Filosofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006, str. 59 - 67, 
HORÁK, O., DOSTALÍK, P.: Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi; 
HOUBOVÁ, D.: Standardní a nadstandardní metody interpretace právního textu a rétorika v soudcovské 
argumentaci. In: GERLOCH, A., MARŠÁLEK, P.: Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii  
a právní praxi. Eurolex Bohemia, 2003. 

6 Blíže NOVÁK, F.: Interpretace – „správnost“, závaznost, komparatistika (Malé poznámky k velkému tématu).  
In: GERLOCH, A., MARŠÁLEK, P. (ED.): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní 
praxi. Eurolex Bohemia, 2003, s. 43 - 45. 
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objevuje všude, kde zachycujeme myšlenky nebo řady myšlenek pomocí slov.“7 Nejen právo, 
nýbrž všechny ostatní normativní systémy úzce souvisí s komunikací a schopností člověka 
sdělovat a uchovávat informace prostřednictvím jazykových systémů.8 Těžiště zájmu právní 
hermeneutiky spočívá tedy ve zkoumání metod výkladu normativních textů v procesu aplikace 
práva. Současný doktrinální pohled na interpretační postupy výkladu právních textů při řešení 
právních případů odlišují podle složitosti případu tzv. jednoduché a složité případy. Složitostí 
případu zde mám na mysli jak složitost skutkové podstaty,9 tak komplikovanost na ni 
dopadajících aplikovaných právních standardů. Interpret je nucen vybírat z určité významové 
množiny možných interpretačních výsledků, z nichž jeden z nich bude vybrán jako právní řešení 
případu. Samozřejmě se ihned nabízí zásadní otázka, jaké metody a kritéria interpret použije, 
aby identifikoval správné řešení právního případu, jak se vyrovná s případnými mezerami právní 
úpravy, jak vyřeší konflikt norem a principů, k němuž může dojít, apod. To všechno jsou 
typické příklady otázek, které spadají do okruhu zájmu právní hermeneutiky a na něž tato věda 
hledá odpovědi. Problém aplikace práva je tak především problémem porozumění interpreta 
právnímu případu jako významovému celku. Z toho plyne, že problémy aplikace práva jsou 
v prvé řadě problémy hermeneutickými.  

3. Současné filosofické hermeneutické směry a jejich odraz v právní hermeneutice 

3.1 Filosofická hermeneutika 
Pojem filosofická hermeneutika má ve filosofii dva zásadní významy. Jednak se jí míní 

v užším významu učení H.-G. Gadamera, neboť v podtitulu jeho knihy Wahrheit und Methode 
se objevilo sousloví „základy filosofické hermeneutiky“.10 Zároveň se však označení filosofická 
hermeneutika užívá pro označení celého hermeneutického směru ve filosofii.11 Na tomto místě 
budeme s pojmem filosofická hermeneutika pracovat v jeho širším významu. U mnoha 
hermeneuticky orientovaných filosofů se můžeme setkat s tendencí pojímat filosofickou 
hermeneutiku jako tzv. hermeneutiku generalis, tj. obecnou nauku o umění interpretace, jejíž 
poznatky lze využít v jakékoliv duchovní společenské vědě.12 Právní hermeneutika má v tomto 
pojetí pozici tzv. hermeneutiky specialis, neboli specializované výkladové disciplíny právní 
vědy. V souladu s tímto postavením právní hermeneutika vždy do jisté míry reflektovala 
poznatky hermeneutiky filosofické, ovšem nikoliv metodou rozsáhlého přejímání. Právní 
hermeneutika se k mnohým otázkám hermeneutické filosofie stavěla dosti rezervovaně  
a poukazovala na specifický předmět právní interpretace a na její cíl, kterým je aplikace práva 

                                                 
7 Citováno v SZONDI, P.: cit. dílo, s. 134. 
8 Z pohledu analyticko-logického se mnozí právní teoretici snaží definovat právo pomocí řeči (komunikace). Srov. 

blíže REICHL, Z.: Právo a jeho výraz. Praha 1947, s. 5. V tomto díle je snadno rozeznatelná návaznost na učení 
raného H. Kelsena (1881-1973), který právo považoval za systém normativních vět. Z novější literatury poukázat 
na WEINBERGER, O.: Norma a instituce. MU Brno 1995.  

9 Klíčovou úlohu skutkové podstaty při řešení právního případu zdůrazňuje např. M. Loth, který připomíná 
Aristotelův citát „ Pros ton kairon“ - „Jak vyžadují okolnosti.“ Právo má podle něho dočasný charakter a musí být 
přeformulováváno na základě nových okolností. Blíže LOTH, M.: Judikatura a kontextualismus - poznámky 
k právu, jazyku a společnosti. Jurisprudence č. 1/2006, str. 11. 

10 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 2. Aufl., 
1965. 

11 Srov. blíže HROCH, J.: Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. Georgetown, MU Brno 2003, s. 12. 
12 Mám na mysli především samotného prvního uživatele termínu „hermeneutica“ J. C. Dannhauera, dále také 

Chladenia a samozřejmě F. D. E. Schleiermachera. 
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na konkrétní případy.  
Hermeneutická filosofie rozhodně není jednotným filosofickým proudem. V jejím rámci, 

pomineme-li její antické kořeny v podobě dialektického myšlení počínaje Hérakleitem, 
všeobjímajícího díla Sokratova a Platónova a středověká a renesanční převážně teologická díla 
zabývající se převážně problematikou interpretace biblických textů, došlo v 19. století k odlišení 
dvou směrů: hermeneutiky metodologické a hermeneutiky fenomenologické. V reakci na 
filosofii jazyka a také analytickou filosofii tzv. Vídeňského kruhu se rozvinul třetí významný 
hermeneutický směr, kterým je hermeneutika analytická. Všechny tyto směry se určitým 
způsobem významně zapsaly do hermeneutiky juristické, a proto o nich bude stručně pojednáno.  

1) Hermeneutika metodologická (též epistemologická) 
Tato větev hermeneutického myšlení ve společenských vědách byla inspirována nadšením 

pozitivismu vládnoucího ve vědách přírodních v 19. století. Základní ideovou náplní tohoto 
směru se stal úkol vytvořit obecné instrumentárium metod, které by bylo možné aplikovat 
v duchovědách. Požadavkem kladeným na toto instrumentárium se stala objektivní správnost 
výsledků dosažených pomocí těchto metod. Za touto snahou se skrývalo úsilí dodat 
duchovědám punc objektivity, které kvůli odlišnému předmětu zkoumání, na nějž povětšinou 
nelze aplikovat metody empirického poznávání, postrádaly. Klíčovým se pro tento 
hermeneutický směr stalo dílo F. D. E. Schleiermachera (1768 - 1834) a W. Diltheye (1833 - 
1911). Schleiermacher učinil z hermeneutiky v pravdě filosofický problém. Dokladem toho je  
i jeho prohlášení, že „Úkol hermeneutiky se objevuje všude, kde zachycujeme myšlenky nebo 
řady myšlenek pomocí slov.“13 Hermeneutika v jeho pojetí se stala universální teorií poznání 
duchovědných výtvorů vyjádřených jazykem.14 V tomto směru o hermeneutice dále uvažoval i 
W. Dilthey, který již šel dále a přiřknul hermeneutice poslání stát se metodologií všech 
humanitních věd. W. Dilthey však zároveň s nastolením objektivistických požadavků směřoval 
své odborné snahy též k psychologickým aspektům porozumění, takže jeho hermeneutika není 
prosta rozporných míst.15 Důležité ovšem je, že i program metodologické (objektivistické) 
hermeneutiky se velmi rychle dostal do podvědomí duchovědného myšlení ve 20. století a 
přinesl další recepce a kritiku tohoto pojetí nauky o rozumění. Mezi pokračovatele tohoto 
hermeneutického směru patřil především E. Betti, právník, jehož dílo Allgemeine 
Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften mělo za ambici metodologicky 
obsáhnout všechny duchovědné disciplíny a jejich metody, včetně hermeneutiky právní.  

2) Hermeneutika fenomenologická 
Tento filosofický směr čerpá překvapivě oproti směru metodologickému z ontologického 

zkoumání, kterým nepochybně fenomenologie reprezentovaná zejména E. Husserlem byla. 
Hlavní filosofický základ ovšem tomuto směru dává fundamentální ontologie M. Heideggera, 
který se především ve své práci Sein und Zeit vyslovil ke mnoha hermeneutickým problémům 
souvisejícím zejména s časovostí a dějinností bytí (Dasein). Rozumění ve fenomenologické 
hermeneutice hraje roli prostředku sebeuvědomění se samotné existence životního světa, čímž 
se stává vlastně způsobem jeho existence. Z toho pramení i universální rozměr hermeneutiky, 
ovšem již nikoliv jako metodologie, nýbrž jako struktury poznávání existence. Je třeba 
poznamenat, že ani v tomto pojetí neztrácí hermeneutika svou primární gnoseologickou 
zaměřenost. Fenomenologická hermeneutika však úzce propojuje otázku poznávání se samotnou 
daností existence. Nejvýznamnějším filosofem, který se nesmazatelně zapsal do dějin 

                                                 
13 Citováno V SZONDI, P.: Úvod do literární hermeneutiky. Host, Brno 2003, s. 134. 
14 Blíže BROZEK, B., STELMACH, J.: Metody prawnicze. Zakamycze, Krakow 2004, s. 236-237. 
15 Tamtéž, str. 238.  
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fenomenologické hermeneutiky, byl H.-G. Gadamer (1900 - 2002).16 Jeho práce Wahrheit und 
Methode (1962), kterou prezentoval svou teorii filosofické hermeneutiky jako obecné 
duchovědné hermeneutiky založené na fenomenologickém, nikoliv metodologickém základě, se 
stala doposud nejvlivnějším odborným počinem na půdě hermeneutické filosofie. Dočkala se 
řady kritických recepcí nejen na půdě filosofické, ale i filosoficko-právní. Gadamerův úspěch 
byl do značné míry zapřičiněn plodnou syntézou názorů Heideggerových s modelem 
sokratovsko-platonského dialogu, který Gadamer považuje za model dialogického rozumění 
v řeči. Hermeneutiku H.-G. Gadamer vnímá především jako vědu zabývající se rozuměním, jako 
teoreticko-praktickou životní úlohu všech rozumějících subjektů. Klade velký důraz na časovost 
rozumění, řečovost rozumění a jeho podmíněnost subjektivními kategoriemi poznávání 
(předporozumění, předsudek). Subjekt je dle Gadamera dominujícím prvkem rozumění, neboť 
jeden nerozumí lépe než ten druhý, nýbrž „jinak“. Z toho pramení i závěr, že interpret může 
vykládané dějinné skutečnosti (dílu) porozumět lépe, než sám její autor. Rozumění tedy nemá 
dle Gadamera klasické subjekt-objektové schéma, nýbrž schéma intersubjektivní vyjádřené 
vzletně jeho slovy „od ducha k duchu“.17 Rozumění pro něho znamená strukturální, nikoliv 
metodologický fenomén, a hledat metody k němu vedoucí nemá valného smyslu, neboť 
rozhodujícím faktorem je rozumějící subjekt, nikoliv objekt porozumění. Mezi následovníky  
H.-G. Gadamera patří především P. Ricoeur18 či J. Grondin, v zaoceánském prostředí se pak 
odrazila v učení P. Winche či R. Rortyho.19 Kriticky na fenomenologickou hermeneutiku 
navázali i příslušníci jiných filosofických směrů, zejména diskursivní filosofie (K.-O. Apel, J. 
Habermas), o níž bude v této práci nadále pohovořeno. Tyto teorie lze svou podstatou rovněž 
počítat mezi hermeneutické teorie, ovšem jejich rozpracování překračuje rámec obvyklých 
hermeneutických učení.  

3) Analytická hermeneutika 
Tento hermeneutický směr poněkud zužuje pole zájmu hermeneutiky, a to pouze  

a výhradně na otázky jazykové analýzy a jejím užití při výkladu textů (exegezi). Hlavním 
myšlenkovým zdrojem pro analytickou hermeneutiku je především filosofie jazyka (L. 
Wittgenstein) a analytická filosofie (R. Carnap). Analytická hermeneutika upouští od 
strukturálních analýz rozumění a také se nepouští do stanovování metodologického 
instrumentária rozumění. Je pro ni typické, že se od ostatních hermeneutických směrů 
distancuje, ačkoliv předmět zájmu - tedy lingvistická a jazyková stránka rozumění - je pro ně 
společná. K zastáncům tohoto směru ve filosofii patřil kromě již jmenovaných autorů např. J. M. 
Bocheński. V právní hermeneutice má tento směr poměrně vlivné zastoupení.  

2.2 Vývoj a jednotlivé směry juristické hermeneutiky 
Všeobecně se o juristické hermeneutice nerozhodně na její konkrétní variantě hovoří 

v souvislosti se směrem v právní vědě, který se nazývá právní interpretativismus.20 Juristická 
hermeneutika se teoreticky vymezuje v současné době odvozeně od výše uvedeného rozlišení 
                                                 
16 Přímo ke H.-G. Gadamerovi, jeho osobnosti a tvorbě srv. blíže HROCH, J.: Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002). 

Filosofický časopis, ročník 50, č. 2/2002, s. 331 an. 
17 GADAMER, H.-G.: Estetika a hermeneutika. In: Člověk a řeč (Výbor textů). Oikoymenh, Praha 1999, s. 45. 
18 Z jeho děl připomínám zejména RICOEUR, P.: Hermeneutics and Human Sciences. Cambridge University Press, 

Cambridge 1981. V češtině vyšel např. jeho esej RICOEUR, P.: Úkol hermeneutiky. Filosofia. Praha 2004. 
19 K charakteristice zámořských hermeneutických neopragmatických směrů blíže HROCH, J.: K etickým  

a sociokulturním koncepcím soudobého amerického neopragmatismu. Filosofický časopis, ročník 50, č. 4/2002, 
s. 543 - 559. 

20 Tak to např. uvádí elektronická encyklopedie Wikipedia u hesla „legal interpretivism“, u nějž uvádí, že právní 
hermeneutika je odnoží hermeneutiky filosofické.  
Blíže http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretivism_%28legal%29, navštíveno dne 7. 9. 2007. 
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hlavních směrů obecného hermeneutického myšlení. I na půdě právní hermeneutiky lze tedy 
aktuálně rozlišit směr metodologický, směr fenomenologický a směr analytický. I zde je nutno 
poznamenat téměř vždy platnou připomínku, že toto dělení je v zásadě orientační a didaktické, 
kritériem pro jeho konstrukci jsou pouze převažující myšlenkové rysy toho kterého právně-
hermeneutického učení. 

1) Metodologický směr 
K němu lze počítat především zakladatele právního učení o interpretaci právních textů  

a jejich obsahu F. C. von Savignyho. Savigny explicitně definoval dodnes tradičně přijímané 
instrumentárium metod poznávání obsahu práva. Savignyho metodologická snaha přesně 
zapadala do programu metodologické hermeneutiky: vytvořit ustálenou metodologii 
jurisprudence nezávislou, soběstačnou a objektivní. Savigny tedy věřil v objektivní poznání 
práva nezávisle na jeho interpretu. V jeho díle je patrný vliv F. D. E. Schleiermachera, důraz je 
znovu kladen na gramatický a psychologický prvek rozumění, ovšem bez zkoumání 
subjektivizace výsledku výkladu. I v dalších pojetích tohoto hermeneutického směru je 
juristická hermeneutika stavěna do role zvláštního případu hermeneutiky obecné (obecné 
metodologie humanitních věd). Jedním z klíčových autorů žijících ve 20. století, kteří byli 
přesvědčeni o metodologické povaze hermeneutiky, byl již výše jmenovaný E. Betti (1890-
1968).21 E. Betti koncipoval svou hermeneutiku jako metodologii všech humanitních věd a 
snažil se zformulovat všeobecně platná pravidla (kánony) interpretace, která se v juristické 
interpretaci užívají. Tyto kánony jsou v jeho podání v podstatě stejné se základními zásadami 
výkladu obecně. Teorie humanitního rozumění je v pojetí E. Bettiho teorií objektivní a plně 
srovnatelnou s teoriemi poznávání (vysvětlení) v přírodních vědách. Podobně jako romantističtí 
filosofové, i on hledá v hermeneutice objektivní metodologii výkladu, tedy jakýsi pevný bod, 
kterého se lze v humanitních vědách zachytit. Výsledkem výkladu má být podle Bettiho 
objektivní rozumění.22 V tomto duchu se snažil obecnou hermeneutiku recipovat do 
hermeneutiky právní také novokantovsky zaměřený právní filosof H. Coing (1912 - 2000). 
Metodologické úvahy byly hlavním předmětem vědeckého zájmu i u dalších teoretiků, zejména 
německých, konkrétně u K. Larenze23 a J. Essera,24 kteréžto ovšem nelze bez dalšího označit 
jako „klasické“ zastánce tohoto hermeneutického směru, neboť byli stejně tak pod vlivem 
fenomenologického hermeneutického směru.  

V našem právním prostředí lze vypozorovat určitý odstup od hermeneutiky co do jejího 
hlubšího teoretického zkoumání. Metodologický přístup, spojený navíc s určitým nadšením 
kognitivního charakteru, lze aktuálně vypozorovat v díle současného teoretika občanského práva 
I. Telce.25 Lze však konstatovat, že tento směr juristické hermeneutiky se v současnosti ocitá 
spíše ve fázi stagnace, neboť aktuální komplexita práva jako společenského jevu ještě více 

                                                 
21 Není bez zajímavosti, že E. Betti byl - narozdíl od H.-G. Gadamera, profesí právník.  
22 Pro výstižnou charakteristiku Bettiho hermeneutiky srovnej GOEBEL, J.: cit. dílo, s. 79 - 80. 
23 K. Larenz rozpracoval komplexní metodologii právní vědy ve svém díle Juristische Methodenlehre. V české 

teoretické tvorbě na něj odkazuje především P. Holländer ve své monografii Filosofie práva. HOLLÄNDER, P.: 
Filosofie práva. Op. cit. v pozn. č. 4.  

24 J. Esser mnohdy bývá označován za jednoho z hlavních tvůrců současné právní hermeneutiky v tom směru, že 
reagoval na hermeneutickou diskusi ve filosofickém prostředí probíhající v 70. letech mezi zastánci 
metodologického pojetí a fenomenologického pojetí. V českém prostředí se jeho dílo Vorverstandniss und 
Methodenwahl in Rechtsfindung doposud nestalo předmětem obsáhlejší teoretické reflexe, vyjma již výše 
citovaného P. Holländera, který se ovšem věnuje především analýze rozpracování problematiky právních 
principů u J. Essera a K. Larenze. Blíže HOLLÄNDER, P.: cit. dílo, s. 120.  

25 Blíže TELEC, I.: Metodika výkladu právních předpisů. Právně-hermeneutická technika. Doplněk, Brno 2001. 
Kritické reakce k jeho pojetí interpretace práva z prostředí brněnské Právnické fakulty HORÁK, O., DOSTALÍK, P.: 
Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2005, s. 167 an. 
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relativizuje objektivitu metod výkladu práva, o níž se tento hermeneutický směr tak zasazuje. 
Přesto jsem toho názoru, že metodologický směr byl, je a zůstane jakýmsi základním 
myšlenkovým proudem juristické hermeneutiky, neboť „otázka metody“ je vlastně pro celou 
hermeneutiku společná, jen si na ni jednotlivé hermeneutické směry dávají různé odpovědi. 
Proto je každé hermeneutické učení v jistém smyslu hledáním metody, neboť i struktura 
rozumění jako taková je v podstatě deskripcí fungování těchto metod v praktickém právním 
porozumění.  

2) Fenomenologická (ontologická) hermeneutika 
Tato větev právní hermeneutiky se někdy označuje jako tzv. vpád filosofické 

hermeneutiky do práva - na rozdíl od hermeneutiky metodologické, která je považována 
v podstatě za pokračování dřívějších (pomocných) výkladových disciplín v právní vědě.26 
Ontologickou se nazývá jednak kvůli vazbě na fundamentální ontologii M. Heideggera. 
Ontologický aspekt jinak v zásadě gnoseologického směru spočívá v tom, že fenomenologická 
hermeneutika nehledá metody vedoucí ke správnému právnímu porozumění, které by kladlo 
nárok na objektivitu, nýbrž samotnou strukturu právního porozumění. Je tedy mnohem více 
teorií deskriptivní, než preskriptivní. Myšlenkový základ tohoto právně hermeneutického směru 
položil sám H.-G. Gadamer ve své koncepci filosofické hermeneutiky, když ve svém díle 
Wahrheit und Methode27 zařadil kapitolu, která se zabývala koncepcí právní hermeneutiky jako 
příkladu hermeneutiky obecné. Právní hermeneutika dle Gadamera plní roli teoreticko-
praktickou, výjimečnou příkladnost obecných Gadamerových tezí splňuje právní hermeneutika 
pro svou úzkou vazbu na právní praxi - tedy na „životní svět“, reálné jednání osob v právních 
vztazích. Gadamer klade klíčový důraz na model hermeneutického kruhu, který je tvořen 
dialektickým procesem kvalitativní a kvantitativní změny předporozumění interpreta 
v konfrontaci s objekty právního porozumění (tj. právními a skutkovými větami). Další 
kategorií, které se Gadamer obsáhle věnuje, je předsudek a jeho vliv na porozumění interpreta 
práva. Gadamerova filosofie založená na bytí v řeči a mechanismu dialogu interpreta 
s poznávanou dějinnou skutečností zde dochází svého pravého konkrétního výrazu. Gadamerovo 
učení díky svému universálnímu dopadu na všechny humanitní obory lidského zkoumání se 
velmi rychle dostalo na půdu právní filosofie. 

O recepci gadamerovsky orientované hermeneutiky do práva se v prvé řadě zasloužil  
A. Kaufmann (1923 - 2001). Právo je podle Kaufmanna založeno v procesu rozumění, z čehož 
vyplývá, že není stavem, nýbrž určitým aktem. Jinak řečeno, Kaufmann vychází z pojetí práva 
jako vztahu mezi normou a konkrétním případem, jehož věcný obsah poskytuje životní svět 
okolo nás. Právo je tedy výsledkem procesu realizace práva. Rozumění právnímu textu je v prvé 
řadě tvořícím procesem, v němž hrají klíčový význam kategorie předporozumění  
a hermeneutického kruhu. Dalším autorem vycházejícím z obdobného pojetí byl i Kaufmannův 
současník a spoluautor některých prací W. Hassemer. Dalšími právními filosofy, kteří pojali své 
teoretické vývody částečně v duchu Gadamerových idejí, byli již zmínění J. Esser a K. Larenz. 
Z polských právních filosofů kriticky recipujících tento myšlenkový základ lze jmenovat  
J. Wróblewskiho, T. G. Studnickiho či J. Stelmacha.V našem právním prostředí se 
fenomenologická hermeneutika nedočkala příliš příznivé reakce.  

                                                 
26 HOLLÄNDER, P.: Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Linde, Praha 2003,  

s. 66. Obdobně o Gadamerově právní hermeneutice mluví např. F. Dallmayr. Viz blíže DALLMAYR, F.: 
Hermeneutics and the Rule of Law. In: LEYH, G. (ED.).: Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice. 
University of California Press, Berkeley 1992. Přístupné na http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4779n9h2, dále také 
GIZBERT-STUDNICKI, T.: Das hermeneutische Bewusstsein der Juristen. Rechtstheorie 18/1987, 
Duncker&Humboldt, Berlin, s. 344.  

27 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 1962. 
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V českém právně teoretickém prostředí se O. Weinberger od fenomenologické 
hermeneutiky explicitně distancoval, když řekl, že hermeneutikou, kterou se zabývá, je pouze 
„metodologie výkladu, chápání a interpersonálního vysvětlování jazykových projevů.“28 
Hermeneutická filosofie podle jeho názoru povyšuje sama sebe na filosofii života, přičemž 
poznání staví na mimologickém intuitivním procesu.29 Tento názor do značné míry dodnes 
ovlivňuje tradičně české teoretické myšlení. Tato kritika je sice částečně oprávněná, nicméně 
částečně poněkud zavádějící. Gadamer sice nikdy nechtěl proces právního porozumění uzavřít 
do „logické klece“, ovšem samotnou racionalitu, tedy podstatu logického uvažování, nikde ve 
svém díle nevylučuje. Takové tvrzení by bylo spíše contradictio in adiecto, neboť Gadamerem 
znovuobjevená metoda dialogu je na racionalitě přímo a nevyhnutelně založená. 

V čem tedy spočívá hlavní rozdíl hermeneutiky fenomenologické od hermeneutiky 
metodologické? Zjednodušeně řečeno, fenomenologickou právní hermeneutiku zajímá více 
problém subjektu a jeho předstruktur právního poznávání, než samotný objekt právního 
rozumění, tedy převážně útvary právního jazyka. Metodologickou hermeneutiku naproti tomu 
zajímá logicky více objekt právního rozumění, tj. přesněji řečeno způsob, jakým k němu má 
interpret přistoupit, aby dosáhl jeho správného (objektivního) porozumění. Tento rozdíl 
samozřejmě není nutno spatřovat ve vztahu „buď, a nebo“, nýbrž daleko spíše ve vztahu 
vzájemné komplementarity. Důležitost hledání metod právního porozumění je pro právní vědu 
nezbytná, chce-li se v přetrvávajícím chápání vědy jako systematizaci poznatků o určité třídě 
objektů určitými specifickými metodami jako věda prezentovat. Tato snaha je však omezena 
otevřeností právního systému a pluralitou přístupů k platnému právu. Žádná univerzálně správná 
metoda v obecné slova smyslu doposud nebyla nalezena a zřejmě ani nalezena nebude. 
Metodologická právní hermeneutika proto reálně přináší vymezení určitých myšlenkových 
nástrojů interpretů práva, nepřináší však konečnou modelovou preskripci volby správného 
nástroje na určitý typ právního případu a test správnosti zvoleného interpretačního závěru. 
Z toho pramení určitá metodologická skepse, která nahrává přenesení vědeckého zájmu na 
právní hermeneutiku fenomenologickou. Ta přináší pro právní vědu tolik potřebné uvědomění 
subjektivity právní interpretace (jakkoliv byla do značné míry některými teoretiky 20. století 
popírána). Konkrétněji pak nabízí přímý pohled do struktury právního rozumění, nepředepisuje 
správné metody, nýbrž se snaží popsat a pochopit reálný proces výkladu v právu. Hlavním 
přínosem tohoto směru juristické hermeneutiky je dle mého názoru možnost předvídatelnosti. 
Jestliže je proces rozumění determinován subjektivními kategoriemi poznávání, pak jejich 
pochopení a rekonstrukce jejich myšlenkového obsahu může vést k lepšímu porozumění jejich 
interpretativní činnosti. Klíčový význam z pohledu právní interpretace jako nedílné a klíčové 
součásti aplikace práva pak hraje pochopení předporozumění institucí (aplikačních orgánů), 
které autoritativně určují, co je právem v konkrétním právním případě. Fenomenologicko-
hermeneutický přístup vede nutně k názoru, který jsem již uvedl výše u A. Kaufmanna, a to, že 
právo je až výsledek procesu právního porozumění (tedy zejména rozhodnutí řešící právní 
případy), nikoliv východiska tohoto procesu (právní texty). Akt nalezení práva tak dostává svůj 
subjektivní rozměr - porozumění a pochopení svého smyslu.  

3) Analytická právní hermeneutika 
Analytický směr právní hermeneutiky přiléhavě charakterizuje již výše uvedené 

stanovisko O. Weinbergera, který se vymezuje vůči fenomenologické hermeneutice a do značné 
míry i hermeneutice metodologické, byť nikoliv explicitně. Hlavní ideou analytického směru je 
exegeze právních textů jako jazykových projevů, a to s využitím myšlenkového základu 

                                                 
28 WEINBERGER, O. Norma a instituce. MU v Brně 1995, s. 151 - 152. 
29 Ibid.  



 123

obsaženého ve filosofii jazyka a analytické filosofii. Analytická hermeneutika tak tvoří určitou 
syntézu či kompromisní pozici mezi analytickým a hermeneutickým myšlenkovým směrem.30 
Mezi hlavní příznivce analytické hermeneutiky patří např. finští právní teoretici G. H. von 
Wright či A. Aarnio, který se ve svém díle soustředí na analýzu typologie právních vět a jejich 
uspořádání do argumentačních řetězců. Nelze v této souvislosti nezmínit také učení H. L. A. 
Harta, které rovněž vycházelo z obdobných myšlenkových zdrojů.31 Tento směr juristické 
hermeneutiky má velmi blízko k logickému pojímání právního rozumění, ovšem na straně druhé 
akcentuje sociální aspekty dopadu aplikační právní interpretace obsažené v rozhodnutích 
aplikačních orgánů (skandinávský právní realismus). Důkazem prolínání jednotlivých směrů 
juristické hermeneutiky je i to, že analytické snahy směřující k formalizaci právního porozumění 
nalézáme i u R. Alexyho či polských teoretiků A. Peczenika či J. Wróblewskiho, které by bylo 
možno zčásti rovněž k tomuto směru počítat.  

IV. Závěr 

Charakterizujeme-li současný vztah filosofické a právní hermeneutiky, nevystačíme si již 
s pouhým vztahem obecného a zvláštního. Spíše lze dle mého názoru hovořit o jakémsi 
bilaterálním vzájemném ovlivňování. Na půdě právní hermeneutiky se mnohdy trefně o tomto 
vztahu hovoří jako o vpádu filosofické hermeneutiky do právní vědy32, ovšem na druhé straně se 
stále častěji zraky filosofů obracejí k problematice právní interpretace a hledají zde inspiraci  
a příklady pro své úvahy.33 Juristická hermeneutika poskytuje totiž neocenitelná metodologická 
východiska ke zkoumání právně-poznávacích procesů, zejména procesu aplikačního. Potenci 
hermeneutiky coby nejen teoretického, ale i praktického nástroje právníků lze spatřovat nikoliv 
ve striktním oddělení jejích jednotlivých forem, nýbrž v jejich plodné syntéze. Juristická 
hermeneutika má své nesporné metodologické, strukturální i analytické aspekty, přičemž 
všechny tyto aspekty jsou nezbytnou součástí právního poznávání. Slovy H.-G. Gadamera 
řečeno, hermeneutika není jen nějaká teorie či metoda, hermeneutika je přirozená schopnost 
každého člověka, tedy i právníka.34  

Summary 

This article deals with the concept of hermeneutic thinking in jurisprudence and its 
individual branches, which have developed throughout 19th and 20th centuries until now. More 
specifically, four main hermeneutic branches are introduced in the text, i. e. methodological, 
phenomenological and analytical hermeneutics. These forms of hermeneutic thinking are treated 

                                                 
30 Viz blíže AARNIO, A., ALEXY, R., PECZENIK, A.: The Foundation of Legal Reasoning. Rechtstheorie, 12/1981, s. 

134. 
31 Hartovo učení o právní interpretaci se věnuje především problematice neurčitosti výrazů právního jazyka 

tvořících právní věty (tzv. „furry edges“). Blíže HART, H. L. A.: Pojem práva. Praha: Prostor, 2004. 
32 HOLLÄNDER, P.: Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Linde, Praha 2003, s. 

66; v obdobném duchu mluví i GIZBERT-STUDNICKI, T.: Das hermeneutische Bewusstsein der Juristen. 
Rechtstheorie 18/1987, Duncker&Humboldt, Berlin, s. 344 

33 Příkladem z filosofie jazyka, tedy ne přímo typicky hermeneutickým, může být John Langshaw Austin a jeho 
dílo How To Do Things with Words. Austin si v tomto díle uvědomuje přímo klasické případy z jurisprudence a 
přímo naráží na problematiku interpretace právních vět. Srv. Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy. Filosofia, Praha 
2000, s. 21-24.  

34 H.-G. GADAMER: Hermeneutik als theoretische und praktische Aufgabe. Rechtstheorie č. 3/1978, s. 257 
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from the point of view of their representatives and their objects of research.  
As far as methodological hermeneutics is concerned, its significance in legal thinking has 

always been dominant and crucial. However, nowadays this form of hermeneutical legal 
thinking faces the problem of the lack of the test of rightness. Methodology has failed in finding 
this „universal“ key to every legal case. This is the main reason why new approaches have been 
searched for.  

Phenomenological legal hermeneutics (also structural hermeneutics) does not try to find 
the test of rightness. Instead of doing that, it aims at describing the legal understanding, its 
structure and functions in reality. This form of hermeneutics has been inspired by the 
philosophical ideas of Heidegger, Gadamer and Ricoeur.  

Analytical legal hermeneutics is based on the philosophy of language (Searle, 
Wittgenstein, J. L. Austin). It makes an effort to recognize the law by means of a text analysis. 
Its crucial contribution to legal hermeneutical thinking is the analysis of legal reasoning, 
particularly in legal decisions.  

Last but not least, discoursive theories of law have brought a new conception of legal 
interpretation and argumentation. They present a new view of rightness and role of subject in 
legal understanding. In this context, the opinions of Habermas and Alexy have been mentioned.  

As a conclusion, the author presents his own ideas of the role of hermeneutics in 
jurisprudence and legal practice. According to these ideas, a syntetic conception of hermeneutics 
is shown as an example of practical usage of hermeneutics in legal thinking. As a result, in this 
„syntetic“ conception of hermeneutics the practical problems of legal understanding in practice 
are of greatest importance. Therefore, legal hermeneutics is much more practical discipline than 
it is commonly recognised.  
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Klademe-li si otázku po universalitě nějaké disciplíny, zákonitě dospějeme k záležitosti jejího 
smysluplného zařazení nejen mezi ostatní vědní obory, ale k jejímu postavení ve společnosti 
vůbec. Přednáška „Postavení filosofie v dnešní společnosti“1, se kterou vystoupil Hans-Georg 
Gadamer přesně před čtyřiceti lety, nám poskytuje příležitost zahájit úvahy o universalitě 
hermeneutiky spolu s jejím nejvýznamnějším představitelem. Gadamer v uvedené přednášce 
uvažuje o tom, jakou úlohu má vlastně filosofie ve společnosti plnit a pak také která filosofie je 
jím vytyčené požadavky schopna splnit. Filosofie by podle něj měla mít praktickou úlohu jako 
etika. K tomu by se měl možná podle tradice naplnit úděl filosofie v podobě syntézy věd, která 
by tak uskutečňovala požadavek zastřešujícího charakteru filosofie. Ve formě vytvoření 
světového názoru, jak tomu bylo dříve, to však Gadamer považuje za jakýsi přežitek, který by 
nahrával vědeckému positivismu a nezohledňoval „nevědeckou“ metodologii a výsledky 
humanitních věd. Měli bychom dávat přednost výpovědím o triviálních, avšak exaktně 
získaných poznatcích a rezignovat na hlubší smysl bez metodické jistoty, táže se.2  

Již v prvním období svého filozofického vývoje Gadamer nesouhlasil s noetickými 
koncepcemi, které spojovaly poznání s předmětnou lidskou aktivitou nebo vycházely z ideálu 
vědecké objektivity. Proto inspiraci k úsilí o překonání dosavadní „metafyzické filozofie“ hledal 
spíše v Heideggerově existenciální filozofii a v Husserlově fenomenologii. Kromě podnětů 
zmíněných koncepcí Husserla a Heideggera využil také zkoumání Platónovy dialektiky 
k vytvoření „nového typu racionality“. „Ta měla být údajně schopná postihnout subjektivní 
stránku tvořivé činnosti člověka jakožto součásti složité a proměnlivé sociální reality a přitom 

                                                 
1 GADAMER, H.-G.: Hermeneutik im Rückblick. Gesammelte Werke. Band 10. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 

Tübingen 1995, s. 308 - 316. 
2 Ibid, s. 312. 
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uchovat některé základní momenty racionálního přístupu ke společenské skutečnosti, 
vycházejícího z principů a tradic evropské kultury.“3 Zásadní byl v tomto smyslu problém 
metodiky přístupu k předmětům humanitních věd a jejich vědecké uchopitelnosti (nebo spíše 
neuchopitelnosti). 

Na toto upozorňoval a řešení hledal již před více než sto lety i Johann Gustav Droysen, 
jehož rozlišení „Erklären“ pro přírodní vědy a “Verstehen“ pro vědy humanitní bylo pro 
Gadamera v mnohém ispirativní. Na Droysenovy myšlenky (zejména na jeho teorií rozumění) 
pak navázal Wilhelm Dilthey. Pokusil se dopomoci duchovním vědám (Geisteswissen-schaften) 
k samostatnému filosofickému základu tím, že poukazoval na jejich vlastní principie, 
a pokračoval tak ve snaze o rozlišení přírodních a duchovních věd, i když sám o vytvoření 
vlastní metodiky duchovních věd neusiloval. Dilthey založil svou filozofii na vnitřní zkušenosti 
rozumění (innere Erfahrung des Verstehens), které nám zpřístupňuje realitu. Poukazuje na fakt, 
že veškeré dějinné poznání je takovým rozuměním, rozuměním významu. Toto je pak 
strukturováno zcela jinak než postup přírodovědného poznání. Uvedené téma překlenulo  
19. a 20. století a v otazníku nad přísným požadavkem „vědeckosti“ a “objektivity“ zůstává 
v humanitních vědách přítomno dodnes. „Gadamer své pojetí specifičnosti humanitních  
a sociálních věd odvozuje ze své koncepce tradice jakožto zhodnocování a zpřítomňování 
minulosti. Tyto vědy mají stejné duchovní dědictví jako filosofie. Mohou být charakterizovány 
nejen prostřednictvím svých postupů, ale i předběžným vztahem, který mají ke svému tématu. 
Totiž humanitní vědy se podílejí na duchovním dědictví, které je nám předáváno, a toto 
duchovní dědictví neustále oživují a obnovují“.4 

Poptávka po metodologii humanitních věd je tak však dalším impulsem pro hledání 
filosofie či řekněme filosofického směru, hodného zastupovat filosofii před nefilosofickou 
veřejností a ve společnosti. Gadamer i v této přednášce směřuje k vyzdvižení kladů 
hermeneutiky jako moderního filosofického proudu. Dlužno však podotknout, že 
ve svém negativně hodnotícím textu i Hans Albert hermeneutiku „odhalil“ jako nový 
myšlenkový proud ve filosofii i v teologii jako „hermeneutický idealismus“5. Hermeneutika 
údajně sama sebe odsoudila k metodologickému separatismu věd tzv. postavených na řeči. Tím 
dal Albert jasný impuls k obrácení pozornosti k hermeneutice jako řešení rozkolu metodologie 
přírodních a humanitních věd.  

Položme si nyní otázku, proč by mohla být a proč zásluhou všech svých příznivců je 
hermeneutika a její metoda v dnešní společnosti úspěšná. Odpověď je zejména po zmínce 
o kritice Hanse Alberta nasnadě: protože ústředním tématem hermeneutiky je řeč. Řeč, bez které 
se neobejdou ani vědy přírodní, vytváří podklad pro metodologii věd tzv. postavených na řeči, 
tedy věd humanitních. Hermeneutika není jedinou teorií, která se zabývá jazykem, ale dalo by se 
říci, že je jednou z mála, které se zabývají řečí. István M. Fehér dokonce uvádí, že Gadamerovu 
hermeneutiku nelze považovat za filosofii jazyka, protože je řeč nahlížena jako celé lidské 
universum, a nikoli pouze jako předmět zkoumání.6 
                                                 
3 HROCH, J.: Filozofická hermeneutika v dějinách a současnosti. Masarykova univerzita v Brně a Georgetown, Brno 

1997, s. 48. 
4 HROCH, J.: K pojetí interpretace ve filosofické a hlubinné hermeneutice. In: Studia humanitatis – Ars 

hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická 
fakulta, Ostrava 2006, s. 11. 

5 Albertovo označení pro Gadamerovo a Ebelingovo pojetí hermeneutiky. Srv. Albert, Hans: Plädoyer für kritischen 
Rationalismus. R. Piper & Co., München 1975, str. 110. Kritika hermeneutiky se objevuje též v Albertově knize 
Theologische Holzwege. J. C. B. Mohr, Tübingen 1973, která představuje polemickou reakci na Ebelingův spisek 
Kritischer Rationalismus? (Zu Hans Alberts „Traktat über kritische Vernunft“). J. C. B. Mohr, Tübingen 1973. 

6 Srv. FEHÉR, ISTVÁN M.: Zum Sprachverständnis der Hermeneutik Gadamers. In: Hermeneutische Wege (H.-G. 
Gadamer zum Hundersten). Ed. G. Figal, J. Grondin, D. J. Schmidt. J. C. B. Mohr, Tübingen 2000, s. 192, 193. 



 127

Na tomto místě upozorněme na rozdíl mezi řečí jako živlem, který v sobě obsahuje lidské 
otázky i odpovědi týkající se bytí, Boha, světa kolem nás i nás samotných, a jazykem. 
V moderní hermeneutice se hovoří o řeči, mluvení (Rede, Sprache, Sprechen) jako řečovém 
dorozumívání a sdělování mezi lidmi, případně mezi člověkem a Bohem. Je poněkud 
problematické určit, co je vlastně výrazem Sprache zamýšleno vzhledem k jeho téměř 
nerozlišujícímu používání v německém filosoficko-hermeneutickém myšlení. V českém 
prostředí se často můžeme setkat se striktním vytvářením překladových dvojic: die Sprache –
jazyk, die Rede – řeč. Důvod, proč podpořit Fehérův názor, že hermeneutika se ve skutečnosti 
zabývá řečí, je však nasnadě.7  

Je totiž třeba uvážit význam existenciálně-ontologické funkce, která se sice vyskytuje 
v rámci jazyka, ale rozhodně se ukazuje teprve v konkrétní promluvě, kde je sdělováno bytí. Pro 
vykreslení tohoto nároku řeči Gadamer použil vyprávění své malé dcery8 o tom, jak se chce 
vrátit „dovnitř“ slova. Chtěl tak demonstrovat, že řeč, kterou běžně užíváme, je „jiná“, když ji 
„žijeme“, to znamená spontánně používáme, než když ji vědecky pitváme a snažíme se ji 
objektivně pozorovat a popisovat. Pouze při jejím „žití“ jsme schopni zachytit nejenom důvěrný 
význam, ale i důvěrný vztah mezi řečí a námi – lidmi. Řeč (Sprache, Rede) můžeme chápat jako 
sdělení, aktuální promluvu v konkrétní situaci ve smyslu parole. Jazyk (Sprache) je pak 
ve smyslu langue útvarem tvořeným strukturou výrazů a jim „přidělených“ významů, ze které 
vyplývají přirozená pravidla k jeho použití. Tyto výrazy jsou slova nebo jejich složeniny. 
Podobně rozlišuje řeč a jazyk i Petr Pokorný v úvaze o hermeneutice svědectví. „Svědectví se 
děje prostřednictvím řeči. Řeč je uplatněním jazyka a ten je systémem kódů, které mapují 
lidskou zkušenost a kategorizují ji. Slova jsou vlastně kategoriemi spojujícími podobné jevy 
podle jejich funkce. […] Ke slovní zásobě přistupují gramatická pravidla, která strukturují 
(organizují) svět všech mluvících a umožňují v něm orientaci.“9 Při tomto rozlišení pak můžeme 
konstatovat, že tato filosofie se tématicky pozvedá nad rámec Sprachlogik a jiných 
Wissenschaftstheorie. Neusiluje o umenšování významnosti, naopak se snaží o odhalování pravé 
universality řeči a rozumu, v čemž pak mimo jiné spočívá universalita hermeneutiky samé. 

Podstatou hermeneutiky není již rozumění řeči, ale rozumění (okolnímu světu, ostatním 
lidem, sobě samému, uměleckým dílům výtvarným i literárním) skrze řeč. Řečí již není 
sdělováno, řeč sděluje – odhaluje pravdu o bytí. Gadamer o tématu řeči hovoří jako o záruce 
nevyhnutelného vztahu k celku našeho bytí-ve-světě (das Ganze unseres In-der-Welt-Seins).10 
Přitom řeč podle představitelů nové hermeneutiky11 člověka charakterizuje. Filosof Gadamer  
i teolog Gerhard Ebeling ji považují za Boží dar člověku.12 Z příběhů z bible, které ve svých 
filosofických dílech uvádějí,13 je zřejmé, že řeč člověk dostal nejen kvůli komunikaci, ale také 

                                                 
7 Také Fehér upozorňuje na tuto problematiku. Srv. FEHÉR, ISTVÁN M.: Zum Sprachverständnis der Hermeneutik 

Gadamers, c. d., s. 196. Domnívá se, že už Heidegger výraz Sprache pojímal jako Sprechen, Rede, tedy ve 
smyslu řeč, promluva. Zvláště pak jedná-li se o problematiku Sprachlichkeit – řečovosti a jevy s ní související, 
které zkoumali také Gadamer, Ebeling a Fuchs. 

8 GADAMER, H.-G.: Člověk a řeč, Výbor textů. přel. J. Sokol a J. Čapek. OIKOYMENH, Praha 1999, s. 44. 
9 POKORNÝ, P.: Co je teologie? Teologická REFLEXE II, ETF UK, Praha 1996, s. 38. K tomu srov. MACURA, V.: 

Langue, parole. In: Slovník literární teorie. red. Š. Vlašín. Československý spisovatel. Praha 1977, s. 196, 269. 
10 Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutik im Rückblick, c. d., str. 313. 
11 Toto označení lze nalézt na příklad ve sborníku Die neue Hermeneutik. Ed. J. M. Robinson a J. B. Cobb, jr. 

Zwingli, Stuttgart 1965 či v knize Güntera Stachela: Die neue Hermeneutik, c. d. již v názvu (obojí „Nová 
hermeneutika“). Obě díla usilují o zpracování filosofické a teologické hermeneutiky po vlivu M. Heideggera, za 
její představitele jsou kromě Gadamera, Ebelinga a Fuchse považováni například Rudolf Bultmann, Heinrich Ott 
a další. 

12 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke. 
Band 1. J. C. B. Mohr, Tübingen 1990, s. 423. 

13 GADAMER, H.-G.: Člověk a řeč, c. d., s. 11. 
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pro možnost uchopování – chápání věcí kolem nás. Jedná se o předání vlády člověku nad zvířaty 
tím, že je má pojmenovat, či o příběh o babylónské věži a zmatení řeči.14  

Udílení jmen znamená pro Gadamera orientaci člověka ve svém okolí, ve světě, v jeho 
životním prostředí.15 Řeč a pojmenování – udílení jmen – má však v této souvislosti ještě 
komplexnější význam, než je vytváření vztahů. Bůh dává člověku spolu s řečí také možnost 
uchopovat podstatu věcí a bytostí z jeho prostředí. Pojmenováním se pak člověk jakoby snaží 
o vystižení toho, co je pro tu či onu věc základní charakteristikou. Jméno má ukázat nápadné 
a od ostatních snadno odlišitelné znamení. Při chybném označení, ať už jevu, předmětu, zvířat 
nebo i člověka není špatné to slovo, výraz sám, nýbrž jeho použití.16  

Při hlubším zamyšlení nad těmito úryvky se ukáže, že v obou případech (pojmenování, 
stavba babylónské věže) jde vlastně o vztahy.17 V prvním se jedná o jejich vytváření, v druhém 
naopak o poškození a zhoršení podmínek pro jejich pěstování. Gadamer zavádí pojem řečovost 
lidského pobytu ve světě,18 který jasně vyjadřuje původní „lidskost“ řeči19 a který má postihovat 
i spleť mezilidských vztahů. Vždyť řeč patří mezi hlavní „umožňovatele“ jejich vzniku  
i existence.  

Hermeneutika tedy rozšiřuje svůj zájem nad interpretaci textu. Tento trend však není tak 
novou záležitostí, třebaže ji představitelé nové hermeneutiky pod zřejmým vlivem Martina 
Heideggera vypracovali ve filosoficko-teologický systém zahrnující i ontologii a gnoseologii. 
Citát „Všechno, co se má v hermeneutice předpokládat, je pouze řeč“20 je však mnohem staršího 
data. Jeho autorem je filosof a teolog Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Nesmírně cennou 
a podnětnou je přitom ve Schleiermacherově hermeneutice ta skutečnost, že jeho hermeneutická 
teorie je podřízena dialektice, která je chápána jako „umění vzájemného dorozumívání“, 
„dialogické hledání vědění“.21 Zdá se, že se tak Schleiermacher vrací k platónskému (sám 
Platóna překládal) pojetí dialogu a jeho významu pro porozumění řeči, kterou vztahuje 
k “totalitě života“22 jejího původce.  

Gadamer také po vzoru živého sokratovsko-platónského dialektického myšlenkového 
pohybu hledá právě v dialogu původní fenomén řeči.23 Rozhodující charakteristikou jeho 
koncepce rozumění je skutečnost, že je založena na řeči, na rozhovoru. Ať už se jedná 
o rozumění umění, dějinám či náboženskému textu, ve všech případech je jeho podstata určena 
vztahem Ty-Já, který se uskutečňuje komunikací: oslovením, otázkou a odpovědí. 
(Nezanedbatelný vliv na něj bezesporu měly také koncepce Franze Rosenzweiga a Martina 
Bubera.) Jedná se o proces hledání pravdy, který vede k věcnému porozumění a zdůraznění 
horizontu otevřenosti v otázce. Zde lze pozorovat „duši (jeho) hermeneutiky“, o které hovořil 

                                                 
14 Gen 2, 19; Gen 11, 9. 
15 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode, c. d. 1990, s. 448. 
16 Ibid, s. 414. 
17 Jméno a pojmenování vůbec souvisí se vztahem, s poznáním. Mimořádnou důležitost má v teologii Jméno Boha. 

„Znát Jméno (myslí se Boha) znamená mít klíč od tajemství, jak komunikovat s Bohem, mít klíč pro nejhlubší, 
nejintimnější společenství s ním.“ SMOLÍK, J.: Tajemství Jména. Křesťanská revue LXVI 9/1999 (listopad 1999), 
s. 232. 

18 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode, c. d. 1990, s. 447. 
19 Zde Gadamer odkazuje na myšlenku von Humboldta, který také poukazoval na to, že řeč je od svého počátku 

lidská (menschlich). Srov. GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode, c. d. 1990, s. 446. 
20 Srov. „Alles Vorauszusetzende in der Hermeneutik ist nur Sprache.“ Známý Schleiermacherův citát použil 

Gadamer jako motto ke třetí kapitole svého stěžejního díla Pravda a metoda (Wahrheit und Methode, 1960) 
věnované řeči. GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode, c. d. 1990, s. 387. 

21 Srov. GRONDIN, J.: Úvod do hermeneutiky. přel. B. Horyna a P. Kouba. OIKOYMENH, Praha 1997, s. 100, 101. 
22 SCHLEIERMACHER, F. D. E.: Hermeneutik. In: Hermeneutik – Wahrheit und Verstehen. Ed. J. Schreiter, c. d.,  

s. 279, 280. 
23: GADAMER, H.-G.: Text und Interpretation. In: Gadamer Lesebuch. ed. J. Grondin, c. d., s. 143. 



 129

jako o “možnosti, že ten druhý má pravdu“24. Podle Gadamerova existenciálně orientovaného 
výkladu skrytého smyslu Platónovy filosofie znamená tedy snaha o dosažení pravdivého 
poznání vlastně totéž jako být na cestě (unterwegs sein), jejíž směr určuje tzv. logos, tj. 
dialektická podstata řeči a zároveň prostředek sjednocení protikladných stanovisek. Tato snaha 
(dialog) nás vede k tomu, abychom se oddali a otevřeli živelné moci a svébytnému 
postupujícímu pohybu řeči. 

Řeč však sama o sobě také nemůže zajistit dorozumění a porozumění mezi partnery 
rozhovoru. Gadamer se inspiruje Platónovou myšlenkou, že rozhovor je také veden neustále 
přítomným společným cílem partnerů rozhovoru – tj. snahou o dorozumění. Sám tento jev 
nazývá předporozuměním. Předporozumění v rozhovoru znamená, že se rozhovor koná 
na základě snahy a dobré vůle zúčastněných být otevřen protějším názorům, být připraven 
naslouchat. Neboť „člověk nemůže rozumět, aniž by chtěl – tj. aniž by si chtěl nechat něco 
říci“25. Rozhovor je tedy veden hledáním společného smyslu, který překonává neproniknutelnost 
rozdílnosti.26 

Vlastní podstata dialogu spočívá v tom, že rozhovor neprosazuje mínění jednoho proti 
mínění druhého ani je k sobě nerovná jako ve sčítání, nýbrž při něm dochází k jakémusi 
„proměňování“ a “pozměňování“, společnému všem zúčastněným. Dialektika v rozhovoru 
v sobě obsahuje pro Gadamera zásadní moment hry. Ta pomáhá překonat hrozbu přílišné 
subjektivizace, kterou Gadamer zaznamenal u Heideggera. Moment hry „je podle něho zárukou, 
že skutečné sebeporozumění nevede člověka k úplné ztrátě vlastního já, a zároveň mu umožňuje 
prostřednictvím extatického sebezapomnění přesahovat se ‚svobodnou lehkostí‘ vlastní 
subjektivitu“.27 Gadamer pak řeč, promluvu, rozhovor označuje za prožitou sounáležitost. 
Vychází z toho, „že řeč spočívá v rozhovoru a […] v něm se nejen vzájemně informujeme, 
nýbrž se také navzájem sbližujeme. Tam, kde se rozhovor skutečně daří, nejsou již partneři 
rozhovoru po rozloučení úplně stejní jako dřív. Jsou si vzájemně blíž. Mluva, to je rozmluva 
a zakládá něco společného.“28 

Dorozumění je podle Gadamerova názoru možné jedině po vzájemném pochopení, 
rozumění tomu, co nám partner v rozhovoru (kterým může být třeba i text) říká, jak k nám 
promlouvá.29 Dorozumění není pouhou činností, aktivitou.30 Jedná se o životní proces 
(Lebensvorgang), který se vytváří v každém životním společenství, pospolitosti 
(Lebensgemeinschaft). Jedinečná a nezastupitelná úloha lidské řeči pak spočívá v tom, že tato 
společenství jsou řečového rázu, jsou formami řečového společenství (Sprachgemeinschaft). 
Dorozumění, řečové dorozumění je schopno ukazovat svět tak, aby se nám stal známým 
a důvěrným, společným nám všem. Skrze toto dorozumění pak řeč sama vyvíjí a vytváří svou 

                                                 
24 GRONDIN, J.: Úvod do hermeneutiky, c. d., s. 157. H.-G. Gadamer během veřejné diskuse v Heidelberku 

u příležitosti konference o základních problémech hermeneutiky. 
25 GADAMER, H.-G.: Člověk a řeč, c. d., s. 50. 
26 GADAMER, H.-G.: Text und Interpretation, c. d., s. 147. 
27 HROCH, J.: K filozofické a hermeneutické dimenzi poezie Vladimíra Holana. In: Sborník prací Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, B 53, 2006 – Studia philosophica, Brno 2006, s. 59. 
28 GADAMER, H.-G.: Evropa a oikúmené. přel. I. Šnebergová. Filosofický časopis XLIV, 1996, č. 1, s. 95. 
29 GADAMER, H.-G.: Vom Wort zum Begriff. In: Gadamer Lesebuch. ed. J. Grondin. J. C. B. Mohr, Tübingen 1997, 

s. 108. 
30 Jak ukazuje Jürgen Habermas, otázkou sounáležitosti řeči a dorozumění se zabýval také Wilhelm von Humboldt, 

a to v jedné ze tří analytických rovin řeči a jazyka, kde je také pragmatická struktura řeči a dorozumění (kromě 
tvůrčího charakteru řeči a representace skutečností). Co je však pro nás ještě důležitější, Habermas si všímá také 
významu dorozumění u Gadamera. Habermas se domnívá, že díky Gadamerově teorii o rozhovoru dorozumění 
získává výbornou výchozí pozici, aby se mohlo stát universálním dorozuměním (universelle Verständigung), 
o jaké usiloval i von Humboldt. Srov. HABERMAS, J.: Wahrheit und Rechtfertigung. Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 1999, s. 72, 78, 89, 90. 
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skutečnost.31 Z toho vyplývá, že řeč a dorozumění jsou naprosto propojené a neoddělitelné, 
vzájemně svou existencí závislé. 

Každý z nás se určitým jemu vlastním způsobem orientuje ve světě kolem nás. 
Hermeneutika nám kromě často uváděné a diskutované metody hermeneutického kruhu nabízí 
představu našeho vztahování se ke skutečnosti jako rozhovoru. Shrňme tedy na závěr základní 
charakteristiky hermeneutického rozhovoru:  

• snaha o dorozumění 
• uvědomění si vlastních předsudků 
• otevřenost, snaha naslouchat 
• uznání možnosti, že ten druhý má pravdu 
• neprosazování mínění jednoho proti druhému 
• proměňování a pozměňování 
• sbližování 
• prožívání sounáležitosti 
• nekončící proces – „na cestě“ 

 
Rozhovor určuje rámec našeho vnitřního pohybu a růstu, vytváří náš životní prostor. 

Pojetí našeho poznávání jako dialektiky otázky a odpovědi nás totiž nemusí inspirovat a obohatit 
pouze na poli filosofickém či na poli jakékoli jiné humanitní vědy, ale také v našem osobním 
životě. 

Summary 

 
The article is, together with H.-G. Gadamer, looking for a sense of philosophy for  

a present man. Hermeneutics offers a method of understanding, which is also a life procedure 
and a recognition of the world around and ourselves too. The unique role of a human speech 
consists in the fact that understanding, speech-understanding is able to show the world in such  
a way to make it known, familiar and common to all of us.The speech then develops and creates 
its own reality through this understanding. Therefore we can say that the speech and 
understanding are absolutely interconnected and inseparable, their existence depends on each 
other. The dialogue as the dialectics of a question and answer makes our living space. Realizing 
our own prejudices, openness, effort to listen, experience of belonging – that all determines the 
frame of our inner movement and growth. 

                                                 
31 GADAMER, H.-G.: Wahrheit und Methode, c. d. 1990, s. 450. 
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Členění hermeneutiky 

Mluvíme-li o literární hermeneutice, předpokládáme i jiné hermeneutiky a také vztahy mezi 
nimi. Zcela výjimečný je poměr hermeneutiky literární a filozofické. Stručně se dá shrnout: 
iniciační a kontrapoziční. To by znamenalo, že literární hermeneutika nesdílí s hermeneutikou 
filozofickou totožný pohled na předmět hermeneutiky. Jakoby bez zaklepání se zjevuje ne zcela 
zřetelný trojčlen - hermeneutika filozofická, literární a jakési jejich společné prostředí. Přitom 
zběhlý znalec hermeneutické tematiky by nejspíše oponoval, že momentálně dominující úzus 
s podobnou jistotou takové členění nepředpokládá. Vzhledem k tomu, že „samozřejmé 
předpoklady“ jsou spolehlivou dlažbou slepých uliček, je nutné veškerými samozřejmostmi 
notně zatřást. Otázka je tedy položena: poskytuje hermeneutika takový prostor, aby k nějakému 
vnitřnímu členění mohlo docházet?  

Pojem hermeneutika pochází z řeckého hermeneia, což znamená výklad. Původně jím byl 
myšlen výklad již ne zcela srozumitelného textu. Právě srozumitelnost, rozumění - viděno 
tradičním příběhem dějin hermeneutiky – nabíralo na akceleraci a nakonec opustilo ryze textové 
sevření a dokázalo se etablovat v ontologických strukturách. Nabízí se tedy chronologie, kdy 
textová nauka motivovala filozofické tázání po obecném, univerzálním projevu lidské existence. 
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Textová nauka předala svůj předmět zájmu filozofii, tak jako unavený otec předá grunt statnému 
synovi a s čistým svědomím zavře víka. Již tato chronologie by poskytovala záruky a oprávněný 
poukaz na vnitřní členění hermeneutiky - alespoň v historickém ohledu, kdy by zkoumání 
literární hermeneutiky představovalo chuť zavzpomínat na někdejší tvar hermeneutiky 
filozofické.  

Kýčovitou idylu příběhu o harmonickém dědictví naruší hypotéza, že literární 
hermeneutika není tématem historickým, ale že by snad měla existovat jako moderní 
myšlenkový proud zkoumající text, proud s filozofickou hermeneutikou paralelní, který svou 
legitimitu nejenže čerpá jakoby zpětně z filozofického prostředí, ale dokonce se v rámci 
konstituování vůči němu negativně vymezuje a její potenciál graduje ve schopnosti narušit jeho 
zdánlivou suverenitu. Literární a filozofická hermeneutika žijí dle této varianty v silně 
dialektickém vztahu, který se každou další definicí mění. To opět jednoznačně umožňuje, či 
spíše vybízí k debatě o vnitřním členění hermeneutiky.  

Nutno však přiznat, že tato dynamická souvztažnost není všeobecně reflektována, že 
filozofická hermeneutika pro mnohé představuje onu zastřešující klenbu, pod níž se odehrávají 
další aktovky. Neochota vnímat literární hermeneutiku jako jednotku, která si nárokuje vlastní 
svébytnost, odráží přesvědčení v syntetický výkon filozofické hermeneutiky, jíž se právo 
posledního slova v definování rozumějícího výkladu odpírá jen těžko. Oprávněně pak přichází 
výzva, aby tvrzení o paralelním proudu, negativním vymezení a narušování filozofického statutu 
z pozice literární hermeneutiky bylo názorně předeno, dokázáno.  

Zastáncům literární hermeneutiky se nabízí strategie – diagnostikovat, demytizovat vidění 
filozofické hermeneutiky jako soubor představ, které již jsou zažité, tzv. ověřené a působí 
seriózním dojmem, představ, kterých zdánlivě není důvod se dotazovat na právo života. Přitom 
je třeba odhalit tyto představy, jako pouhé následky východiska, jež netkví v ničem jiném, než  
v dominujícím paradigmatu1. Literární hermeneutika musí ukázat bazální konexe filozofické 
hermeneutiky s hermeneutickým paradigmatem2.  

Jde o to uvědomit si, že mluvíme – li o vnitřním členění hermeneutiky, nejde o členění 
filozofické hermeneutiky, která by pak byla obecnému pojmu hermeneutika synonymem, ale že 
jakési položení se do ontologických struktur lidského rozumění je jen jednou z nejpovedenějších 
variant hermeneutiky. Literární hermeneutika nespočívá někde níže či v područí filozofické 
hermeneutiky, ale dobývá někdy podobnou, jindy zcela jinou cestou totéž dějinné podloží.  

Nevýhodou je, že zatímco filozofická hermeneutika po Schleiermacherovi, Diltheyovi, 
Heideggerovi a Gadamerovi dokáže poskytnout své typické atributy, literární hermeneutika je 
vnímá příliš intuitivně, než aby mohla vedle nyní platného kánonu podat konkurenceschopnou či 
dostatečně svébytnou alternativu. K takovému kroku v současnosti potřebuje doložit, že 
filozofická hermeneutika není tím konečným světem, happyendem hermeneutického příběhu, 
ale jen jedním z možných tvarů. Tímto zpochybněním daností získává literární hermeneutika 
prostor a právo rovného hlasu, hlasu, který se nezodpovídá ničemu jinému než hermeneutice 
v jejím nejvlastnějším smyslu.  

 

                                                 
1 Právě jedním z typických rysů dominujícího paradigmatu je vyvolávat iluzi, že jeho vyjádření není hypotézou,  

ale skutečností. Srov. KUHN, T. S.: Štruktúra vedeckých revolúcií. Pravda, Bratislava 1982, s. 166 – 169.  
2 GREISCH, J.: Rozumět a interpretovat. Filosofia, Praha 1995, s. 5-8. 
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Hermeneutika a metoda 

V duchu zvolené strategie se tedy ptejme, jak se filozofické hermeneutice podařilo 
absorbovat projevy literární hermeneutiky, prohlásit je za své vlastní a literární hermeneutiku 
v podstatě eliminovat.  

Drtivá většina pojednání o hermeneutice prohlašuje, že zrod filozofické hermeneutiky 
spadá do 19. století a je spojen se jménem Friedricha Schleiermachera a Wilhelma Diltheye. 
Domnívám se však, že tyto záchytné mezníky jsou přínosné možná pro hermeneutické historiky, 
nikoli však pro vystižení skutečného sváru nebo přízně filozofické hermeneutiky a literární. 
Zmíněné hermeneutické paradigma znamená jen explicitní vyvrcholení odvěkých 
hermeneutických projevů. Předmět filozofické hermeneutiky je tedy mnohem starší než její 
pojmenování. Ostatně zákon pojmu a pojmenování nic jiného nepřipouští.  

Podle Jeana Greische lze rozlišit čtyři scény starého Řecka, na nichž se konstituuje 
hermeneutická problematika. Kromě Platónových a Aristotelových úvah o interpretaci jde  
o mýtus o Hermovi a založení Alexandrijského muzea. Hermés je bůh cestovatelů, zlodějů, 
lupičů, podvodníků, umělců a obchodníků – vlastně jsou to metafory a zosobnění možných 
funkcí řeči. Hermés je i božským poslem, interpretuje božstva smrtelníkům. Právě on přináší 
ideu řeči. Další nosný pilíř hermeneutiky představuje „vznik Alexandrijského muzea, v němž se 
formuje většina textových praktik pozdější literární tradice, ať už jde o filologii, textovou 
kritiku, třídění na literární druhy atd. Literatura jakožto epistemologický objekt je vynalezena 
právě v Alexandrii (….)“.3  

Hermův mýtus a Alexandrijské muzeum nejsou ničím jiným než koexistencí ideje  
a epistemologie, filozofie a nauky. Obě se v průběhu dějin hermeneutiky napadají, podmiňují, 
prolínají, kopírují, tedy tvoří diskurz. „Diskurz musíme chápat jako diskontinuitní činnosti, které 
se občas kříží a sbližují, ale stejně často si zůstávají cizí nebo se vzájemně vylučují.“4 Tento 
zápas se přiklání tu k filozofické – kdy text jakoby byl těsný - a záhy zase k literární 
hermeneutice. Vznik hermeneutického paradigmatu byl doprovozen tak silným příklonem 
k obecnému rozumění, až došlo „k mimotextovému zvrhnutí“ hermeneutiky. Podle mého názoru 
v tomto rozkolu hrála stěžejní roli podoba vědecké metody odrážející expanzivní ráz evropské 
racionality. Díky jejímu tvaru literární hermeneutika nakonec upadla do kómatu, v němž dodnes 
přečkává.  

Pro pochopení západního kognitivního paradigmatu je důležité zachytit vývoj řeckého výrazu 
techné. Zprvu jde o konkrétní dovednost – řemeslnou, básnickou… - abstrahování posouvá pojem k 
souboru dovedností – zkušenost, pochopení materiálu, pravidla tvorby. Techné tak osciluje mezi 
věděním (epistémé) a zkušeností (empeiriá). Zásadní je ale to, že nezadržitelně inklinuje k poznávání – 
epistémé. Je společnou kvalitou jednotlivých nauk a filozofie.5 Přitom výraz démiúrgos zahrnoval 
umělce, tvůrce, odborníka vjedno. Platón postavil věc tak, že odborník a umělec (racionalita a intuice) 
byli v protikladu. První velký vědec mezi filozofy – Aristotelés přebírá Platónem nastavený vzorec 
poznání a vidí entelechii – tvořivý princip, v němž se uskutečňuje možnost směrem k dokonalosti, ke 
stálosti a neměnnosti forem. Možnost implikuje variabilitu a je v cestě k poznání vždy méně než 
stálost. Sedm nauk je svobodných díky jejich nezávislosti na vnějším pomíjivém materiálním světě, 
jsou intuicemi ryzí racionality opisující univerzální božský logos. První hybatel se hýbat nesmí.  

Odtud věda čerpá přesvědčení, že možnost je přijatelná jen jako projev metody. Ta je živá 

                                                 
3 GREISCH, J.: Rozumět a interpretovat. Filosofia, Praha 1995, s. 6.  
4 FOUCAULT, M.: Rád diskurzu. In: Za zrkadlom moderny. Archa, Bratislava 1991, s. 38. (Přeloženo ze Slovenštiny 

– P. Ch.)  
5 GAWLIK, L.: Umělecká tvorba a estetické vnímání u Platóna. Universita Karlova, Praha 1974, s. 22. 
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potud, pokud možnosti předpokládá, je jejich poručníkem. Metoda by ráda byla oním univerzálním 
rozuměním, které předchází výklad možností. Odbornost začala konkurovat zkušenosti. Zde se rýsují 
geny novodobé vědecké metody. „Zvykli jsme si hledání „objektivní“ pravdy spojovat s „racionálním 
myšlením“ a proto považujeme vědu za paradigma racionality. Zvykli jsme si také považovat 
racionální myšlení za takový způsob myšlení, který postupuje podle předem vypracované metody.“6 

Co znamená antický, ale i osvícenský, a konečně soudobý odpor k rozumění jako možné iniciaci 
vědění? Proč dnes pozorujeme takovou hysterii ve vztahu například oficiální a alternativní medicíny? 
Proč se zástupci lékařské vědy sváří s masovým sklonem laické veřejnosti o jakýsi návrat? Proč se 
„oficiální“ medicína štítí vlastní preexistence, touhy společnosti po původních zkušenostních 
východiscích, chuti znovu se otevřít zdánlivě iracionálním postřehům? Nejde o nic jiného než o souboj 
metody a hermeneutiky, o právo předchůdnosti.  

Vědění se vždy spíše intuitivně emancipovalo od empirie. Obor se mimo reflexi odpoutal 
z původní zkušenosti, vyjmul metodu z divoké hmoty zakušeného. Jakoby se v tomto procesu znalost 
chtěla vyčlenit z času, v němž vznikla, jakoby metoda toužila po završenosti, uzavření původní 
zkušenosti, oprostit ji od pohybu, udělat z ní instrument, nástroj. „Stačí intelektu, po styku s co možná 
nejpovrchnějším se zkušeností, aby prostě šel svým přirozeným chodem a dospíval od objevu k objevu 
s jistotou, že zkušenost jde v patách za ním a dá mu nezměnitelně za pravdu.“7 Západní kognitivním 
paradigma s těžkostmi přiznává rozumění předchůdnou gnozeologickou funkci, nevnímá v této 
souvislosti determinující roli zkušenosti, není schopno zahrnout pohyb, čas do poznávacího procesu. 
„Naše pojmy byly utvořeny k obrazu pevných těles. Naše logika je především logikou pevných 
těles.“8 Logika však zkušenost neudrží. „Nadarmo nutíme živoucí do takového či onakého z rámců 
svých. Všechny rámce praskají.“9  

Zatímco pro epistemologii je metoda východiskem, pro ontologii následkem. Východiskem 
hermeneutické možnosti je nekonečný potenciál bytí, ontologický rámec, jehož hranice jsou pro 
jakoukoli interpretaci vědění nedohlédnutelné. Východiskem možnosti vědecké je metoda, která má 
ale zároveň snahu udržet instrumentální charakter, což je neslučitelné. Epistemologický nárok na 
univerzalitu je nespolehlivý snahou o vyčlenění času ze svého uvažování. Žádné metodě se nepodaří 
ustát dějinnost rozumějící zkušenosti a nakonec podléhá proměně a sama se stává možností mezi 
jinými, minulými a budoucími. Epistemologická struktura „před-“ je náchylná ke ztrátě tohoto typicky 
ontologického rysu, jehož je jen nápodobou, mnohdy spíše parodií.  

Krach literární a zrod filozofické hermeneutiky 

Snaha klasiků hermeneutické tradice - Schleiermachera i Diltheye o předložení konečně 
platných a vyčerpávajících pravidel, jež by hermeneutiku epistemologicky usadily, skončila vždy 
nezdarem a jen potvrdila, jak špatně se rozumění a metoda (tedy ontologie a epistemologie) snášejí. 
Text se ukazuje být organismem natolik dynamickým, že tradiční chápání racionality, metodiky 
nemohlo vést k zachycení dějícího se smyslu. Neúspěšnost textové nauky v konstrukci obecné metody 
výkladu se stala typickou. Opakovaně krachující zpověď hermeneutiky epistemologii přitom 
vykazovala zdánlivě vedlejší efekt – stále více sílilo povědomí o předrozumějícím charakteru lidského 
bytí, utvářely se základní konstitutivní prvky filozofické hermeneutiky. Jakoby právě 
s metodologickou rezignací literární hermeneutiky vyšlo najevo, že vcítění, intuice, prožitek, 
                                                 
6 RORTY, R.: Veda ako solidarita. In: Za zrkadlom moderny. Archa, Bratislava 1991, s. 193. (Přeloženo ze 

Slovenštiny – P. Ch.)  
7 BERGSON, H.: Vývoj tvořivý. nákladem Jana Laichtera Praha 1919, s. 2. 
8 BERGSON, H.: Vývoj tvořivý. nákladem Jana Laichtera Praha 1919, s. 1. 
9 Ibid, s. 6. 
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situovanost, dějinnost, procesuálnost jsou typické hermeneutické atributy, které se vzpírají 
systémovosti, jíž předpokládá každá věda. Tradiční racionalita dokládající hermeneutiku v podobě 
umění výkladu posloužila coby odrazový můstek, zdroj odporu hodící se k etablování filozofické 
hermeneutiky.  

Filozofická hermeneutika s lehkostí vlastní filozofii překlenula zápolení s metodickým svázáním 
svého zájmu. Filozofii patří totiž ta výsada, že metodám nemá potřebu naslouchat zevnitř, ale zvenčí, 
z pozice reflexe. Sokratovsky řečeno – metodou filozofie je údiv nad světem. Hermeneutický kruh je 
spíše glosou takového údivu, jeho racionální reflexí než nějakou zvláštní metodickou pomůckou. To je 
pro filozofickou hermeneutiku postačující. Hermeneutika se snoubí se zkušeností jako základní 
gnozeologickou formou. Dochází zde k onomu paradigmatickému zlomu. Jeho důsledky jsou 
zažívány však velmi pozvolna. 

Hermeneutika - nová metoda – nová hermeneutika 

Vraťme se k názornému příkladu medicíny – je opravdu s lékařskou vědou neslučitelné, že 
generování prvních metodik nemohlo vzejít z ničeho děsivějšího než z předávaní znalostí mezi 
šamany a zaříkávači, v lepším případě kořenářkami a ranhojiči? Jaké racionalitě vadí, že jen 
jejich rétorika poháněla sebereflexi dějící se zkušenosti, upevňovala vlastní povědomí  
a transformovala se v obor, vědu používající „adekvátní“ metodu?  

„Jsou dva výklady racionality. Prvně racionální znamená být metodický, to znamená mít 
předem vypracované kritéria úspěšného postupu.“10 Metoda pak představuje schopnost 
kontrolovat, což, jak jsme poznali, je s hermeneutikou neslučitelné. Je však možný i jiný výklad 
slova racionální – spíše být rozumný než metodický, to znamená být tolerantní, vnímavý 
k názorům jiných, ochotný naslouchat. (….) Racionální znamená pak civilizovaný než 
metodický.“11 Tato formulace se mi jeví ve vztahu k teorii rozumění jako příliš vstřícná, 
nicméně je zde zřetelně naznačena zásadní transformace racionality, kterou hermeneutika 
přinesla, a s ní související nutnost revize vědeckého poznání.  

Zpověď hermeneutiky epistemologii vnímáme jako zcela irelevantní požadavek. Zdálo by 
se, že nové paradigma vykazuje předchůdnost hermeneutiky, nikoli metody, nicméně vnímat to 
jako slávu jednoho a debakl druhého by bylo zavádějící. Je hermeneutické paradigma a výrazy 
typu diskurz, solidarita skutečně vytěsnění metody, vítězství nad metodou? Zmítá se metoda 
někde na chvostu rozumějící zkušenosti a stala se jen proměnnou připravenou se hbitě 
přizpůsobit zkušenostním náladám? Znamená konečně rozumějící a priori pro samotnou 
hermeneutiku vědeckou neuchopitelnost, jak by se logicky jevilo?  

Metoda je sama vybavena sebezáchovnými funkcemi a jistou setrvačnou silou, kterou vzdoruje 
proměňujícímu se zkušenostnímu pohledu. To na jednu stranu znamená: „Podstata věcí nám uniká a 
bude nám unikati vždy, neboť pohybujeme se stále jen v relacích, absolutno nespadá do našeho obzoru 
(….).“12 Na druhou stranu jinou volbu nemáme. Neboť sám pojem není ničím menším než jednotlivou 
metodou, jakousi její stopou a člověk neumí jinak než redukcí smyslu projevit své rozumění. „Jazyk 
vždy předpokládá paradigma a usiluje se z něj odstranit všechny mimo-logické a mimo percentuální 
termíny.“13  

Metoda a hermeneutika tedy neznamenají dva světy, ale dialektický celek. „ (…) teorie poznání 
                                                 
10 RORTY, R.: Veda ako solidarita. In: Za zrkadlom moderny. Archa, Bratislava 1991, s. 195. (Přeloženo ze 

Slovenštiny – P. Ch.)  
11 Ibid. 
12 BERGSON, H.: Vývoj tvořivý. nákladem Jana Laichtera, Praha 1919, s. 4. 
13 KUHN, T. S.: Štruktúra vedeckých revolúcií Pravda, Bratislava 1982, s. 184.  
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a teorie života jsou nám něco od sebe neodlučitelného. Taková teorie života, která se nedoprovází 
kritikou poznání, jest vázána přijmout pojmy dané jí intelektem k dispozici tak, jak jsou: chtěj nechtěj 
může pouze uzavříti fakta do rámců již existujících, které považuje za definitivní. S druhé strany zase 
nemohla by theorie poznání, jež by nevřadila intelekt do všeobecného vývoje života, nás poučiti, ani 
jak se rámce poznání utvořily, ani jak je můžeme rozšířiti nebo překročiti.“14  

Jak se rámce poznání tvoří, rozšiřují, překračují – to je novodobá metoda, jejímž úkolem není 
nic menšího, než, jak uvedeno, nechat prosáknout svou teorii poznání všeobecným vývojem života, 
tedy zkušeností, dosavadním rozuměním. Nejde o objevení nové racionality, která zde nikdy nebyla, 
ale spíše o vpuštění dějinnosti do kognitivního paradigmatu, respektive přiznání si její 
nevyloučitelnosti. Metoda hermeneutické racionality musí představit teorii, „která by dovolovala 
chápat vztahy náhody a myšlení.“15 Nové pochopení metody pohnulo (či pohne) celým 
hermeneutickým kolosem a vynutilo si (či vynutí) nové hermeneutické tendence. Hermeneutika, která 
rozleptala osvícenskou metodiku, byla jinou hermeneutikou a rozleptala jinou metodu, než o které se 
jedná v postgadamerovském světě.  

Hermeneutický obrat zaznamenává svým reálným domýšlením zřejmě nečekaný půlobrat, kdy 
interpretace vypovídá poslušnost a narušuje Gadamerův vzorec, že je pouze explicitní formou 
rozumění. Co je nyní zdůrazňováno (a co Gadamer samozřejmě věděl, jen nijak zvlášť neakcentoval) - 
interpretace nepředstavuje důsledek rozumění, ale má potenciál zpětně korigovat výchozí zkušenostní 
rámec. A nejde snad přímo o vážnost interpretace ve vztahu k rozumění, ale o konkrétní projev této 
souvztažnosti. Teorie poznání oprašuje své typické sklony a směřuje k hledání přece jen jakýchsi 
záchytných krystalů rozumění (s předpokladem, že jim člověk více podléhá než vládne), přičemž 
neupírá rozumění jeho procesuálnost. Tyto sklony přinášejí návrat ke strukturálnímu charakteru 
lidského vědění, v literárněvědném prostředí se projevují například pochopením společných rysů 
hermeneutiky se strukturalismem, což bylo dříve nemyslitelné (Ricoeur), či objevením pojmů typu 
hermeneutika podezření, hlubinná hermeneutika. Hermeneutické dědictví spočívá v tom, že si nikdo 
nedovolí předpokládat rozumějící strukturu pevnou, absolutní.  

Text jako prolamování subjekt – objektového schématu  

Vpuštěním situovanosti, časovosti, nahodilosti do teoretických vzorců poznání nutně dochází 
k výjimečnému zájmu o jedinečnost, neopakovatelnost. Mnozí kritici hermeneutiky poukazují na 
rozpor v samém jejím jádru. Předrozumějící pojetí zkušenosti je nárokováno jako univerzální, 
ontologický prostor, který zahrnuje procesuálnost poznání, ale jeho závislost na situovanosti rozbíjí 
anticipační ráz rozumění, boří samozřejmost rozumějící struktury před- a strhává pozornost na její 
konkrétní interpretaci. Do hry se dostává subjekt, originalita rozumění. Právě konflikt mezi 
rozumějícím subjektem a jeho vržeností do determinujícího tlaku tradice musí vysvětlit novodobá 
hermeneutika. Pohonem teorie rozumění je skutečnost nerozumění.  

Filozofická hermeneutika prezentovala strukturu před- jako ontologickou a její interpretaci 
jako ontickou. Důvod byl ten, že vyzývala ke střetu absolutně vnímanou osvícenskou racionalitu. 
Nicméně domýšlení hermeneutiky usvědčuje i filozofickou hermeneutiku z typických metodických 
sklonů, proti nimž se sama vyprofilovala – vzepřít se dynamickému myšlenkovému kvasu. 
Z horizontu hermeneutického paradigmatu má zdánlivě „naše civilizace k diskurzu takovou úctu 
jako žádná jiná (…) pod touto zdánlivou logofílií se skrývá jistý strach. Vše se odehrává tak, aby 

                                                 
14 BERGSON, H.: Vývoj tvořivý. nákladem Jana Laichtera, Praha 1919, s. 6 - 7. 
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rozložení zákazů, překážek, prahů a hranic umožnilo aspoň částečně zvládnout velké bujení diskurzu 
(….) vše se odehrává tak, jako bychom chtěli zahladit každou stopu jeho vpádu do her myšlení a 
jazyka.“16 Snahou literární hermeneutiky je tedy pozdvihnout pojmové víko filozofické 
hermeneutiky a z hermeneutického pramene nechat promluvit nový tvar události, novou racionalitu 
(nemá smysl předstírat, že by mohlo jít o něco jiného).  

Ontologická není jen struktura před- , ale přímo konflikt jedinečného a obecného, subjektivního 
a tradičního, rozumění a interpretace. Tak jako vlál prapor filozofické hermeneutiky nad troskami 
osvícenské racionality, tak nyní upadají základní hesla samé filozofické hermeneutiky. „Od filozofické 
hermeneutiky (u jejíhož zrodu stojí Schleiermacher) přejdeme k tomu, co Otto Poggeler nazývá 
hermeneutickou filozofií.“17 Literární hermeneutika patřila k těm položkám, jimiž se filozofická 
hermeneutika negací vymezovala. Hermeneutické paradigma nebylo pro samostatnou literární 
hermeneutiku příhodné. Nynější hermeneutická filozofie naopak předsouvá takové teze, do nichž se 
literární hermeneutika položí velmi snadno. Filozofická hermeneutika totiž jen nakročila k překonání 
subjekt – objektového schématu. Co znamená ontologická struktura před- ? Co interpretující subjekt, 
jehož úkolem je dle pozdního Heideggera a Gadamera pochopit svou danost? Jsem skutečně já a před-
? Hermeneutická filozofie znovu touží najít bytí za tímto schématem. V textu spatřuji ideální 
modelový materiál, v němž se toto potírání subjekt – objektových hranic děje.  

Úkol literární hermeneutiky není zpochybnit vymoženost hermeneutiky filozofické  
o rozumějícím charakteru zkušenosti, ale zdůraznit, že rozumění je se strukturou před- v neustálém 
konfliktu, avšak obdobně je v konfliktu s vizí homogenního subjektu vnímání. Teprve po této roztržce 
s výchozími autoritami, v povýšení nezkrotné rozmanitosti rozumění hledá literární hermeneutika 
možné pravidelnosti, jimiž je interpretativní ráz bytí prezentován.  

Plnému pochopení textu však brání naše pojetí procesu čtení. Spojujeme ho s osvojováním 
obsahů – což se jeví být chronologický pohyb a samotný způsob čtení znovu navozuje linearitu. 
Přitom čtením bych spíše nazval dění za tímto pochodem logocentrismu. Logos, který ovládl naše 
představy o čtení a který měl být aplikován na duchovní vědy, vzchází z metod objektivní racionality.  

Jsem přesvědčený, že text lépe než jakákoli jiná entita roztáčí množství potencialit, láme 
skutečnost, a to nikoli ve vztahu k nějakým obsahům, ale především k nám samým, láme naše 
potenciality a naši skutečnost. Právě na textu by mělo být ukázáno, že v lidském rozumění 
„nejde o následnost časových okamžiků, ani o mnohost rozličných myslících subjektů, jde  
o cézury, které tříští okamžik a rozptylují subjekt na množství pozic a možných funkcí. Tato 
diskontinuita zasahuje a zmrzačuje nejmenší jednotky, které se tradičně uznávaly a nejméně 
zpochybňovaly: okamžik a subjekt. Pod nimi, nezávisle na nich, je třeba v diskontinuitních 
sériích zachytit vztahy, které nemají povahu následnosti.“18 Čtení je otevření se textu – za 
textem hoří diskontinuita bytí.  

Co literární hermeneutika je a co není? 

Moderní epistemologie se musí vyrovnat s poznáním jako událostí. Literární hermeneutiku je 
nutné rozpracovat v tomto novém duchu racionality. Odhalit ne metodu - kontrolní mechanismus, 
organon, ale pokusit se odkrýt, vypozorovat typické textové jevy, v nichž nebo jimiž proudí rozumění, 
promlouvá smysl a poskytnout jí tak epistemologickou vážnost.  
                                                 
16 FOUCAULT, M.: Rád diskurzu. In: Za zrkadlom moderny. Archa, Bratislava 1991, s. 37. (Přeloženo ze 

Slovenštiny – P. Ch.)  
17 GREISCH, J.: Rozumět a interpretovat. Filosofia, Praha 1995, s. 8. 
18 FOUCAULT, M.: Rád diskurzu. In: Za zrkadlom moderny. Archa, Bratislava 1991, s. 41. (Přeloženo ze 

Slovenštiny – P. Ch.)  
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Epistemologické potíže literární hermeneutiky jsou však hlubší, než by se dle výše uvedeného 
čekalo. Společnost stále ještě spí v oné dichotomii duchověda – racionalita, pravda – metoda, natož 
aby vnímala posun za subjekt – objektové schéma v tzv. diskurzivních vědách. Hermeneutické 
paradigma s těžkostmi vytěsňuje „objektivní“ racionalitu.  

Další složitostí literární hermeneutiky je to, že musí pochopit vlastní transformaci, po níž se 
z ryze teologického ustrojení ocitá v literárněvědné oblasti. Upneme-li se k nepochybným 
literárněhermeneutickým pilířům, pak literární hermeneutika směřuje k textu fixovanému písmem 
(dnes míníme uměleckému), tudíž je předmětem literární teorie a vzhledem k jejímu charakteru musí 
mít tvar interpretační metody. Těmito až primitivními tezemi je však všeobecná shoda zřejmě 
vyčerpána.  

Literární hermeneutiku kříží zmíněná teleologická linearita v níž se stává jen fragmentem či 
historickou epizodou na cestě k plnému sebepochopení filozofické hermeneutiky. Na pojem literární 
hermeneutika je reagováno odpovědí náležející zcela jiné pojmové výzvě. Podíváme-li se do 
literárněteoretických knih, které pojednávají o interpretačních metodách, nalezneme u literární 
hermeneutiky soubor příležitostných momentů, kdy se filozofická hermeneutika vyjádřila k textu nebo 
již tradiční příběh o počínajícím hermeneutickém paběrkováním ve speciálních disciplínách a o 
vyvrcholení vlastního sebeuvědomění v díle Gadamera. Rozhodně nejde o představení literární 
hermeneutiky jako svébytné interpretační metody mezi jinými interpretačními metodami.  

Není přínosné, aby se literární hermeneutika nechala uchvátit filozofickým nárokem na 
univerzalitu a prohlásila, že každá interpretační metoda je hermeneutická. „Protože se hermeneutika ve 
smyslu vývoje, který naznačil Dilthey […] stále více stávala vědou zabývající se základními principy, 
začala se cítit povznesenou nad to, co bylo kdysi její úlohou, totiž být materiálovou naukou o 
interpretaci.“19 Zatímco literární hermeneutika není ničím, filozofická má potenciál působnosti 
obdivuhodný - je teorií rozumění, filozofií řeči nebo existenciální filozofií. Tímto rozsahem dokonale 
vytěsnila jakoukoli sebereflexi hermeneutiky literární.  

Z hlediska použitelnosti v literární teorii nutno vymezit, co literární hermeneutikou je a co není. 
Znamená to především rozpracovat akt čtení. Má-li být diskurz prostor mezi myšlením a řečí 
(Foucault), pak by bylo vhodné vklínit úvodní otázky literární hermeneutiky mezi pojmy text, čtenář a 
naši zažitou zkušenost s nimi. Je nejvýš pravděpodobné, že ponor do těchto pojmů by nutně promítl 
dramata, jež se za nimi udála a zůstala nepovšimnuta.  

Jak pojmout teologické stopy literární hermeneutiky?  

Pro samotnou literární hermeneutiku je matoucí, že v podobě textové nauky kdysi oprávněně 
nárokovala univerzální vztah k poznání: „Písmo přece obsahovalo vše, co člověk musel vědět.“20 
Křesťanství, univerzalita, gnozeologie se jevily být synonymní položkami mezi nimiž textová nauka 
představovala klíč k bytí a nebytí. Naproti tomu jsme zmínili novodobou transformaci literární 
hermeneutiky v literárněteoretickou interpretační metodu. Znamená to tedy redukci 
literárněhermeneutického dopadu, vážnosti? Jak se vůbec vypořádat s teologickým dědictvím? Zbavit 
se ho? Že by sama hermeneutika odmítla vlastní tradici? To by bylo pochybné. Přistupme k 
teologickým kořenům jako k metodologickému poselství a zkusme jej přiložit na naši životní situaci. 
Neukazují patristické nebo katolicko - protestantské spory o výklad Písma původní interpretační 
mechanismy, které se překrývají s různými soudobými interpretačními modely? Pojetí alegorie a 
snaha o významovou uzavřenost nebo protestantské přimknutí k Písmu prokáží konkurenční vztah 

                                                 
19 SZONDI, P.: Úvod do literární hermeneutiky. Host, Brno 2003, s. 11. 
20 GRONDIN, J: Úvod do hermeneutiky. Oikoymenh, Praha 1997, s. 68.  
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textu a polysémie tak inspirativní pro literární teorii. Neuvědomíme si pak, že literární hermeneutika 
unese i jako jedna z mnohých interpretačních metod existenciální rozměr svého náhledu, že zaostření 
na originalitu lidského rozumění neznamená opozici univerzalitě hermeneutické zkušenosti? Že spory 
o výklad textu jsou spory o člověka? 

Summary 

The purpose of literary hermeneutics is to discover their own constitutional element and 
recognize them from nose features of philosophical hermeneutics. Philosophical hermeneutics is 
momentarily in an invasive relation with epistemological identity its literary-theoretical 
modification. This requires systematic work with classical philosophical and theological texts 
that generate modern day philosophical hermeneutics and identify within them hidden potential 
that is appropriate for understanding literary hermeneutics. Traditional hermeneutical sources 
should be viewed unusually - not in teleological way directed towards the philosophical concept, 
primarily literary-theoretical non-linear. 

Literatura 

 1. BERGSON, H.: Vývoj tvořivý. nákladem Jana Laichtera, Praha 1919. 
 2. GAWLIK, L.: Umělecká tvorba a estetické vnímání u Platóna. Universita Karlova, Praha 1974. 
 3. GREISCH, J.: Rozumět a interpretovat. Filosofia, Praha 1995. 
 4. GRONDIN, J.: Úvod do hermeneutiky. Oikoymenh, Praha 1997. 
 5. KUHN, T. S.: Štruktúra vedeckých revolúcií. Pravda, Bratislava 1982. 
 6. SZONDI, P.: Úvod do literární hermeneutiky. Host, Brno 2003. 
 7. Za zrkadlom moderny. Archa, Bratislava 1991. 

 
 
 
Tato studie vznikla za podpory Grantové agentury Jihočeské university v rámci projektu 

67/2007/H-FF Literárně-teoretický diskurz z pohledu hermeneutiky. 
 





 141

Hermeneutika a hranice strukturalismu 

David Skalický 

Hermeneutics and the Frontiers of Structuralism 
 

Abstract: This study tries to consider the problem of interpretation of literary work of art in  
the context of Paul Ricoeur´s interpretation theory and Jan Mukařovský´s aesthetics. It focuses 
on the possibilities and the limits of structuralism and hermeneutics, especially on 
Mukařovský´s conception of semantic gesture. 

 
Key words: hermeneutics, structuralism, interpretation, semantic gesture, Paul Ricoeur, Jan 
Mukařovský. 
 
Contact: University of South Bohemia, Faculty of Arts, Institute of Bohemian Studies, e-mail: 
dskalicky@seznam.cz  
 
 
 
Jedním z důležitých témat filosofického díla Paula Ricoeura byl vztah strukturalismu  
a hermeneutiky. Již v šedesátých letech poukazoval ve své diskusi s Claudem Lévi-Straussem na 
„dobré právo strukturalismu a [současně] meze jeho platnosti.“1 Strukturalismus, jenž je 
předmětem Ricoeurových úvah, je samozřejmě strukturalismem provenience francouzské. 
Česká literární věda, obligátně stavějící proti strukturalismu francouzskému literárněvědný 
strukturalismus český, celkem oprávněně poukazuje na to, že kritici francouzského 
strukturalismu by to s kritikou pražské školy neměli tak jednoduché. Dílo Jana Mukařovského 
totiž není systematickou teorií, své obrysy teprve hledá a hledat nepřestává, vyvíjí se, obsahuje 
nesnadno přehlédnutelné rozpory - a právě tímto svým „nedogmatickým“ dynamismem se 
vzpírá statičnosti a následně jednoznačné poststrukturalistické kritice. Tato „odolnost“ je však 
dvojaká: jednak Mukařovský dokázal - kupř. pojetím záměrnosti a nezáměrnosti v umění - 
otevřít svou estetiku dynamickým momentům a otázkám receptivní aktivity2, jednak se mnohé 
jeho termíny natolik proměňují, že je není možno jednoduše uchopit jako předmět kritiky (neboť 

                                                 
1 RICOEUR, P.: Struktura a hermeneutika. In: KYLOUŠEK, PETR (ED.): Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací 

francouzského strukturalismu. Brno 2002, s. 272. 
2 Tím netvrdím, že si byl Mukařovský vědom té úlohy recipienta, kterou mu přisuzují postmoderní teorie - že 

vnímal závažnost receptivní aktivity pro konstituci smyslu díla, dosvědčuje právě studie Záměrnost a 
nezáměrnost v umění: „[...] 'smysl' díla nezávisí [...] zdaleka jen na původci, nýbrž do značné míry na způsobu, 
jakým dílo pojímá vnímatel; ti, kdo z díla chtějí jednoznačně usuzovat na umělce, jeho psychické ustrojení, 
zážitky atd., jsou, jak známo, vždy v nebezpečí, že budou umělci suponovat svou, vnímatelskou interpretaci 
díla.“ (MUKAŘOVSKÝ, JA: Studie I, Brno 2000, s. 359, pozn. 5.). Zdůrazňuji především otevřenost jeho estetiky, 
schopnou vyrovnat se s novými podněty - to je mu ostatně fundamentální vlastností strukturalismu samého, jak o 
tom například svědčí jeho pojetí terminologie: „Pojem jeví se [...] strukturalismu jako energetický prostředek 
stále obnovovaného zmocňování se skutečnosti, vždy schopný vnitřní přestavby a přizpůsobení.“ 
(Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře. In: Studie I, cit. dílo, s. 10.) 
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vždy lze argumentovat slovy: ale v jiné studii píše Mukařovský...).  
V následujících odstavcích se pokusím konfrontovat úvahy Paula Ricoeura o charakteru, 

možnostech a hranicích strukturalismu z hlediska interpretace uměleckého díla s estetikou Jana 
Mukařovského, především s koncepcí sémantického gesta. Vzhledem k výše řečenému je nutno 
zdůraznit, že slova „Mukařovského estetika“ vyjadřují mé vlastní porozumění Mukařovského 
teoriím a jejich zachycení v momentě, který je pro mé uvažování inspirativní, a že jsem si 
vědom toho, že Ricoeurovy charakteristiky strukturalismu, kterými poměřuji strukturalismus 
Mukařovského, vycházejí z analýz strukturalismu francouzského, nikoli pražského. 
Hermeneutika pak zde není pouze přístupem kontrastním, ve vztahu k němuž budou zvažovány 
přednosti a limity strukturalismu, ale zároveň přístupem, který nás z bytostné povahy svého 
založení přivádí ke klíčové problematice této studie - k otázkám interpretace uměleckého díla 
literárního. 

Konfrontací strukturalismu a hermeneutiky a možností jejich produktivního spojení se 
Ricoeur zabývá ve studii z r. 1963 nazvané přímo Struktura a hermeneutika. V úvodu 
poznamenává, že se jedná o dva různé způsoby chápání a přístupů k poznání; otázkou mu tedy 
není jejich protikladnost, ale možnost spojení. Strukturalismus je vědou usilující o postižení 
objektivních, na pozorovateli nezávislých vztahů, hermeneutika filosofickou disciplínou, jíž jde 
o porozumění smyslu. Strukturalismus je metodou „upřednostňující syntax na úkor sémantiky“3 
- ziskem je objevení skrytého, podvědomého řádu, ztrátou bezvýznamnost obsahů. 
Strukturalismus ukazuje synchronní systém, diachronie je upozaděna, resp. pochopena jako 
přeskupení systému. Takový přístup je plodný tam, kde je smysl založen na charakteru vztahů 
mezi jednotkami systému, není si však schopen poradit se smyslem založeným na události, 
obsahu, tradici. A o porozumění smyslu (ať tak či onak založeného) jde v každém případě,  
a k tomu nám může strukturální analýza řádu věcí a událostí být (pouze) hlubším či širším 
zprostředkováním, nemáme-li tedy náš přístup omezit na pseudovědeckou touhu po objektivitě 
vylučující jakékoli otázky po smyslu, po bytí, po existenci. Bezprostřední obrat ke smyslu je 
totiž pro svou absenci odstupu, pro svou ne-zprostředkovanost přístupem „naivním“ (jak jej 
nejednou označuje Ricoeur) - tam, kde strukturalismus poukazuje ke skrytému, smysluplnému 
řádu, zůstává často hermeneutika v zajetí tradovaných obsahů, neschopna poodstoupit od nich  
a tázat se jinak, nově. „K novému uchopení smyslu nemůže dojít [...] bez minimálního 
pochopení struktur“4, píše Ricoeur a zřetelně tak implikuje, že vztah hermeneutiky  
a strukturalismu nemusí být nutně konkurenční, ale že otevírá možnosti jejich produktivního 
spojení. 

Strukturální a hermeneutický přístup Ricoeur konfrontuje také ve studii Problém dvojího 
smyslu (1966). Ukazuje zde, že tázání po smyslu (symbolu) může být vedeno dvěma 
neekvivalentními způsoby: cestou analýzy, rozkládání na menší jednotky, a opačnou cestou 
syntézy, „[...] která uvádí symboliku ve vztah ke skutečnosti, ke zkušenosti, ke světu, k existenci 
[...]. Analytickou cestou se odkrývají prvky významu, které s tím, o čem se vypovídá, už nijak 
nesouvisí. Cestou syntézy se odhaluje funkce významu, funkce, jíž je právě vypovídat, 
'ukázat'.“5 Zatímco analytický přístup se pohybuje v uzavřeném světě jazykových znaků, přístup 
syntetický se otevírá směrem k mimojazykové skutečnosti; k přístupu prvnímu inklinuje 
strukturální sémantika, přístup druhý je vlastní hermeneutice. Z jejich rozdílnosti plyne jejich 
síla a slabost: „V tom je slabost i síla hermeneutiky; a slabost proto, že uchopujíc řeč  
v okamžiku, kdy sobě samé uniká, uchopuje ji ve chvíli, kdy se též vymyká vědeckému 

                                                 
3 Struktura a hermeneutika, cit. dílo, s. 283. 
4 Struktura a hermeneutika, cit. dílo, s. 301. 
5 RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha 1993, s. 189. 
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zkoumání; neboť vědecké zkoumání vychází z postulátu uzavřenosti signantního univerza; z této 
slabosti pak vyplývá všechno ostatní, především pak význačná slabost spočívající v tom, že 
hermeneutika je vtahována do války soupeřících filosofických projektů. Avšak tato slabost je její 
silou, protože okamžik, kdy se mluva vymyká sama sobě i nám, je zároveň okamžikem, kdy 
přichází sama k sobě, je okamžikem, kdy vypovídá [...].“6 Jejich spojením můžeme vyzískat  
z obou - hermeneutika nás obrací k ontologické funkci řeči, sémantika nám ukazuje její vnitřní 
fungování, čímž zároveň rozšiřuje naše porozumění pro to, o čem vlastně vypovídá,  
a prohlubuje tak naše tázání po smyslu. 

Strukturalismus se nám z Ricoeurových úvah ukazuje jako přístup analytický, soustředěný 
k textu jako uzavřené sémantické struktuře prvků a jejich vzájemných vztahů a ukazující na 
jejich skrytý, smysluplný (tj. ke smyslu ukazující) řád. Uzavřenost umožňuje vědecký odstup, 
uchopitelnost, objektivitu, systematičnost, zároveň však ztrátu přímého kontaktu se smyslem, se 
světem, s existencí, s tradicí, po kterých se ptá hermeneutika. Znamená to tedy z hlediska 
interpretace uměleckého díla, že strukturalismus má schopnost nabídnout nám nový výhled na 
text, odhalit skryté souvislosti jeho vnitřní sémantiky, sám je však z povahy svého založení 
tázání po smyslu uzavřen? Znamená to, že všude tam, kde klademe otázku po smyslu, vyčerpává 
se strukturalismus svou pomocnou, prostředkující funkcí a nám nezbývá než se - poučeni 
sémantickou analýzou - obrátit k hermeneutice? 

Paul Ricoeur to explicitně netvrdí. Z jeho výše prezentovaných úvah však lze (s bezpochyby 
značnou mírou schematičnosti) dovozovat, že interpretace uměleckého textu může být buď 
bezprostředním tázáním po jeho smyslu, nebo tázáním „zprostředkovaným“, kritickým, tj. poučeným 
výsledky sémantické analýzy. - Domnívám se, že Mukařovského koncepce sémantického gesta může 
ukazovat na takovou podobu analýzy, která nemusí být pouhým zprostředkováním, obratem od 
prvotního chápání do uzavřeného světa významů a od něj znovu nazpět k tázání po smyslu7, ale 
tázáním vedeným v permanentním kontaktu se smyslem. Ricoeur píše: „strukturální vysvětlení 
představuje dnes nutnou okliku, etapu vědecké objektivnosti na cestě nového uchopení smyslu.“8 - 
tato „strukturální oklika“ může mít jistě mnoho podob, sémantické gesto by mohlo být takovou, která 
přes metodologické abstrakce a sémantické modelování textu neztrácí z dohledu otázku po jeho 
smyslu. Mám přitom na mysli sémantické gesto jako otevřený analytický a interpretační projekt a jeho 
potenciál, nikoli jako uzavřenou koncepci, jejíž podoby a možnosti byly definitivně určeny 
Mukařovského dílem.  

Mukařovského strukturalistická estetika, jak zřetelně dokládá Milan Jankovič v Díle jako dění 
smyslu, stejně jako Petr V. Zima ve své Literární estetice, je založena na kantovské estetické tradici, 
obhajující autonomii umění, odmítající redukovat umělecký výraz na univerzální pojem. Nikoli jen 
obsah, ale celý umělecký tvar je zdrojem smyslu, a ten je tak ve své identitě nepřeložitelný, 
nevyložitelný. „[...] všechny složky uměleckého díla jsou zároveň obsahem i formou, již proto, že jsou 
v podstatě všechny nositeli významu“9, píše Mukařovský a vymezuje se tak nejen vůči „obsahové“ 
estetice, pro niž není umělecké dílo než nositelem idejí, ale také vůči formalismu, soustředěnému 
výhradně na formální výstavbu uměleckých textů - Jak je dělán don Quijote, ptá se Viktor Šklovskij a 
nebohého dona Quijota redukuje na funkci syžetu. Sémantická relevance uměleckého tvaru stojí v 
základu Mukařovského nejdůležitějšího analytického / interpretačního konceptu - sémantického gesta.  

Mukařovský se na základě svých estetických východisek obrací k významové výstavbě díla 
jakožto zdroji smyslu a pokouší se artikulovat sémantickou energii jeho utváření. Analyzuje jednotlivé 

                                                 
6 Život, pravda, symbol, cit. dílo, s. 192. 
7 Viz RICOEUR, P.: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu. Bratislava 1997, s. 97 - 129. 
8 Struktura a hermeneutika, cit. dílo, s. 301. 
9 Studie I, cit. dílo, s. 190. (Umění) 
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složky či vrstvy textu a ukazuje jejich sémantické souvislosti, nehledá však autonomní řád jejich 
vnitřní strukturace neodkazující než k sobě, ale jejich sjednocující gestaci, která svým jedinečným 
způsobem ukazuje na svět: „jde [...] netoliko o zachycení toho, co je na básníkově díle uměleckého, ale 
i o postižení vlivu, jakým básník působí prostřednictvím díla na postoj člověka ke skutečnosti denního 
života.“10 V tomto smyslu tedy zakládá sémantické gesto tak, aby - uvažujeme-li o tom v kontextu 
výše řečeného - bylo možno učinit v jednom pohybu to, co Ricoeur ve svých úvahách rozděluje mezi 
dva rozdílné přístupy: přístup strukturalistický a přístup hermeneutický. Na druhou stranu je však v 
Mukařovského studiích také nepřehlédnutelná přítomnost napětí mezi objektivizujícími ambicemi 
sémantické analýzy, která se ocitá v centru pozornosti, a interpretací, která je upozaděna - napětí mezi 
svébytným světem uzavřeného univerza významů a jeho vržením do nekonečně otevřeného světa 
smyslu. 

V Teorii interpretace popisuje Ricoeur klíčové vlastnosti a preference strukturálního 
přístupu, paradigmaticky založeného na saussurovské lingvistice, a tato charakteristika nám jisté 
Mukařovského tendence může osvětlit. - Strukturální přístup se odvrací od intencionální 
události diskurzu, která je jedinečná, a obrací se k univerzálnímu, systematickému kódu; 
ideálem je imanentní systém o konečném počtu prvků a jejich vzájemných vztahů  
(a nedostižným vzorem systém fonologický). Význam strukturního prvku přitom není 
substanciální, ale vyplývá z jeho pozice v systému. Obtížná uchopitelnost vývojové změny pak 
znamená preferenci synchronie a interpretaci diachronie jako přeskupení systému11. - Co takto 
metodologicky vyznačená cesta znamená, ukazuje Ricoeur ve studii Struktura, slovo, událost12: 
strukturální lingvistika je přístupem uzavírajícím předmět zkoumání do taxonomií, konečných 
inventářů, systému binárních opozic, neboť pouze uzavřený systém může být podroben analýze. 
Tento přístup, soustředěný k imanentní struktuře jazyka (langue), vnáší svou metodologickou 
abstrakcí do lingvistiky vědeckost, zároveň však zůstává na prahu reference, tedy odsouvá 
prvotní funkci promluvy (parole) - vypovídat. Hermeneutický přístup oproti tomu chápe text 
jako jedinečnou událost řeči, jako diskurz-parole přesahující svou jedinečností hranice systému-
langue.  

Hermeneutický výhled, pohlížející na text jako na jedinečné poselství smyslu, byl pro 
strukturalismus z bytostné povahy jeho založení obtížně dosažitelný; v Mukařovského Básnické 
sémantice tak kupř. čteme: „Lingvistovi však je promluva, parole, přístupna jen tehdy a jen 
potud, pokud lze v ní objevit jisté jevy mající platnost obecnější než individuální. [...] Nemůže-li 
tedy lingvistika studovat parole (promluvu) ve vlastním, individuálním slova smyslu, není to 
možné ani stylistice, která je její součástí. I stylistika studuje toliko langue, tj. jazykový kánon, 
normu obecnou danému jazykovému společenstvu, ovšem langue zvláštního druhu [...]“13 Text 
jako jedinečný zdroj jedinečného smyslu se ocitá mimo výhled strukturální lingvistiky, mimo 
její tázání přitahované systematičností langue. Pouze jako konkrétní, individuální projev 
abstraktní, nadosobní struktury, pouze jako langue, i když „langue zvláštního druhu“, ocitá se 
text v zorném poli strukturálního zkoumání. Strukturalistický diskurz zde naráží na své meze, 
které nedokáže v rámci svých paradigmatických kategorií vždy produktivně řešit (ostatně jako 
každý diskurz, limitovaný svými tvary, svými kategoriemi, preferencemi, cíli, které zakládají - 
řečeno metaforou Paula de Mana - jeho možnost vhledu, stejně jako jeho slepotu).  

Mukařovský takto „hledá“ obecně sdílenou normu, která by mu umožnila umělecký text 
jako jedinečnou událost řeči zkoumat systematicky z hlediska literárněvědného, a to vznášeje 

                                                 
10 MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie II, Brno 2001, s. 451. (Významová výstavba a kompoziční osnova epiky Karla Čapka) 
11 Viz RICOEUR, P.: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu. Bratislava 1997, s. 15-19. 
12 V RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha 1993, s. 203-219. 
13 MUKAŘOVSKÝ, J.: Básnická sémantika. Praha 1995, s. 20. (Zdůraznil J. M.) 
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nároky na objektivní platnost výsledků takového zkoumání - hledá literární langue pro svou 
parole uměleckého textu. Výhradní materiálové zakotvení literárního díla v jazyce umožňuje mu 
obrátit se, obdobně jako jazykověda, k (rovněž na půdě saussurovské lingvistiky vznikající) 
sémiotice - literární dílo je pro Mukařovského znakem, který je charakterizován intersubjektivně 
prostředkovatelskou funkcí. Paralelně k rozčlenění jazykového znaku na označující  
a označované odlišuje Mukařovský dílo-věc (označující) a dílo-estetický objekt (označované), 
které je definováno (stejně jako jazykový význam) kolektivně - je sdíleným významem 
kolektivního vědomí. Subjektivní asociace, které nejsou objektivované tímto sdíleným 
sémantickým prostorem, ocitají se mimo estetický objekt: „Pro svou znakovou povahu 
neodpovídá umělecké dílo plně ani psychickému stavu, z kterého vzešlo u autora, ani onomu, 
který navozuje u vnímatele; psychické stavy, s kterými takto vstupuje aktivně či pasivně ve styk, 
obsahují pokaždé - kromě obrysů daných uměleckým dílem - ještě také prvky individuální, 
neopakovatelné a ze stanoviska objektivní (tj. nadosobní) estetické struktury nahodilé.“14 Takto 
se Mukařovský zcela oprošťuje od vědecky nepostižitelné mentální intence tvůrčí osobnosti, 
neboť ta se buď stala komunikovatelnou, srozumitelně přítomnou v uměleckém znaku, nebo 
zůstala mimo dílo-znak, mimo literární komunikaci, a proto mimo zájem strukturální literární 
vědy. 

Dialektika vymezená póly „duševní stav individua“ vs. „soubor norem, obecně 
srozumitelná znaková struktura“ vede Mukařovského k tomu, že se odvrací nejen od duševního 
světa tvůrce, ale v důsledku také od interpretace: „Pojetí umění jako znaku nás vysvobozuje  
z neomezeného subjektivismu, jenž předpokládá, že umělec je s to, aby svou osobnost, svůj 
soukromý zážitek, svůj duševní stav vložil do díla beze zbytku. A stejně nás činí pojetí 
uměleckého díla jako znaku nezávislými na nahodilém vnímateli, jenž si může interpretovat dílo 
ve směru svých osobních přání, své životní zkušenosti a svých dispozic psychických  
i fyzických.“15 Intersubjektivně sdílenou strukturou je totiž z hlediska sémantického pouze 
autonomní význam uměleckého znaku, k jeho smyslu však už patří také zcela individuální 
asociace a rozumění (viz dále), vymykající se pro svou jedinečnost možnosti (a vědeckému 
požadavku) univerzálně platných výsledků zkoumání. Mukařovský se proto ve svých analýzách 
soustředí pouze na objektovou stránku estetické komunikace - na umělecké dílo mimo proces 
geneze i estetické recepce. Přesněji řečeno - na vnitřní sémantiku uměleckého textu. 

Strukturální paradigma takto zakládá přístup, v němž se vytrácí vnější, z hlediska 
charakteru té které struktury kontingentní, vztahy ke světu mimo systém. Nejsou tedy 
neuvědomované, ale abstrahované, vytlačené mimo prostor vědy, nebo na okraj jejích témat, 
neboť pro svou nesystematizovatelnost se vzpírají vědeckému uchopení pojatému strukturálně. 
Pro nelingvistické disciplíny byla samozřejmě podobná míra systematizace a abstrakce 
dosažitelná jen v jisté (menší či větší) míře; v literární vědě je výhradní koncentrace na vnitřní 
zákonitosti literatury a abstrakce od ne-literárních aspektů typická spíše pro formalismus; 
příznačné je Šklovského obrazné přirovnání v předmluvě k Teorii prózy: „Zabývám se při studiu 
literatury zkoumáním jejích vnitřních zákonů. Mám-li uvést paralelu z průmyslu, nezajímá mne 
situace na světovém bavlnářském trhu, ani politika trustů, nýbrž jen druhy příze a způsoby 
tkaní.“16 Mukařovský naproti tomu promýšlí i neimanentní, kontingentní vazby - kupř. 
nahodilost psychofyzického ustrojení tvůrčí osobnosti chápe jako zdroj vývojové dynamiky 
imanentního samopohybu literatury. Kontingence a vnější strukturní vztahy jsou nakonec 
nezbytnými strukturními kategoriemi pro vysvětlení těch jevů, které nelze vysvětlit imanentně. 

                                                 
14 Studie I, cit. dílo, s. 14. (Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře) 
15 Studie I, cit. dílo, s. 306. (Problémy individua v umění)  
16 ŠKLOVSKIJ, V.: Theorie prózy. Praha 1948, s. 7. 
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Strukturalismus s nimi často pracuje jako s dialektickými protiklady a alespoň tímto způsobem 
je „systematizuje“ - a často se mu tak dokonce daří artikulovat závažná témata velmi 
inovativním a inspirativním způsobem (viz Mukařovského pojetí záměrnosti a nezáměrnosti  
v umění). Uzavřít však literaturu do imanentního systému, jenž se vyvíjí samopohybem, 
znamenalo by redukovat její zkoumání na poetiku, uzavřít ji světu a před světem a popřít tak 
nejzákladnější strukturalistický postulát: „Estetická funkce má důležité místo v životě 
jednotlivců i celé společnosti.“17 To Mukařovského literárněvědný strukturalismus sice nečiní 
(pojetí vývojové imanence se však přidržuje18), paradigmatické založení strukturální literární 
vědy však přirozeně obrací jeho pozornost k vnitřním zákonitostem literatury, jejího fungování a 
jejího vývoje.  

Tyto obecné zásady a tendence určují Mukařovského přístup k analýze či interpretaci 
uměleckých textů. Mukařovský si je vědom toho, že estetický postoj zakládá při recepci díla 
kontingentní referenční vazby, jeho dominantní pozornost se však soustředí na sémantické 
vazby imanentní. - Ve studiích usilujících zachytit sémantické gesto konkrétního díla vychází 
analýzy jednotlivých sémantických prvků či rovin (intonace, pojmenování, skladba, tematika, 
ad.) a pokouší se nalézt princip (sémantické gesto) jejich jednotící systematizace19. Pojmenování 
tohoto principu se zastavuje v rovině významu (Genetika smyslu v Máchově poezii, 1938; 
Vančurovská prolegomena, druhá pol. 40. let) a směrem k referenci, ke světu jej překračuje 
spíše jen v náznacích (Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog, 1939; Významová 
výstavba a kompoziční osnova epiky Karla Čapka, 1939). (Ve studii Pokus o slohový rozbor 
Babičky Boženy Němcové se pak vydává snad až příliš daleko - od významu textu až do 
autorčina (ne)vědomí, jedná se však o studii relativně ranou, z r. 1925, v níž je koncept 
sémantického gesta pouze implicitně naznačen charakterem sémantické analýzy). V časovém 
vývoji jako by Mukařovského ochota vydat se za hranice významu vyprchávala a spíše se 
soustředí dovnitř textu, k metodologické precizaci analytického instrumentáře (O jazyce 
básnickém, 1940). Zároveň však, možná aniž by si to uvědomoval, naráží na hranice takové 
analýzy - pokud se mu klíčem k sémantické gestaci díla zdála být významová výstavba věty,  
v Řeči při tryzně (1945) píše: „Základních větných schémat nemá žádná, ani sebevětší literatura 
a žádný, sebemohutnější spisovný jazyk více než několik [...]“20 - z tohoto závěru se dá vytušit, 
že cesta k hledání univerzálního klíče sémantické výstavby uměleckých textů může také skončit 
v schematické typologii, která by z původního konceptu sémantického gesta, usilujícího 
postihnout jedinečnou významovou energii díla, ztratila to nejdůležitější - umělecký tvar jako 
horizont smyslu, který je závažný pro náš život. Mukařovský však v sémantickém gestu nehledá 
imanentní řád, ale sjednocující gestaci, ukazující ke smyslu a ke světu - tento smysl se však 
zdráhá konkrétně verbalizovat a zastavuje se u pouhé artikulace charakteru sémantické energie 
textu. Kam charakterem svého jedinečného sémantického pohybu text ukazuje, nechává už na čtenáři. 

                                                 
17 Studie I, cit. dílo, s. 84. (Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty) 
18 Zachování imanentního charakteru vývojové řady Mukařovský někdy poněkud „křečovitě“, téměř navzdory své 

argumentaci, např.: „Tak např. v historii a teorii literatur i umění jest pojímat jako strukturu netoliko samu 
uměleckou výstavbu a její vývoj, ale i vztahy této struktury k jevům jiným, zejména psychologickým  
a společenským. I každá z těchto jevových řad jeví se badateli jako struktura a její spoje s řadou zkoumanou mají 
ráz strukturní vzájemnosti, neboť jednotlivé jevové řady pojí se ve struktury vyššího řádu. Kromě toho se každý 
náraz zvenčí, mající svůj původ v jiné jevové řadě, projeví uvnitř zkoumané struktury jak fakt jejího imanentního 
vývoje; tak např. podnět k jisté vývojové proměně umění, i když vzešel z dění společenského, uplatní se jen do té 
míry a v takovém směru, jak si vyžaduje předchozí vývojová etapa umění samého.“ Studie I, cit. dílo, s. 12. 
(Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře) Viz také Předmluva ve studii Estetická funkce, norma  
a hodnota jako sociální fakty. 

19 Viz Studie II, cit. dílo, s. 305. (Genetika smyslu v Máchově poezii) 
20 Studie II, cit. dílo, s. 495. 
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Mukařovský se takto do značné míry uzavírá tázání po smyslu. Nebo možná jinak:  
z rozvrhu své metodologie je významnějšímu tázání po smyslu uzavřen. Již Ricoeurova 
„dialektika“ hermeneutiky a strukturalismu, která je v jistém smyslu dialektikou interpretace  
a sémantické analýzy, naznačuje bytostné spojení strukturalismu s přístupem analytickým a jeho 
odstup od interpretace. Strukturalismus pražské školy usiloval být přístupem vědeckým, tedy 
maximálně oproštěným od subjektivní nahodilosti a spekulace. Ve studii K metodologii literární 
vědy (1944) Mukařovský píše: „výsledek vědeckého zkoumání je tím nevývratnější, čím méně 
je na původcově osobnosti závislý, čím více je od jejích stop oproštěn. [...] Nechci ovšem 
popírat skutečnost, že v humanitních vědách [...] nerozhodují jen fakta, ale že velmi důležitým 
činitelem je i smysl, který badatel do těchto fakt vkládá. Ten je účasten již při jejich výběru, 
rozhoduje o jejich řadění a vůbec uvedení ve vzájemné vztahy. Uvědomujeme si dále, že jisté 
reziduum subjektivity je při nalézání smyslu věcí neodstranitelné, leč to neznamená, že by 
individuální subjektivnost měla být při něm vyhledávána, stavěna do popředí; jde spíš naopak  
o to, aby během pracovního postupu a pak při dodatečné kontrole jeho výsledků byla co nejvíc 
eliminována. Je to do značné míry možné, neboť 'smysl', třebaže je úzce spjat s oblastí 
psychična, nepatří do ní, nýbrž do oblasti znaků a významů; není záležitostí psychologie, ale 
sémiologie. A proto také 'smysl', jenž je jen jistým druhem nebo spíše aspektem významu, je 
sdělitelný od jednotlivce k jednotlivci, je kontrolovatelný a ve vědě je dokonce závazně 
podroben kritice, která má za úkol vymýtit z něho vše, co by nebylo objektivně zdůvodnitelné  
a tedy nezávislé na jedincově 'mínění'. Subjektivita ve výsledcích vědeckého zkoumání smí mít 
toliko povahu rezidua nutného, ne však vyhledávaného.“21 - Zdálo by se tedy přirozené, že 
smysl, jenž je nutně přítomný ve vědeckém tázání, a tedy není pouhým trpěným reziduem 
subjektivity, kterou je z třeba vymýtit, nebo ji alespoň nevyhledávat, je také vlastním tématem  
a otázkou, kterou klademe literatuře a konkrétnímu uměleckému dílu. S jeho sdělitelností  
a kontrolovatelností to však není tak jednoduché - otázka po smyslu, ve fregovské tradici tohoto 
pojmu spjatá se způsobem pojetí předmětu, znamená - řečeno znovu s Ricoeurem - uvést 
význam „ve vztah ke skutečnosti, ke zkušenosti, ke světu, k existenci“, tzn. konsekventně také k 
individuálně prožívané skutečnosti, k subjektivní zkušenosti se světem, k jedinečné existenci.  
A tam se Mukařovský vydat odmítá, nebo jinak řečeno: nedokáže si možná představit, že by se 
literární věda, má-li být vědou, podobným směrem vydat mohla, či snad dokonce měla.  
V každém případě jej tam nezavádí jeho sémiotika soustředěná k vnitřnímu sémantickému 
pohybu estetického objektu, abstrahující od subjektivních referenčních vazeb. Můžeme se tak 
jen domnívat, že Mukařovský tušil, že vymýtit subjektivní aspekty smyslu je problematické až 
nemožné, a jakkoli si byl vědom přítomnosti smyslu ve vědeckém zkoumání literatury vůbec, 
předmětem svého zkoumání jej nečinil - nemožnost vyhnout se individuálním aspektům ve 
výsledcích takového zkoumání znamená totiž v intencích výše naznačené metodologie 
následující: nevyhledávat jej.  

Ve studii z r. 1943 nazvané Záměrnost a nezáměrnost v umění dospívá Mukařovský  
k pojetí záměrnosti jako sémantické energie, která „je přístupna toliko pohledu toho, kdo k dílu 
zaujímá poměr nezkalený žádným praktickým zřetelem“22 - tedy pohledu recipienta, jenž 
zaujímá k dílu estetický postoj (a jenž může být i receptivním pohledem tvůrce na své vlastní 
dílo). Úsilí oprostit se od problematického psychologického zřetele, který vyvozuje problém 
záměrnosti/nezáměrnosti z vědomé/nevědomé tvůrčí intence, vede jej k tomu, že se v otázce po 
záměrnosti obrací od autorské osobnosti k dílu-znaku. Objektivně-znakový, resp. 
intersubjektivně prostředkovatelský charakter uměleckého znaku znamená autonomii textu ve 

                                                 
21 MUKAŘOVSKÝ, J: Cestami poetiky a estetiky. Praha 1971, s. 184-185. 
22 Studie I, cit. dílo, s. 360. 
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vztahu k původcově osobnosti ve prospěch vztahu dílo-vnímatel, kdy ovšem vnímatel „není 
určitá osoba, jisté individuum, ale kdokoli.“23 Vnímatel je pro Mukařovského abstraktním pólem 
komunikativního vztahu, neboť jako konkrétní individuum přesahuje (a zároveň nedosahuje) 
svou jedinečnou subjektivitou intersubjektivní platnosti znaku. Autonomní charakter 
uměleckého znaku však zároveň znamená specifický referenční vztah: umělecké dílo 
neodkazuje ke konkrétním jednotlivostem aktuálního světa, ale „[...] jako celek může  
v povědomí vnímatelově navázat vztah ke kterémukoli zážitku nebo komplexu zážitků 
vnímatelových (umělecké dílo 'znamená' pak životní zkušenost vnímatelovu, duševní svět 
vnímatelův). [...] Je proto při uměleckém díle velmi závažnou okolností významová jednotnost - 
a záměrnost je onou silou, která jednotlivé části a složky díla v jednotu spíná, jež vkládá do díla 
smysl.“24 Je-li ovšem sémantická jednota díla výkonem individuální receptivní aktivity, 
zasazující dílo do sémantického kontextu své jedinečné životní zkušenosti, vymyká se 
požadavku intersubjektivní platnosti znaku - té totiž nemůže dosáhnout vnímatel-reálné 
individuum, ale pouze vnímatel-abstraktní „kdokoli“ - resp. přesahuje svým receptivním 
pohybem autonomní význam díla směrem k jeho individuálně pojatému smyslu. - Mukařovský 
tento rozpor neřeší, dokonce se zdá, že jej - diskurzivně vymezen rámcem svých kategorií - 
nevnímá. Přitom na téže straně píše: „[...] 'smysl' díla nezávisí [...] zdaleka jen na původci, nýbrž 
do značné míry na způsobu, jakým dílo pojímá vnímatel; ti, kdo z díla chtějí jednoznačně 
usuzovat na umělce, jeho psychické ustrojení, zážitky atd., jsou, jak známo, vždy v nebezpečí, 
že budou umělci suponovat svou, vnímatelskou interpretaci díla.“25 Tato slova jsou však 
uvedena v poznámce, tedy vlastně na okraj - mohli bychom říci: na okraj tématu, mimo centrum 
pozornosti. Také užitý termín „interpretace“ je u Mukařovského ojedinělý a okrajový, nemá 
potřebu jej používat častěji, nebo jej dokonce definovat a problematizovat.  

Rozpor, který se před námi otevřel, je identický Ricoeurově „dialektice“ hermeneutiky  
a strukturalismu. Dostát intersubjektivní platnosti uměleckého znaku předpokládá soustředit se 
zcela na význam, na autonomní sémantiku uzavřené textové struktury, která nemá referent. 
Ovšem dostát prostředkovatelskému charakteru znaku, jehož cílem je vypovídat, znamená 
obrátit se k referenci, ke smyslu a interpretovat umělecké dílo v kontextu individuálně prožívané 
zkušenosti se světem. Mukařovský ví, že až v tomto momentu dostává umělecké dílo své 
estetické funkci, svému jedinečnému úkolu v lidské společnosti, neboť cílem umění není být 
předmětem vědecké analýzy. Strukturalismus však je založen jako věda a chce být vědou, 
takovou, jejíž výsledky budou mít platnost objektivní - jejím cílem, zdá se, tak může být jen 
kultivovat, prohlubovat a rozšiřovat čtenářovu zkušenost s uměním, neboť ten se tváří v tvář 
smyslu uměleckého díla, smyslu, který ukazuje k možnostem jeho jedinečné existence 
(Ricoeur), ocitá již zcela osamocen. 

Úsilí o vědeckost, které vedlo strukturalisty k určitým závěrům a preferencím, je dnes 
nutno nahlížet kriticky (což neznamená nutně negativně) a otevřít si tak možný prostor pro 
překročení hranic strukturální metodologie tam, kde svazuje až k nemožnosti interpretaci 
uměleckého textu i tázání po její povaze. - Nejen poststrukturalismus poukázal na problémy, 
které objektivizující charakter strukturalismu poněkud relativizují. Nemáme-li ztotožnit 
strukturu našeho poznání se strukturou skutečnosti samé, nemáme-li vědci vybavenému 
strukturální metodologií přisoudit roli pouhého pasivního „zrcadla přírody“ (Rorty) odhalujícího 
„nutné“ vztahy, musíme připustit - vraceje se k Ricoeurovu pojetí strukturalismu ve vztahu  
k hermeneutice -, že se „strukturální porozumění nikdy neobejde bez určitého stupně 

                                                 
23 Studie II, cit. dílo, s. 358. 
24 Studie II, cit. dílo, s. 359 - 360. (Zdůraznil J. M.) 
25 Studie II, cit. dílo, s. 359, pozn. 5.  
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hermeneutického porozumění, i když není tematizováno“ (Ricoeur)26, neboť struktura není než 
sémantickým polem založeným na porozumění smyslu. 

Postmoderní epistemologie a metodologie věd nám otevírá výhled, ze kterého se dokonce 
jistoty strukturalismu a nejistoty hermeneutiky ukazují naopak: cesta od strukturalismu  
k hermeneutice, resp. od sémantické analýzy k interpretaci smyslu, není pouze cestou od 
exaktněji pojaté metodologie, která objektivizovala prostor zakládání smyslu, ale paradoxně 
také zároveň cestou od epistemologické nejistoty jazykových her ke konkrétním nárokům 
prožívaného světa. Z tohoto úhlu pohledu není univerzálně platnou sémantická analýza  
a „svévolnou“ konkrétní interpretace, ale naopak se sémantická analýza ukazuje jako 
diskurzivně (paradigmaticky) libovolná a konkrétní interpretace pevně ukotvená tvary naší 
existence, naší duševní i tělesné zkušenosti. 

Sémantická analýza zůstává v uzavřeném (to neznamená neproměnlivém!) světě 
jazykových znaků. Tato metodologická abstrakce ji umožňuje zároveň odstoupit i přiblížit se: 
odstoupit od subjektivního horizontu čtenáře, od významových schémat bezprostředního 
rozumějícího čtení a přiblížit se horizontu textu, způsobu jeho výstavby, která je jeho vlastní 
řečí. Sémantická struktura, kterou nalézáme v textu, je nepochybně výkonem našeho rozumění  
a v tomto smyslu není vlastností textu samého, tato epistemologická relativizace výsledků 
strukturální analýzy však mnoho nemění na faktické schopnosti strukturálního přístupu přivést 
nás k jiným dimenzím smyslu než hermeneutika. Nemáme-li však zcela ztratit z dohledu funkci 
umění a zahledět se k takovému světu vědy, který nebude „ušpiněn“ dotykem našeho 
přirozeného světa, ztrácí odpověď „interpretativní“ na otázku po epistemické platnosti struktur 
svůj nevědecký ráz a povzbuzuje nás k pokračování v interpretačním pohybu - tentokrát za 
hranice sémantiky textu. 

Potřeba dostát požadavku vědecké objektivity podle vzoru přírodních věd, která je blízká 
strukturálnímu přístupu, není vůbec samozřejmá. Patří k té podobě literární vědy, která napájí 
své podněty především z německé vědecké a filosofické tradice. Jak ukazuje René Wellek  
v etymologickém pojednání Literární kritika: termín a pojetí, funguje termín „literární věda“ 
(Literaturwissenschaft) v širším kontextu pojmu „věda“ (Wissenschaft), zahrnujícím vědy 
přírodní i humanitní, zatímco v prostředí angloamerickém se zcela odpoutal od pojmu „Science“ 
spojovaného s přírodními vědami a ustálil v pojmu literární kritika (Literary Criticism), 
užívaném v daleko širším významu než v tradici německé27. Snad právě tato odlišná tradice 
vymezení konceptů uvažování o literatuře je klíčovým důvodem odlišné podoby literárního 
zkoumání v německé tradici (jejímuž pojetí odpovídá také český literárněvědný strukturalismus) 
a v tradici angloamerické. Zatímco tedy Mukařovský usiluje o nevývratnost výsledků vědeckého 
zkoumání, která je mu z hlediska literární „vědy“ přirozeným cílem, píše T. S. Eliot v eseji z r. 
1956 Hranice kritiky: „Jestliže v literární kritice položíme veškerý důraz na porozumění, 
riskujeme, že sklouzneme z porozumění k pouhému vysvětlování. Riskujeme dokonce, že 
budeme pěstovat kritiku jako vědu, čímž literární kritika nikdy nemůže být. Když naopak 
jednostranně zdůrazníme potěšení, můžeme propadnout subjektivismu a impresionismu a naše 
potěšení se omezí pouze na zábavu a kratochvíli. Když jsem před třiatřiceti lety psal o 'funkci 
kritiky', vzbuzoval mou nevoli především ten druhý, impresionistický typ kritiky. Dnes se mi 
zdá, že se musíme mít víc na pozoru před čistě vysvětlující kritikou.“28 Tato odlišná tradice  
a hodnoty, k nimž dospěla, tradice, která není „postmoderním vědeckým experimentem 
rozbíjejícím samotné základy vědy“ (jak by mohly znít výhrady některých vášnivých obránců 

                                                 
26 Struktura a hermeneutika, cit. dílo, s. 300. 
27 In: WELLEK, R.: Koncepty literární vědy. Jinočany 2005, s. 149 - 159. 
28 ELIOT, T. S.: Hranice kritiky. In: týž: O básnictví a básnících, Praha 1991, s. 133. (Zdůraznil D. S.) 
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tradičního pojetí vědecké metodologie a objektivity), nás může zbavit obsedantního strachu  
z nevědeckosti, který přichází se svým varováním všude tam, kde se objeví požadavek 
interpretace. 

Na základě dosud řečeného se vraťme k sémantickému gestu. - Genetika smyslu  
v Máchově poezii je tedy sémantickou analýzou, nikoli interpretací. Mukařovský v ní ukazuje 
sémantické vazby, které by byly bezprostřednímu tázání po smyslu, odmítajícímu metodickou 
abstrakci a modelaci, nepřístupné: analýzou jednotlivých sémantických vrstev a slohových 
prostředků ukazuje jejich společné „směřování k oscilaci mezi vlastním a obrazným významem, 
zasahujícího všechny významové jednotky, počínaje slovem a konče celým tématem.“29 Toto 
„uvidět“ předpokládá podívat se na text jako na sémantickou strukturu, modelovat jej za pomoci 
poetologického instrumentáře, abstrahovat od referenčních vazeb, je-li to třeba. Znamená to 
aplikovat na dílo teoretické a terminologické rastry a odmýšlet od všech aspektů, které jsou  
z hlediska jejich vnitřní logiky irelevantní. Mukařovský takto ukazuje sémantickou energii 
uměleckého tvaru30, její receptivní potenci: „Oslabení jednoznačné syžetové výstavby, zasypání 
řečiště, které by usměrňovalo jednosměrný tok tématu, má za následek, že [...] počítá básnické 
dílo Máchovo s duševním životem čtenářovým, jemuž připadá úkol realizovat spojení mezi 
motivy v díle toliko naznačená. Následek této techniky pro obecně lidskou platnost Máchova 
díla je neocenitelný: toto dílo připouští celou spoustu významových interpretací. 
Mnohoznačnost vztahů mezi jednotlivými významovými jednotkami dovoluje, aby každá 
generace vložila do Máchova díla smysl, jakého sama potřebuje; každé období přetváří znovu  
a na vlastní odpovědnost básníkovu podobu k svému obrazu, charakterizujíc tak zároveň 
básníka i sebe. Odtud nepřetržitá životnost Máchova díla [...]“31 

Sémantická analýza zůstává - z dobrých důvodů - v uzavřeném prostoru sémantického 
tvaru textu (jakkoli, jak ukazuje poststrukturalismus, do něj vnáší „zvenku“ své rozumění) - je 
snahou uvidět cosi, co zůstává bezprostřednímu rozumění, zacházejícímu s hotovými, v jistém 
smyslu zautomatizovanými významy a významovými celky skryto. Ale zmapovat text jako 
sémantický prostor zakládání smyslu jistě není totéž, co snaha artikulovat jeho dění - 
interpretace by se měla týkat fundamentálnějšího prostoru světa a naší existence v něm, z něhož 
sémantická artikulace vychází strukturujíc jej. V estetickém postoji je totiž tematizován vztah 
mezi světem a jeho rozumějící artikulací - dílo prostředkuje „mezi iracionalitou události  
a racionalitou smyslu“32, mezi situací a její významovou strukturací, to vše v průběhu čtení, 
tedy v limitovaném horizontu individuálního vědomí, na pozadí jedinečné situovanosti 
konkrétního individua (viz níže). Tento limitující horizont znamená následující: „porozumět 
textu neznamená nalézt indiferentní smysl, který by v něm byl obsažen, nýbrž rozvinout 
možnost bytí, na kterou text poukazuje.“33 Umělecký text ruší ostenzivní charakter reference  
a stává se nabídkou světa, „který mohu obývat tak, že do něj rozvrhuji nějakou ze svých 
nejvlastnějších možností.“34 

Smyslem Máchova díla, tedy jeho interpretací, se Mukařovský nezabývá - snad z důvodů, 
které jsem se pokusil dovodit výše. Jistě ví, že porozumět uměleckému textu neznamená 
analyzovat jeho sémantický charakter a vyslovit názor o jeho potenci k zakládání smyslu. Stává-
li se však dílo nabídkou světa, do něhož „rozvrhuji nějakou ze svých nejvlastnějších možností“, 
dostává se mimo prostor vědy k otázkám individuální lidské existence. Teprve tehdy však 
                                                 
29 Studie II, cit. dílo, s. 309. 
30 Myšleno v nejširším slova smyslu - termínem „umělecký tvar“ vyjadřujeme jak „formu“, tak „obsah“. 
31 Studie II, cit. dílo, s. 375. 
32 RICOEUR, P.: Úkol hermeneutiky. Eseje o hermeneutice. Praha 2004, s. 33. 
33 Úkol hermeneutiky, cit. dílo, s. 18. 
34 Úkol hermeneutiky, cit. dílo, s. 38. 
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dostává své nejvlastnější funkci.  
Vystavit se nabídce světa, kterou rozvrhuje umělecký text, znamená vystavit se jeho 

sémantické gestaci. Sémantické gesto přichází ke slovu skrze tvůrčí strukturaci světa, skrze její 
objektivaci (zpředmětnění) ve světě jazyka. Snaha re-konstruovat sémantické gesto je právě 
snahou zachytit tuto strukturaci, toto dění smyslu, smysl v jeho zrodu skrze jazyk. Koncepce 
sémantického gesta není omezena na analytický přístup, jak by mohly implikovat práce 
Mukařovského, ale ukazuje ke smyslu a vyzývá k rozumění, k interpretaci - není omezena na 
ne-referenční analýzu sémantických prvků a jejich vzájemných vztahů, ale může ukazovat ke 
světu díla, který se stává nabídkou aktuálního receptivního rozvrhování. 

Je však interpretace samozřejmým pokračováním sémantické analýzy? Lze takto 
jednoduše „přepnout“ od přístupu založeného strukturálně k přístupu hermeneutickému? 
Relativizace epistemologických jistot strukturalismu samozřejmě nestačí k překlenutí 
fundamentální odlišnosti, která se nám ukazovala mezi strukturální analýzou významu  
a hermeneutickou interpretací smyslu. Obraťme se proto k Ricoeurově Teorii interpretace, v níž 
jsou již analytický a syntetický přístup součástí jediného interpretačního pohybu a v níž není 
otázka interpretace považována za samozřejmé tázání po nesamozřejmém smyslu, ale je 
problémem, který si vyžaduje svébytnou teorii. 

V Teorii interpretace ukazuje Ricoeur, že jazykový projev (v Ricoeurově terminologii 
„diskurz“) je dialektikou jedinečné události a významu. Událost vědomí (záměr cosi říci) je ve 
své duševní (pre-jazykové) identitě nekomunikovatelná - přenositelná a pochopitelná je pouze 
jako význam, a to prostředky, které nám dává jazyk, způsobem, který nám umožňuje vlastní 
struktura jazyka (Mukařovského odstup od mentální intence psychofyzického autora je založen 
na argumentaci směřující tímtéž směrem35). Jazyk má tedy svou vlastní (sebereferenční) 
intencionalitu, která je zdrojem identity diskurzu (a která umožňuje jeho rozumějící 
uchopitelnost i v časoprostorové distanci od konkrétní řečové události) - diskurz se takto 
vztahuje jak k záměru mluvčího vypovědět cosi o světě, tak ke světu, jak je sémanticky 
strukturován jazykem, je dialektikou smyslu (co se říká o světě) a reference (o čem se hovoří). 
Konkrétní výkon řeči (diskurz) je tedy zachycením intencionální události prostřednictvím 
struktury diskurzu a jeho jedinečná sémantika výsledkem této dialektiky36. 

Dialektika události a významu nabývá jiných akcentů v psaném textu než v mluvené řeči - 
význam se v psaném projevu odpoutává od řečové události. Text tedy není pouhou materiální 
fixací mluveného diskurzu - text se sémanticky autonomizuje od autorovy intence, která mizí 
jako aktuální nejazyková událost, ale zůstává přítomna v jedinečnosti sémantického tvaru 
inskribované řeči - textu37: „Autorský význam sa stáva príslušnou dimenziou textu“38.  

Pro Ricoeura je klíčovým momentem autonomie textu od mentální intence autora fakt 
jeho inskripce: „Inskripcia sa stáva synonymom sémantickej autonómie textu, ktorá vyplýva  
z odlúčenia mentálnej intencie autora a slovného významu textu, teda toho, čo mienil autor a čo 
znamená text. Text unikol ohraničenému horizontu, v ktorom žil jeho autor. Teraz je dôležitejšie 
to, čo znamená text, než to, čo mienil autor, keď ho písal.“39 - Není však možné (oproti tomu, 

                                                 
35  „Umělec může mít při tvoření díla velmi bohatý, individuálně odstíněný duševní stav a velmi osobité duševní 

dění. Avšak jen to z onoho duševního stavu a dění přejde do uměleckého díla, co je pak v díle objektivně 
uloženo, co z něho může být při vnímání vypozorováno, vytušeno vnímatelem.“ (Problémy individua v umění.  
In: Studie I, cit. dílo, s.306)  

36 Viz RICOEUR, P.: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu. Bratislava 1997, s. 13 - 40.  
37 „Zapisujeme, inskribujeme práve noemu aktu hovorenia, to znamená význam rečovej události, nie udalosť ako 

událosť.“ Teória interpretácie, cit. dílo, s. 43. 
38 Teória interpretácie, cit. dílo, s. 48. 
39 Teória interpretacie, cit. dílo, s. 46 - 47. 
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nebo vedle toho) chápat sémantickou autonomii textu nikoli jako výkon inskripce řečového 
aktu, ale jako výkon jistého způsobu recepce? 

Diskurz jako řečový akt je referenčně ukotven konkrétním časoprostorovým  
i sémantickým kontextem obklopujícím mluvčího i naslouchajícího. Případná nesrozumitelnost 
nebo dvojznačnost je obvykle zrušitelná v dialogu: naslouchající se může ptát na smysl či 
referent intence mluvčího, a ten se může jinými slovy vyjádřit jasněji, srozumitelněji. Skutečný 
hermeneutický problém jako problém nesrozumitelnosti se objevuje až s odstupem od 
dialogické situace, která může pociťovanou nesrozumitelnost zrušit - toto se skrývá za zdánlivě 
paradoxním Ricoeurovým tvrzením: „Hermeneutika sa začína tam, kde sa končí dialóg.“40 - 
Domnívám se, že odstup od původní autorské intence, která byla zdrojem smyslu, není pouhým 
časoprostorovým fenoménem distance od společné situace, ale rovněž aspektem vztahu 
mluvčího a naslouchajícího, autora a čtenáře, a to aspektem zásadním - rozhodujícím 
momentem sémantické autonomie textu není rozdíl mezi řečovým a inskribovaným projevem, 
ale přítomnost nebo absence společných referenčních vazeb autora a recipienta, která zároveň 
souvisí se sémantickou strategií jednotlivých žánrů41. V tomto smyslu není rozhodující rozdíl 
mezi mluveným a psaným projevem, ale mezi ústně vyprávěným fikčním (nikoli nutně 
fiktivním) příběhem a vyprávěním skutečné příhody našeho aktuálního světa, mezi románem  
v dopisech a osobním dopisem. - Sémantika osobního dopisu je ovlivněna nemožností ujasnit si 
souhlasné porozumění smyslu, referenční rámec je však i bez svého aktuálního 
časoprostorového zakotvení sdílený - autor dopisu i jeho čtenář směřují prostřednictvím jazyka 
k identickým mimolingvistickým entitám a případná významová nejasnost může být redukována 
čtenářovou znalostí autora dopisu a jeho pravděpodobné mentální intence. Naopak sémantika 
ústně vyprávěného fikčního příběhu postrádá přes sdílené časoprostorové zakotvení aktu 
mluvení sdílený referenční rámec, a je tedy sémanticky autonomní.  

Zrušení konkrétního referenčního rámce a z toho plynoucí sémantická autonomie textu, 
jenž se nyní otevírá rámci možnému, odkazuje k pojmům estetický postoj, estetická funkce, 
fikce i distance. Rozhodující je, že tento akt je výkonem jedinečné receptivní aktivity, nikoli 
textu samotného, jakkoli mohou jeho vlastnosti jisté receptivní nastavení podstatně usnadňovat. 
Sdílený referenční kontext a způsob jeho prezentace je, zdá se, významnou příčinou toho, že 
mnozí přátelé Ludvíka Vaculíka nebyli schopni recipovat jeho Český snář esteticky, tedy jako 
dílo veskrze umělecké42. Ukazuje se, že akt inskripce a umělecké prezentace, tedy žánrové 
zakotvení ve fikčním světě, samy o sobě nezakládají sémantickou svébytnost estetické recepce 
(jakkoli ji samozřejmě obvykle usnadňují a „spouštějí“). Osobní dopisy, stejně jako odborná 
literatura či publicistika odkazují přes nepřítomnost autora ke společnému referenčnímu rámci, 
ať už mikrokontextu sdílených osobních životů (dopis), nebo makrokontextu časoprostorové  
a sémantické sítě sdíleného světa. 

Odpoutání textu od situační reference není jen zdrojem hermeneutického problému, ale 
také jeho osvobozením, které člověku přináší nenahraditelnou možnost - zásadním způsobem 
rozšiřuje horizont jeho světa. Umělecké texty však mají ještě jednu nenahraditelnou schopnost - 
svým specifickým způsobem vztáhnout referenční kontext prezentovaného světa a způsob jeho 
prezentace ke kontextu lidského bytí ve světě, a dokonce kontextu individuálně prožívané 
existence. Umělecký text tedy nerozšiřuje horizont našeho světa deskriptivním způsobem, jako 
to činí texty vědecké či publicistické, ale jinak: „oslobodzuje schopnosť referovať o takých 
aspektoch nášho bytia vo svete, o ktorých nemožno hovoriť priamym deskriptivnym spôsobom, 

                                                 
40 Teória interpretácie, cit. dílo, s. 49. 
41 Viz Teória interpretácie, cit. dílo, s. 52. 
42 Viz Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře. Praha 1991. 
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možno však na ne poukázať, a to vďaka referenčným hodnotám metaforických a vo 
všeobecnosti symbolických vyjadrení.“43 

Co zakládá tuto referenční schopnost uměleckého textu? Mukařovského odpověď by 
zněla: estetický postoj, resp. dominantní postavení estetické funkce v textu. Ta činí ze 
skutečnosti autonomní (estetický) znak, „vyvázaný z jednoznačné souvislosti se skutečností, ke 
které ukazuje, i se subjektem, od kterého vychází, popř. ke kterému směřuje (původce  
a vnímatel uměleckého díla). /.../ Pozornost je při estetickém znaku soustředěna k vnitřní 
výstavbě znaku samotného, nikoli k jeho souvislostem s věcmi a subjekty, ke kterým znak 
poukazuje nebo směřuje.“44 Co je tedy referentem uměleckého textu, k jaké realitě poukazuje, 
je-li při estetické recepci vyvázán z přímého vztahu ke konkrétně vymezeným skutečnostem 
aktuálního světa? Zde je Mukařovského odpověď dvojí - za prvé: realitou, na niž míří umělecké 
dílo, je „celkový kontext zjevů takzvaných sociálních, například filozofie, politika, náboženství, 
hospodářství atd. To je důvod, proč je umění více než každý jiný společenský zjev schopno 
charakterizovat a představovat danou 'epochu' [...]“45 Absence reálného referentu tak znamená 
maximální zobecnění referenční funkce uměleckého znaku, tedy jeho zakotvení v co možná 
nejširším skutečnostním kontextu. 

Odpověď druhá však směřuje jinam: „/.../ Vlastní věcný vztah je zde [v umění] 
mnohonásobný a ukazuje ke skutečnostem známým vnímateli, které však nejsou a nemohou býti 
nikterak vysloveny ani naznačeny v díle samém, protože tvoří součást vnímatelovy intimní 
zkušenosti. Tento trs skutečností může být velmi značný a věcný vztah uměleckého díla ke 
každé z nich je nepřímý, obrazný. Skutečnosti, s nimiž může být umělecké dílo ve vědomí  
i podvědomí vnímatelově konfrontováno, jsou vklíněny do celkového intelektuálního, citového  
i volního postoje, jejž vnímatel zaujímá ke skutečnosti vůbec. Zkušenosti, které se ve vnímateli 
rozvlní nárazem uměleckého díla, přenášejí proto svůj pohyb i na celkový obraz skutečnosti  
v mysli vnímatelově. Neurčitost věcného vztahu uměleckého díla je tedy kompenzována tím, že 
na ně odpovídá vnímající individuum nikoli jen částečnou reakcí, nýbrž všemi stránkami svého 
postoje ke světu a skutečnosti.“46 Zde se stává referentem kontext individuálně prožívaného 
života, stejně jako u Paula Ricoeura, kde se jím stává možnostní kontext lidské existence: 
umělecký text, odpoutaný od konkrétních referenčních hodnot a komunikačních struktur, které 
běžně považujeme za samozřejmé, otevírá nové konfigurace. „Prostredníctvom týchto nových 
konfigurácií prenášame do jazyka aj nové spôsoby bytia vo svete, žitia v ňom a projektovania 
našich najvnútornejších možností.“47 

Tento rozdílný referenční kontext ukazuje ke dvěma odlišným způsobům interpretace: 
vědecké a individuálně čtenářské. Pouze zakotvení estetické reference do širších sociálních 
celků umožňuje vědě, definované obecnější než individuální platností svých výsledků, učinit ji 
předmětem svého zkoumání. Interpretace, která je podle Ricoeura tázáním směřovaným „ke 
skutečnosti, ke zkušenosti, ke světu, k existenci“, je vědeckému zkoumání možná pouze jako 
tázání vedené v maximální možné míře obecnosti: interpret-vědec musí v míře, v jaké to od něj 
očekává vědecká instituce (v nejširším významu toho slova), abstrahovat od svého receptivního 
horizontu, tento horizont co nejvíce rozšířit, zobecnit a dát co největší prostor textu samému, 
tzn. směřovat k otázce typu: co obecně vypovídá umělecké dílo o člověku a o světě? K jakým 
dimenzím našeho bytí ve světě ukazuje? - Interpretace čtenářská oproti tomu není omezena 
vnějšími požadavky vědecké objektivity a má své kritérium pouze v sobě: rozumění textu 
                                                 
43 Teória interpretácie, cit. dílo, s. 56. 
44 Studie I, cit. dílo, s. 185 - 186. (Umění) 
45 Studie I, cit. dílo, s. 210. (Umění jako sémiologický fakt) 
46 Studie I, cit. dílo, s. 138 - 139. (Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty) 
47 Teória interpretácie, cit. dílo, s. 85. 
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znamená rozšíření seberozumění jako rozumění světu i sobě, svého místa ve světě, svých 
možností pobývání v něm. To však neznamená, že se jedná o dva radikálně odlišné způsoby 
čtení – vědecké čtení je vždy čtením čtenáře, ovšem čtenáře-vědce, který usiluje o obecnější 
platnost své interpretace (u nějž se tedy funkce estetická „kombinuje“ s funkcí vědeckou),  
a proto je jeho interpretativní strategie odlišná - směřuje k obecnějšímu referenčnímu kontextu. 
Ovšem i pro interpreta-vědce platí to, že textu rozumíme jen tehdy, „pokud jsme s to [jej] 
uchopit v souvislostech svého rozvrhování, tzn. pokud má význam pro způsob, jak zvládáme 
otevřenost své situace.“48 (Kouba) Vědecká interpretace jen směřuje více k porozumění 
situovanosti samé, čtenářská ke konkrétní situaci aktuálního individuálního rozvrhování. 

Zatímco ne-umělecká díla směřují k významové jednoznačnosti, pro sémantiku 
uměleckých textů je naopak charakteristická významová pluralita, která zakládá problém 
interpretace jako nesamozřejmé aktivity. Významová pluralita však neznamená konkrétní počet 
možných interpretací - umělecký text není ve své identitě pojmově přeložitelný. To neznamená 
odmítnutí pojmové exegeze, ale konstatování nevyčerpatelnosti sémantiky konkrétního 
uměleckého tvaru v jednotlivé interpretaci. Ve vztahu ke své pojmové interpretaci je umělecký 
text vždy charakterizován přebytkem významu. Právě v tomto smyslu je sémantickým gestem, 
gestací materiálního tvaru, který vybízí k pojmovému rozumění, zároveň však není pojmově 
redukovatelný - vždy zůstává svou nepojmovou „materiálností“ v napětí k pojmovému výkladu, 
neboť jeho sémantická energie není vyčerpatelná pojmovou artikulací. „Gesto“ - termín, který 
zvolil Mukařovský, zde ukazuje svou výstižnost: gesto je pohybem těla, který vybízí  
k rozumění, zároveň však zůstává samo sebou, svou nepojmovou „tělesností“ v napětí  
k pojmovému pře-kladu, vý-kladu (jakémukoli výsledku „kladení“ jej mimo svůj vlastní výraz). 
Je nezrušitelné, nevyčerpatelné svou interpretací. Je však gestem „sémantickým“, tedy 
vybízejícím k rozumění, je intencionální událostí, nikoli nahodilým pohybem bezduché hmoty. 
Akcentování neredukovatelnosti na pojmové zachycení proto neznamená odmítnutí interpretace, 
tedy nutnost rozvrhnout problematiku interpretace způsobem „buď - nebo“ - umělecké dílo 
funguje vpravdě esteticky až v napětí gestického tvaru a jeho rozumění. 

Specifická sémantická energie uměleckého tvaru, který se nepoddává našemu 
bezprostřednímu rozumění jako texty ne-umělecké, vyžaduje specifický interpretační přístup - 
takový, který bude počítat s tvarem a utvářením jako zdrojem smyslu. Jak jsme viděli  
v Mukařovského analýzách, gestace tvaru je srozumitelná a ke smyslu vědomě vztažitelná až 
díky odstupu, který nám nabízí sémantická analýza. Bez ní zůstává neuvědomovaným spodním 
proudem, který se zjevuje v té či oné emoci, tom či onom významu, neuchopitelný  
a nesrozumitelný. Snad bychom se mohli zdráhat brát mu toto tajemství, obávaje se, že takto 
„odkouzlen“ ztratí literární text svou jedinečnou auru a přestane fungovat jako text umělecký.  
V již zmíněné studii Hranice kritiky vyslovuje T. S. Eliot obavu nad ztrátou potěšení, ke které 
by mohl vést minuciózní rozbor textu: „vysvětlování nás může úplně odvést od básně jako 
poezie, místo aby nás vedlo k porozumění.“49 Má však na mysli především genetickou kritiku, 
která ve svém zaujetí pro výklad díla z biografického kontextu tvůrce nevnímá, že její objevy  
(a mnohdy vlastně jen spekulace) často nijak nenapomáhají porozumění smyslu díla. Oproti 
tomu oceňuje přístup soustředěný k sémantice samotného textu, pokoušející se z textu „vytěžit, 
vymáčknout, vymámit a vylisovat každou kapku významu“50. Kritika by však podle Eliota měla 
nejen napomáhat porozumění literatuře, ale také potěšení z ní51, a je otázkou, zda podobná 

                                                 
48 KOUBA, P.: Kritérium interpretace. In: týž: Smysl konečnosti. Praha 2001, s. 77. 
49 Hranice kritiky, cit. dílo, s. 131. 
50 Ibid, s. 128. 
51 Hranice kritiky, cit. dílo, s. 130. 
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sémantická „těžba“ textu není na úkor našeho potěšení z umění. - Domnívám se, že nikoli nutně. 
Sémantická analýza, jak ukazuje poststrukturalismus, má rozumějící, interpretativní charakter - 
její výsledky jsou založeny na určitých diskurzivních kategoriích. To znamená jednak možnou 
pluralitu analytických výkonů, jednak nezrušitelné napětí mezi vlastním uměleckým tvarem  
v jeho jsoucnosti a jeho analýzou, která není než jeho modelující abstrakcí prostřednictvím 
kategorií, které nejsou jeho vlastní. Nikdo nevezme umění jeho tajemství, nepřipraví jej o úžas, 
který vyvolává. Nepopírám, že je možné, aby si člověk detailní analýzou hláskového sledu 
zprotivil báseň nadosmrti, zprotivení umění však není nutně důsledkem sémantické analýzy - lze 
k němu dospět mnoha jinými způsoby.  

Na obhajobu analytického přístupu připomeňme také Ricoeurovo pojetí sémantické analýzy, 
které má schopnost poukázat ke skrytým významům textu a přivést nás tak od „naivní“ interpretace 
k interpretaci „kritické“. Sémantická analýza nám svým modelujícím terminologickým 
instrumentářem umožňuje změnit jazyk, jímž se tážeme po smyslu a jímž rozumíme, a tím vidět 
jinak, vnímat jinak, rozumět jinak. Uvidět nově předpokládá odstoupit od našich běžných 
jazykových způsobů, které tvarují naše rozumění, náš svět. Jeho vlastní pre-sémantická materialita, 
ztrácející se za zautomatizovanými schématy řeči, kterou jsme si důvěrně osvojili, stává se pro nás 
paradoxně bližší díky „umělému“ jazyku vědy. Z odstupu, k němuž nás přivádí sémantická analýza, 
začínáme znovu vidět to, co se nám pro příliš důvěrnou blízkost stalo neviditelným. Eliotova ztráta 
potěšení může být nakonec ztrátou této blízkosti, v níž je nám dobře, neboť je světem námi důvěrně 
zabydleným, přehledným, bezpečným. Umění však nemá být útěšným stvrzením naší iluze 
ontologického bezpečí, ale nárazem reality, která ji naopak rozrušuje a přivádí nás tak od světa, který 
se domníváme znát, ke světu skutečnému. Lze zavírat oči před tím, že umělecký text je také 
hláskovým sledem a syntaktickou strukturou, a namlouvat si, že na tom přece vůbec nezáleží, neboť 
umění je především „hlasem srdce“. Zdá se mi to být stejně naivním jako zavírat oči před tím, že 
lidská existence je také existencí tělesnou, že osobnost je také tělem složeným z kostí a svalů. Může 
nás zneklidňovat představa, že milovaná bytost je také místem koloběhu tělesných šťáv, že milované 
umělecké dílo je složeno z materiálu barev, tónů, slov. Domnívám se, že toto zneklidnění je 
důkazem toho, že se od světa iluzí a snů vracíme ke světu reálnému, takovému, o kterém hovoří 
umění hodné toho jména. Sémantická analýza není znesvěcením Umění, ale může být cestou od 
sémantiky naivity, iluzí a povrchu k sémantice hloubky. 

Pro funkčně založenou estetiku není umělecké dílo pouze důsledkem, ale také a především 
příčinou - soustřeďuje se nikoli na výklad sémantiky díla z jeho genetické motivace, ale chápe ji 
energeticky ve vztahu k tomu, co otevírá, kam směřuje, co zakládá. A je-li si vědoma 
nesamozřejmosti zakládání smyslu, musí se ptát zároveň: jak? Jak to zakládá, jak otevírá? Po tomto 
„jak“ se ptá sémantická analýza, po onom „co“ hermeneutika, obrácená ke smyslu. - I když vlastně 
nikoli nutně. Ve studii Struktura a hermeneutika pojímal Ricoeur analytický výkon jako výsledek 
specifického strukturálního přístupu, jenž může svými poznatky prohloubit hermeneutické tázání po 
smyslu. V Teorii interpretace už chápe sémantickou analýzu ne jako metodicky odlišný (vědecký) 
přístup, ale jako součást hermeneutického oblouku, procesu interpretace, která chce ve svém tázání 
po smyslu uměleckého díla dospět od sémantiky povrchu k sémantice hloubky. Interpretace je pro 
Ricoeura dialektikou porozumění či chápání (Verstehen) a vysvětlení (Erklären): je pohybem od 
chápání, tj. naivního uchopení významu textu jako celku, přes vysvětlení, usilující o validaci 
plurality významů, k porozumění. Chápání se opírá o odhad, neboť se v uměleckém textu ocitáme 
mimo dosah mentální intence autora v nepsychologickém sémantickém prostoru, čímž se před námi 
otevírá jednoduše nezrušitelná pluralita výkladů. Odhad si proto vyžaduje metodické potvrzení 
platnosti, resp. pravděpodobnosti, což je úkolem vysvětlení. Vysvětlení znamená abstraktní zrušení 
ostenzivní reference a uchopení díla jako uzavřeného znakového systému mimo vztah ke světu. 
Tento přístup modeluje text způsobem, o němž jsem už pojednal výše - jako strukturu prvků a jejich 
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vzájemných vztahů a ukazuje nám hloubkovou sémantiku textu, která není pro bezprostřední pohled 
čitelná a která se ukazuje až z odstupu, jež nám nabízí přístup strukturální. Strukturální analýza je 
prostředkem, který nás zavádí od „sémantiky povrchu“ k „sémantice hloubky“, a proto je 
nevyhnutelným stupněm na cestě od „naivní“, „povrchové“ interpretace k interpretaci „kritické“, 
„hloubkové“52. Odkrývá čtenáři možný způsob vidění věcí, nové způsoby bytí, otevírá mu možnost 
přisvojení - „prisvojiť si treba schopnosť odkrývať svet, ktorý konštituuje referencia textu, [... ] 
schopnosť odkrývania, [...] ktorá presahuje obmedzený horizont jeho vlastnej existenciálnej 
situácie.“53 

„Pojetí interpretace jako pohybu, který zahrnuje porozumění i vysvětlení, přístup syntetický  
i analytický, umožňuje nám vidět tázání po sémantickém gestu díla bez těch hranic, do nichž jej 
uzavírá strukturální metodologie. Je-li umělecký tvar zdrojem smyslu, ukazuje jakýkoli způsob tázání 
po něm k interpretaci, k rozumějícímu uchopení, k potenciálnímu smyslu. Každé tázání je přitom 
neseno svým předrozuměním, a takto je vlastně již součástí interpretačního pohybu. Interpretace 
uměleckého textu jako dialog čtenáře s dílem, jako splývání horizontu díla a horizontu čtenáře 
(Gadamer), či jako dialektika rozumění a vysvětlení děje se v dosahu sémantické gestace díla. I tázání 
po smyslu, jehož horizontem je individuální situace čtenáře, zůstává tak zároveň v horizontu 
sémantického gesta, je-li tedy dialogem a ne monologem recipienta, který se neptá, ale v kontaktu s 
dílem pouze stvrzuje své apriorní představy, myšlenky, pocity, kterému umělecké dílo slouží pouze 
jako prvotní impulz k pohybu ne interpretačnímu, ale autonomnímu pohybu ve vlastním uzavřeném 
světě.  

Summary 

By focusing on the problems of interpretation of literary work of art this study confronts 
considerations of Paul Ricoeur regarding the character, the possibilities and the limits of 
structuralism and hermeneutics with aesthetics of Jan Mukařovský. Mukařovský's approach to 
the questions of interpretation and analysis of the literary texts, embodied in the concept of 
semantic gesture, is considered from the perspective of Ricoeur's interpretation theory as well. 
The author of this study tries to show and think through semantic gesture as  
a unique attempt to connect the synthetic and the analytic approach. From this point of view the 
conception of semantic gesture shows the form of interpretation that uses the methodological 
abstraction and modeling of the text, reflects possible semantic relations hidden at first sight, but 
at the same time it takes into account its sense. 
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I. 

Kľúčové slová interpretácie – zrozumiteľnosť a nezrozumiteľný – sa dostávajú v kontexte 
umeleckej literatúry do vzťahu, aký sa neopakuje pri komunikácii v nijakom inom štýle. Kým 
na jazyk práva, teológie či filozofie sa kladie podmienka čo najväčšej presnosti, dnešná 
požiadavka na moderné umenie je, aby presiahlo doslovnosť a otvorilo sa pre prijímateľa, ktorý 
môže takto vytvorené umenie ďalej dopĺňať. Pre umenie platia zdanlivo paradoxné axiómy – 
nezrozumiteľný neznamená neprijateľný – alebo – aj nezrozumiteľné má svoj zmysel a význam 
– axiómy, ktoré by v prípade platnosti v iných oblastiach úplne rozvrátili právny, vzdelávací či 
náboženský systém. 

Naše ďalšie uvažovanie budeme smerovať na hľadanie v prostredí slovesného umenia, 
konkrétnejšie v básnickom jazyku, ktorý sa k slovu, primárne určenému na formulovanie  
a sprostredkovanie myšlienok, správa skutočne extrémne. Na úvod treba pripomenúť, že umenie 
a poézia nebola vždy v takomto vyhrotenom postavení voči čitateľom a aj to, že literárna teória 
presne zmapovala miesto a čas zlomu, odkedy možno sledovať nové nároky na poéziu. 

V päťdesiatych rokoch Roland Barthes vo svojom výskume indikuje dva štýly písania, tzv. 
klasické a moderné písanie poézie, medzi ktorými zisťuje priepastný rozdiel. „Klasická poézia 
sa pociťovala iba ako ozdobná variácia Prózy, plod umenia ako remesla (teda techniky),“ hovorí 
Barthes: „nikdy ako iná reč či ako produkt zvláštnej senzibility. „Poetický“ neoznačuje za 
klasických čias nijakú zvláštnu citovosť, nijaký oddelený svet, ale len určité zafarbenie slovnej 
techniky, techniky „vyjadrovania sa“ podľa krajších, teda aj spoločenskejších pravidiel... 
Moderná poézia sa stavia do protikladu ku klasickému umeniu rozdielom, ktorý zachvacuje celú 
štruktúru reči a nenechá týmto poéziám nijaký iný spoločný bod, len rovnaký sociologický 
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zámer“1. 
Celá váha modernej poézie sa prenáša na „Slovo“, ktoré Barthes píše s veľkým 

začiatočným písmenom. Toto Slovo atakuje vzťahy medzi slovami, obmedzuje ich, aby väčšmi 
vynikla jeho absolútna povaha. To, čo spája slovo k slovu nazýva Barthes „tmavý tieň reflexov 
najrôznejšieho pôvodu“, a ten, ako to môžeme uznať, sa v nijakom prípade nepribližuje 
syntagmatike, ako ju poznáme z iných, bežných typov a štýlov komunikácie. Slovo sa 
oslobodzuje, prehlbuje svoj paradigmatický rozmer, stáva sa nádobou všetkých potenciálnych 
významov, ktoré vstupujú do vzťahov s inými, rovnako mnohovýznamovými slovami, dokonca 
aj v časových súvislostiach ako minulé a potenciálne budúce významy. V takejto podobe podľa 
Barthesa môže slovo jestvovať len „v slovníku alebo v poézii“. Barthes svoje pozorovanie 
završuje viacznačne: „Hlad po Slove, spoločný pre celú modernú poéziu, robí z poetického 
prehovoru hrozný a neľudský prehovor. Ustanovuje diskurz plný dier a plný svetiel, plný 
neprítomností a prehnane výživných znakov, bez predvídania a stálosti zámeru a teda natoľko 
v protiklade k spoločenskej funkcii reči, že jednoduchý únik k nesúvislému prehovoru otvára 
cestu všetkým Nadprírodám“2. 

Predel medzi klasické a moderné písanie kladie Barthes do posledných dvoch dekád  
19. storočia a za tvorcov zmeny označuje estetiku francúzskych symbolistov. K rovnakým 
záverom prichádza Czesław Miłosz v historickej úvahe, kde tvrdí: „Nová poezie se rodí 
z hlubokého sváru... V poezii proklamuje bohéma svůj nesouhlas a proti průměrným 
smrtelníkům čili měšťákům se snaží postavit jinou, vlastní stupnici hodnot, ba dokonce jiný šat, 
rozdělujíc lidi na vyvolené, hodné toho, aby dosáhli svátosti umění, a ony obyčejné lidi z ulice.“ 
„Symbolisté přicházejí na nápad básně jako autonomního, soběstačného celku, který už 
nevypovídá o světě, ale existuje m í s t o světa,“ potvrdzuje Miłosz3 novú situáciu, v ktorej sa 
ocitá poézia a s ňou aj nové nároky ako viesť komunikáciu. Vzťah básnikov a ich „veľkej 
ľudskej rodiny“ sprevádza antagonizmus a formuje sa „priepasť“4. 

Rozdiel v písaní priniesol do literárnej komunikácie nový rozmer. Na jednej strane 
exkluzívnosť, na druhej strane pre talentovaných čitateľov možnosť novej bohatšej recepcie. 
V barthesovských „dierach“, ale aj prehustených „koncentrátoch“ významov sa ukrýva 
príležitosť na vloženie sa čitateľa, individuálne zavŕšenie textu v rámci významového potenciálu 
textu, ktoré sa takto mení na dielo5.  

Stret „básnikov“ a vyčlenenej „ľudskej rodiny“, o ktorom hovorí Miłosz, sprevádza od 
onoho historického okamihu vzájomné neporozumenie a vyrovnať sa s ním museli autori na 
začiatku dvadsiateho storočia aj básnici o sto rokov neskôr. Ako neporozumenie vyzerá si 
môžeme prečítať v liste prvého moderného slovenského básnika Ivana Krasku z 2. 11. 1911. 
Svojej snúbenici sa sťažuje, že kňazi kritizovali jeho báseň Balada o smutne panej, ktorá 
umrela. Nielenže básni neporozumeli, ale prisúdili jej úplne opačný význam: „Ale jemu [tomu 
kňazovi, pozn. J. G.] je nemravná, lebo jej chudák nerozumie,“ citujeme z listu: „Podľa neho, 
vlastne aby jej on rozumel, malo byť na konci zjavné mravné poučenie. Ale tak sa píše pre deti, 
ktoré medzi riadkami nevedia ešte čítať a ja chcem písať pre dospelých a pre ľudí, ktorí sú na 
vyššom stupni dnešnej európskej vzdelanosti.“ Tento svoj názor Ivan Krasko potvrdzuje 
v dôležitej básni Poetika starej lyriky, kde za jednu z kľúčových vlastností poézie považuje 
„náznak tajomna“, čo „tisícimi tónmi znie / a v každej duši zobúdza jej pieseň stajenú“. V tejto 
mnohoznačnosti, ale nie arbitrárnosti, sa ukrýva nielen pôvab poézie, ale aj miesto, ktorého 
                                                 
1 BARTHES, R.: Rozkoš z textu. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994, s. 26 
2 Ibid, s. 30. 
3 MIŁOSZ, CZ.: Svědectví poezie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1992, s. 24. 
4 Ibid, s. 31. 
5 RAKÚS, S.: Prozaický text a prozaické dielo. In: Teória literatúry. 1. vyd. Prešov: FF PU v Prešove, 2006. 
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význam sa musí dobývať. Na Kraskovom verši si potrebujeme všimnúť ešte jeden dôležitý 
prvok. „Vzbudenie piesne“ nevzniká v rozume, z logickej presvedčivosti, ale v duši, vo vnútri 
človeka, ktoré nie je zhodné s rozumom, skôr naopak, často mu stojí v opozícii6. 

V poézii sme svedkami osobitej formy komunikácie. Na prvý pohľad sa neodlišuje od 
komunikácie v iných, napríklad aj objektívnych štýlov, pretože používa rovnako slová. Avšak to, 
ako ich používa a aké kladie na slová nároky je už pre poéziu jedinečné. Okrem vecnej informácie 
určenej pre logické spoznanie, sprostredkúva významy aj pre „dušu“; poézia má vyvolať citovú 
odozvu, a to v esteticky účinnej podobe. Nie nadarmo sa poézia porovnáva s hudbou.  

„Moderní poezie předpokládá čtenáře s jasnou hlavou a silnou fantazií, který bude s to 
dotvořit si podněty textu a rozpoznat básníkův záměr v jeho určitosti,“ píše Miroslav Červenka7 
v publikácii Jak číst poezii, snažiacej sa napomôcť bežnému čitateľovi preniknúť k modernej 
poézii a objaviť v nej jej pôvab a múdrosť. Táto pomerne spontánna veta bez nejakých 
odborných termínov naznačuje mnoho z toho, čo sa odohráva medzi autorom a čitateľom 
poézie. Moderná poézia si žiada „jasnú hlavu“, ktorá nebude vstup do významov básne 
zaťažovať inými interferujúcimi kontextami a vzťahmi, predbiehať významy básne 
predchádzajúcimi informáciami o autorovi či dobe, kedy vznikla. Poézia si žiada „silnú 
fantáziu“, schopnú spojiť veci, čo sa na prvý pohľad spojiť nedajú. Najmä čítanie v počiatočnej 
fáze prináša viacero neznámych miest, ktoré sa odborne nazvali miestami nedourčenosti (termín 
R. Ingardena) alebo diskrepanciami8 (S. Rakús). Opakované čítanie prináša postupné 
urovnávanie vzniknutej heterogénnej predstavy do jednoliatejšieho celku, mozaika významov sa 
dopĺňa a prináša jasnejšie kontúry. M. Červenka hovorí, že báseň nie je v texte úplná, že dielom 
sa stáva9, až keď ju čitateľ zažije, odpovie na podnety textu, a uvedomí si jej obsah a rozpozná 
„básníkův záměr v jeho určitosti“.  

Už sme spomenuli, že písanie básne vychádza z logického centra v človeku len čiastočne 
a túto rozumovú činnosť sprevádzajú aj iné vnútorné súčasti človeka, ktoré majú schopnosť 
ovplyvňovať naše myslenie a tak aj písanie. Claudel aj Krasko to nazvali dušou, iní hovoria 
o intuícii, podvedomí, svedomí, viere alebo inšpirácii. Rovnakým komunikačným oblúkom, 
avšak v opačnom poradí sa s básnickým textom konfrontuje čitateľ. Začína so zmyslovým  
a rozumovým poznávaním a pokračuje v ďalšej vnútornej absorbcii.  

Tak či tak potrebuje vedieť, ako k napísanej básni zaujať primerané stanovisko. A tu sa 
otvára priestor pre hermeneutiku, ktorá sa najvernejším spôsobom pokúša o porozumenie. 
Rešpektujúc všetky vlastnosti a okolnosti textu, vytvára predpoklady na najúplnejšiu recepciu 
a úspešný zážitok z literárneho diela. 

 

                                                 
6 Keď sa Henri Bremond pokúšal vysvetliť pôvod básnickej a náboženskej inšpirácie, zobral si na pomoc 

podobenstvo o Duchu a Duši (autorsky Paul Claudel). Podstatou podobenstva bol predpoklad, že inšpirácia 
nevzniká ako oslovenie intelektu (u Claudela „ducha“), ale niečoho hlbšieho a vnútornejšieho, čohosi, čo 
môžeme nazvať „dušou“. Lenže tá nemá schopnosť jasnej, verbálnej komunikácie, ktorú môžeme prisúdiť duchu. 
Vznik básne vychádza zo súzvuku týchto dvoch vnútorných rozmerov človeka.  

7 ČERVENKA, M.: Problémy moderního básnictví. In: Jak číst poezii. 2. vyd. Red. J. Opelík. Praha: Československý 
spisovatel, 1969, s. 12. 

8 RAKÚS, S.: Prozaický text a prozaické dielo. In: Teória literatúry. 1. vyd. Prešov: FF PU v Prešove, 2006. 
9 Ibid. 



 

 162 

II. 

V druhej časti príspevku sa budeme venovať čitateľskej stratégii, ako možno aj 
v básnických poetikách, ktoré patria k najmenej zrozumiteľným, nachádzať zmysluplné 
a dokonca aj estetické naplnenie. Pri spätnom historickom pohľade na básnické poetiky 
nachádzame hneď niekoľko typov nezrozumiteľnosti básnických textov. Je tu nezrozumiteľnosť 
intelektuálna, v ktorej čitateľ nedostihuje erudíciu básnika a nie je schopný dešifrovať všetky 
podnety zakódované poučeným autorom (T. S. Eliot, I. Laučík), alebo hypertrofia senzuálnych 
či verbálnych vnemov, ktoré obmedzili semiotickú bilaterálnu povahu slov len na niektorú z jej 
zložiek, najčastejšie zvukovú alebo vizuálnu (J. A. Rimbaud, J. Stacho). Veľkú tendenciu 
zvyšovať entropiu nájdeme v textoch ponárajúcich sa do psychologicky nižších vrstiev vedomia 
ako v tvorbe surrealistov a V. Holana alebo v tvorbe autorov, ktorí pristupujú k poézii ako k 
ontotvornému fenoménu a skúšajú hraničné možnosti formálnej a obsahovej roviny jazyka (V. 
Chlebnikov, Ch. Morgenstern , P. Macsovszky a ďalší.) 

Na príklade výrazne entropickej básne Jána Buzássyho Na chvíľu sa stávaš pilotom blesku 
sa pokúsime naznačiť stratégiu autora, ale aj stratégiu čitateľa, ktorí sa stávajú účastníkmi tejto 
špecifickej komunikácie. 

Aj v básnickom prejave funkciu vyjadrovacích prostriedkov preberá jazykový kód 
(podobne ako v neumeleckej komunikácii), pričom podstata básnického jazykového kódu sa 
výrazne špecifikuje: singularizuje, originalizuje, variabilne mení medzi jednotlivými autormi, 
ako aj v rámci autorskej dielne. Jazykový kód básne navyše do seba zahrnuje osobitú vrstvu 
prostriedkov (eufóniu, rytmus, rým, letrizmus ai.), o ktoré neumenie nemá záujem alebo ich 
využíva len okrajovo. Čítanie poézie je situáciou, keď sa bezprostredne s čítaním textu hľadá 
„systém pravidiel na priradenie významu k znakom alebo signálom“, čo je definíciou kódu 
v Krátkom slovníku slovenského jazyka (1997). A keďže sme vystavení maximálnemu 
nasadeniu za originalitu a variabilnosť, musí sa rátať s tým, že sa proces hľadania, v krajnom 
prípade, zopakuje zakaždým nanovo. Preniknutie ku kódu je nevyhnutné; jeho nerešpektovanie 
vedie nielen k modifikácii významu, ale až k protikladnému určeniu významu. Frapantným 
príkladom je odhalenie, resp. neodhalenie irónie v texte. 

Početné názory teoretikov literatúry o existencii (R. Ingarden) či dokonca potrebe 
nadtextového priestoru (S. Rakús), ako aj výskumy analyzujúce pomer medzi redundanciou 
a entropiou (F. Miko) dovoľujú vnímať báseň ako text dvoch priestorov: ako linearitu slov 
s úrovňou zreteľnosti a vyložiteľnosti a ako priestor, ktorého informačná entropia je natoľko 
nejednoznačná, že nepripúšťa jediný presný výsledok. Báseň je semiotickým systémom a báseň 
s veľkou mierou entropie by sme mohli nazvať semiotickým nesystémom, ktorý, keďže ide 
o umenie, mal by mať prívlastok estetický. Cieľom čítania je zavŕšenie dekódovania a plnosť 
recepcie, čo si pri básňach s poetikou využívajúcou veľkú mieru entropie vyžaduje osobitú 
recepčnú metódu.  

Proces čítania počíta s tým, že básnický text je súborom vzájomne sa ovplyvňujúcich 
systémových a nesystémových vyjadrení, pričom systémovosti básne napomáha ustálenie 
kódovacích a poetických postupov autora. Nerovnaká miera entropie následne rozdeľuje čítanie 
do dvoch úrovní. Do prvotného čítania zahrnuje systematizáciu prvkov, logické spájanie, 
interpretáciu obrazov v ich autonómnosti (ako javov sui generis, pracujúcich v prospech básne-
celku) a hľadanie „pravidiel na priradenie významu k znakom alebo signálom“ (KSSJ). Už 
počas prvého – systematizačného – čítania sa recipient usiluje o plnú recepciu textu, no kvôli 
entropii nedokáže text v jeho totalite obsiahnuť. Čo však dokáže, to je určenie kompozičných 
prvkov prispievajúcich k sformulovaniu kódu: priestorovú kompozíciu (plánované rozloženie 
prvkov na ploche básne, polyfónnosť, strofickosť, použitie refrénu ai.); dikciu (tonalitu, 
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naladenie) textu, ovplyvňujúcu vnímanie zásadným spôsobom (irónia, persifláž, grotesknosť, 
odľahčenosť, pátos); konkrétnu realizáciu textu s (ne)príznakovým spôsobom zápisu (funkcia a 
použitie interpunkcie, textovosť a letrizmus ako prvky s vyjadrovacou schopnosťou grafiky 
a pod.). 

Druhé čítanie je čítanie rešpektujúce poradie obrazov, symbolov a metafor, zlomov 
v dikcii a plynutí textu, akceptujúc autorov zámer usporiadať prvky básne určeným spôsobom. 
Riadiacim činiteľom ovplyvňujúcim pochopenie básnického textu je postup čítania 
(analyzovania a výkladu) od známeho k neznámemu, od systémového k nesystémovému 
a v prípade všeobecného, bližšie nešpecifikovaného symbolu (obrazu, metafory) platí 
najpravdepodobnejší význam zhodný so zaužívaným významom v kultúrno-spoločenskom 
kontexte (napr. jeseň ako symbol ľudskej staroby, básnik ako symbol „svedomia národa“ atď.).  

 
Ján Buzássy: Na chvíľu sa stávaš pilotom blesku 

 
Vrabčou krajinou skacká zrno 
Ide pripiť vínu na zdravie 
Ale ono leží s lámkou Pije slamkou 
Neprijíma 
 
Tu je zľaknutá voda – ľadovec 
Tu vyviera ako bezmenné zviera 
spod snehu – ako diera 
v priestore 
 
Vráť vratiprst na pôvodné miesto 
 
Vznešení  
v handrách z jemnej vrecoviny 
na veľmi voľnej bosej nohe 
kráčajú vagabundi 
až k príbytku 
K prípitku 
 
Vráť vratiprst tam kam patrí 
 
Nelámu chlieb 
Chlieb ich láme vo svojom kolese 
Vždy v obrátenom garde 
Nemajú na útok vo svojej noblese 
Hlava chytá údery 
 
V hlave špióna iný špión 
pozerá opačným smerom 
posiela správy priateľovi 
nepriateľovi v tej istej hlave 
Dvojník má zase svojho dvojníka 
Anjel premenený na vtáčika 
sa skrýva medzi ornamentmi 
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Vráť sa vratiprst a budeme vyrovnaní 
 
Pôvab je zamyslenie Zamyslenie  
je pôvab 
Mračno je more zamyslenia 
Vidno lejak ako prácu šijacieho stroja Ihly 
Nik nenavliekol 
do uška výhonky nových rastlín 
 
Či azda už navždy vratiprst navždy v cudzine 
 
Prespávajú v kameni 
možno sochy Noc vyrovnáva 
hrany zaobľuje tvár 
akoby nočný tuk tu zažal kahanec 
Možný plamienok Tanec Svetlo 
 
Vráť sa vratiprst všetko je odpustené 
Hovorí 

Systematizačný postup 

Najzreteľnejším prvkom vystupujúcim z entropického nesystémového priestoru ako obťah 
systému (samostatný podsystém) je refrén, prvok, ktorý pozičnou rekurenciou upozorňuje na 
relevantnosť alebo exkluzívnosť svojho obsahu. A hoci nejde o presný, ale o variovaný refrén s 
obmenou konca, začiatku a raz s úplnou modifikáciou, svojou konštrukciou (vznikol podľa 
vymedziteľnej šablóny) vykazuje povahu refrénu a vzťahuje na seba výnimočnosť formálneho 
a obsahového zasahovania textu. Aj ďalej napĺňa svoj potenciál: formuluje druhý hlas 
(polyfónnosť textu) a pravidelným striedaním rytmicky člení celok básne. Invariantnou časťou 
Buzássyho refrénu je opakovanie slova vratiprst, dopĺňaného slovnou hrou, založenou na 
zhodnosti slovných základov (paronomázii) bezprostredne po sebe „vráť vratiprst (...)“ alebo 
„vráť sa vratiprst (...)“. Odľahčenosť, ktorá sprevádza využívanie kalambúrov, sa zotrvačne 
prenáša do ostatných častí básne. 

Druhým podsystémovým prvkom je posun vo vyjadrovaní, ku ktorému dochádza 
po vzájomnej zámene subjektu, objektu a okolností deja, až sa získava prevrátený obraz 
podobný odrazu krivého zrkadla. Vyjadrenie „Vrabčou krajinou skacká zrno“ nevychádza z 
prirodzených pomerov vlastných látkovému svetu, kde by sa jednotlivé slová museli 
usúvzťažniť odlišne, a to: „krajinou skacká vrabec za zrnom“. Podporu prevrátenému obrazu 
dáva nasledujúci verš: „[zrno] Ide pripiť vínu na zdravie“, ktorý v rovnakých intenciách zamieňa 
príznaky a ich okolnosti. V prirodzenom poriadku vecí by muselo dôjsť k zmene, keďže na 
zdravie sa nepripíja vínu, ale vínom. Alegória „vrabčej krajiny“ a diania sprostredkovaného 
oživenými a antropomorfizovanými vecami (zrnom a vínom) zbližuje text básne s bájkou, takže 
sa dá očakávať, že báseň bude mať mravoučné (axiologické) zameranie alebo sa posilní epický 
ťah a oslabí typické „hatenie sujetu v lyrike“ (F. Miko). 

Z plochy básne sa osobitne vyčleňuje rad slov, ktorý v izolovanosti nevykazuje 
sémantické prepojenie, avšak ako zvýraznená skupina slov zjavne smeruje k istej špecifickej 
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oblasti použitia. Slová a slovné spojenia ako lámať chlieb, prijímať, resp. neprijímať spolu 
s ďalšími slovami duchovnej povahy (víno, anjel, odpustenie) umožňujú presne určiť situačné 
umiestnenie (sociálnu kolokabilitu), konkrétne v liturgii, a to aj napriek tomu, že priame 
použitie slov v kontexte je neutrálne (z pohľadu určovania významu neliturgické). Napr. slovo 
„neprijíma“ je možné interpretovať v zotrvačnosti kontextu skôr v súvislosti s prijímaním, resp. 
neprijímaním hostí, ako prijímaním, či neprijímaním hostie, kresťanského chleba ako 
transubstantivizovaného Kristovho tela. 

Ako podsystém, sám v sebe usúvsťažnený symbol a obraz, vystupuje motív zneistenia 
identity a rozosobňovania sa: „V hlave špióna iný špión / pozerá opačným smerom / posiela 
správy priateľovi / nepriateľovi v tej istej hlave / Dvojník má zase svojho dvojníka“. Základom 
výsledného pocitu zmätku, rozdrobovania a predovšetkým relativizácie je protichodné 
a nivelizačné postavenie slov špión, priateľ a nepriateľ. Pre všetky tri slová je charakteristická 
vektorovosť: priazeň, oddanosť, lojalita (špión), osobná sympatia a pozitívna skúsenosť (priateľ) 
voči jednému subjektu (krajine, organizácii, človeku) a zároveň zneužitie, predstieranie, 
kontraproduktívnosť a nepriateľstvo voči konkurenčnému subjektu. Tým, že autor umiestňuje 
špióna do hlavy špióna atakuje vektor služby, „posielania správ“, ktoré sú jednostranne 
zamerané napomáhať pri manipulácii v prospech vysielateľa. Ak je však v špiónovi „iný“ špión 
s nepriateľskými úmyslami, čo dokazuje „opačný smer“ ich „pozerania“ (interakcie), dochádza 
k narušeniu celistvosti osoby. Odrazu je špiónova činnosť neproduktívna, mätúca a gradovaním 
stihomamu kumuluje pocit neustáleho ohrozovania. Rovnako nejednoznačnou a nečitateľnou 
osobou je príjemca špionážnych správ, „priateľ nepriateľ“, voči ktorému nemožno zaujať 
adekvátne postavenie (dôverné – uzavreté, bezstarostné – opatrné a i.). Ak by sa niekto správal 
voči nepriateľovi dôverne a bezstarostne, či voči priateľovi uzavreto a v neustálom napätí, 
dôsledky by samozrejme boli fatálne. Napokon postupnosť, geometrický rad lži a pretvárky sa 
zvýrazňuje motívom viacnásobného dvojníctva, ktoré prispieva k relativite a neschopnosti 
rozoznať pravé od zdanlivého, skutočné od falošného a pôvodné od nastrčeného.  

Medzi prvky zasahujúce vnímanie textu zásadným spôsobom patrí absencia interpunkcie. 
Čitateľ stráca istotu v delimitácii vety a vetných úsekov, nemá signály priamej reči a uvádzacích 
viet a napokon si interpretátor nepomôže ani pri koncovetných interpunkčných znamienkach, 
ktoré majú schopnosť o obsahu svojich viet naznačiť viac (napr. otázniky, iróniu podčiarkujúce 
tri bodky či pevnosť rozkazu znásobená výkričníkom). 

Lineárna postupnosť 

Vrabčou krajinou skacká zrno 
Ide pripiť vínu na zdravie 
Ale ono leží s lámkou Pije slamkou 
Neprijíma 

 

Do básne sa vstupuje cez posunutý obraz: krajinou skacká zrno a na zdravie sa pripíja 
vínu. Už prvotné čítanie však naznačuje, že expozícia v dikcii bájky neprekračuje rozsah 
úvodnej strofy, čo nepriamo spôsobuje, že strofa sa uzatvára do seba ako osobitná, komplexne 
komponovaná metafora s autonómnou štruktúrou. Z jej obsahových a formálnych dominánt 
zaujmú dva javy: bagatelizovaný obsah a zreteľný typ obraznosti (bájky).  

Je prijateľné, ak strofa prináša obmedzený vklad a vyjadruje čiastkový význam, no 
očakáva sa prinajmenšom odkaz alebo kód k výpovedi, ak už sa relevantná výpoveď nevyjadrí 
vcelku. Zdanlivo sa však príspevok k významu nenachádza ani v banálnom príbehu, ani vo 
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forme básne. Banálnosť príbehu, ktorý sa dá zhrnúť do triviálneho súvetia (zrno chce pripiť vínu 
na zdravie, ale nemôže, lebo víno je choré, má lámku a neprijíma) a bagatelizujúce detaily (pitie 
slamkou a neprijímanie kvôli chorobe) sa v básnickom texte, kde záleží na každom slove, javia 
ako nevhodné, zbytočné a nešikovné.  

Relevantné informácie neposkytuje prvá strofa priamo, ale implicitne. Banálny príbeh 
svojou nepríznakovosťou zároveň demonštruje, že niečo iné je dôležitejšie ako samotný príbeh. 
Ak sa počas systematizačného čítania konštatovalo, že „v prirodzenom poriadku vecí by muselo 
dôjsť k zmene“ v prospech „pomerov vlastných skutočnému svetu“, možno tieto slová vztiahnuť 
aj iným spôsobom. Nemusí sa hovoriť len o nezvyčajnom posune, ale ponúka sa indícia na 
vysvetlenie, čo táto zmena znamená: prináša závažnú správu o tom, že svet nie je v poriadku, ale 
smiešne pokrivený, iracionálny a nezrozumiteľný. A hoci je formulácia zaobalená do sujetu 
bájky, podporuje sa predchádzajúce tvrdenie, keďže zameranie bájky je jednoznačne nastavené 
na poukazovanie na skutočný svet.  

Alegória a symbolika zároveň upozorňujú na typ obraznosti, na osobité modelovanie 
udalostí skutočného látkového sveta, kde za explicitným treba hľadať implicitné a za 
denotatívnym konotácie. Z hypotézy o prijímaní hostie proti prijímaniu hostí sa stáva 
rovnocenná alternatíva. Strofa tiež odhaľuje dvojúrovňovosť textu: demonštrovanú hravosť  
a odľahčenosť (slovná hrou s homofóniou s lámkou – slamkou, bagatelizovaný príbeh a jeho 
nepersonálne bájkové obsadenie); a druhú rovinu spojenú so závažným didakticko-
moralizátorským hodnotením sveta. 

 

 
Tu je zľaknutá voda – ľadovec 
Tu vyviera ako bezmenné zviera 
spod snehu – ako diera 
v priestore 

 

Medzi prvou a druhou strofou sa nevytvára výrazný súvis. Mení sa spôsob prehovoru, 
alegorická obraznosť sa nahrádza postrehom reálneho, prírodného sveta. Zobrazuje sa úplne 
nová entita (voda), nie v príbehovej forme, ale staticky a opisne.  

Základom strofy je prirovnanie pevného skupenstva vody (ľadovca) k ustrnutiu živých 
bytostí, aké zvyčajne nasleduje po úľaku a vystrašení. Strach a jeho tendencie k zápornej 
energii, ktoré verš cez svoje tertium comparationis zdôrazňuje, sa prenáša ako zľahka nahodený 
tenzívny prvok s pokračovaním v ďalšom obraze. Ľadovec sa pripodobňuje bezmennému, 
amorfnému zvieraťu vyvierajúcemu „spod snehu ako diera v priestore“, pričom sa spájajú 
protichodné veci: hmotná, i keď amorfná entita a nič, prázdnota, „diera v priestore“.  

Uzavretosť a samostatnosť druhej strofy pôsobí ako nový začiatok a spolu s úvodnou 
strofou prispieva k očakávaniu panoramatického písania, prijímaniu nových prvkov i nových 
polôh písania. Z mála existujúcich súvislostí sa ako relevantné ukazujú náznaky zvukovo-
sémantického spájania slov na rozhraní slovnej hry a rýmu vyviera – zviera – diera 
a nejednoznačnosť sprevádzaná iracionálnom (pseudobájka prvej strofy) a paradoxnosť 
skutočného sveta (porovnanie živého a neživého, hmoty a deficitu hmoty). 

 
Vráť vratiprst na pôvodné miesto 

 
Po dvoch strofách budujúcich báseň lineárne a progresívne, nasleduje variovaný refrén, 

ktorý sa skôr ako na líniu podobá špirále, čo po istom čase opisuje tie isté oblúky a zároveň sa 
viac či menej vychýli. Formálnou vyčlenenosťou refrén zasahuje plynutie básne ako druhý 
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komplementárny a konfrontačný hlas, čo sa v Buzássyho básni potvrdzuje doslovne. Refrén má 
totiž gramatický tvar slovesa v rozkazovacom spôsobe, v kolokvijnej druhej osobe a napovedá 
o prítomnosti hovoriaceho ako aj o jeho vôľovej zaangažovanosti. Imperatív je formou 
vynucovania (si) zmeny terajšieho stavu na stav iný – „pôvodný“. Vrátiť niečo na pôvodné 
miesto, znamená buď vrátiť to, čo chýba, zmizlo, bolo vzaté alebo vrátiť niečo do pôvodnej 
polohy.  

Pre interpretáciu nastáva divergentná situácia: ako chápať slovo vratiprst. Je to len súčasť 
slovnej hry – paronomázie, zosilňujúcej koreňom slova fakt vrátenia, alebo má aj 
signifikantnejšiu úlohu. Vratiprst pôsobí ako novotvar, básnický neologizmus, ktorý je pre 
veľkú časť používateľov jazyka nevysvetliteľný (neuvádza sa v dostupných slovníkoch) a môže 
fungovať ako prázdna premenná, ako všeobecné a neurčité „hocičo“, ktoré sa hodí kvôli svojmu 
špecifickému tvaru (zvukovo-grafická zhoda, originálne slovo) na dané miesto v básni. Existuje 
však aj presný význam slova – vratiprst je pazúr dravých vtákov schopný otáčať sa podľa 
podmienok a potrieb lovu o 180 stupňov. Refrén so sebou prináša imperatívny (angažovaný, 
dôrazný) spôsob komunikácie a požiadavku, ktorú si chce hovoriaci vynútiť. Prihliadajúc na 
túto moduláciu vety, má sa vratiprst-pazúr (podobný zbrani človeka) vrátiť do pokojnej polohy, 
„odložiť“ ako meč do pošvy. 

Ak sa prijme téza, že presný výklad nie je potrebný, váha refrénu sa presunie na 
imperatívny (angažovaný, dôrazný) spôsob komunikácie a požiadavku, ktorú si chce hovoriaci 
vynútiť. V druhom prípade, kde sa vratiprst-pazúr podobá zbrani človeka (dá sa účelovo použiť 
a odložiť, ohrozuje a vzbudzuje rešpekt), je dôraz na odstránenie hrozby, výzvou na upokojenie. 

 
Vznešení  
v handrách z jemnej vrecoviny 
na veľmi voľnej bosej nohe 
kráčajú vagabundi 
až k príbytku 
K prípitku 

 

Štvrtá strofa v poradí má s úvodom básne spoločnú tonalitu: sklony k zvukovo-
sémantickým slovným „prekáračkám“, k odľahčeniu, bizarnosti a paradoxu; a pomerne presne 
opakuje model z prvej strofy: banálny a zanedbateľný príbeh, bohatstvo okolností (súvislostí), 
implicitnosť a indukciu uprednostnenú pred priamym vyjadrovaním. 

Výstavba strofy je založená na kontraste a nuansovaní (aktualizovaní) hodnôt vecí. Začína 
nejednoznačným opisom, kumulujúcim na malom priestore prvky protikladnej hodnoty – 
vznešenosť a zjemňovanie, proti ktorým stoja drsné a neesteticky hrubé slová (handry, 
vrecovina). Vždy po slove označujúcom sféru vysokého nasleduje slovo „do protipohybu“, čím 
relativizuje a dezorientuje výpoveď do nepochopiteľného celku. 

Zreteľný a logicky jasný obraz by sme dostali, keby verš znel iba v jednej tónine, avšak 
text je napnutý nad mieru, každá zo syntagiem posunutá a frazéma modifikovaná: vznešení 
v handrách, jemná vrecovina, na veľmi voľnej nohe, na voľnej bosej nohe, vznešení vagabundi, 
k príbytku – k prípitku. Istotu nedáva ani výraz vagabund(i), ktorý sa síce spája so záporným 
významom „ničomník, gauner (obyč. v nadávke)“ (KSSJ), no okrem toho sa slovo vagabund 
chápe aj vo význame „tulák; vandrovník“, ktorý sa v KSSJ uvádza dokonca na prvom mieste.  

Didaktizujúce vyhliadky básne predpokladané na začiatku nedostávajú podporu. 
Vagabundi-ničomníci by veľmi zreteľne napomohli nájsť onen prvok nestability, vinníka za 
nepriaznivé hodnotenie sveta, no autor neponúka takúto istotu. Dejový dynamický príznak, 
sloveso „kráčajú“, opisujúce aktivitu postáv, spája vagabundov s tuláctvom a pútnictvom  
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a oslabuje pejoratívnosť až k hranici neutrality. 
V strofe dochádza k ďalšej paralele s prvou strofou. Vagabundi i zrno majú spoločný cieľ 

– kráčajú k príbytku (prípitku). Dochádza k homogenizovaniu dvoch podstatou odlišných 
svetov: alegorickej a symbolickej bájky (zrna a vína) a ľudského sveta (vagabundov). Stiera sa 
ďalší rozdiel, stráca ďalšia istota a znásobuje sa pocit nepochopiteľnosti vedúcej do absurdity. 

 

Vráť vratiprst tam kam patrí 

Po strofe, zdanlivo posúvajúcej hlavnú časť básne kontruje plynutiu textu refrén. Od 
prvého refrénu sa veľmi neodlišuje (Vráť vratiprst na pôvodné miesto proti Vráť vratiprst tam 
kam patrí), čím sa upevňuje vo vedomí čitateľa povaha refrénu. Ak by nešlo o „domýšľavú 
poéziu“, dalo by sa v tomto prípade hovoriť o parafrázovaní významu. Napriek tomu istý posun 
badať. Zatiaľ čo „pôvodné miesto“ je neutrálne vyjadrenie (časového charakteru, niečo bolo 
predtým na inom mieste), tentoraz sa „miesto“ označuje ako priestor, kde niečo patrí. Položiť, 
vrátiť niečo „tam kam patrí“, je dovolávaním sa autority (spoločenskej, etickej, náboženskej), 
zákonitosti, konvencie alebo úzu, ktoré jasne naznačujú mne (hovoriacemu) a tebe (adresátovi), 
čo sa patrí a čo kam patrí. Rozkaz, tlak na zmenu stavu, ktorú vypovedajúci chce dosiahnuť sa 
dovoláva niečoho vyššieho a väčšieho ako je subjektívne vedomie o stave vecí. 

 
Nelámu chlieb 
Chlieb ich láme vo svojom kolese 
Vždy v obrátenom garde 
Nemajú na útok vo svojej noblese 
Hlava chytá údery 

 
Ďalšia strofa začína konštatovaním: vagabundi nelámu chlieb, práve naopak chlieb ich 

láme vo svojom kolese. Výraz nelámať chlieb je najzreteľnejšou alúziou na kresťanský 
(novozákonný a liturgický) kontext v básni, ktorý spätne i progresívne vťahuje cez seba niektoré 
z nejednoznačných symbolov do uvedeného kontextu. Kresťanský výklad podporuje aj 
súvislosť, do ktorej sú slová vo verši zapojené: po nelámaní chleba, čo z kresťanského hľadiska 
znamená prestúpenie zákona (keďže kresťania majú povinnosť pravidelne sa zúčastňovať na 
lámaní chleba – omši), nasleduje opačná situácia, chlieb ich láme vo svojom kolese, čo sa 
zhoduje s logickou následnosťou medzi prečinom a trestom.  

Medzi (ne)lámaným chlebom a chlebom, čo láme, je naznačený rozdiel. V prvom prípade 
ide o pasívnu substanciu, hmotu, ktorú možno v rukách mrviť, lámať, deliť; v druhom prípade je 
chlieb agensom, antropomorfizovaným konateľom deja. A predsa sa obe entity konvergentne 
zbiehajú do jedinej veci: chlieb a víno (prvý obraz) v kresťanskom úze úplne zastupujú, 
transubstantivizujú, telo a krv osoby Krista (druhý obraz), čiže Boha. Najvyšší princíp, stvoriteľ 
a udržiavateľ sveta, Boh, má v ľudskom chápaní schopnosť konať podobne ako človek, teda 
môže lámať i v kolese, navyše, keď slovo koleso (kolobeh, cyklus) býva veľmi často spájané so 
životom (a jeho kolobehom a cyklami), ktorému je podľa kresťanov Boh pôvodcom  
a udržiavateľom. 

Chlieb sa zbavuje tradičnej spätosti s pokorou, mierom a tichom, ako napr. v slovenskej 
rúfusovskej tradícii, a získava predstavu antropomorfizovaného útočníka, ktorý neudrie raz, ale 
udiera sústredene a cielene „vždy v obrátenom garde“, vždy v inom boxerskom (šermiarskom 
alebo zápasníckom) postoji, akoby to, čo stojí za symbolom chleba, bolo nepostihnuteľné, 
nezasiahnuteľné a z hľadiska protivníka beznádejné, fatalistické. Vagabundi „nemajú na útok vo 
svojej noblese“. Dôsledkom je hlava plná úderov.  
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V hlave špióna iný špión 
pozerá opačným smerom 
posiela správy priateľovi 
nepriateľovi v tej istej hlave 
Dvojník má zase svojho dvojníka 
Anjel premenený na vtáčika 
sa skrýva medzi ornamentmi 

 
Relativizácia a rozdrobovanie, ako je zaznamenané v siedmej strofe, zapadá do tonality 

básne hneď v niekoľkých súvislostiach. Tvorí uzavretý myšlienkový celok s vlastnou rytmickou 
zotrvačnosťou. Nejde o elementárny rytmus (proveniencie sylabickej, sylabotónickej...), ale 
o rytmus na vyššej úrovni. Strofy sú vystavané ako samostatné celky; majú vlastnú expozíciu, 
rozohrávajú niektorý z paradoxných, bizarných vzťahov a zakončujú sa úsečnou strohou 
výpoveďou (Neprijíma, (...) Hlava chytá údery) v siedmej strofe vo forme dvojveršia – Anjel 
premenený na vtáčika / sa skrýva medzi ornamentmi. 

Duchovná bytosť, anjel, je protipólom nejednoznačnosti, maskovania a nemožnosti 
dopátrať sa pravdy a „pravej tváre“ medzi dvojníkmi, priateľmi nepriateľmi a špiónmi. 
Nehmotná podoba anjela sa vizualizuje ako „vtáčik“; krehké stvorenie, okrídlené rovnako ako 
v predstavách starých maliarov. Duchovné, v zastúpení anjelom, je ohrozené, musí sa „skrývať 
medzi ornamentmi“, pravdepodobne v budove kostola, ktoré sú známe svojou výzdobou. 

 
Vráť sa vratiprst a budeme vyrovnaní 

 
Tretí návrat k refrénu sprevádza formálne malý, obsahovo však závažny posun: vratiprst, 

syntakticky objekt v predchádzajúcich dvoch refrénoch, sa mení na jeden zo 
subjektov (podmetov). „Vráť sa vratiprst a budeme vyrovnaní“ už počíta s dvoma, pričom sa do 
my zo slovesa budeme dáva – ja a vratiprst. Mení sa aj perspektíva autority, ktorá síce podobne 
ako rozkaz vyjadruje neskutočný stav, ale direktívne sa mení na podmienečné (ak sa vrátiš, 
budeme si vyrovnaní); pri určitej intonácii môže verš dosahovať až podobu prosby. 

 
Pôvab je zamyslenie Zamyslenie  
je pôvab 
Mračno je more zamyslenia 
Vidno lejak ako prácu šijacieho stroja Ihly 
Nik nenavliekol 
do uška výhonky nových rastlín 

 
Strofe dominuje abstraktné, asociatívne a ľahké prechádzanie od entity k entite: cez pôvab 

myslenia, k mračnu, lejaku, od ihiel k uškám ihiel a výhonkom nových rastlín. Prvé verše 
stavajú do rovnosti zamyslenie a pôvab a filozoficky si vymieňajú porovnávajúci a porovnávaný 
predmet ako v hre na logickú platnosť totožnosti, rozsahu a obsahu pojmov. V básni 
s axiologickým základom je vyzdvihnutie niečoho (označením za pôvabné, pozitívne, hodné 
nasledovania) dôležitou stopou, obzvlášť v textoch, kde stôp veľa nie je alebo sú na hranici 
rozlíšiteľnosti. Povyšuje sa neutrálny výraz „zamyslenie“ a tým sa negatívne vyčlení 
„nemyslenie“ ako stav, proces s opačným účinkom, hodnotou a konzekvenciami.  

Je dôležité sa zamyslieť. V porovnaní s myslením má zamyslenie kratšie časové trvanie, je 
malou čiastkou myslenia, ale už aj toto zahĺbenie sa do seba, opýtanie sa seba, či to, čo vidím 
a vnímam je v poriadku, zvažovaním vecí, voľba medzi možnosťami má cenu. Výrazne sa 
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odlišuje od získaného komerčného inštinktu vycvičeného reklamou a spravodajstvom. 
Na more zamyslenia nadväzuje obraz mračna s typickými dôsledkami, lejakom. Audio-

vizuálna synergia prírodného prvku pripomína šijací stroj, s enormnou oscilujúcou, lež 
„prázdnou“ rýchlosťou – „Nik nenavliekol / do uška výhonky nových rastlín“, nič nové, 
životaschopné ovlažujúci dážď (myslenia) neprináša. Dvojveršie je smutným konštatovaním až 
výčitkou; pre báseň je to opäť implicitný tenzívny prvok sprostredkujúci negatívnu náladu. 

 
Či azda už navždy vratiprst navždy v cudzine 

 
Refrén, ktorý nasleduje, sa od pôvodnej refrénovej schémy odkláňa najvýraznejšie. Chýba 

tu doteraz záväzná dvojica slov tvoriaca kalambúr (vrátiť (sa) – vratiprst) a zostáva iba druhé 
slovo zo spojenia. Refrén má formu apoziopézy, nedokončenej výpovede, konkrétnejšie 
nedokončenej otázky, a hneď na začiatku je modifikovaný troma subjektivizujúcimi 
(relativizujúcimi) časticovými výrazmi. Ich úlohou je naplniť vetu neistotou a pochybnosťami, 
a to dokonale spĺňajú.  

Ďalšie slová vo verši navždy (dvakrát) a v cudzine sú nepomerne presnejšie; vo vzájomnej 
kombinácii (navždy a ďaleko) vytvárajú časovo a priestorovo neprekonateľnú bariéru. Ak sa 
zoberie do úvahy, že refrén neustále zdôrazňuje návrat a dosiahnutie pôvodného stavu, vyznieva 
takéto vyjadrenie dosť hrozivo a neprijateľne. 

 
Prespávajú v kameni 
možno sochy Noc vyrovnáva 
hrany zaobľuje tvár 
akoby nočný tuk tu zažal kahanec 
Možný plamienok Tanec Svetlo 

 
Začiatok strofy poznačuje absencia subjektu. Tvar slovesa na jednej strane postačuje ako 

gramatický prostriedok, chýba však jednoznačný, spresňujúci výraz v rovine obsahu. Oporu 
ponúka analógia so začiatkom v šiestej strofe, kde slová „nelámu chlieb“ bolo možné 
kvôli pozičnej blízkosti prepojiť so subjektom štvrtej strofy – s „vagabundmi“. Rovnaké 
vyčlenenie slovesa na začiatok vety/strofy a nedostatok iných možností oprávňuje vztiahnuť 
„vagabundov“ ako subjekt aj v tomto prípade.  

Pokračovanie strofy sa opiera o skúsenosť: „Noc vyrovnáva / hrany zaobľuje tvár / akoby 
nočný tuk tu zažal kahanec“. Základom obrazu je tma noci, čo kvôli nedostatku svetla mení 
zrakom vnímané veci – členité tváre strácajú kontúry, črty a pohyby, nerovnosti hrán sú menej 
jasné, až sa zdajú byť rovnaké. Silu i povahu noci, pomaly šíriacej a rozlievajúcej tmu, 
zvýrazňuje druhá časť prirovnania, ktorá sa pohráva s predstavou, že ako existuje lampa, 
sviečka či kahanec na svetlo, tak môže existovať vec, prístroj, ktorá po iniciovaní naopak začína 
vysielať tmu. Akoby popri „majáku“ mohol existovať aj „tmaják“ (Š. Moravčík).  

Tma zahaľuje svet so všetkými paradoxmi, bizarnosťou, maskovaním a nejednoznačnosťou. 
Predeľuje deň od iného dňa. A potom do tmy vstupuje skutočné svetlo. Najprv ako „možný 
plamienok“, svetielko, možný počiatok, do ktorého môžeme vkladať nádeje, nasleduje „tanec“ – 
radostný dynamický pohyb a završuje sa univerzálnym „svetlom“ aj s celým jeho tradičným 
pozitívnym vnímaním. 

 

Vráť sa vratiprst všetko je odpustené 
Hovorí 
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Variácia refrénu, tvoriaca záverečnú strofu, nadväzuje na líniu uvoľňovania pozície 
hovoriaceho, ktorý sa z autoritatívneho a silového aktéra mení na rovnocenného partnera. 
Zároveň sa stupňuje aj reálnosť a istota vo vzťahu. Hypotetickosť rozkazu (prvé dva refrény), 
hypotetickosť podmienky (tak ako ju naznačuje použitý budúci čas v treťom refréne) a častice 
relativizujúce nocionálnu výpoveď vyjadrujú vôľu po zmene a nemožnosť či neschopnosť túto 
zmenu dosiahnuť. Naproti tomu indikatív prítomného času, „všetko je odpustené“, prináša aj 
reálnosť, aj zavŕšenie stavu vecí. 

Kresťanské alúzie z predchádzajúcich častí básne kulminujú v záverečných slovách 
o odpustení, ktoré patrí k ústredným bodom kresťanstva a viaže na seba veľkú časť 
náboženských aktivít. Zasahuje hneď dvojnásobne: máme odpúšťať a súčasne chceme, aby bolo 
odpustené nám; presne ako v základnej kresťanskej modlitbe „...a odpusť nám naše viny, ako 
i my odpúšťame svojim vinníkom“. 

Posledným slovom básne je výraz „hovorí“, ktorý nakoniec ešte raz posúva výpoveď do 
inej pozície. Refrén vystupujúci ako monologická alebo dialogická replika, uvedená iba vo 
svojej kolokvijnej podobe (bez uvádzacej vety) indikuje súvislosť so subjektom (hovoriacim, 
prvým hlasom) básne veľmi blízko spojeným s autorom. Dodatkom „hovorí“ sa refrén podsúva 
ďalšiemu personálnemu charakteru a prepojenie autor – lyrický subjekt sa oslabuje. 

Kľúčovým slovom sa stáva slovo „všetko“. Je odpoveďou na panoramatický prehľad 
rôznych svetov, alegorických, virtuálnych aj tých, ktoré mimeticky napodobňujú skutočnosť. 
Rozsah slova prekrýva náznaky absurdity, neistoty, nekonania, či konania zlého a očisťuje, 
povyšuje odpustením. Zároveň opodstatňuje enormne náročný a neprehľadný systém obrazov, 
ktorý sa v tomto bode vyrovnáva a stáva znesiteľným. 

Kresťanský, morálne zameraný kontext básne determinuje chápanie názvu básne, ktorý, 
podobne ako báseň samotná, je expresívnym, a pritom sebareferenčným obrazom. Na chvíľu sa 
stávaš pilotom blesku je varovaním pred prehnaným sebavedomím, pred prílišnou istotou 
a úplnou samostatnosťou. Byť pilotom, byť schopným držať v rukách kormidlo lietadla, 
a povedané s klišé aj kormidlo života, je zdanlivá sila a dôvod na sebaisté vystupovanie. Lenže, 
čo ak je lietadlo nasmerované k zemi a náš čas v ňom sa počíta na milisekundy? Pre 
produktívneho človeka (napr. frommovského typu) je aj okamih priestorom na dobro a to, že 
času je málo, je dôvod urobiť všetko preto, aby to nebol stratený čas.  

Summary 

Language of a literary work occurs in special conditions; unlike language of law, science 
or religion it is efficient even if it is not understandable. It naturally brings a question how we 
receive language of poetry (an extreme case of language) when we read verses.  

Gavura shows that the situation with poetry was not always the way it is now, and that it 
was French symbolism (especially poetry by J. A. Rimbaud and S. Mallarmé) which introduced 
a new “modern” (R. Barthes) type of poetry. With the new poetry there came new strategies on 
both side of literary process – the authors used new freedom to write not only on a logical basis 
or with a stylistic motivation but also with the use of intuition, dreams and other human 
experience beyond the central control of reason.  

The process of reception in poetry is different from understanding texts written in 
objective style. While the latter is logical and fully aimed to understand rationally, poetry is 
aimed to a person in a broader meaning; it has its impact via several different channels. When 
reading poetry we get the sound of lines and visualize the image, poetry is emotional and uses 
language in new original ways that alter, modify or even create new meanings. 
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The second part of the paper is a practical example of reading poetry with a higher level of 
entropy. The interpretation of a poem Na chvíľu sa stávaš pilotom blesku (by J. Buzássy) 
demonstrates the strategy of a reader on his/her way to get a maximum profit from a poem. Even 
if we do not understand every individual piece of a poem, we can feel tension, reach catharsis 
and get the message that was encoded in the poem. 
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Abstract: The study presents an outline of the development of the poetry of the Sorbian prose 
writer Y. Kokh; it searches for attributes of the socialist style of the Soviet model, but also for 
relations of his work to the literature of the G.D.R. The author looks for moments which destroy 
the socialist realistic style. 
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Lužickosrbský prozaik1 Jurij Koch (nar. 1936) byl v sekundární literatuře klasifikován ze dvou 
hledisek: prvním bylo jeho „pořadí“ za Jurijem Brězanem, druhým byla definice Jurije Kocha 
jako představitele socrealismu. Toto hodnocení, které, pokud je mi známo, prozatím nebylo 
revidováno, je ze současného hlediska již neúplné a neodpovídá skutečnosti. Domnívám se totiž, 
že Koch není v pořadí „druhým“ autorem po J. Brězanovi (pokud nehodnotíme jejich dílo 
kvantitativně), nýbrž jeho rovnocenným partnerem či přinejmenším reprezentantem 
samostatného proudu lužickosrbské prózy. (Pravdou však zůstává, že na rozdíl od Brězana po 
roce 1989 Koch své dílo již podstatně nerozšířil a že vrchol jeho tvorby spadá do rozmezí 60.-
konce 80. let 20. století.)  

Výrazný prozaický talent Jurije Kocha bývá někdy „obviňován“ z „publicističnosti“. Jeho 
lakoničnost a lapidárnost výrazových prostředků stejně jako dlouholetá práce žurnalisty mají 
patrně na toto tvrzení vliv; ve srovnání s mytizujícím časoprostorem Brězanovým se může jevit 
Kochova próza jednodušší a „realističtější“. Přesto si troufáme tvrdit nejen to, že je rozhodně 
čtivější a u mladého publika i dnes přijímán velmi pozitivně, ale nacházíme i shodné rysy 
některých jeho novel s tvorbou českého prozaika Milana Kundery v 60. letech. Můžeme jej tedy 
bezpochyby zařadit do zlomového období literatury, která začínala překračovat rámec vymezený 
socrealismem a snažila se dohánět evropský vývoj. V lužickosrbské literatuře přišel tento zlom 
ovšem téměř s dvacetiletým zpožděním. 

K definici Kocha jako představitele socrealismu je nutné dnes doplnit, že ta se týká pouze 
počátečního období jeho tvorby a že Kochovo dílo demonstruje překonání socrealistické poetiky 
až k její destrukci ve druhé polovině 80. let 20. století (jev, se kterým se u Brězana nesetkáme).2 

                                                 
1 Jurij Koch se prezentoval i jako básník; nicméně jeho poetické dílo je druhořadé a v dějinách literatury Koch 

funguje a bude fungovat především jako prozaik. 
2 Jurij Brězan svou poetiku po roce 1989 transformoval; překonání etiky socrealismu před rokem 1989 však u něj 
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Jakoby literární věda „zapomněla“ Kocha v situaci 60. let a nereflektovala jeho kvalitativní 
posun v 70. a 80. letech 20. století. Tuto situaci je však možno objektivně hodnotit teprve 
s větším časovým odstupem, během něhož mohl vzniknout objektivní a strukturní popis  
a výklad zákonitostí socrealistické a později socialistické literatury a vědy o ní. 

Zajisté nechceme zpochybnit fakt, že Koch byl a je součástí literatury bývalých 
socialistických zemí a že se zařadil k představitelům literatury v NDR. Jen je třeba jej hodnotit 
nikoli měřítky této literatury, jak byla nastavena v letech minulých, nýbrž měřítky reflektujícími 
současný stav literárního procesu a objektivně pohlížejícími na závěrečnou etapu literatur 
socialistického období. Při analýze Kochova díla však musíme vycházet ponejvíce z dobové 
kritiky, neboť jeho próza nebyla předmětem systematického literárněteoretického výzkumu.3 

Koch vyšel z tradice pojímání literatury jako ‚sociálněpedagogického úkolu’4, jak se 
etablovalo v literatuře NDR po roce 1945 a bezvýhradně bylo vyžadováno minimálně do roku 
1953. V naší studii chceme ukázat Kocha alespoň částečně jako autora překonávajícího 
socrealistický literární reglement a přispívajícího k vytvoření reflexe společenské situace 
pozdního socialismu, demonstrované mj. návratem k individuálním hodnotám.  

Základním motivem próz Jurije Kocha je srbství v konfrontaci s německým okolím. To 
není ukazováno jednoznačně záporně (ani ostatně nemohlo být), nýbrž pouze jako cizí element. 
Jak se s ním vyrovnat, je otázka, kterou si kladou Kochovi hrdinové. Postupně přibývá  
i kritických tónů socialistické skutečnosti (a zaznívají mnohem otevřeněji nežli u Brězana). 
V tom je Koch teprve v 80. letech analogem české literatury zlatých let 60. a těch spisovatelů, 
kteří se v tehdejší ČSSR dostali na index. Jeden ze základních prvků Kochova díla je pocit 
deziluze; a to jak z obecného, tak i z národně-kulturního vývoje. Tento aspekt však ponecháme 
nyní stranou, na tomto místě zmíníme již jen analogii tohoto motivu u Brězana – u obou autorů 

                                                 
konstatovat nemůžeme. V této souvislosti není bez zajímavosti poznámka Christiana Prunitsche, že Brězanovo 
poetické dílo pozdní doby je socrealismem s opačným znaménkem. Srov. PRUNITSCH, CH.: Die Agitationslyrik 
der fünfziger Jahre: Jurij Brězan. In: Týž: Sorbische Lyrik des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen zur Evolution 
der Gattung. Bautzen 2001, s. 188. 

3 Kochově próze se věnovala L. Hajnec ve sborníku k dějinám lužickosrbské literatury druhé poloviny 20. století. 
In. VÖLKEL, M.: (RED.): Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945 - 1990. Zběrnik. Budyšin 1994.  
L. Hajnec zpracovala kapitolu Proza na s. 9 - 80. Juriji Kochovi jsou určeny strany 74 - 79. Z hlediska lexikálně 
stylistického se Kochově tvorbě věnoval Hubert Žur. ŽUR, H.: K něktorym konstituiwnym rysam Jurja 
Kochoweho spisowaćelskeho stila. In: Lětopis D, 1985, s. 24-40. Žur je veden snahou dokázat „socialistický rys“ 
jeho stylistiky popisující rozpor mezi kolektivními povinnostmi a subjektivní vůlí i rozpor mezi národním 
dědictvím a průmyslovým pokrokem. Na základě četnosti a charakteru přírodních metafor a využívání lidového 
jazyka (vedoucího až k argotismům) konstatuje Žur počáteční nedokonalost až formálnost jejich funkčního 
využití. V textu Židowka Hana a ještě i částečně ve dvou dalších následujících románech mají dle Žura přírodní 
metafory (personifikace atp.) spíše ozdobný, epitetický charakter a nevypovídají nic o skutečnosti či vnitřním 
stavu hrdinů. Jsou jakýmsi stylistickým rámcem kapitol bez většího vztahu k obsahu. Podobně tak vulgarismy 
slouží nejprve k rozlišení „třídních“ nepřátel, především nacistů; ve dvou dalších románech jsou spíše 
prostředkem k poukázání na ještě „nepoučené“ vesničany o výhodách družstva. Ve zralé tvorbě, počínaje 
prózami Nawrót sonow a Wišnina, se stává obojí funkcionálním příznakem. Tak jsou přírodní metafory často 
pendantem k vnitřnímu rozpoložení, ale začínají také sloužit jako prostředek Kochovy ironie ve vztahu ke státní 
byrokracii (totéž Žur aplikuje na religiózní metafory – ty podle něj mají symbolizovat zdravý odstup současného 
člověka k náboženství, některé pak již považuje za zautomatizované frazeologismy; těžko říci, jak by se dnes 
k těmto výzkumům stavěl samotný Koch). Vulgarismů pak postupně ubývá, v textech Mjez sydom mostami  
a Róžamarja jsou pak dle Žura spíše jen příznakem „zdravé“ lidovosti (dodejme, že tolik typické pro 
socrealismus!), v pozdějších dílech pak dle něj směřují spíše k erotické symbolice mládí. Kochově dramatické 
tvorbě se věnoval Dietrich Scholze: SCHOLZE, D.: Zur Entfaltung des sorbischen Dramas. Jakub Bart-Ćišinski-
Jurij Brězan-Jurij Koch. In: KOSCHMAL, W. (HRSG.): Perspektiven sorbischer Literatur. Köln, Weimar, Wien 
1993, s. 179 - 200, SCHOLZE, D.: Stawizny serbskeho dźiwadła 1862-2000. Budyšin 2003. Další hodnocení 
Kochovy tvorby pak musíme hledat v recenzích a kritikách k jeho jednotlivým dílům. 

4 Termín přejímám z monografie OHLERICH, G.: Sozialistische Denkwelten. Modell eines literarischen Feldes der 
SBZ/DDR 1945 bis 1953. Heidelberg 2005, s. 148. 
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je mj. demonstrací úspěšné národnostní politiky NDR, kdy se „malý srbský ostrov“ stává 
součástí velké vlasti NDR a harmonicky souzní s jejím socialistickým humanistickým 
programem. Nicméně tyto tendenčně pojaté počátky se oba autoři – Brězan i Koch – snaží 
později obohatit o internacionální rozměr, někdy ztotožňovaný s mytologickou poetikou. 
Jednalo se o jednoznačnou snahu zapojit lužickosrbskou tematiku nejen do německého, ale i do 
evropského kontextu. Právě tento aspekt, který Kocha s Brězanem sbližuje, by si zajisté 
zasloužil větší pozornosti. 

Ve zkratce nyní načrtneme Kochův vývoj od konce 60. let 20. století.5 Jeho román Mjez 
sydom mostami z roku 1968 je spolu s Brězanovou prózou Čorny młyn (1968) nazýván 
milníkem lužickosrbské literatury. Samozřejmě jej nemůžeme hned vyjmout ze socialistického 
kontextu; vždyť se snažil stejně jako Brězan o to, ukázat „nového“, samostatného člověka. Ale 
nezůstalo jen u popisu: namísto „člověk“ můžeme dosadit „individum“, „subjekt“ a místo „popis 
života“ můžeme dosadit „moderní kompozice“. V Kochově díle se setkáváme podle Hajnecové6 
s „přenesením a transformací myšlení v novém systému“; dodejme, že jde také o transformaci 
stylu a abstraktní rovinu. Kochovi „Błótowčenjo“ jsou metaforou své krajiny; specifika její 
sociologicko-etnické struktury jsou klíčem k duši jejích obyvatel. (Podobné spojení lidí a jejich 
krajiny ztvární i Kito Lorenc v poezii.) Konflikty však pramení z nevyrovnanosti lidí v nové 
situaci, která klade vysoké nároky na jejich etiku (na rovině myšlenkové Koch zůstává prozatím 
u povolených modelů). Stejně jako Brězanův Felix Hanuš je starosta Kosak reprezentantem 
Lužických Srbů, kteří získali po válce vedoucí funkci. To, co získává u Brězana rysy velkého 
výchovného románu, je u Kocha podáno v mnohem konkrétnější a zhuštěnější formě.7 

Volným pokračováním je román z roku 1975 Róžamarja abo Rozžohnowanje we nas. 
V témže roce vyšel i německy jako Rosamarja. Koch vydává své prózy stejně jak Brězan v obou 
jazycích; tyto varianty však nefungují komplementárně, jak tomu bude později např.  
u poetických textů Kita Lorence.8 Někdy dokonce předešlo německé vydání lužickosrbské. Od 
této doby tedy začíná lužickosrbská literatura patřit i do literatury německé (s postupujícím 
časem dokonce u Kocha začíná mizet výlučná orientace na lužické reálie, nejmarkantnější je to 
v novele Augenoperation z pozdních 80. let, kde lužickosrbské atributy jsou přítomny jen jako 
znaky).9  

Vraťme se ale ke Kochovu počátečnímu období a jeho obrazu (lužickosrbského) subjektu 
v poválečném období. V druhém románu ukazuje nezbytné přeměny zemědělství, ale také 
pokračující společný život Lužických Srbů a Němců. Ti už nemohou být ukazováni jako 
nepřátelé, a to nejen vzhledem k NDR, Koch si začíná uvědomovat fatální spjatost obou etnik. 
To, co bude později Lorenc vyjadřovat novou „poetikou slova“, vyjadřuje prozatím Koch na moderní 
syžetové bázi. „Publicističnost“ se projevuje v záměru ukázat antinomie a jednotící prvky při realizaci 
principů národnostní politiky.10 Kolem centrální postavy Wilhelma Kosaka je rozloženo celé spektrum 

                                                 
5 Vycházíme z rukopisu naší monografie Lužickosrbská literatura: její vývoj a pozice v kontextu středoevropských 

literatur. V tisku pro nakladatelství Karolinum v Praze. Osmá kapitola: Próza druhé poloviny 20. století, část 
8.4.1. Jurij Koch – žurnalista, nebo romanopisec? 

6 In: Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945 - 1990. Cit. d. 
7 Tak jako velkou část svých děl i tento román Koch zdramatizoval.  
8 Ke komplementárnosti německé a lužickosrbské varianty poetického díla Kita Lorence srov. analýzu Ch. 

Prunitsche v jeho citované monografii. 
9 Srbství je představeno pouze v obraze babičky (spojnice k minulosti, jež je v lužickosrbské literatuře často 

idealizována); její syn, otec hlavní postavy, se však za svůj původ stydí. To je také jedna z příčin revolty hlavní 
postavy – Gerata – vůči otcovské autoritě. Román je však primárně koncipován jako „německý“, aby byl 
srozumitelný co nejširšímu čtenářskému publiku v tehdejší NDR. 

10 K myšlenkám svých děl se Koch, stejně jako jiní spisovatelé, vyjadřoval i na stránkách periodik. O citovaném 
románu psal např. v Rozhladu v roce 1975. 
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postav symbolizujících různé osudy i typy. Románem prochází symbolika loučení, která je ostatně pro 
Kocha typická: loučit se neznamená „pálit za sebou mosty“. Kochovo loučení je spíše zrání, 
poznávání, které s sebou přináší pozitivní změnu a nová setkání. Jeho román je tedy také stručným 
románem „zasvěcení“ (k němu později) či románem výchovným; jedinec dospívá k určitému novému 
stupni svého duchovního vývoje (loučení se sama sebou). V tomto románu je Koch ještě optimistou: 
tento stupeň poznání směřuje ještě do šťastné budoucnosti. Kompozice románu využívá různých 
postupů; jsou to scénické komplexy, epické rozpravy propletené s novinářským stylem či 
historiografická dokumentace. Nechybí ani intertextové spojení s klasiky lužickosrbské literatury.  
J. Vlášek hodnotí oba romány jako socrealistické.11 

Z roku 1978 pochází soubor milostných povídek Wosamoćeny Nepomuk, za nímž v roce 
1980 následuje německý překlad. Nejvýraznějšími texty jsou Triglaw, povídka, která se stala 
základem románové novely12 Nawrót sonów z roku 1982/3, a Kotjatkowa dźiwna lubosć.13 
Druhý jmenovaný text je jedním z nejpůsobivějších Kochových povídkových útvarů, v němž se 
zároveň dostává ke slovu tematika průmyslové kolonizace lužického venkova. Děj se odehrává 
v magickém prostoru zapadlé vísky (jeho topos připomíná ostrov uprostřed lesa). Náznaky 
srbství jsou obsaženy ponejvíce ve jménech a symbolech (nejvýraznějším je stav, na němž 
Kotjatko tká látky k výrobě krojů). Podivín a starý mládenec získá lásku mladé německé 
inženýrky-zeměměřičky, která teprve v tomto zapadlém koutu, o němž dosud nic nevěděla (a už 
vůbec nic o jeho obyvatelích), dospívá k poznání sama sebe a pravého citu. Koch chce zobrazit 
nejen obavu o kácení hole, na jejímž místě má stát „elektrifikovaná“ civilizace, ale i symbiózu 
lužickosrbského a německého etnika. Zde je podáván ideální obraz porozumění, který se 
v dalším Kochově díle pomalu vytrácí. Reálná záchrana lužických území před postupujícím 
průmyslem je ale mizivá; vždyť i celý topos připomíná spíše pohádkovou scenérii a abstraktní 
model lužického folkloru, který se stává znakem bytí a nebytí národa. V tomto kontextu se 
odehrává i milostná scéna v Kotjatkově dílně za jeho stavem. I zde shledává Hajnec 
nepostradatelný motiv loučení či „odchodu z domu“. Loučení je u Kocha často dvojí: jednak 
jako opuštění rodného prostoru, jednak jako již výše zmíněné loučení se „sama sebou“, s určitou 
etapou vlastního života. 

Z roku 1984 pochází baladická (Vláškův termín) novela Wišnina (něm. Der Kirschbaum). 
Jedná se o podobný motiv jako v textu Kotjatkowa dźiwna lubosć, ale v obráceném schématu. 
Podobné jsou prostředky fantastického žánru, mytické bytosti a výrazná metaforika v těsném 
sousedství s reálným popisem skutečnosti (to jsou ostatně prvky, které se vyskytují téměř ve 
všech zralých Kochovým dílech). Na rozdíl od Kotjatkova příběhu se však rozšiřuje rádius 
ohrožení etnické existence: nejen zvenčí, ale i zevnitř. Zatímco v první novele je načrtnuta 
možnost koexistence lužického a německého etnika, zde je prakticky vyloučena. Podle 
Hajnecové se jedná dokonce o „etnickou sebevraždu“. Za jeden z důvodů považuje badatelka 
nedostatek lásky, vzpomínek (tedy absence schopnosti duchovní anamnésis) a snahy  
o zachování dobrého. V mnohém je interpretace Hajnecové vedena psychologicky; hlavním 
předmětem její interpretace je absence lásky (řekněme spíše: humanismu obecně).14 Novelu 
                                                 
11 V hesle J. Koch ve Slovníku spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských z roku 1987 Vlášek 

píše, že Koch v citovaných dílech „využil všech prvků metody soc. realismu“. Neprobádána zůstala prozatím 
oblast funkce prvků socrealismu v celkovém kontextu Kochova díla a jejich další transformace v tvorbě pozdější. 
Nabízí se tedy otázka, kde metoda socrealismu vlastně končí či v co přerůstá. 

12 L. Hajnec dílo definuje jako román; domníváme se však, že žánrově osciluje mezi románem a novelou. 
13 Povídka byla Kochem zdramatizována pod názvem Landvermesser (1977).  
14 Hlavní ženská postava Ena bydlí s matkou, dědečkem a snoubencem Maćijem na osamoceném statku v holi. 

Objeví se cizí muž, geolog Sieghart, jehož pracovní tým zkoumá tamní půdu: typický postup Kocha, kdy je 
element lužické země „ozvláštňován“ jakožto předmět vědeckého výzkumu technického typu. Stává se tak 
alegorií onoho ohrožení technikou a technokracií. Zároveň plní vztah Eny a Siegharta i alegorii protikladu „cizí“, 
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považujeme za jednu z variant Kochova aspektu deziluze, jak o něm budeme psát v souvislosti 
s následující analyzovanou novelou. 

Od 2. poloviny 70. let u Kocha vyrůstá téma ohrožení vesnického člověka postupující 
technikou a technokracií. Zachování lužickosrbských tradic je transformováno do širších 
souvislostí reprezentovaných triádou „člověk – příroda – dějiny“. Ta se naplno rozeznívá spolu 
se smutkem a nostalgií, která z poválečné literatury mezitím vymizela, v již zmíněné románové 
novele Nawrót sonow (1983), o rok dříve německy (Landung der Träume), v roce 1988 také 
česky (Sestup z hor snů, přel. Jiří Mudra). Právě toto dílo je dle našeho přesvědčení vrcholem 
Kochovy prozaické tvorby, a proto mu chceme věnovat největší pozornost. 

Většina soudobých kritiků15 chtěla v novele spatřit gesto socialistické literatury. Základní 
„kostra“, přítomná téměř ve všech recenzích, se skládala z chvály na jednoduchost fabuly  
a srozumitelnosti (po kolikáté už v dějinách lužickosrbské literatury prezentována jako klad a po 
kolikáté již spatřována tam, kde není na prvním místě!), dále ze zmínky opozice realita kontra 
poetičnost – v tomto „souboji“ vyhrávala vždy realita a nutnost střídmého pohledu na svět  
a život. Zmiňován byl také prvek mýtu ( k němu se vrátíme později) a vyzdvihován byl prvek 
lužickosrbského národního života a folklorních zvyků.16 Některé recenze pak rozehrávaly 
familiární tón, v němž jednou chválily „lidovost“ a jindy vytýkaly vulgarismy či mentorský tón 
autorského vypravěče.  

Paradoxní se může dnes zdát tolik vychvalované spojení jednoduchosti a srozumitelnosti 
novely spolu s tvrzením, že patří ke kvalitním dílům literatury NDR. Jak k tomu mohlo dojít  
a vyznačuje-li se literatura NDR rovněž absolutní jednoduchostí stylu či zda tuto jednoduchost 
připisují kritici jen literatuře lužickosrbské, se nedozvíme. Za všechny jmenujme nyní pouze 
recenzi H. Adama, který svou ódou na jednoduchost novelu de facto znehodnotil: 

„Tšojeńka w romanje „Landung der Träume“ njejsu komplikowane. J. Kochowa rěc  
a jogo mysli su také, až kuždy rozmějo, direktne, jasne a mimo wjelikich wobśěžkujucych 
wopisowanjow. Njetrjebaš byś wjeliki filozof, aby wěźeł, co won co.“17 

Jednoduchost, která je však autorským záměrem ve stylisticko-lexikální rovině díla 
                                                 

zde „technické“ racionality a „domácí“, tedy folklorní a konzervativní emocionality. Maćij zahyne nešťastnou 
náhodou v předvečer svatby a Ena si vezme Siegharta. Je tím však vytržena ze svého světa. Chce zapomenout 
sama na sebe, svou minulost, ale stín Maćije ji všude pronásleduje, dokonce i v cizině. Vnitřní neklid ji přinutí 
vrátit se domů na místo neštěstí. U lesního rybníka, kde Maćij zahynul, chce v zoufalství zastřelit jeho stín  
a s ním i vzpomínky a celou minulost. Ale sám před sebou člověk nikdy nemůže utéci, neboť Maćij je „dno, 
počátek, ... smysl, počátek a konec, vzor, dětství a vlast“. Je Eniným duchovním dvojníkem, neboť má stejné 
kořeny (ne nadarmo je ústřední metaforou strom!). Vize Maćije se však mění v neočekávanou realitu – Enin 
výstřel zasáhl Siegharta. Novela končí obrazem odřezaného vrcholku višně plujícího na vodě, který z nemocného 
stromu odřezal Enin dědeček. Tuto pasáž traktuje Hajnec jako symbol lásky (odřezáním nemocné části se má 
višeň obrodit, shodit ze sebe to špatné); řekli bychom však, že obraz lze traktovat i jako tragický konec samotné 
Eny; vždyť višeň je jejím motivem. Její obraz se vyskytuje pouze na začátku a není bez významu, že nemocný 
strom léčí právě dědeček – vždyť postavy „dědů“ fungují v lužickosrbské literatuře často jako „spojnice ke 
zlatým časům“. Obraz višně novelu v podstatě otvírá i končí; dle Huberta Žura je její symbol varovným 
znamením; odříznutí nemocné větve je obrazem trestu, který čekal Enu za vytržení se ze svého kruhu 
(použijeme-li terminologii Ch. Prunitsche z jeho citované monografie, pak je trestem za „vyčlenění se 
z kolektivu“). Zároveň se jedná o obraz tragického zániku lužickosrbského etnika. 

15 Počet recenzí na toto dílo obsahuje téměř tři desítky. Jejich autory jsou domácí lužickosrbští, němečtí, čeští  
a slovenští literární kritici či literární vědci. 

16 Prvek lužickosrbského národního života a folkloru by bylo možno analyzovat z hlediska funkce metakultury 
spočívající v motivu souboru lidových písní a tanců a z hlediska funkce postavy vodníka, která má v díle ovšem 
jen marginální funkci. Oba tyto aspekty spojují Kocha s poetikou Angely Stachowé. Srov. PRUNITSCH, CH.: Der 
Wassermann als Kulturfunktionär: Angela Stachowas Erzählung „Dötknjenje“. In: SCHOLZE, D. (Hrsg.): Im 
Wettstreit der Werte. Sorbische Literatur, Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. 
Bautzen 2003, s. 215 - 235. 

17 ADAM, H.: Gluka njepśiźo wot samego, ale pśez „kontakt“ ze zemju. In: Nowy Casnik 35 (1983), 17, přił. 
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(zajisté i proto, že hlavní postava vykonává profesi žurnalisty), je vydávána za sémantickou  
a „ideovou“ přednost. Musíme si klást otázku, jak se za takových podmínek mohla stát novela 
nejlepším Kochovým dílem a neodsunuje-li nechtěně Adam dílo do „druhého“ proudu 
lužickosrbské literatury. 

Jen minimum autorů v díle rozpoznalo alegorii socialistické utopie a její obtížné 
uskutečňování.18 Soudobý poznatek, že spravedlivý svět pod vlajkou socialismu vybudovat 
nelze, tehdejši kritici však vyslovit nemohli (už jen proto, že konsekvence pádu socialismu si 
tehdy dokázal představit jen málokdo). Proto je kritický tón, zaznívající i v citované recenzi, 
vždy zmírněn tvrzením, že „doba snů“ skončila – ergo že socialistická společnost je vybudována 
a dále je na jednotlivci i kolektivu, aby ji nadále zdokonaloval (s dnešním časovým odstupem: 
aby v ní žil a přizpůsobil se). Pozitivně hodnocené „odmítání póz a gest“ dnes můžeme nazvat 
odmítnutím patetického socialistického stylu. 

Dílo přináší trojí bilanci:19 muže kolem padesátky, příslušníka národnostní menšiny  
a příslušníka poválečné generace. Ne nadarmo se tato triáda objevuje v charakteristice díla, jímž 
se jako červená nit táhne historie nezaloženého společenství Triglav. Počátek přátelství tří hochů 
(jejichž svornost je od samého počátku narušována podněty zvenčí) je pokryt aureolou 
slavnostních romantických přísah (samozřejmě s jemným ironickým odstupem autora). Konečná 
bilance jejich vztahu, který je odrazem lužického mikrokosmu, probíhá cestou do Kartága20 na 
mezinárodní folklorní festival, kde se na břehu moře mísí časové vrstvy s počátečním časem. 
Pro Lužické Srby je typické stavět vlastní historii paralelně s „velkou historií“ velkých národů.21 
Objevují se zde symboly času: nefunkční hodinky z NDR, prodávané na výstavě v Ženevě,  
a starý hodinář z Kartága, který je schopen opravit všechny hodinky světa s výjimkou oněch 
německých; v závěru však slibuje, že se o opravu hodinek přece jen pokusí. Jedná se  
o optimistický moment ztělesňující touhu věřit systému, v němž vypravěč žije. Folklorní lužická 
symbolika je zastoupena nám dobře známým motivem vodníka, se kterým se cítil autor jako 
hoch spjatý při odvážných skocích do lomu. 

Dílo je neseno dvěma liniemi: cestou do Kartága, během které autorský subjekt cestuje 
Evropou a zažívá další příběhy. Tato cesta reálná se proplétá s cestou fiktivní „do hlubin vlastní 
duše“, která je prezentována vzpomínkami vypravovanými spolucestujícím. 

Spolek tří „slovanských bohů“ je ztělesněním lužickosrbského národa, jeho snah, tužeb, 
jeho zručnosti a dovednosti a na druhé straně nerealizovatelnosti všech těchto tužeb  
i nemožnosti prosadit své právo. Kochova próza je postavena na principu deziluze, tolik 
podobné té v románu Žert Milana Kundery. Každá další promarněná šance hlavního hrdiny i 

                                                 
18 Srov. MASANETZ, M.: Ducy dele na wysokosći dobyli. Mysle wo romanje Jurja Kocha „Nawrót sonów“.  

In: Rozhlad 34 (1984), 3, s. 69 - 72. Tento text je bezpochyby nejlepší lužickosrbskou recenzí, přecházející spíše 
do kategorie studie.  

19 Vycházíme z naší studie Obraz Lužice a její literatury v době socialistického Československa a po jeho rozpadu. 
Marginalizace slovanských vlivů v novém pluralitním modelu lužickosrbské literatury. In: ULBRECHTOVÁ, H. 
(RED.): Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Sborník studii. Praha 2004, s. 267-310. 
Novele Sestup z hor snů se věnujeme na s. 327-329. 

20 Motiv Kartága zmiňuje M. MASANETZ v citované recenzi. Kartágo slouží jako kulisa pro moment „nula“ malé 
lužickosrbské a nové socialistické kultury: na troskách staré civilizace vznikne civilizace nová. K. WILKE ve své 
recenzi nazvané Lebensüberpüfung, in: Lausitzer Rundschau 32 (18. 3. 1983) pak srovnává funkci Kartága  
u Kocha s touž u B. Brechta. Recenzent konstatuje rozdíl obou autorů, jenž spočívá u Kocha v pojetí tohoto místa 
jako civilizační kontinuity a svědka touhy po míru a vítězství lidské tvůrčí síly. Dovolujeme si však mírně 
oponovat a tvrdit, že implicitně v novele zaznívá spíše moment nemožnosti takového vítězství. 

21 Opozice „velké kontra malé“ nezůstala stranou pozornosti některých tehdejších kritiků. Všimnula si jí  
i B. Langner v dle našeho názoru nejlepším německém sekundárním textu Hosenträger und die Welt, in: Neue 
Deutsche Literatur 31 (1983), 10, s. 121 - 125. Autorka ji transponuje do opozice privátní-politické, v níž 
nakonec v jejím podání vítězí linie privátní. 
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jeho přátel je vpletena do kontextu dalších, který tak vytváří celou mozaiku – každý příběh je v 
ní kamenem. Hlavní a nosnou konstrukcí díla je nikdy nezaložené společenství Triglav a dále 
„božské“ vlastnosti, se kterými se chlapci ztotožňovali a o nichž byli přesvědčeni, že pomohou 
jejich národu. Nejmarkantnější je zklamání Jana-Radegasta, jehož atributem byl orel. 
Celoživotní Janova touha stát se letcem se nevyplnila: nebyl schopen vykonat pilotní zkoušky,  
a tak musel celý život zůstat na zemi jako mechanik, a navíc tuto práci provozovat pouze ve 
svém volném čase. Tuto skutečnost odhaluje hlavní postava příběhu až na jeho konci a přítelovo 
zklamání je pro něj zklamáním dvojnásobným. 

Pracovní zklamání prožívá i další z přátel – Pafka-Svantovít, o kterém se na počátku 
dozvídáme, že dobrovolně zanechal povolání učitele dějepisu (opět motiv dějin, který je pro 
lužickosrbskou literaturu konstitučním prvkem!), aby se vrátil k podstatě svého národa  
a povolání otců – lamači kamene (syžetová a archetypová spojnice s Brězanem). Teprve 
postupně zjišťujeme skutečnou příčinu: mladý nadějný učitel s vyhlídkou na post ředitele si 
dovolil kritiku německého nadřízeného za potlačování lužické srbštiny: když se totiž dozvěděl, 
že jeho antisrbská pozice donutila za války jednoho z učitelů k sebevraždě, celý příběh veřejně 
zmínil. Jeho odchod do lomu tedy nebyl vůbec dobrovolný. A pocit deziluze hlavní postavy - 
Jurije Warjaka-boha Prowa (bůh spravedlnosti) považujeme za jedno hlavních sémantických 
polí novely. 

Od samého počátku je přátelství trháno – od výtržnosti po maturitě, kdy policie zatkla 
pouze dva ze tří přátel, až po zpožděný odlet autorského vypravěče do Kartága způsobený 
byrokratickými průtahy. Nejčastější příčinou nezaložení spolku bývaly ženy, které buď přátele 
od sebe rozdělovaly, nebo zhatily sám slavnostní okamžik. Symbol spolku je však především 
alegorií nejednotnosti slovanských národů i „konce romantických časů“, ve kterých se každá 
romantická slupka rozbíjí o realitu. V tomto duchu je líčeno i poválečné studium 
v Československu ve Varnsdorfu, v zemi, které si autor jinak velmi váží. Přesto ale nemůže 
zapomenout na několik momentů, kdy se k nim bratrská země nezachovala nejlépe: ať už to 
byla skupinka cikánů, která se vydávala za „chudé“ Lužické Srby, aby se dostala zadarmo na 
fotbal, či pohostinnost pekaře Kremlíka, která byla motivována snahou získat důvěřivé chlapce 
pro pašeráctví. Největším zklamáním byla deportace na policejní stanici za velký oheň poblíž 
hranice, který se měl stát místem vyhlášení Triglavu. Policisté jej považovali za panslavistickou 
akci za připojení Lužice k Československu. 

Řetěz deziluzí se táhne i v milostných vztazích: autor vždy přišel jako poslední, získaná 
žena se často vzápětí vrhla do náruče jiného. Ani v manželství není spokojen. Podobně je tomu 
v oblasti pracovní: první nadšená reportáž o kombinátu Čorna Pumpa, kterému mladý žurnalista 
věřil, vyděsila odběratele malého regionálního lužického časopisu natolik, že jej přestali odbírat, 
což vedlo k jeho postupnému zániku. Zklamání přináší i série reportáží o jeřábnici Marii, které 
se s postupem času staly neupřímnými, vyumělkovanými a jednoduchou Marii povznesly do 
stranických výšin. I když v nich byla nespokojená, nemohla se z nich už vymanit. A také 
reportáž z Kartága, na kterou se autor nesmírně těšil, byla zkalena zatčením přátel s obviněním, 
že chtěli krást na místě archeologických vykopávek. Náhodně nalezený předmět je však odhalen 
jako napodobenina. To znamená pro přátele sice záchranu, pro vyprávěče ale další zklamání. 
Nalezený předmět nepatří „velkým dějinám“, stejně jako on. Jediné nezkalené nadšení hrdina 
prožívá v Ženevě při setkání levicových organizací, kde cítí sounáležitost s příslušníky stejné 
společenské vrstvy. Tato pasáž není rozhodně vykonstruovaná; zde musíme připomenout 
zákonité sociální ladění lužickosrbské literatury.  

V závěru zaznívá smutný, leč nevyhnutelný životní fakt pohřbívání mladistvých snů  
a smíření se s realitou. Velké okázalé přátelství je přenášeno do nitra, kde může tiše, ale pevně 
pokračovat dál. Tento moment považujeme za přijetí deziluzivního principu bytí, nikoli za 
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„střízlivé“ přijetí reality. 
V novele nacházíme i aspekt iniciačních žánrů, v tomto případě musíme hovořit  

o antiiniciaci,22 kterou můžeme nalézt jak explicitně vyjádřenou v motivu nezaložitelnosti 
spolku, implicitně pak vyjádřenou jako dekonstrukci výchovného románu socialistického typu 
(není možno nalézt i skrytou polemiku s Brězanem?). V této souvislosti je významný i motiv 
cesty a letu, který k iniciačním žánrům neodlučitelně patří.23 Jediný moment, ukazující směrem 
k iniciaci úspěšné (i když jen částečné), je nadšení při zpěvu Internacionály v Ženevě. Snad ono 
mohlo být katalyzátorem rozhodnutí, vedoucí autorský objekt k návratu k etice žurnalistického 
povolání. Tento moment, zmiňovaný u B. Langnerové, je nejkritičtějším momentem 
v sekundární literatuře té doby (přiznání tendenčnosti žurnalistiky a možnost jejího zneužití), 
avšak zároveň je vyřešen ještě v intenci socialistické: návrat k „čisté“ ideji socialismu, kterou si 
autorský objekt uvědomuje na sjezdu v Ženevě. Zde může být tedy jedna matrice (vnitřní forma) 
novely, která však je překrývána dalšími vrstvami a dalšími, nově se otvírajícími cestami 
interpretace. Je o to zajímavější, že se v novele prolíná kritika s touhou věřit, odmítání 
s přijímáním. I to je jeden z rysů literatur pozdního socialismu. 

Pokud bychom chtěli zůstat i u srovnání s Brězanem, pak musíme zmínit Kochovo pojetí 
ženského a mužského světa, které je u něj ovšem regresivní. U Brězana došlo v tomto aspektu 
k vývoji, jež zmiňuje německý slavista H. P. Hoelscher-Obermaier ve své studii „Krabat“ und 
„Der Butt“.24 V poslední fázi své tvorby přechází Brězan od původního konzervativního a často 
protikladného pojetí mužského a ženského světa k vyloženě modernistickému pojetí splývání 
jednoho s druhým a ke zrušení protikladů. U Kocha je „ženský svět“ znázorněn v intencích 
„involuční linie lužickosrbské literatury“25 v ještě předmodernistickém dualismu. Ženský svět, 
spojovaný s negativním působením erotiky, je u Kocha často překážkou svobodného jednání 
mužského protějšku. Nicméně právě tato regresivní linie Kochových próz je jedním 
z katalyzátorů děje novely. 

V následující části se zaměříme na ty aspekty ve vybraných recenzích, které jsou klíčové 
pro analýzu novely a kontextu, ve kterém vznikla.26 Prvním z těchto aspektů je etický 
požadavek na socialistické literatury, který byl v té době stále ještě aktuální. Začal se však 
prolínat s určitou kritičností a projevuje se jeho výrazné oslabení. Tak M. Masanetz v námi již 
citované recenzi zmiňuje humánní ladění díla a humánní poslání autorské výpovědi. Kategorie 
„humánnosti“ pramení v sovětské literární vědě, oktrojované od 50. let 20. století všem zemím 
socialistického bloku. Tato „humánnost“ je samozřejmě částečným dědictvím starší realistické 
                                                 
22 Iniciace sice vychází z rané křesťanské teologie (je chápána jako „nejvyšší poznání – gnóse, tajemství života, 

jeho počátku a konce, osudu, Boha, záhadné bytosti (dvojníka), sebepoznání, poznání podstaty prostoru, času, 
života, smrti, vesmíru…. Jsou obměnami tajemství člověka, hledajícího vnitřní kámen a proměňujícího se 
mystickou transmutací ve vyšší bytost. …Adept dospívá k dokonalému poznání, k nesmrtelnosti. 
Znovuzrozením, duchovním vzkříšením adepta se obnovuje svět, …člověk splývá s Bohem.“ HODROVÁ, D.: 
Román zasvěcení. Praha 1993, s. 223), přesto však používaly socialistické literatury s jejich silným didaktickým 
prvkem velmi podobného modelu, zvláště ve výchovném románu. V něm fungoval prvek „zasvěcení“ jako přijetí 
poznání nevyhnutelnosti budování socialistické společnosti a jejího humánního přínosu pro jedince. Na tomto 
základě vystavěl např. J. Brězan svou trilogii o Felixi Hanušovi. Mohli bychom se také snažit o určení poměru 
prvku (socialistické) iniciace u Brězana s prvkem antiiniciace u Kocha. 

23 Motiv letu zmiňuje i K. WILKE či B. LANGNER v cit. textech. Zároveň „optika letu“, o které Langner píše, velmi 
výrazně připomíná parametry, kterými můžeme hodnotit románovou novelu J. Brězana Stary nan (1982). Další 
z řady důkazů, umožňujících srovnání poetiky Kochovy s poetikou Brězanovou.  

24 In: KOSCHMAL, W. (HRSG.): Perspektiven sorbischer Literatur. Cit. d., s. 283 - 296. 
25 Tento termín uvedl do sorabistické literární vědy W. KOSCHMAL (i v citovaném díle), navazuje na něj  

CH. PRUNITSCH v citované monografii. Dnes patří dělení na „evoluční“ a „involuční“ linii lužickosrbské literatury 
ke kanonickým pojmům literárněvědné sorabistiky. 

26 Pro tuto studii jsme se zaměřili pouze na vybrané recenze, které dle našeho názoru nejlépe postihují danou 
problematiku. 
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literatury a literatury se sociálním laděním, jdoucí v ruské literatuře od I. S. Turgeněva, ale 
hlavně od N. A. Někrasova. Tzv. humánní rozměr literatury byl pak vlastní ruské sovětské 
literární kritice a někdy jej nalézáme i v dnešní době.27 Masanetz jej pak evidentně aplikoval na 
Kochovo dílo v souladu s požadavky oficiálního úzu; dodejme však, že tento tzv. humánní 
rozměr byl lužickosrbské literatuře vlastní a byl v mnohém jejím hnacím motorem.  

Dalším aspektem, který Masanetz zmiňuje, jsou „sny“ a nutnost jejich udržení. V tomto 
kontextu se jedná nejen o obhajobu ideálu před realitou, ale zároveň i o devízu socialistické 
literatury, jdoucí od její „romantické linie“ a Leninova výroku, že „člověk musí umět snít“.28 
Kategorie snu, prolínající se někdy s tzv. revolučním romantismem, byla určující pro sovětskou 
literární historii a kritiku až téměř do 80. let 20. století. Sen se totiž velmi částo stával ideálem  
a ideál byl zase předmětem boje postav ruské a později sovětské literatury. I takto tedy můžeme 
z dnešního hlediska traktovat kategorii snu, o které se kritici sice velmi často vyjadřovali, avšak 
se kterou dříve spojovali jen obraz mladické naivity a horlivosti, který je třeba překonat. Až nyní 
si uvědomujeme, že kategorie „snu“ v jeho pozitivní konotaci byla pevnou součástí komplexu 
socialistických literatur.29 

Stejně tak aspekt sebekritiky, který Masanetz zmiňuje, je pevnou součástí kodexu 
socialistických literatur. V Kochově pojetí se však původní sebekritika spojuje i s mírnou 
kritikou systému, typickou pro 80. léta 20.století. K nim se ještě vrátíme v souvislosti s tématem 
realizace ideálu. Ovšem Koch se zde snaží o happy-end a jak zmiňuje Masanetz, vlastně také  
o návrat „k původním hodnotám“. Ty jsou dle něj v návratu k původnímu poslání 
socialistického žurnalisty,30 které před tím hlavní postava – Jurij Warjak – zanedbal. Zároveň 
však jeho odklon od „pravé cesty“ symbolizuje, že i v socialismu je možno média manipulovat.  

„Juro jako bóh Prowe Triglawa, kompetentny za zachowanje prawa, ma jako žurnalist nic 
jeno při tworenju a formulowanju nowych hódnotow pomhać (kaž R. Drenkow w recensiji ND 
dnja 8. 4. 1983 piše), ale tute tež škitać.“31 

Tento „návrat k původním hodnotám“ pak výrazně připomíná snahy ruské sovětské 
literatury po roce 1956, kdy byli literáti vedeni touhou oprostit se od „bahna stalinismu“ 
záchranou v idejích „čistého leninismu“.32 Tato intence je vyjádřena i ve výroku Jurije Warjaka 
„Smy bliže k zaměrej“. V ní cítíme jakoby opoždění lužickosrbské literatury za podobnými 
intencemi některých dalších socialistických literatur, zvláště pak sovětské ruské. Nicméně 
můžeme dnes právě v tomto aspektu odkrýt spojitosti Kochovy novely se socialistickou literární 
poetikou. 

Zatímco M. Masanetz tedy velmi výstižně naznačil klíčová místa. Kochovy poetiky, která 
dnes zjevně odkrývají dveře k poetice socialistických literatur, M. Völkel ve své recenzi 
nereflektoval fakt nárůstu individuálních hodnot autorského objektu, a proto postrádal větší 
spojení s historicko-sociálními dějinami (např. s událostmi let 1947/48 či s plněním plánu v roce 
1953). Recenzentovi tak zůstala skryta autorova intence odmítnutí patetického socrealistického 

                                                 
27 Ke kategorii humánnosti v ruské sovětské poezii viz naši studii ULBRECHTOVÁ, H.: Ruská sovětská poezie 2. 

poloviny 20. století – metodologická východiska. Etický virtuální model sovětské poezie. In: ULBRECHTOVÁ, 
H. (VYD.): Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Sborník studií. Praha 
2007, s. 125 - 145. 

28 Srov. GROYS, B.: Gesamtkunstwerk STALIN. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. München 1988, s. 60. 
29 Pozitivně tuto kategorii zmiňuje M. Völkel ve své recenzi VÖLKEL, M.: Roman wo wjace hač třoch hólcach.  

In: Nowa doba 38 (21. 1. 1984), 18, přił., kdy ji považuje za hlavní spisovatelův záměr: „Z čim dyrbimy so žiwić, 
jeli nic z idealemi swojeho dźěčatstwa?“ 

30 Zmiňuje je i B. Langner. 
31 MASANETZ, M.: Cit. d., s. 70. 
32 Srov. ULBRECHTOVÁ, H.: Ruská sovětská poezie 2. poloviny 20. století – metodologická východiska. Etický 

virtuální model sovětské poezie. Cit. d. 
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stylu a již zmíněná snaha o uchování „čistého ideálu socialismu“ v jeho nitru stejně jako jeho 
avizovaná privátní a individuální snaha (sic!) o zachování etiky své profese. Ve své době ještě 
nemohl vnímat tento významný posun v poetice socialistických literatur. 

Dalším komplexem námětů, pomáhajících nám orientovat se v analýze Kochovy novely, 
je zmínka o jejím začlenění do kontextu literatury NDR. Většinou je tento fakt odbyt větou  
o „vstupu do galerie německé literatury“. Proč je tomu tak, většina recenzentů nevysvětlila. 
V lužickosrbském překladu části lektorského posudku německé varianty novely je jasně 
vysloveno, že Koch a jeho postavy se cítí být občany NDR lužickosrsbské národnosti. „Po 
temje, po naležnosći, po wuwjedźenju mamy z romanom přitomnostneje literatury NDR 
činić.“33  

I když dále autor své tvrzení nespecifikuje, vidíme jasně jedno z kritérií lužickosrbské 
literární kritiky období socialismu, které ovšem mnohem více naplňuje tvorba a postoj  
J. Brězana – bezvýhradná identifikace s německou vlastí. Naopak v Kochově novele máme za 
to, že máme co dočinění mnohem více s postupným vyrovnáváním se s „cizm“ fenoménem 
německé vlasti a že právě napětí mezi přijetím a odmítáním je jednou z nosných dějových linií. 

Zcela jinak se k fenoménu začlenění do německé literatury postavil M. Masanetz. Snažil 
se o velmi produktivní postup konfrontace obou literatur a jeho cílem bylo nikoli podřídit 
lužickosrbskou literaturu německé, nýbrž ji postavit na stejnou úroveň. Domníváme se, že právě 
tato metodologicky dobře míněná snaha je nejslabším místem jinak velmi kvalitní analytické 
recenze. Masanetz shledává přednosti témat „vlast“ a „mýtus“ u Kocha, témat, která se dle ní 
v německé literatuře NDR objevují jen zřídka. Zajisté má přitom více na mysli zapojení 
mytických prvků dle vzoru ruské sovětské literatury (k nim se ještě vrátíme), nicméně není 
pravdou, že podobné reflexe by v německé literatuře chyběly. I literatura NDR měla již od 50. 
let 20. století svá témata vlasti34 a hledání ztracené identity. Snad i proto si aspektu hledání 
identity povšimla kritika německá, nikoli lužickosrbská. A vzhledem k tomu, že literatura 
lužickosrbská je v určitém ohledu literaturou regionální, je pak v tomto ohledu srovnatelná 
s podobnými žánry německé literatury. Stejně tak aspekt mýtu v literatuře NDR nechyběl.35 
Pocit jeho absence tedy vyvěral zřejmě mnohem více v neznalosti západoněmeckého 
literárněvědného diskurzu, který se touto problematikou aktivně zabýval. 

Se vztahem lužickosrbské a německé literatury pak úzce souvisí další aspekt, kterým je začlenění 
novely do kontextu evropských literatur. Naše tvrzení o zpožděné příbuznosti s Kunderovou poetikou 
60. let 20. století je zřejmě ojedinělé, ovšem opět pochopitelné z hlediska recenzentů 80. let. Ti se 
zaměřovali především na paralely s ruskou sovětskou literaturou, která fungovala jako napodobeníhodný 
vzor. Ojedinělou je zmínka M. Masanetze o paralele s modernistickým románem Damian Hermanna 
Hesseho, jehož intertext vstupního motta se objevuje i v Kochově novele („Ja nochcych nićo druhe hać 
spytać to žiwy być, štož chcyše wot samo ze mnje…“). Zde jasně vidíme důraz, který Koch klade na 
hodnotu vlastního individua a individua obecně. Můžeme také spekulovat o akceptaci prvků 
modernistické poetiky v dílech socialistických literatur 80. let 20. století, podobně, jako je tomu u 
Brězana. Pokud se vracíme ke srovnání s ruskou sovětskou literaturou, pak bude zřejmě nejblíže pravdě 
                                                 
33 Wulke dobyće reality. Wujimk z přinoška lektora knihi „Landung der Träume“. In: Nowa doba 40 (20. 09. 1986), 

223, přił. 
34 Téma „vlasti“ a jeho kategorie v české, polské a německé próze zpracovala ve své disertační práci např. Kirsti 

Dubeck. Zvláště vybrané téma Slezska jakožto regionu by mohlo korespondovat právě s pozicí lužickosrbské 
literatury. Srov. DUBECK, K.: Heimat Schlesien nach 1945. Eine Analyse deutscher, polnischer und tschechischer 
Prosatexte. Verlag Dr. Kovač 2003, Schriftenreihe Poetica. Schriften zur Literaturwissenschaft, Bd. 72. 

35 K tématu mýtu v literatuře NDR je možno najít velmi početnou bibliografii, čítající více než několik desítek 
titulů. Pravdou je, že byla z velké části předmětem studií západoněmeckých vědců. Za všechny jmenujme např. 
studii Wofganga Emmericha Das Erbe des Odysseus. Der Rekurs auf den Mythos in der neueren DDR-Literatur. 
In: Studies in GDR Culture and Society. 5. Hrsg. v. M. Gerber u. a. Langham/New York/London 1985, s. 173 - 188. 
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opět Masanetz, který spatřuje další paralelu s tzv. bilanční prózou Jurije Trifonova36 či polského autora 
Heiduczeka. Obecně se však domnívám, že mnohdy použili kritici tehdy aktuální paralelu, aniž by 
hlouběji prozkoumali vztah mezi zmiňovanými díly. 

Leoš Šatava ve své recenzi Dźěło w čerstwym duchu37 srovnává novelu s prózou Valentina 
Rasputina (zřejmě má na mysli novelu Proščanije s Materoj). Tím by bylo Kochovo dílo řazeno 
k ruským sovětským prózám 80. let s tzv. humánním laděním, obhajujícím práva a pocity jednotlivce 
před kolektivem. Tato a podobné prózy, v nichž je velmi výrazný prvek přírody a ekologická struna 
(částečně i V. Astajfev či B. Vasiljev) sloužily i pro českou intelektuální veřejnost jako signál přeměn 
v Sovětském svazu a jeho ideologii. Domnívám se ovšem, že L. Šatava použil srovnání pouze na 
základě slova „loučení“, aniž by prozkoumal jeho funkci v obou dílech. K tomu by bylo zapotřebí 
nejen srovnat fenomén loučení v obou dílech, ale také určit jeho funkci v poetice pozdního socialismu.  

Srovnávání s Čingizem Ajtmatovem, které bylo běžné i pro dílo J. Brězana,38 je ovšem již 
násilně implantováno. Spolu s ním se dostáváme k aspektu mýtu, který literární kritika začala pro 
lužickosrbskou literaturu nárokovat v souvislosti s Brězanovými prózami. Mýtus, jak se ustálil 
v sovětské ruské literatuře, byl nejbližší tvorbě neruských sovětských spisovatelů jako Ajtmatovovi či 
Anatoliju Kimovi.39 Tento mýtus se orientoval na život přírody či pradávný folklor a zvyky neruských 
národů (Ajtmatov do tohoto paradigmatu později vimplantuje křesťanský prvek). V tomto ohledu by 
opravdu mohl být mýtus Ajtmatova srovnatelný s mýtem lužickosrbského mikrokosmu, čerpajícího 
svou původní sílu z triády „národ-folklor-náboženství“,40 jak jej pojímá Koch (ovšem nikoli již 
Brězan). Přesto se domníváme, že mytická složka či její náznak tvoří jen jednu vrstvu Kochovy 
novely. K ní nejblíže je jeho komprimace časoprostoru, na první pohled snad opravdu připomínající 
Ajtmatovův časoprostor v románu Burannyj polustanok (Doľše veka dlitsja deň) z roku 1982. Ovšem 
postup komprimace časoprostoru je vlastní i modernímu románu první poloviny 20. století, a takto by 
tedy znovu poukazoval na opožděné osvojení modernistických prvků. S mýtem býval tento postup 
často asociován kvůli aspektu národa a jeho spojení s přírodou – mimochodem linie lužickosrbské 
literatury, která je z velké části považována německou slavistikou za regresivní.41 

I B. Langner zmiňuje v citované analytické recenzi postup komprimace časoprostoru, ovšem 
bez jakýchkoli mytických konotací. Vzhledem k postupu, jaký zvolila pro svou recenzi-studii, 
můžeme dokonce tvrdit, že podvědomě odkryla v novele postupy moderní antropologie mýtu 
v kontrastu k progresivním dějinám.42 Langner se zaměřila na popis fenoménů, ze kterých se novela 
skládá, a na výzkum optických vztahů, které mezi nimi existují. 

Langner jako jediná analyzovala novelu z hlediska modernistických literárních postupů (ačkoli 
sama tak svou metodu nenazývá). Použila optiku osamostatněných subjektů a objektů, které nabývají 

                                                 
36 Srovnání s prózou J. Trifonova Predvariteľnyje itogi (1970), kterou má zřejmě autorka na mysli (něm. 

Zwischenbilanz), je však poněkud složitější, protože hlavní postava této novely nakonec ztrácí schopnosti 
vlastního morálního sebezdokonalení a zaměřuje se příliš na život „fyzický“. Kritičtější srovnání s touto prózou  
a nalezení možných dalších paralel (třeba i v aspektu antiiniciace) by mohlo být podnětem pro další studie. 

37 In: Nowa doba 42 (5. 11. 1988), 262, přiłoha. 
38 Srov. HAJNEC, L.: Cit. d. K problematice mytického aspektu u Brězana a jeho spíše německému dědictví se 

vyjadřujeme v citovaném rukopise monografie o lužickosrbské literatuře v kapitole 8.4.2.3 Mytizace folkloru na 
příkladě románů o Krabatovi. Mýtus kontra dějiny u Brězana. 

39 Kromě těchto „přírodních“ mýtů se vyznačuje ruská literatura i návazností na antickou tradici mýtu, kterou 
nalézá M. MIKULÁŠEK např. v románu Petrohrad A. Bělého či v románu Mistr a Markétka M. Bulgakova. Srov. 
jeho monografii Hledání „duše“ díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza „vnitřní 
formy“ artefaktu a mytopoidních forem narace. Ostrava 2004. Pokud bychom tedy chtěli srovnávat s ruskou 
mytologickou literaturou (ostatně s Bulgakovem srovnávala Brězanovu tvorbu i Hajnec), museli bychom si být 
vědomi těchto dvou jejích linií.  

40 Srov. KOSCHMAL, W.: Grundzüge sorbischer Kultur. Eine typologische Betrachtung. Bautzen 1995. 
41 Srov. již zmíněnou definici evoluční a involuční vývojové linie lužickosrbské literatury. 
42 A vztah mýtus-dějiny nás opět obloukem vrací k jednomu ze základních stavebních kamenů poetiky J. Brězana! 
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na samostatnosti. Tak se stírá rozdíl mezi malým a velkým, dálkou a blízkostí. Poetika objektu je dnes 
zkoumána v souvislosti s evropským modernismem.43 Užití tohoto postupu by mohlo být dalším 
důvodem pro klasifikaci Kocha jako rovnocenného Brězanova partnera. V novele si Langner všímá 
mnoha podrobností a zdánlivých maličkostí, které však všechny jsou rovnocenné a mají stejnou 
platnost. Užila dokonce i spojení „nejmenší= největší“ (spolek Triglav je nejmenší a zároveň největší 
lidské sdružení), jemuž se v českém prostředí věnoval opět Z. Mathauser jakožto jednomu z typických 
projevů literárního modernismu. Tyto „maličkosti“ naopak vadí Klausi Wilkemu, který jim odmítá 
připsat estetickou funkci. Nejde však o ni, nýbrž o zvýraznění změny pohledu na subjekt a objekt. 

V naší analýze jsme se nevyhnuli tématu ideálu a jeho překonání, které je výpovědí novely. 
Pokud odhlédneme od čistě teoretické funkce motivu „snění“, jak jsme o ní psali v souvislosti 
s požadavky socialistické literární kritiky, pak nám zůstává celá sémantická vrstva tématu „ideál“ 
kontra „realita“. Námi zmiňovaná mollová tónina a motiv utopičnosti ideální harmonické společnosti, 
který je zobrazován pomocí momentu deziluze, mohl být v 80. letech zmíněn jen velmi opatrně (a 
vlastně se k němu přiblížili pouze Masanetz a Langner). Většina recenzentů mollové ladění přehlíží či 
nevnímá a traktuje poslání novely jako optimistické a jako pokračování úspěšného budování 
socialismu. Příkladem zjevné dezintepretace je opět H. Adam v již citované recenzi. Aspekt deziluze 
považuje za projev literatury (socialistického) realismu. 

„W slědnej konsekwency rozsuźijo žywjenje w cełem a kuždy za sebje ze swojim konkretnym 
pozitivnym źěłom wo tom, lěc a kak budu cowanja a žycenja realita. Gluka njepśiźo wot samego, ale 
pśez to, až wostanjoš na zemi a se wot njeje njezdalujoš. A za to teke njejo žeden kšajźny „Triglaw“ 
notny, ale druga, wužytna a spšawna zgromadnosć – w źěłowem kolektiwje, we jsy a hynźi.“ 

Podobně v doslovu Josefa Lebedy v českém vydání z roku 1988 je smutné ladění příběhu 
zamlčeno: „Mladí chlapci chtějí s poněkud naivními představami svého věku společně pracovat 
pro budoucnost národa a všelidské ideály humanismu. Jejich osudy však nedovolí splnit sliby 
z mládí. Každý sám nastupuje cestu dospělosti života. …. V …. Kartágu … vzpomenuli, třeba 
s odstupem, na úděl svého trojspolku, který již „zmoudřel“, přešel ze sféry romantických úvah 
do reálného světa, ve kterém mají důležitou váhu vysoce morální hlediska. Všichni tři muži, 
vyšlí z těžkých poměrů, si dokázali udržet znalost rodného jazyka, vědomí příslušnosti k svému 
národu, spojit svůj život s národní kulturou. Nejbližší jsou Kochovi lamači kamene…, kterým 
zůstal věrný jediný ze tří přátel, Pafka. Tam setrvávají Lužičtí Srbové stále ještě v národní 
pospolitosti, ve které spatřuje spisovatel důležitý smysl své práce. Proto přece píše jako 
přesvědčený Lužický Srb, čtenáři jeho knih mají být především členové jeho národa.“  

J. Lebeda také zcela zastírá markantní princip deziluze a vyzvedává střízlivé pojetí reality, 
kterou postavy přijímají, nehovoří však o vnitřních mukách a nejednoduché cestě, kterou museli 
tři přátelé před tímto poznáním prodělat. Ono přijetí střízlivé reality není sice životní prohrou, 
není však ani tím, co mladý člověk od života očekává, loučit se s prvotními představami a sny 
musí být pro vnímavého člověka bolestným; proto Lebedova poznámka výrazně snižuje efekt 
celého díla. O něco objektivněji, bez Lebedova patosu, ale přesto bez zdůraznění principu 
deziluze knihu hodnotí L. Šatava ve své recenzi v periodiku Světová literatura,44 a stejně tak ve 
výše citované recenzi Dźěło w čerstwym duchu, v níž chybí zmínka o výpovědi celého díla  
a pocitu zklamání zcela. 

S překonáním ideálu opět souvisí moment společenské kritičnosti. Zpočátku jsme zmiňovali 
převážně momenty snažící se kritické počátky opět harmonizovat, nicméně ty vstupují do kontrastu 
s momentem neuskutečnitelnosti kolektivní utopie, jak můžeme dnes číst hlavní postulát Kochovy 

                                                 
43 Srov. např. MATHAUSER, Z.: K pomezí moderny básnické i literárněvědné. In. Týž: Báseň na dosah eidosu. Ke 

stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha 2005, s. 17 - 29. 
44 ŠATAVA, L.: Sny nejen ke kochání. In: Světová literatura 1985, 30, č. 1, s. 241 - 244. 
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novely. Ještě opatrně se k tomuto faktu stavěl M. Masanetz, který spatřoval východisko v osobním, 
individuálním přínostu k dílu kolektivu.45 Velmi výrazně a na dobu velmi odvážně na moment 
utopičnosti upozorňuje B. Langner; dle ní nezaručuje „třídní boj současnosti“ jeho automatickou 
transformaci do institucionalizovaných forem ideologického procesu a dokonce zabraňuje 
bezprostřednímu rozvoji subjektivity a geniality individua. Langner tedy velmi výstižně a jako první 
odhalila moment nebezpečí zneužití socialistické ideologie a rozpor mezi svědomím individua a 
společenskou mašinérií při prosazování „velkých“ politických ideálů. Velké pohlcuje malé – i tak 
bychom mohli číst poselství Kochovy novely: srbské vesničky pohltil průmyslový kombinát, srbskou 
identitu pohltila německá vlast, ušlechtilé ideály pohltilo jejich vlastní uskutečňování. Dle Langnerové 
je možno ideál udržet jen ve vlastním vědomí a považovat je za představy o možném (sic!) světě 
v sociální fantazii jedné společenské třídy. Toto krédo dle našeho názoru nejvýstižněji vystihuje 
rozporuplnost situace a kulturního vědomí pozdních 80. let 20. století. Je jím postupné bolestné 
poznání utopičnosti snu o socialismu a spravedlnosti. 

Příznačné je, že k nejradikálnějšímu závěru dospěla právě kritika NDR a nikoli kritika 
lužickosrbská: Lužičtí Srbové si opět nemohli dovolit ostřejší politicko-společenskou pozici, protože 
pro ně mj. pád socialismu znamenal ztrátu dosavadních výsad. Intelektuální kruhy v NDR si podobně 
jako v jiných socialistických zemích mohly dovolit mnohem ostřejší kritický postoj a samy přispívaly 
k destrukci socialistického systému. Jeho postupný rozpad mohla částečně reflektovat jen 
lužickosrbská literatura ve svých dílech. Sestup z hor snů proto považujeme za nejvýraznější Kochovo 
dílo, ve kterém je částečně předjímán i krach jednoho z největších ideálů a snů lidstva – socialismu. 
Jen málokdo však v té době tušil, že je konec tohoto snu tak blízko.  

Podobně je tomu i v další novele Augenoperation z roku 1988 (s názvem Schattenrisse vyšla  
i v roce 1989, lužickosrbská verze vyšla v témže roce pod názvem Wšitko štož ja widźu). Tato novela 
je snad nejvíce kritická a nejméně lužickosrbská; bohužel však Koch příliš mesianizoval postavu 
hlavní postavy, nekonvenčního studenta, který zaplatil za svou přirozenou touhu po spravedlnosti. 
Příběh začíná na oční klinice, kdy se lékaři (práce lékaře je konotována velmi pozitivně; vše, co 
souvisí se skutečným profesionalismem, je obrazem kladné stránky NDR) snaží zachránit poleptanou 
sítnici hlavního hrdiny. V retrospektivě se odvíjí jeho příběh, časoprostor v něm je mozaikový; teprve 
na samotném konci se čtenář dozvídá pravdu o všech postavách a chápe posloupnost příběhu. 

Student Gerat revoltuje proti ustrnulé společnosti, odhaluje všude lži a drobné podvody. Odmítá 
získat protekcí místo na prestižní střední škole a stává se raději hlídačem na skládce odpadu (zde je 
Kochova ekologická struna!). Po nocích postupně odhaluje hospodářskou kriminalitu, kterou vede 
jistý vysoce postavený inženýr (mimochodem muž jeho milenky-učitelky Claudie). Gerat se snaží 
mužům v činu zabránit (ti chtějí vykrást nákladní vlak a prodat jeho obsah na Západ); po divoké 
honičce, která nepostrádá rysy kolportážního žánru (ostatně jako celý román) se snaží muži Gerata 
usmrtit vhozením do nádrže s nehašeným vápnem (ústřední metafora – zde konkrétní ztráta zraku – je 
zástupcem za běžné „oslepování“ myslí tisíců lidí, není však metaforou celého státu; představeni jsou 
zde pouze jeho „škůdci“, kteří využívají skulin ve státní byrokracii). Hrdina se zachrání (pachatelé jsou 
dopadeni policií), musí však žít s nadějí, že mu primář kliniky vrátí zrak (a snad i „ztracené iluze“). 
Zda byla operace trvale úspěšná, se již nedozvíme; stejně tak úprk slepého hrdiny od stávající 
společnosti vede do neznáma (tím příběh také – i když dějově vlastně v polovině) knihu uzavírá. 
Domníváme se, že Koch se zdráhal přijmout jednoznačně optimistické řešení; tím spíše, že svou 
novelu-román psal již v období vyhasínajícího socialistického systému. 

Do jisté míry rozpačitý hrdina tedy prchá kamsi do neznáma. Na konci tohoto „neznáma“ byl 
pád berlínské zdi. Do jaké míry se s novou skutečností Lužičtí Srbové sžili a jaké důsledky měla pro 

                                                 
45 Ještě opatrnější je poznámka M. Völkela v cit. recenzi o mnohovrstevnatosti Kochova stylu a neexistenci černo-

bílých klišé. 
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jejich literaturu a kulturu, již Kochovo dílo neukazuje. Existence lužickosrbské kultury v podmínkách 
kulturního pluralismu je představena hlavně v poezii K. Lorence a hlavně R. Domašcyny, v próze pak 
paradigma bytí v multikulturním prostoru vytvořil Jurij Brězan.  

Koch tedy začal u typických klišé tematických, která s sebou přinášejí i schematičnost stylu. Ve 
svých „socrealistických“ románech se blíží k typu románu výchovného, prezentujícího se v rovině 
stylu dodržením chronologie a auktoriálností. Téma „o lidech“ je neseno i jednodušším, lidovějším 
jazykem. Objevuje se pro Kocha typický motiv loučení, vnitřní konflikt a určitá rozpolcenost (třeba  
i rozhodování mezi dvěma ženami a dělení na lásku „ideální“ a „tělesnou“ – tato však má spíše 
regresivní funkci).46 Pozvolna se hlásí ke slovu odmítání černobílého světa; optimistické tóny však 
ještě převládají. Od textu Kotjatkowa dźiwna lubosć se setkáváme s fantastickými, elegickými  
i tragickými prvky; v nich je rámec socrealismu jednoznačně rozbit. Dominuje akcent etnický. Ten 
v próze Nawrót sonow a ještě silněji v textu Augenoperation ustupuje elementu kritickému a vnitřnímu 
konfliktu narativního subjektu se společností. 

Koch tak obsáhl ve své tvorbě všechny peripetie socialistického období a jeho stylu stejně jako 
Brězan; na rozdíl od něj však kvalitativně v 90. letech svou tvorbu nerozvíjí. Od devadesátých let 20. 
století se Koch orientuje na eseje s ekologickou tematikou i tematikou „odchodu“ z domova. Knižně 
vydal soubor esejů Ha lěćała je módra wróna (1991), něm. o rok později jako Jubel und Schmerz 
einer Mandelkrähe – Ein Report aus der sorbischen Lausitz.47 Knižně se Koch doposud naposledy 
ohlásil v roce 2000, kdy vydal napínavý příběh pro mládež Koče slěbro: wjesoły dyrdomdejski roman 
za młodych ludźi (něm. v roce 2001 Jakub und das Katzensilber: heiterer Abenteuerroman für junge 
Leser). S trochou nadsázky můžeme říci, že se jedná o podobnou tematiku jako v „Triglavu“, 
posunutou však spíše na rovinu skautských knih Jaroslava Foglara.48 Koch je činný i jako překladatel, 
autor scénařů, divadelních a rozhlasových her. Hra Landvermesser byla roku 1980 zfilmována  
(Die Legende vom vermessenen Land) stejně jako novela Der Kirschbaum (v roce 1990 jako 
Sehnsucht). V roce 1991 natočilo studio DEFA film Tanz auf der Kippe podle románové novely 
Augenoperation. Kochovo dílo je tedy zároveň komplexem, tvořícím předmět zájmu kulturních studií 
a ukazující směrem k dvojdomému modelu srbská Lužice-Německo. 

Jurij Koch je rovněž bezesporu jediným lužickosrbským spisovatelem, který nazřel skutečnou 
společensko-sociální problematiku pozdního socialismu. Jejími rysy jsou v kompoziční rovině prvky 
evropského modernismu, v rovině sémantické návrat k individuálním hodnotám či napětí mezi nadějí 
a skepsí. V metaforické rovině se setkáváme s motivem metakultury a nalezneme i počátek motivu 
duchovní strnulosti a automatizace, který rozvine v 90. letech 20. století Róža Domašcyna. Jurij Koch 
tedy reflektoval jako jediný z lužickosrbských prozaiků ve svém díle přechod od poetiky socialismu 
k poetice postsocialistické.  

 

                                                 
46 V novele Augenoperation je obrazem tělesné lásky učitelka Claudia. Její „tělesnost“ se konotuje s negativními 

povahovými vlastnostmi a morálním slabošstvím. Obrazem ideální lásky je zdravotní sestra Petra, která pomáhá 
pacientům překonávat bolest a strach.  

47 Za tuto knihu získal Koch literární cenu za ekologické téma, vyhlášenou spolkovou zemí Severní Porýní-
Vestfálsko.  

48 Na tomto místě zmíníme ještě jednu ze starších Kochových detektivek pro mládež: Golo a Logo abo Mazuch w 
Podgoli; kriminalne powědančko, 1990, něm. verze Golo und Logo, Krimi für Kinder, 1993. Koch napsal 
v průběhu 80. let a na počátku let 90. celou řadu dvojjazyčných titulů pro děti, podrobněji viz http:www.jurij-
koch.de.  
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Zusammenfassung 

Der Aufsazt hat zum Ziel, das Schaffen des sorbischen Prosaikers Jurij Koch neu zu 
bewerten. Neu werden die Zusammenhänge mit der sog. Sozrealistischen Literatur sowjetischen 
Typs aufgezeigt, wobei auch dem Prozess der allmählichen Auflösung des sozrealistischen 
Kanons die Bedeutung beigemessen wird. Seine Novelle „Die Landung der Träume“ wird im 
Kontext der mitteleuropäischen sozialistischen Literaturen gezeigt. Geleichzeitig wird auch die 
Oszilation des Autors zwischen Hoffnung und Enttäuschung von dem DDR-Alltag gezeigt.  
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Jeden z nejvýznamnějších ruských filosofů, Vladimír Solovjov, se ke konci svého života 
zabýval otázkou pořadí Platónových dialogů, když, v roce 1897, dostal nabídku od nakladatele 
Soldatenkova přeložit celé Platónovo dílo do ruštiny. I když za pomoci svého bratra Michaila 
začal s prací okamžitě, přesto se mu nepodařilo přeložit celé Platónovo dílo. Solovjov zemřel 
v roce 1900, tudíž stihl vydání pouze prvého dílu svých překladů, které vyšlo rok před jeho 
smrtí. Další díl, pro který ale Solovjov již nestihl přeložit zbývající Platónovy spisy, byl vydán 
až v roce 1903.  

V článku Drama Platónova života, publikovaném v časopise „Vestnik Evropy“ v roce 
1898, Solovjov popisuje problém chronologického pořadí jednotlivých Platónových dialogů. Za 
tímto účelem se Solovjov snažil najít jednotný vnitřní princip, podle kterého by měly být knihy 
seřazeny. Nespokojil se s principy Platónových překladatelů 19. století, z nichž vybere jako 
příklad F. D. E. Schleiermachera a E. Munka.  

Podle Schleiermachera, který v roce 1802 přeložil Platóna do němčiny, měl Platón 
teoreticky předem připravený plán celého svého díla. Tudíž, počínaje Faidrem1, každý dialog 
navazuje na ten předešlý. Tím byl vytvořen základní kmen knih s hlavními tématy, doplněný 
spisy, které vysvětlují témata vedlejší. S touto pozicí Solovjov nesouhlasí, a uvádí příklad 
Kanta, který během své dogmatické fáze, kdy byl uzavřen do leibnizovo-wolffova systému, 
nemohl tušit zlom, který nastane po probuzení Humovým skepticismem a následujícím objevu 
kritického idealismu. Totéž platí pro jeho poslední fázi etiky absolutní povinnosti a náboženství 
nepřesahující hranice čistého rozumu. A jestliže ani tento teoretik ad hoc nebyl schopen si 

                                                 
1 „Je pravda, že Schleiermacher Faidros považuje za Platónovo první a mladistvé dílo, ovšem své tvrzení se ani 

nijak nepokouší dokázat, třebaže je základem celé jeho Platónovské teorie.“ SOLOVJOV, V.: Drama Platónova 
života. Samotišky, Kitěž 1997, s. 77. 
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předem vytvořit plán celého svého díla a předvídat změny ve své aktivitě, jak by mohl předem 
předurčit celé své životní dílo méně teoretický Platón? Solovjov souhlasí se Schleiermacherem 
pouze v myšlence existence jednotného principu propojujícího celé Platónovo dílo. 

Naopak Munkovo vysvětlení zdůrazňuje význam Platónovy praktické zkušenosti se Sókratem, 
podle jehož vzoru Platón vytvořil ideál mudrce. Proto Munk pokládá za první napsaný dialog 
Parmenida, v němž je nám Sókratés představen jako mladík horlivý ponaučení. Po něm následují tři 
skupiny dialogů, v nichž se Sókratés nejprve nachází v roli bojovníka za pravdu v opozici proti 
vládnoucím sofistům, dále jako učitel pravdy a nakonec se z něj stane mučedník. Proto je Faidon, 
který zachycuje poslední rozhovor Sókrata před smrtí, považován za poslední dialog. Ale i když 
Platón byl Sókratem silně ovlivněn, podle Solovjova to nebylo natolik, aby plně ovládl Platónovu 
duši, a v mnoha dialozích se Sókratés stane pouhým pseudonymem vyjadřujícím autorovy 
myšlenky. 

Solovjov tedy odmítá oba názory a předkládá svou teorii, podle které dialogy vyjadřují nejen 
Platónovy filosofické zájmy, ale i jeho osobnost. Platónova filosofie vyjadřuje především jeho 
životní drama. Jednotný princip jeho díla je tedy nutné hledat přímo v jeho životě, podle kterého se 
jednotlivé dialogy vyvíjely. 

Není pochyb o tom, že Sókratés hrál důležitou roli v Platónově životě. Před příchodem 
Sókrata, život antických Řeků se zakládal na náboženských a státních zákonech. Společenský 
pořádek se opíral o dvojí víru: víru v existenci místních bohů a víru v posvátnost státních 
zákonů. Ale slepá víra přijatá pouhou tradicí je nestabilní a není hodna lidského života. Takovou 
víru přisuzuje Solovjov pouze démonům nebo zvířatům. To dokazuje i sama historie, ve které 
zhlédneme, kam až slepá víra lidstvo přivedla: buď v ďábelské krveprolití, nebo ve zvířecí 
nestydatost. 

Člověk se ale liší od démonů a od zvířat právě svou kulturou. Kultura je vlastně první 
vnější forma lidské existence, umožněná ohněm a agrikulturou, ale nad jejich dárci, symbolicky 
vyjádřenými v postavách Prométhea, Démétery a Dionýsa, nalezneme postavu důležitější: 
Hermes Trismegistos přinesl člověku svou duši a filosofii, která má ochránit jeho cestu k pravdě 
jak před démonickou pověrčivostí, tak před zvířecí nevědomostí. 

Proto obscurantes napadali filosofii, neboť v ní viděli nebezpečí pro svou víru. Ale toto 
nebezpečí hrozilo pouze slepé, lenivé a imobilní víře. Filosofia tedy přinášela osvícení  
a ozařovala zaslepené zraky. A kdykoliv se objevila, byla odsuzovaná jako nebezpečná. Prvé 
nebezpečí, které v ní viděli zaslepení „věřící“, byl ateismus. Ale i když Thalés, první filosof této 
„osvícené“ tradice, vyjádřil vše jako plné bohů, pro obránce tradičního náboženství to bylo příliš 
a nechápali, proč by nestačili pouze jejich městští a vojenští bozi potřební k běžnému 
každodennímu životu. Takováto plnost by byla jen na zábranu.  

Nebyli uznáni ani Xenofanés a Anaxagoras, kteří nahradili pluralitu bohů bohem jediným: 
Xenofanés ji nazývá absolutní jeden, Anaxagoras ji popisuje jako intelekt řídící vesmír. 
Samozřejmě i tyto dvě pozice provokují negativní reakci.  

V Anaxagorovi, který přenesl filosofii z Klazomen v Malé Asiji, kde se nacházely řecké 
kolonie, do Atén - centra řecké kultury, vidí Solovjov největšího Sokratova předchůdce. 
Sókratés vstoupí do řecké kultury jako sjednocující princip dvou odlišných stanovisek: na jedné 
straně se nachází obránci tradiční víry a životních norem, na druhé to byli relativističtí sofisté, 
pro které neexistovala žádná absolutní pravda. Sókratés zčásti souhlasil jak s principy sofistů, 
tak s principy obránců starého řádu. Také se stavěl proti slepé a neuvědomělé víře a jako sofisté 
vyžadoval kritický a dialektický rozbor principů pokládaných za absolutní. Ale na druhé straně 
uznával i smysl a pravdu jak lidové víry, tak praktické autority zákona otců. Vytvořil si ale četné 
nepřátelé jak u sofistů, které kritizoval za nepochopení podstaty skutečné dialektiky a jejího cíle, 
tak u obhájců tradic, zaslepených přílišným sebevědomím, kteří zase podle Sokrata nepochopili, 
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co vlastně mají hájit. Ale největším pokořením pro obě strany byla jeho osobnost a svým 
příkladem se stal zrcadlem špatného jednání obou stran. Takový člověk musel zemřít a to byl 
první krok, který ovlivnil dramatický život Platóna. 

Platón viděl odsoudit na smrt člověka, který žil pro dobro a pro spravedlnost. Jeho první reakcí 
byl útěk ze zkaženého města a od jeho nespravedlivých zákonů. Uchýlil se do Megary, kde se snažil 
pochopit smysl existence a její příčinu. Nemohl se smířit ve svých 28 letech s triumfujícím zlem. 

Solovjov se domnívá, že v období po odsouzení Sokrata, Platón přemýšlel nad sebevraždou. 
Podle dialogu Faidon se ani nezúčastnil Sokratovy předsmrtné besedy: „Platón byl nemocen“. (59 
B9). Z toho Solovjov usuzuje, že Platón procházel hlubokou krizí. Ale byl oddán vyšším duchovním 
zájmům a svůj žal dokázal přenést do světlého prostoru plodné tvůrčí činnosti. Podle Solovjova to bylo 
právě v tomto období, kdy Platón vytvořil základy svého idealismu. Existencí dvou světů si Platón 
odůvodnil odsouzení Sókrata. Jelikož Sókratés – světec žil v klamném, neskutečném světě 
smyslových jevů, jeho učení o pravé pravdě nebylo pochopeno. Proto musel existovat jiný svět, 
skutečný, opačný, svět pravého bytí: „Svět, v němž musí světec pro pravdu zemřít, není skutečný, 
opravdový svět. Existuje jiný svět, v němž pravda žije.“2 

Solovjov upozorňuje, že málokdo si všiml, jakým způsobem Platón dospěl k tomuto 
ideálnímu světu: nebyl vyvozen z abstraktních úsudků, ale z vlastní hluboké zkušenosti 
z počátku svého života. 

Řád našeho života byl podle Sokrata propojený s dobrem: „byl dobrý, jestliže byl 
v souladu s dobrem, a špatný, pokud s ním byl v rozporu.“3 Po smrti Sokrata se stal evidentní 
rozpor mezi realitou a řádem dobra. 

Sókratés odmítl teoretické úvahy o vesmíru, přenesl filosofii z nebe na zemi. Platón se ale 
musel nejprve zříci společenského života. Podle Solovjova „musel principiálně anticipovat ideál 
východního mnišství“. Dobro, které Sókratés hledal, se nyní stalo předmětem Platónova 
teoretického zájmu, stalo se nejvyšší ideou.  

Po návratu do vlasti se Platón nadále stranil veřejnosti. Pesimismus tohoto období vyjádřil 
v dialozích Gorgias, Menon, Faidon a ve druhé části Ústavy. Další dialogy, které svědčí  
o Platónově tehdejším idealismu, jsou podle Solovjova Kratylos – o vztahu názvu k věcem, 
Theaitétos – o poznání, Sofistes – o pravém a zdánlivém vědění, Parmenidés – problémy teorie 
idejí. Je to období, ve kterém jsou dva světy, svět ideální a svět smyslů jako nejsoucna, k němuž 
se vztahuje veškerá praxe, v protikladu. Můžeme tu zpozorovat velký rozdíl mezi tímto obdobím 
a jeho pozdějším úsilím o sociálně-politické změny, s pokusy určit pravé normy politických 
vztahů a ztělesnit je ve struktuře vzorového státu. Podle Solovjova tento rozpor nebude 
překonán ani snahou přiznání určité existence v ne-jsoucnu, jak se o to Platón pokouší 
v dialozích Sofistés a Parmenidés. Jeho vztah k této poloexistenci zůstává i zde záporný. 
K překonání tohoto dualismus musel Platón přijít s novým pohledem na svět, který popisuje ve 
Faidru a Symposiu. Solovjov vidí v těchto dialozích vyjádření Platónovy erotické krize, ale 
jejich optimismus je rozlišuje od ostatních spisů. Platón zde rozebírá novou teorii, která nemá 
nic společného s jeho předešlými náhledy na neslučitelnost dvou světů. Solovjov chápe tuto 
proměnu jako pokrok, který měl své odůvodnění v osobní zkušenosti a předpokládá zařazení 
těchto dvou dialogů do středního období.  

Faidros a Symposion nám předloží nový pohled na druhy vztahů. Platón považoval 
jakoukoliv tělesnou lásku za něco vulgárního a nízkého: Afrodite Pandemia, tzv. všelidová 
Afrodita, je stavena do protikladu vůči překrásné a čisté Afroditě Uranii. Ficinův termín 
„platonická láska“ nebyl náhodný: „Vždyť termín platonická láska nevznikl jen tak náhodou, 

                                                 
2 SOLOVJOV, V.: Drama Platónova života. Samotišky, Kitěž 1997, s. 68. 
3 Ibid., s. 70. 
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nebylo to jen mylné zmatení pojmů. Tento pojem má vyjadřovat představy o vyšší, čisté a ideální 
lásce.“4  

Rozum nebyl schopen vidět spojení mezi dokonalou plností bohů-idejí a beznadějnou 
prázdnotou pomíjivého lidského života. Byla to iracionální síla, nacházející se mezi bohy  
a smrtelníky, jakási mocná, démonická bytost: „Její jméno je Erós a její povinností budovat 
most mezi nebem a zemí a mezi nimi společně a podsvětím – Erós není bůh, Ρale přirozený  
a nejvyšší světitel (kněz) božství, tj. prostředník – stavitel mostu.“5 

Tyto dva významy budou spojeny v latinském slově pontifex, které označuje jak kněze, 
tak stavitele mostu. Podle Solovjova, dědic Řecka, římský národ, si zachoval tradici, podle níž 
muselo být jméno jeho města čteno posvátně čili pontifikálně (semitským způsobem), zprava 
doleva: tímto se síla přeměnila v lásku.6  

Démonickou zkušeností projde každý člověk. Ne každý ale využije této síly stejným 
způsobem. Zamilovaný člověk pocítí obrovskou sílu nekonečnosti, ale okamžitě se vynoří 
rivalita vyšší a nižší duševní stránky člověka a každá se snaží získat Eróta na svou stranu, aby 
mohla plodit ve své oblasti. Pokud tuto sílu získá smyslová duše, zaváže svému okřídlenému 
démonovi oči, aby jí umožnil nekonečné opakování materiálních prožitků. 

Solovjov se táže, jaký asi bude přínos Eróta na vyšší a inteligentní duši, která již přirozeně 
obsahuje schopnost myšlenkového nazírání: 

„V čem spočívá a co přináší nekonečná Erótova plodnost, jestliže jej ovládá nižší 
smyslová duše, je dostatečně známo nejen ve vztahu k lidem, ale také ke zvířatům a rostlinám. 
Co však přináší duši, která se povznesla nad atributy pomíjivého života? Kde jsou její Erótovy  
a nikoliv Apollonovy nebo Hermovy dary? Nepřicházejí ani ze světa idejí a čistých božských 
myslí, protože tam přebývá jedině neměnné pravé jsoucno, které se nepotřebuje a nemůže rodit 
ve své vlastní věčné oblasti. A na druhé straně, tento okřídlený a jasnovidný polobůh nemůže 
plodit ani ne-jsoucno, protože je svobodný a není spoután nižší fyzickou duší, která mu bere 
křídla a oslepuje jej. To znamená, že místem jeho tvorby může být jedině hranice čili místo, kde 
se tyto dva světy dotýkají, a to se nazývá krása.“7 

V Platónově díle ale nenajdeme odpověď na to, co znamená plození v kráse. Solovjov 
upozorňuje, že se nejedná o uměleckou činnost, která je považována za druhořadý a předběžný 
Erótův projev. V Symposiu dostaneme parciální odpověď v projevu Diotimy, podle níž je role 
Eróta stejně reálná u nejvyšších duší jako u živočišného plození. Liší se ale nesrovnatelně 
vyšším významem.  

Hlavní význam Eróta vidí Solovjov v proměně smrtelné přirozenosti v nesmrtelnou. 
Pokud je již člověk nesmrtelný díky své vyšší části duše, Erós by ztratil svůj význam při 
nekonečném plození v kráse. Také samotný termín Erós, kterému dal Platón přednost před 
termíny Agapé, Filia, Storge, umocňuje význam lásky k tělesnosti. 

Ve své kritice Solovjov poukazuje na Platónovo pozapomnění pravé role Eróta, kterého 
nechal plodit pouze v oblasti rozumové, zatímco Erós má plodit ve vjemové realizaci ideálu. To 
podle Solovjova způsobilo, že Platón, ačkoliv v teoretické filosofii překonal většinu smrtelníků, 
v praktickém životě zůstal obyčejným člověkem. 

V poslední fázi svého života se Platón snaží o rekonstrukci společenských vztahů. Již se neuchyloval 
do ideálního světa, ale snažil se napravit pozemskou nespravedlnost. Podle Solovjova ale Platón 
nedisponoval Erótovou mocí, tudíž nebyl schopen přeměnit vlastní a cizí přirozenost.  

                                                 
4 SOLOVJOV, V.: Drama Platónova života. Samotišky, Kitěž 1997, s. 81. 
5 Ibid, s. 86. 
6 „Slovo Roma odpovídá řeckému ΄Ρώμη – síla. Dórský dialekt je vyslovoval ΄Ρώμα (...).“ Ibid, s. 86. 
7 SOLOVJOV, V.: Drama Platónova života. Samotišky, Kitěž 1997, s. 89. 
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Po teoretickém vypracování sociálního ideálu, Platón se vydal na cestu jeho realizace. 
Obrátil se na filosofickou školu pythagorejců, která hrála významnou politickou roli, a odjel do 
jižní Itálie. Učení pythagorejců se odrazilo v jeho kosmologickém dialogu Timaios. Tento 
dialog, společně s dialogem Filebos, přináší stopy dalších změn v myšlení oproti předešlé 
erotické filosofii. Bezpodmínečná protikladnost dvou světů se přeměnila v relativní 
protikladnost principů tvořících vesmír. V Timaiovi zaujímá centrální místo „světová duše“, což 
je další název pro Eróta. 

Oslabeným pythagorejcům se nepodařilo Platóna dostatečně podpořit. Přivedli ho pouze 
k sicilskému vladaři Dionýsovi (Staršímu), kterého se Platón snažil ovlivnit svou filosofií.  
I když ho Dionýsos prodal do otroctví, Platón se nevzdal naděje vlivu své filosofie na 
Dionýsova nástupce, Dionýsia mladšího.  

Po definitivním zklamání v Syrakusách, Platón hledá vzor nového ideálního města na 
Krétě, kde se bude odehrávat jeho poslední dialog Zákony. Jakoby Platón pozapomněl na 
existenci svého učitele, v tomto dialogu již není žádná zmínka o Sokratovi. Dokonce v tomto 
dialogu Solovjov vidí tu největší zradu Sokratových principů, pro které zemřel: 

„(...) z hlediska svého obsahu Zákony nevyjadřují jen nějaké ´zapomenutí´ na Sokrata a na 
filosofii, ale přímo se jich zříkají. Nemám ani tolik na mysli to celkově nízké uvažování v těchto 
knihách, hlásání barbarského zákona o popravách, o pronásledování čarodějů a zaklínačů, ani 
nemluvě o bolestné nespravedlnosti jednotlivých zákonů (...). Kromě tohoto všeho je přímé 
principiální zřeknutí se Sókrata a celkově filosofie Platónem vyjádřeno v zákonech, podle nichž 
má být popraven každý, kdo kritizuje nebo zpochybňuje autoritu tradičních zákonů jak ve vztahu 
k bohům, tak ve vztahu ke společenskému zřízení.“8 

Největší tragickou katastrofu vidí Solovjov v Platónově hlásání týchž slepých principů, 
které odsoudily Sókrata k smrti. Platón odmítl propojit vyšší a nižší svět za pomocí Eróta. 
Rozhodl se přeměnit společnost prostřednictvím tyrana ovlivněného filosofií, aniž by si 
uvědomil, že bez vlastní vůle není možné změnit žádného člověka. A nakonec začne hlásat tu 
samou nespravedlnost, která způsobila smrt světce: „Opravdu, v celé lidské historii neznám 
významnější a hlubší tragédii.“9 

Závěr 

Drama Platónova života poukazuje na neschopnost samotných lidských sil k totální 
přeměně své nižší přirozenosti. K tomu, aby se člověk stal nadčlověkem, síla rozumu, geniality 
a mravní vůle je nedostatečná. Sókratés dosáhl nejvyšších možných hranic. Jak Solovjov 
prohlašuje ve svém závěru, pouze příchod opravdového bohočlověka umožnil člověku tyto 
hranice překročit a otevřel mu cestu k vyšší přirozenosti: 

„A na závěr je ještě třeba říci: Sokrates svou šlechetnou smrtí naplnil mravní sílu čistě 
lidské moudrosti, dosáhl její nejvyšší meze. Pokud mělo lidstvo pokračovat dál a výš než 
Sókrates, to znamená, nejen ve filosofické spekulaci a nejen v pouhém usilování, ale rovněž a 
především ve skutečném životním boji, musel přijít někdo větší než člověk. Po Sókratovi, který si 
svým slovem a osobním příkladem vysloužil smrt, mohl jít dál a výš jedině ten, kdo přináší 
lidstvu vzkříšení a věčný život. Bezmocnost a pád ´božského´ Platóna jsou pro nás zvlášť 
důležité, protože jasně zdůrazňují a vysvětlují, že člověk sám není schopen vykonat své pravé 
poslání, tj. stát se skutečným nadčlověkem, že k tomu nestačí jenom síla rozumu, genialita a 

                                                 
8 SOLOVJOV, V.: Drama Platónova života. Samotišky, Kitěž 1997, s. 118. 
9 Ibid, s. 119. 
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mravní vůle – jasně to vysvětluje nutnost příchodu opravdového bohočlověka.“10 

Summary 

Solovjov´s interpretation of the correct order of Plato´s works differed from that of many 
leading 19. century academics, such as Schleiermacher and Munch. In Solovjov´s opinion the 
most important of Plato´s works are the dialogs Fedro and Symposion which are centered on the 
concept of eros. This concept connects the two worlds – this world and the world of ideas - 
which Plato depicted as beeing separate from one another in his previous set of works. Finally, 
Solovjov believed that Plato betrayed his teacher Socrates in his final set of works because he 
was not able to use the concept of eros in this world. 

 

                                                 
10 SOLOVJOV, V.: Drama Platónova života. Samotišky, Kitěž 1997, s. 121 - 122. 
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Román „Petrohrad“ patří v kontextu světové literatury k celé plejádě literárních děl, jejichž 
narativní prostor představuje město. Současná česká spisovatelka a významná literární teoretička 
Daniela Hodrová ve své knize „Místa s tajemstvím“, konkrétně v kapitole věnované 
problematice prostoru města v literatuře („Město“; „Město v románu“), uvádí, že „román bývá 
někdy považován za urbánní žánr, čemuž lze rozumět nejen tak, že je plodem městské kultury, 
ale že se město stává jedním z ústředních románových míst“1.  

V ruské literatuře se dějištěm děl A. S. Puškina, N. V. Gogola a F. M. Dostojevského 
stává konkrétně město Petrohrad a jak máme možnost poznat lze tato literární díla vytvořená 
zmíněnými tvůrčími osobnostmi považovat za artefakty reprezentující jeden z výrazných proudů 
ruské literatury, jehož počátky lze hledat zvl. v tvorbě A. S. Puškina a N. V. Gogola. Ruský 
básník a literární esejista V. Pozner v Puškinově tvorbě viděl dva výrazné proudy, jimiž se ruská 
literatura 19. a poč. 20. století ubírala. Vedle „proudu realistického“ propůjčujícího estetickou 
hodnotu každodennímu životu a evokujícímu život v ruské provincii se podle Poznera paralelně 
rozvíjel proud tzv. „petrohradské povídky“, kde se poprvé objevují motivy města – chiméry, 
přízraku, tj. desakralizovaného prostoru symbolizujícího atmosféru bloudění, nestálosti, 
rozkladu, postupného zániku a nebytí. Tato tendence je posléze rozvíjena a kultivována v dílech 
Gogola, Dostojevského a na počátku 20. století nachází svoji odezvu v umělecké tvorbě starších 
symbolistů (F. Sologuba, A. Remizova aj.), nejsilněji nicméně v próze Andreje Bělého. 

Zaměřme se tedy na nejvýraznější aspekty bytí či nebytí prostoru románu A. Bělého 
„Petrohrad“ a na jeho konkrétní projevy, které, jak uvidíme později, mohou mít závažný dopad 
na osudy jeho jednotlivých postav a zejména na charakter jejich pohybu nejen po horizontále, 
ale především po vertikále. Již v samotném prologu románu je možné povšimnout si problémů, 
s nimiž se autor setkává při svých pokusech definovat jeho narativní topos. Autor jako by sám 
                                                 
1 HODROVÁ, D.: Místa s tajemstvím. KLP, Praha 1994, s. 94. 
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již zde postupně poznával neurčitost a neuchopitelnost samotného bytí města. Svoji bezradnost 
zpočátku ukrývá před čtenářem snahou vymezit prostor pomocí geografických termínů a 
geometrických definic. Ale i zde postupně naráží na neúspěch a spokojuje se s nalezením cesty 
z toho pojmového labyrintu, kde se jeho logické myšlení utápí v moři banálních výpovědí, 
prostřednictvím konečného chápání města jako matematického bodu, tedy čisté abstrakce, 
dávající energicky na vědomí svou existenci. V prologu jako by tedy už sám autor pochopil 
osudovou tragédii své snahy vymezit prostor, který byl doposud považován za symbol západní 
civilizace, pomocí čistě rozumových a logických kategorií příznačných pro myšlení Západu. 
Odtud na povrch vyplouvá tušení přítomnosti čehosi temného a iracionálního a město se začíná 
postupně proměňovat v přízrak, který povstal z temných vod finských močálů, a zjevuje ve své 
skutečné podobě.  

V přízračném prostoru se pohybují bytosti, které žijí ve vězení iluze svrchovanosti 
lidského rozumu a jejichž vědomí plodí pouze jakousi „prázdnou mozkovou hru“, jsou tímto 
„přízrakem“ postupně pohlcováni, až nakonec ztrácejí svoji identitu a stávají se obyvateli 
„podivné podsvětní říše stínů“: «Этот математический город, линии которого имеют лишь 
условное бытие, сообщает своему населению свойственное ему самому 
полусуществование. (...) Петербург – сам призрак, бред и превращает в призраки своих 
граждан. (...) Петербургские улицы превращают в тени прохожих».2 Z takového prostoru se 
potom přirozeně stává „středobod působení mystických a kosmických sil a legend“ a také  
i místo, v němž dochází k věčnému zápasu sil „Kosmu“ integrujících ducha se silami „Chaosu“. 

Věnujme tedy pozornost jednotlivým atributům prostoru a pokusme se odhalit jejich 
symbolickou platnost směřující k hlubším významům, kterých může následně nabývat. 
Zaměříme se především na fenomén vody, živlu, který je s tímto městem nerozlučně spjat již od 
prvních okamžiků jeho existence. K snadnějšímu pochopení její symbolické hodnoty nám 
poslouží poznatky, které ve své knize „Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty“3 soustředil 
význačný estetik a stoupenec psychoanalytické školy v literární vědě – Gaston Bachelard.  

Ve své knize vychází Bachelard z předpokladu, že existují „obrazivé síly lidského ducha, 
které dolují v hlubinách jsoucna a snaží se v něm dobrat prapůvodního a věčného“. V přírodě, 
v nás i mimo nás se tak vytvářejí zárodky, které mají vždy „vnitřní formu“. To nám nakonec 
umožňuje dobrat se ambivaletního poznání, v němž se „niterné přesvědčení opírá o příklady 
z reality a jež nám zároveň umožňuje chápat život ve světě našeho nitra“4. Bachelardovi jde tedy 
v podstatě o poznání faktu, jak sugestivnost jednotlivých básnických obrazů závisí na tom, do 
jaké míry se v nich odráží některé z bytostných projevů lidské psychiky. Lidský život je tedy ve 
své nejhlubší rovině vždy ponořen do některého z následujících živlů: ohně, vody, vzduchu, 
země - živlů, které byly od starověku jako skutečná živoucí pralátka považovány za počátek 
vzniku všech věcí a bytostí. Podle Bachelarda je voda vzácným symbolem přechodného živlu, je 
„ontologickou metamorfózou mezi ohněm a zemí“, ve vodě, v substanci vody lze rozpoznat 
„určitý druh niternosti“, odlišné od niternosti, kterou „sugeruje hloubka ohně nebo kamene“: 
„...voda je také určitým druhem osudu, a to nejen marným osudem snu, jenž se nenaplňuje, ale 
osudem podstatným, jenž bez ustání proměňuje substanci jsoucna. Bytost zasvěcená vodě je 
bytostí v závrati. Každým okamžikem umírá. Něco z její substance nepřetržitě bere za své. 
Každodenní smrtí není bujná smrt ohně, jenž probodává plameny oblohu; každodenní smrtí je 
smrt vody. Voda neustále plyne, voda neustále padá, voda neustále končí ve své horizontální 

                                                 
2 АНФИЦЕРОВ, Н.: Душа Петербурга. Ленинград 1990. In: ЮРЬЕВА, З.: Космизм города. Творимый космос  
у Адрея Белого. Дмитрий Буланин. Санкт-Петербург 2000, с. 47. 

3 BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. MF, Praha 1997, přel. J. Hamzová. 
4 Ibid, s. 7, 11. 
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smrti. (...), ...pro materializující obraznost je smrt vody snovější než smrt země: strádání vody 
nemá konce.“5 

Jedna z kapitol Bachelardovy knihy je věnována obraznosti „temné, těžké, hluboké, spící, 
mrtvé vody“ a její symbolické niterné provázanosti se stavem Kosmu a lidského ducha. Ačkoliv 
Bachelard hledá její projevy pouze v poetice E. A. Poea, je tato symbolika, jak se alespoň 
domníváme, stejně dobře použitelná pro vysvětlení vnitřní významovosti, kterou s sebou nese 
právě román Andreje Bělého. Nejprve se alespoň v několika základních bodech pokusíme za 
použití Bachelardových teorií blíže vysvětlit podstatu tohoto fenoménu a potom se dané 
poznatky pokusíme uvést do spojitosti s románem Andreje Bělého. 

Prostor, jehož dominantu představuje temná voda, získává neproniknutelnou hloubku  
a materiální prvek v sobě nakonec zahrnuje smrt, nebytí a „zdušený život“ jako svoji základní 
podstatu. Taková voda prochází podle Bachelarda velmi zásadní inverzí: „voda už není látka, 
kterou pijeme, je to látka, která pije; která polyká stín jako černý sirup“.6 Voda zde tedy plní 
„základní psychologickou funkci: vstřebávat stíny, skýtat denně hrob všemu, co v nás každý den 
umírá“, nehybné vody tak evokují mrtvé, neboť „mrtvé vody jsou vody spící“. Bachelard zde 
rovněž uvádí souvislosti takto pojaté obraznosti se starou filozofickou tradicí, a to s učením 
řeckého filozofa Herakleita z Efesu, který viděl ve veškerém vodním dění smrt a zánik a který 
tvrdil, že ve spánku se lidská duše odpoutává od živého vesmírného ohně a směřuje na 
přechodnou dobu ke své proměně ve vlhkost: „Duším je smrtí stát se vodou“.7  

Těžké, hluboké vody (jezera, močály) jako by se „napájely kosmickými slzami, jež kanou 
z celé přírody“. Z nebe na vodu sestupuje jakési „fluidum neštěstí“: „astrologické fluidum, tj., 
jemná, lepkavá hmota, nesená paprsky jako nějaké fyzické, zhmotnělé zlo. Toto fluidum dává 
vodě přesně jako v alchymii barvu univerzální strázně, barvu slz“.8 Tichá, temná, nehybná, spící 
a bezedná voda je tedy podle Bachelarda jakýmsi materiálním podnětem k přemítání o nebytí, 
smrti, která ale není smrtí „herakleitovskou“ a která lidské bytosti unáší do nekonečné dálky 
jako proud, ale smrtí nehybnou, niternou, která „zůstává s námi, vedle nás, v nás“: „Stačí závan 
večerního větru a voda, jež umlkla, k nám znovu promluví... Stačí něžný, bledý měsíční paprsek 
a po vodě k nám bude kráčet přízrak“.9 

V Bělého románu „Petrohrad“ je všudypřítomný vodní živel nejčastěji charakterizován 
jako cosi temného, jako kalná voda plná baktérií, zelenavě kalná hlubina neustále útočící na 
žulová nábřeží, která budí dojem, že se každým okamžikem chystá pohltit veškeré bytí. Prostor 
jako by představoval skutečnou hranici nekonečna, zde všechno končí, zvuky ulic i samo 
individuum, zdá se, že každým okamžikem se nade vší zavře voda : «Из одной бесконечности 
убегал он в другую; и потом спотыкался о набережную; здесь приканчивалось все: 
мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный 
субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечности. А там-то, там-то: глубина, 
зеленоватая муть; издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно 
принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось – опустятся 
воды, и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; и над этою зеленоватую 
мутью в тумане гремел и дрожал вон куда убегая, черный, черный Николаевский Мост».10  

Prostor, jemuž chybí jakákoliv existenční stabilita, je navíc obdařen podivnou vlastností: 

                                                 
5 BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. MF, Praha 1997, přel. J. Hamzová, s. 12, 13. 
6 BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. MF, Praha 1997, přel. J. Hamzová , s. 69. 
7 MASPERO, G.: Études de Mythologie et d´Archeologie I., s. 336. In: BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti 

hmoty. MF, Praha 1997, přel. J. Hamzová, s. 71. 
8 BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. MF, Praha 1997, přel. J. Hamzová.  
9 Ibid, s. 86. 
10 БЕЛЫЙ, А.: Петербург. Наука, Москва 1981, с. 19. 
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proměňovat živé bytosti do té míry, až se z nich stane „mrtvý tok stínů, buřinek, hůlek, plášťů, 
uší, nosů a knírů, které se nakonec úplně rozplývají v mlze: „Kamenný ohyb Zimního kanálu 
odhalil smutné prostranství; Něvy se tam vrhala, útočíc mokrým větrem, míhaly se bezhlučně 
letící plochy, stěny třípatrového křídla se leskly měsíčním svitem. Nikdo, dočista nic. (...) Na 
železném mostě se otočil, ale nic neuviděl: nad vlhkým zábradlím, nad nazelenalou vodou, 
hemžící se baktériemi, prolétly v poryvech něvského větru jen buřinka, hůlka, plášť, uši, nos  
a kníry“.11. Bytosti zalidňující město jsou pouhými siluetami lidí pohroužených v hluboký 
spánek či v bezvědomí, které donekonečna a bez reptání jako bezduché loutky obíhajících po 
Něvské třídě a všudypřítomná vlhkost vycházející z něvských vod je spojuje v hmyzí monstrum 
připomínající obrovskou mnohonožku, bytost bez duše, bez vědomí, bez jediné myšlenky: 
„Lezoucí mnohonožka je strašná: běží po Něvské již staletí; a nahoře nad Něvskou – běží čas. 
Tam je řád proměnný, zde je neměnný; časové periody mají své meze. Lidská mnohonožka je 
nekonečná; články se mění, ona zůstává: za nádražím se zatáčí hlava, ocas končí v Mořské: po 
Něvské se šinou články členovce.“12 Toto monstrum lze chápat jako symbolickou „bytost 
labyrintu“ – prostoru, který jako by se nacházel na pokraji zkázy, záhuby, pádu, na pokraji 
konce řádu a počátku chaosu. 

V souvislosti se zobrazením lidských bytostí jako stínů do narativní tkáně románu 
přirozeně pronikají mytologické prvky, jejichž prostřednictvím jsou prostranství obývaná stíny 
přirovnána k podsvětní říši mrtvých a vody řeky Něvy k vodám bájné řeky Léthé. Neprostupná 
hranice mezi říší živých a mrtvých je ale v románovém prostoru zrušena, stíny vstupují do 
skutečného světa a zalidňují ho: „Všechno mu bylo jasné. To padající listí bylo pro mnohé listím 
posledním. Změnil se v modravý stín. A dodáme k tomu: Ó, vy Rusové! Nepouštějte z ostrovů 
ty hordy stínů! Přes vody Léthé již byly sklenuty černé a šedé mosty. Strhněte je... Pozdě... 
Stíny se valí přes most; ...“.13 Některé z ústředních hrdinů románu proto neustále drtí pocit jako 
by jejich bytí zaplavoval jakýsi tíživý mrak, jako by se na ně „valilo neviditelné“, evokující 
silnou touhu „jít až do úplného otupení, aby se jim už nezjevovaly žádné přeludy; jít a jít až 
někam za Petrohrad, ztratit se ve vlhkém rákosí, v přímořských mlhách, v tupé strnulosti na 
všechno zapomenout...“.  

Ačkoliv symbolika vody nepředstavuje jediný z atributů, jimiž se románový prostor 
projevuje (Andrej Bělyj ve svých filozofických esejích vytváří skutečnou metafyziku barev  
a zvuků, která spoluvytváří celkový symbolický smysl románu14), je důležité uvědomovat si její 
vnitřní význam pro pochopení románu jako celku, který jak se zdá tkví ve zcela zjevné 
provázanosti a tajemného zrcadlení bytí všech jsoucen, zrcadlení, které se za pomoci těchto 
atributů proměňuje v silně expresivní výpověď o tragickém stavu Kosmu a vědomí, v něm 
putujících bytostí stižených podivnou kletbou „mozkové hry“ neustále vytvářející symboly 
prázdnoty a nebytí: „Neboť to, co promlouvá v nitru jsoucen z nitra jsoucen, co promlouvá 
v hlubinách vod, je hlas svědomí. Je třeba ho umlčet, na zlo je třeba odpovědět kletbou; vše, co 
v nás i mimo nás naříká, musí být stiženo kletbou ticha. A Vesmír výčitkám raněné duše rozumí 
a umlká, neukázněný potok se přestává smát, vodopád trylkovat, řeka zpívat.“15 

Topos temného světa, jehož dominantu tvoří právě neproniknutelné vody je samozřejmě 
možné nalézt ve spisech o mnoho staletí starších než je kniha Gastona Bachelarda. Příkladem 
toho může být například i jeden ze známých gnostických traktátů - „Poimandrés“, jehož 
                                                 
11 BĚLYJ, A.: Petrohrad. ČS, Praha 1970, s. 44 - 45.  
 Zde lze samozřejmě spatřovat i zcela zřetelné odkazy na poetiku Gogolových „Petrohradských povídek“. 
12 BĚLYJ, A.: Petrohrad. ČS, Praha 1970, s. 218. 
13 Ibid, s. 20. 
14 Viz např. «О религиозных переживаниях», «Священные цвета», «Магия слов», «Глоссолалия – поэма о звуке». 
15 BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. MF, Praha 1997, přel. J. Hamzová, s. 84.  
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krátkou ukázkou uzavíráme naše zamyšlení. Zde je stvoření skutečného duchovního světa 
rovněž podáno jako prozáření temné, netečné hmoty slovem světla („Nús“). Popis temného 
světa zde zcela jasně souzní s novodobými psychoanalytickými úvahami Bachelardovými  
a s Bělého koncepcí narativního prostoru románu: „A za okamžik se pak oddělila tma, snášela se 
dolů, byla hrozivá a příšerná a spirálovitě se vinula, takže mi připomínala hada. Potom se tma 
rozplynula v jakousi vlhkou přirozenost, ta sebou prazvláštně zmítala a stoupal z ní kouř jako 
z ohně a přitom vydávala podivný zvuk, jakési úpění, které se nedá vylíčit. Potom se začal 
ozývat neartikulovaný zvuk, jako když hučí oheň. (...) A země a vody zůstávaly zatím smíšené. 
Takže nebylo možno rozeznat zemi od vody.“16 

Summary 

The article is focused on the analysis of the novel Peterburg (1912 – Sirin publishing 
house, 1922 – final, so called Berlin redaction). We pay attention to the emblems of space and 
characters. Furthemore we concentrate on some of the attributes of the novel topology. The 
dominants are formed by the “deep, dark motionless water”; according to the ancient myths, 
Belyj’s theories of symbolism and the psychoanalytic theories of Gaston Bachelard this is the 
symbol of the mode of existence with the attributes of death, sleep, instability of existence and 
dissolution of life in the mythical chaos – fog. The attributes have a close connection with colors 
and sounds where we can refer to Belyj’s writings «Глоссолалия», «О религиозных 
переживаниях», «Священные цвета».  
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Úvod 

Filozofická hermeneutika poskytla klíč k poznání procesu porozumění a jako první jej vyčlenila 
z nejrůznějších forem lidského myšlení. Současná hermeneutika chápe „porozumění“ jako 
složitý proces. Můj příspěvek nebude teoretickou rozvahou o metodologii hermeneutické 
interpretace, ale je podložen vlastní praktickou zkušeností „hermeneutické imaginace“,1 jež 
spočívá, jak píše prof . Hroch, především ve schopnosti „nacházet nové, nečekané souvislosti“.2 
Ve svém příspěvku jsem se zaměřila na interpretaci románu Pnin (1957)3 Vladimira 
Nabokovova (1899-1977). V daném případě to byla právě hermeneutická metoda v kombinaci 
s metodou biografickou, které mi umožnily najít cestu k významům skrytým pod narativní 
maskou díla.4 Ve svém příspěvku, opírajícím se především o faktografii, kterou k danému 

                                                 
1 HROCH, J.: K pojetí interpretace ve filosofické a hlubinné hermeneutice. In: Studia humanitatis ars hermeneutica, 

FF Ostravské univerzity, Ostrava 2006, s. 11. 
2 Ibid. 
3 Román byl publikován v USA r. 1958. Český překlad vyšel v r. 2001 (Paseka, Praha), autorem je Pavel Dominik.  
4 Dalo by se s trochou nadsázky říci, že šlo o jakýsi „vedlejší produkt“ mého bádání, neboť primárním cílem, který 

jsem si stanovila, nebyla analýza díla, ale rekonstruování biografie autora. Při studiu materiálů publikovaných 
v Anglii a USA, ale též revidovaných ruských pramenů i nově zpřístupněných archivních materiálů, které byly 
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tématu zpracoval Maxim D. Shrayer v monografii Nabokov: Themes and Variations (Academic 
project St.-Petersburg, 2000) se pokusím cestou hermeneutiky poodhalit, kterou z palčivých 
historických a filozofických otázek našeho století autor do románu zašifroval. Zasadíme-li totiž 
zmíněný Nabokovův román do kontextu 20. století a života autora, zjistíme, že za brilantní 
stavbou uměleckých prostředků je skryto mnohem více než úsměvný příběh o dojemně 
bezbranném profesoru Timofeji Pninovi, postavě, jenž je jakýmsi vymyšleným alter ego 
samotného spisovatele. Pronikneme-li hlouběji do syntagmaticky díla, odhalíme jeho hlubinný 
filozofický obsah, který se pod maskou postmoderní hry se čtenářem skrývá. Tímto hlubinným 
smyslem, filozofickým poselstvím, zkoncentrovaným v románu na velmi malé textové ploše, je, 
domnívám se, téma, které je jednou z největších tragédií lidského rodu v historii 20. století - 
téma holokaustu. Ve svém příspěvku se pokusím pro toto své tvrzení nalézt sdostatek 
argumentů.  

Židovské otázky v tvorbě Vladimira Nabobova 

Židovská otázka v životě a tvorbě Nabokova je oblastí, jíž bylo dosud ze strany literární 
vědy, historie i kritiky věnováno málo pozornosti.5 Teprve v posledním desetiletí se právě 
reflexe židovské otázky ve spisovatelově tvorbě, stává aktuálním problémem západní i ruské 
literární vědy a literární historie.6  

V románech a povídkách ruského i amerického období Nabokov vytvořil unikátní galerii 
židovských postav. Kromě toho rozmístil do svých děl postavy, jež reprezentují veškeré 
spektrum vztahu občanů nežidovského původu k Židům, od judofobie po judofilii. Židovské 
téma, které se u Nabokova začalo postupně objevovat od počátku 30. let, dosáhlo vrcholu v jeho 
čtvrtém americkém románu Pnin. Už v předcházejících románech Dar (Dar, 1937), Skutečný 
život Sebastiana Knighta (The Real Life of Sebastian Knight, 1941) se židovské postavy 
střetávají s peripetiemi vyhnanství a katastrofami dvacátého století, nacismus a holokaust – smrt 
přátel a blízkých ve fašistických koncentračních táborech - přidaly však záhy židovské tematice 
Nabokova tragické rysy.  

23. července roku 1945 opublikoval americký časopis The New Yorker Nabokovovu 
povídku Double Talk , která byla později přejmenována na Conversation Piec (1945). V povídce 
je patrný vliv spisovatelovy fejetonistické tvorby počátku třicátých let minulého století. 
Hlavního hrdinu, ruského spisovatele-emigranta, pronásleduje dvojník, jenž je pravým 
protikladem spisovatele – je antisemitou a reakcionářem. Oba dva - dvojník i spisovatel - se 
ocitají v USA. Jako ve fantastickém hororu, kde se princip dobra ocitá v říši zla, se stane, že 
hlavní hrdina omylem přijímá pozvání určené svému pekelnému dvojníku. Ocitá se na 
podivném soiré, kde jakýsi Dr. Shoe, jenž se představí jako „Němec čisté bavorské krve  
a oddaný americký občan“7mluví o tom, že je potřeba poválečné pomoci ubohému 
zdevastovanému Německu. Dr. Shoe popisuje tragický úsek posledních let německé historie, 
přičemž záměrně zkresluje a lže. Mluví o „německých chlapcích, hrdě pronikajících do 

                                                 
v předchozích letech z ideologických důvodů vyjmuty z vědeckých fondů se mi však vyjevil Nabokovův román 
Pnin v novém interpretačním světle 

5 Z nemnoha publikací jmenujme alespoň stať L. KOSMANA: Vladimír Nabokov o Jerjestve (In: New American. 1. 
12. 1988, s. 47-48).  

6 Podnětná je především kapitola Jevrejskije voprosy v žizni i tvorčestve Nabobova z monografie M. D. Shradera. 
(In: SHRADER, M. D.: Nabokov: Themes and Variations. St.-Petersburg 2000, s. 250 - 270.). 

7 Cit. podle SHRADER, M. D.: Nabokov: Themes and Variations. St.-Petersburg 2000, s. 270, překlad z ruštiny:  
I. Ryčlová). 
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polských a ruských měst“, očekávajících od jejich obyvatel radostné přivítání. Místo toho však 
vidí, že ulice, „po kterých tak pyšně, tak sebejistě pochodovali, lemuje mlčící nehybný zástup 
Židů, hledících na ně s nenávistí, urážejících každého vojáka, který projde kolem.“8 Dr. Shoe 
vysvětluje, že „zpočátku se snažili (němečtí vojáci) přemoci tuto nenávist trpělivým 
vysvětlováním a drobnými projevy laskavosti. Ale zeď nenávisti, která je obestoupila, byla čím 
dál silnější. Nakonec museli vůdce vražedné a drzé koalice izolovat. Co jiného jim zbývalo?“9 
Lživý výstup Dr. Shoe nachází v auditoriu odezvu. „Robustní dáma, jež seděla s doširoka 
rozkročenýma nohama zvolala, že „každý rozumný člověk přece  

souhlasí /…/, že (Němci) jsou nevinní v tak zvaných zvěrstvech, jejichž značná část byla 
nejspíš vymyšlena Židy...“10 Nadšen pozitivním ohlasem, jehož se mu dostalo, Dr. Shoe,  
„s děsivým úsměvem“ pokračuje ve svých antisemitských lživých výpadech: „Je nutné vzít 
v úvahu /…/ bujnou židovskou obrazotvornost, která ovlivňuje americký tisk. Nelze také 
zapomínat, že existovalo množství čistě hygienických opatření, k nimž byla nucena přistoupit 
disciplinovaná německá armáda, majíce spoustu práce s mrtvými těly /…/“11  

Přestože děj povídky pokračuje, pro naše téma již není podstatný. Podstatný momentem je 
to, že Nabokov upozorňuje své čtenáře na možné budoucí snahy falzifikovat historii holokaustu. 
Povídka je jedním z prvních děl americké literatury reagujících bezprostředně po skončení  
2. světové války na holokaust. 

Pozvání na popravu (Priglašenije na kazň) - Nabokovův román předjímající tragické 
okamžiky dějin 20. století 

Pozvání na popravu je nevelký poslední rusky psaný Nabokovův román (knižně vyšel  
r. 1938 v Paříži). Jeho deformovaný vyšinutý svět připomíná svět Franze Kafky a předjímá 
hrůzné okamžiky dějin dvacátého století, které měly teprve přijít. Děj se odehrává ve 
fantastickém městečku, umělém fantazmagorickém městečku, jehož obyvatelé jsou povinni být 
plně transparentní a vzájemně zaměnitelní. Hlavní hrdina s bizarním jménem Cincinnatus C. je 
obviněn z nejstrašnějšího zločinu – „gnozeologické ohavnosti a neprůhlednosti“12 a za to, že  
v sobě ukrývá nějaké „osobní tajemství“,13 je odsouzen k trestu smrti. Od odsouzeného se žádá, 
aby se spolupodílel na vlastním konci, aktivně pomáhal při přípravě své vlastní smrti. 
Cincinnatus C. tancuje se žalářníky, projevuje vděčnost řediteli věznice za „překrásné podmínky 
pobytu ve vězení“,14 obdivuje se zručnosti svého kata a nakonec spěchá na vlastní popravu, jako 
by byl příjemně polichocen pozváním na… tanec.  

Tragičnost románu, působícího jako pitvorná groteska spočívá v tom, že deformovaný 
obraz si uchovává realistické rysy. Nabokov mistrně udržuje obraz absurdního světa na hranici 
bytí a nebytí. Pavouk visící v Cincinnatově cele je vyroben z mosazi, ale tká pavučinu, jako by 
byl živý. Ciferník na vězeňských hodinách nemá ručičky. Čas je odměřován smazáním  
a následným přemalováním hodinových ručiček do jiné polohy. Životy průhledných obyvatel 

                                                 
8 Cit. podle SHRADER, M. D.: Nabokov: Themes and Variations. St.-Petersburg 2000, s. 270, překlad z ruštiny:  

I. Ryčlová). 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 SHRADER, M. D.: Nabokov: Themes and Variations. St.-Petersburg 2000, s. 270, překlad z ruštiny:  

I. Ryčlová). 
12 NABOKOV, V.: Priglašenije na kazň. Kišiněv 1989, s. 647. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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jsou řízeny fotohoroskopem. Režim, který se může zdát komický naprostou hloupostí těch, kteří 
v něm vládnou, trvá na jediném principu: principu povinné spolupráce a spoluúčasti, byť by šlo 
o vlastní smrt.V tomto smyslu lze román Pozvání na popravu nepochybně považovat za 
protetické dílo, předznamenávající nejstrašnější část historie dvacátého století.  

Pozvání na popravu je román s motivem fantastickým, avšak podstatně méně 
fantastickým než skutečná historie totalitních režimů našeho století. Děsící moc vládnoucí 
mašinérie Nabokov personifikuje obrazem neskutečného přízraku, chiméry. V řecké mytologii 
byly chiméry mnohohlavé obludy, jež byly tvořeny částmi těl různých zvířat tak, aby jako celek 
působily co nejhrozivěji. Přízračná moc chimér však byla omezená, pomíjivá v čase, čímž je 
autorem symbolicky vyjádřena víra, že nadvláda hrůzného režimu a jeho ideologie jednou 
skončí.  

Židovská otázka v Nabokovově biografii 

Pro hlubší porozumění tomuto tématu Nabokovovy tvorby je důležité zasadit látku do 
biografických souvislostí s životem autora. Nabokov poznal nejrůznější typy židovských 
charakterů zejména v ruském emigrantském prostředí, v němž se octnul po revoluci. 15  

Příčiny vedoucí ke sblížení Nabokova s představiteli ruského židovstva ve vyhnanství jsou 
dvě. Jedna z nich měla historický charakter: vysoké procento Židů mezi ruskými emigranty, 
kteří navíc hráli důležitou roli v politických a kulturních organizacích emigrace. Celá řada 
významných nakladatelství patřila židovským rodinám a několik významných liberálních 
tiskovin (např. Ruľ) bylo redigováno Židy. Nabokov prožil v Evropě téměř dvacet let a sblížil se 
s mnoha Židy, kteří byli významnými postavami ruské kultury. V této souvislosti je třeba 
vzpomenout Ilju Fondaminského, známého a vlivného mecenáše, jenž byl zároveň andělem 
strážným a hlasatelem Nabokovova talentu v Paříži. Po příjezdu do USA se Nabokov spřátelil  
s celou řadou amerických Židů-intelektuálů, včetně význaných spisovatelů a literárních vědců.  

Druhou příčinou byl sňatek s Věrou Slonimovou (1925), po jejímž boku prožil Nabokov 
celý svůj život. Komentátoři, objektivní i ti zatížení rasovými předsudky, zdůrazňovali, jak 
velkou měrou ovlivnilo židovství Věry Nabokovové život a tvorbu jejího muže. Kromě těch, 
kteří v ní viděli Nabokovovu „židovskou múzu“, se našli i takoví, co psali, že „Nabokovův 
talent vyschnul pod židovským vlivem Věry“ 16 a mstivě ji obviňovali, že způsobila jeho přerod 
v „neruského“ spisovatele. Jedna z emigrantských korespondentek, Zinaida Šachovská, ve 
francouzském tisku opublikovala rozsáhlou stať, v níž byl Nabokov napaden, že od té doby, co 
se oženil, naprosto „zžidovštěl“. Šovinistické živly v emigraci považovali Nabokova za 
„položida“ nejen kvůli jeho sňatku, ale také proto, že v běžném životě i ve svých dílech 
Nabokov, stejně jako jeho otec, otevřeně vystupoval proti antisemitismu. Žijíce v Německu 
třicátých let s ženou-Židovkou a synem-Židem, Nabokov měl opodstatněný důvod bát se nejen o 
jejich životy, ale také o život vlastní. Záhy poté, co Německo po nástupu fašismu v Evropě roku 
1937 opustil, objevil se v berlínských profašistických novinách „Novoje slovo“ článek s názvem 
Literární plenky, v němž byl Nabokov, společně s jinými židovskými umělci, na dálku odsouzen 
k trestu smrti. Stálo v něm: „Špinavé plenky s obrázky geniálních Šalamounků vyrostly  
v obrovskou a páchnoucí hromadu hadrů, dávno připravenou pro dobře roztopenou prádelnu. 

                                                 
15 Nabokovův otec, právník ve vyšších státních službách, přesvědčený liberál, byl v roce 1917 členem Prozatímní 

vlády. Po definitivním převzetí moci bolševiky roku 1919 rodina a s ní i mladý spisovatel opouští Rusko  
a usazuje se v Berlíně. 

16 Viz ŠACHOVSKAJA, Z.: „V poiskach Nabokova“. Paříž, 1979.  
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Tam, ve vařících kotlech, budou smyty dočista všechna tato prostná pánů Sirinů (tenkrát 
Nabokov ještě publikoval pod tímto jménem), Chagallů […] a stovek jiných. A potečou všechna 
tato geniální díla tam, kam stéká veškerá špína, aby otevřely přístup svěžímu nácionálnímu 
umění“.17  

Také po příjezdu do USA se Nabokov setkal s jemu již dobře známým antisemitismem 
nejen v prostředí ruských emigrantů, ale i americké inteligence. Když ve čtyřicátých letech 
cestoval po Americe, setkával se často s vývěskami „Gentile Clientele Only“ visícími nad 
dveřmi restaurací. Co se týče Nabokovova náhledu na židovskou otázku, byl jeho postoj 
ovlivněn v neposlední řadě také výchovou: spisovatelův otec v předrevolučním tisku mnohokrát 
vystoupil proti antisemitismu, čímž si získal uznání v židovské komunitě a zároveň vysloužil 
odmítavý postoj velkoruských šovinistů.  

Myšlenková substance románu Pnin 

Když vyšel Pnin roku 1958 v Americe, ohlasy na něj byly vynikající. Pravdou však je, že 
aby si čtenář mohl skutečně vychutnat toto rozsahem nevelké dílo působící dojmem nenáročné 
humorně laděné prózy, aby je pochopil ve všech jeho významových rovinách, musí číst velmi 
pozorně a mít za sebou určitou průpravu získanou čtením jiných Nabokovových děl. 
Protagonista románu Timofej Pnin je plachý a neprůbojný, naprosto nevybavený pro americký 
způsob života. Na své americké kolegy působí jako podivín a zdroj komických historek: žije  
v jakémsi omezeném prostoru ruské literatury, nejraději se uchyluje do univerzitní knihovny  
a svého skriptoria, kam si odnáší zaprášené exempláře knih. Nabokov líčí svého hrdinu se 
zjevnými sympatiemi, mohli bychom bez nadsázky říci, že přímo láskyplně: stejně jako on,  
i Pnin se narodil v Petrohradě, opustil po revoluci Rusko, žil v Evropě a potom odjel do 
Spojených států, má americké občanství a přednáší ruskou litearturu na univerzitě. Studenti ho 
měli rádi pro jeho „nezapomenutelné odbočky, kdy si sundával brýle, aby se rozzářil nad 
minulostí“. Všechny příhody „ubohého Pnina“, jak Nabokov-vypravěč příběhu svého hrdinu 
nazývá, jsou podány humorně, jedná se vlastně o sérii umně vystavěných komických epizod.  

Jednou někdo řekl, že dobrým čtenářem Nabokova by mohl být jen jiný Nabokov. Měl 
pravdu, protože za sebevědomou apoteózou tvůrčího potenciálu, působící často tak chladně 
dokonale, bývá v jeho tvorbě vždy skryto daleko víc. V tomto případě je do textu s rafinovaností 
autorovi vlastní vpletena do široké sítě motivů jedna z nejstrašnějších historických zkušeností 
20. století, téma jež se ho dotklo osobně, díky včasnému opuštění Evropy nikoli však tragicky – 
téma holokaustu. Pnin, jehož zvláštní typ podivínské existence v minulosti, jeho bizarní osobní 
život, vyvolávají na tváři čtenáře úsměv, je dán tragickým scénářem, v němž všechno, co bylo 
pro jeho život podstatné, už se stalo. Když byl Pnin mladý, měl velkou lásku, Miru Běločkinu, 
revoluce a občanská válka je však rozdělila; později Mira zahynula v nacistickém 
koncentračním táboře. Židovské téma v románu kulminuje v momentě, kdy je Pnin, stižen 
srdečním záchvatem, nucen usednout na jedné z mnoha emigrantských sešlostí na lavičku a 
jaksi naprosto mimochodem se při společenské konverzaci od skupinky nic netušících ruských 
židovkých emigrantů dozvídá o Mirině osudu. Situace je ve znamení jakéhosi absurdního 
černého humoru: nikdo netuší, že Pnin má srdeční záchvat, domnívají se, že je zmožen 
konzumací alkoholu, kolem probíhá večírek... „Aby mohl racionálně existovat, naučil se Pnin 
během posledních deseti let na Miru Běločkinu nevzpomínat – ne proto, že by vzpomínka na 
mladickou lásku, banální a krátkou, sama o sobě ohrožovala jeho duševní klid […], ale proto, že 
                                                 
17 In: „Nové slovo“. 20. Března 1938, s. 7. 
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pokud by si položil ruku na srdce, musel by si přiznat, že žádné svědomí, a tedy ani žádné 
vědomí, nemůže existovat ve světě, kde jsou možné takové věci jako Mirina smrt.“18  

Nabokovův popis variant scénářů smrti Miry Běločkinové, které se jako nekončící filmová 
smyčka odehrávají v Pninově mysli, patří bezesporu k nejpronikavějším stranám světové 
literatury o holokaustu. 

…Bylo nutno zapomenout – jelikož se nedalo žít s pomyšlením, že tak půvabnou, křehkou 
mladou ženu s těma očima, tím úsměvem, na pozadí těch zahrad a sněhu, odvezli v dobytčím 
vagóně do vyhlazovacího tábora a vstříkli jí do srdce smrtící fenol, do toho vlídného srdce, 
jehož tlukot byl v soumračné minulosti slyšet pod přitisknutými rty. A jelikož nebylo přesně 
známo, jak skutečně zemřela, umírala Mira v jeho představách množstvím smrtí a nesčetněkrát 
procházela vzkříšením, jen aby zemřela znovu a znovu, odváděná zdravotní sestrou, očkovaná 
nějakým hnusem, bacily tetanu, rozdrceným sklem, trávená kyanovodíkem ve falešných 
sprchách, upalovaná zaživa v jámě na hranici bukového dřeva polité benzínem. Podle mínění 
vyšetřovatele, s nímž Pnin náhodou mluvil ve Washingtonu, bylo bezpečně potvrzeno jenom to, 
že vzhledem k její slabé konstituci ji nemohli použít pro fyzickou práci (přestože nadále  
s úsměvem pomáhala jiným Židovkám), a tak byla určena k likvidaci a spálena jen pár dní po 
příjezdu do Buchenwaldu, v překrásné lesnaté krajině se zvučným jménem Grosser Ettersberg. 
Je to asi hodina pěšky z Výmaru, kde se procházeli Goethe, Herder, Schiller, Wieland, 
nenapodobitelný Kotzebue a další. „Aber warum – ale proč,“ naříkal doktor Hagen, 
nejlaskavější člověk na světě, „proč se musel ten hrozný tábor stavět tak blízko!“ – protože se 
skutečně rozkládal blízko, pouhých osm kilometrů od kulturního srdce Německa – „toho národa 
univerzit“, jak se elegantně vyjádřil rektor Waindellské univerzity, proslulý svými mots justes, 
když analyzoval situaci v Evropě ve slavnostním projevu na konci posledního akademického 
roku, v němž také složil poklonu další mučírně, „Rusku – té zemi Tolstého, Stanislavského, 
Raskolnikova a dalších velkých a dobrých lidí“.  

Pnin zvolna kráčel pod velebnými sosnami. Nebe umíralo. Nevěřil v autokratického Boha. 
Věřil však, tak trochu, v demokracii duchů. Duše mrtvých se možná sdružují ve výbory, které na 
nepřetržitých zasedáních rozhodují o osudech živých. 

Začali ho rozčilovat komáři. Čas na čaj. Čaj na partičku šachů s Chateauem. Ten podivný 
záchvat pominul, Pnin už mohl opět dýchat. Na vzdáleném pahorku, právě tam, kde před pár 
hodinami stál Graminějův malířsk stojan, se na pozadí řeřavého nebe rýsovaly profily dvou 
tmavých postav. Stály blízko sebe, obrácené k sobě obličeji. Od cesty se nedalo určit, jestli je to 
dcera Porošinových se svým kavalírem, Nina Bolotovová s mladým Porošinem, anebo pouze 
symbolický pár, který lehká umělcova ruka umístila na poslední stránku Pninova pohasínajícího 
dne...19  

Podle prvního Nabokovova biografa A. Fielda spisovatel v 70. letech uvažoval o tom, že 
napíše samostatné dílo o nacistických koncentračních táborech: „Cítím vůči tomuto tématu pocit 
zodpovědnosti a časem se k němu vrátím. A pojedu tam, kde byly německé vyhlazovací tábory, 
prohlédnu si je a napíšu strašnou obžalobu.“20 v roce 1960, jednašedesátiletý Nabokov opouští 
Ameriku, zemi, ve které sice vyrostla jeho literární sláva, ale jejíž hektické životní tempo, shon 
a ruch stárnoucího spisovatele již poněkud unavuje. Klid nalézá ve švýcarském Montreux. I zde 
je však v centru pozornosti médií: jeho jméno se často objevuje v tisku, veřejně vystupuje. Na 
otázky žurnalistů: co ho přimělo k rozhodnutí opustit Ameriku, která mu nyní, řečeno 
novinářským jazykem, ležela u nohou?, proč si vybral právě Švýcarsko?, odpovídal vyhýbavě. 

                                                 
18 NABOKOV, V.: Pnin. Paseka 2001, s. 124, překlad: P. Dominik. 
19 NABOKOV, V.: Pnin. Paseka 2001, s. 125, překlad: P. Dominik. 
20 FIELD, A.: The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York 1986, s. 104. 
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Důvody svého pobytu ve Švýcarsku označoval za „čistě osobní - rodinné a částečně pracovní, 
takové, jakými je například hledání jistých informací, které jsou nezbytné pro napsání jisté 
knihy.“ 21 Dáme-li si tyto Nabokovovy opatrné výroky do souvislosti se skutečnostmi 
zachycenými ve spisovatelově životopisu, které jsem uvedla výše, jako jeden z možných důvodů 
Nabokovova pobytu ve Švýcarsku se nabízí domněnka, že shromažďoval materiál na dílo  
o nacismu a holokaustu. Bylo-li tomu skutečně tak, pak bylo Švýcarsko místem spisovateli 
maximálně vyhovujícím: svojí polohou blízkou Německu umožňovalo dobrý přístup  
k informacím a zároveň dostát Nabokovovu předsevzetí, že se do země, v níž bylo možné něco 
tak zrůdného jako fašismus, nikdy zpátky nevrátí. 22 

Shrnutí 

Interpretační přístupy k Nabokovovým textům ponejvíce vycházejí ze skutečnosti, že jde  
o spisovatele považovaného za mistra hry s literárními tvary a žánry, jakožto i tématy a motivy. Tuto 
skutečnost svým příspěvkem nezpochybňuji, ba právě naopak. Záleží však na interpretovi a jím 
zvolené interpretační metodě, jak si s touto nelehkou hrou poradí. Domnívám se, že tradiční 
intertextová metoda, tak často aplikovaná na výklad právě Nabokovových textů, neumožňuje 
proniknout do hloubky, k významům skrytým pod narativní maskou díla. Na románu Pnin jsem se 
tento fakt snažila doložit. Ze skutečností, jež jsem ve svém příspěvku nastínila, vyplývá, že do 
úsměvného vyprávění o podivínském profesorovi zašifroval Nabokov nejen sám sebe, ale celý svůj 
filozofický systém reflektující realitu, která spisovatele obklopovala. Teprve hermeneutická metoda 
spolu s metodou biografickou však napomohly, jak bylo demonstrováno výše, najít cestu vedoucí 
k objevení etického přesahu tohoto díla. Aktivní spoluúčast na „rozmluvě“ s textem, interpretace 
skrze porozumění celku životních souvislostí, v nichž vznikal, umožnily odkrýt jeho smysl. Téma si 
dovolím uzavřít slovy samotného autora, která zazněla v interview z roku 1971: „nejdůležitější věcí, 
o kterou prosím vážené kritiky je, aby byli natolik vnímaví, aby pochopili, že ať použiji jakýkoli 
tróp, mým cílem není vytvořit něco, co je ukázkově duchaplné nebo groteskně nedořčené, ale je jím 
vyjádření pocitů a myšlenek, maximálně pravdivě a jasně.“23  

Summary 

The paper focuses on the interpretation of the Vladimir Nabokov novel Pnin and is based 
above all on the assimilation of facts Maxim D. Shrayer worked out towards the given theme in 
the treatise Nabokov: Themes and Variations (Academic Project, St. Petersburg, 2000). The 
facts contained in the paper (the Jewish issue in the writings of V. Nabokov, the Nabokov novel 
Invitation to a Beheading, the anticipatory tragic moments of the historic 20th century, the 
Jewish issue in the Nabokov biography, etc.), leads to the serene narrative of the odd professor 
Pnin enciphered not only by Nabokov himself but his entire philosophical system reflecting 
reality, which circumfused the writer. Only the hermeneutic method along with the biographical 
method helped find the way leading to the discovery of the ethnic overlap of this work: this is 
the topic of the holocaust that is condensed in the novel on extremely small text platforms. The 
                                                 
21 Interview pro časopis Playboy. 1964, leden.  
22 Viz LEVING, JU.: Litěraturnyj podtext palestinskogo pisma Vl. Nabokova. In: Novyj žurnal. 214. New York 1999, 

s. 123 - 124.  
23 NABOKOV, V.: Strong Options. New York 1971, s. 179. (Cit. podle SHRADER, M. D.: Nabokov: Themes and 

Variations. St.-Petersburg 2000, s. 11, překlad z ruštiny: I. Ryčlová.). 
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active participation in the "dialogues" with text and interpretation via the understanding of the 
entire chain of events of life from which the novel arose made it possible to discover its deep 
philosophical meaning. 

Literatura 

 1. ALEKSANDROV, V.: Nabokov’s Otherworld. Princeton University Press, 1991. 
 2. BARABTARLO, G.: Phantom of Fact: A Guide to Nabokov’s Pnin. Ardis 1989. 
 3. BOYD, B.: Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton University Press, 1991. 
 4. CONNOLLY, J.: Jewish Questions in Nabokov’s Art and Life. In: New Perspectives. 

Cambridge, 1999, 73 – 79. 
 5. DIMENT, G.: Pniniad. University of Washington Press 1997. 
 6. FIELD, A.: The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York 1986.  
 7. NABOKOV, V.: Sobranije sočiněnij v pjati tomach, t. III. St.-Peterburg 1997. 
 8. NABOKOV, V.: Pnin. Paseka 2001, s. 124. (Překlad: P. Dominik.) 
 9. NABOKOV, V.: Pro et contra. St.-Peterburg 1977. 
10. SHRAYER, M.: Nabokov: Themes and Variations. St.-Petersburg 2000, s.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 209

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název:   STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA    
   METODOLOGIE A THEURGIE  

HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II 
Katedra:  slavistiky 
Vedoucí katedry: doc. PaedDr.Blažena Rudincová, CSc. 
Vydavatel:  Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 
Počet stran:  209 
Náklad:  50 ks 
Vydání:  první 
Rok:   2009 
Tisk:   REPRONIS Ostrava  
Editor:   PhDr. Jan Vorel, Ph.D.  
Návrh obálky:  Markéta Kobierská 
 
Za obsah a jazykovou správnost odpovídají autoři příspěvků.  
 
© Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

Sborník vychází jako supplementum recenzovaného vědeckého časopisu  
STUDIA SLAVICA XIII 
ISSN 1803-5663 
ISBN 978-80-7368-528-7 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.575 x 9.213 inches / 167.0 x 234.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20080724100243
       663.3071
       SKRIPTA
       Blank
       473.3858
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     322
    
     None
     Down
     130.3937
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     32.2866
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     25
     209
     208
     209
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


