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K metodologii humanitních věd na FF OU  

Setkání badatelů – filosofů, literárních vědců, filosofujících přírodovědců, 
právníků i spisovatelů přemýšlejících o otázkách spjatých s metodologií umění 
interpretace slovesnosti, uměleckého i filozofického textu se konají v dvouletém 
časovém rozmezí na FF OU v Ostravě již od r. 2005. Materiály z těchto setkání 
jsou zveřejňovány v monografických publikacích Studia humanitatis – ars 
hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace (první 
vyšla v r. 2006 [Universitas Ostraviensis 2006], druhá [obsahující materiály  
z konference konané v r. 2007] v r. 2009 [Universitas Ostraviensis 2009], třetí  
[z konference konané v r. 2010] v r. 2011 [Universitas Ostraviensis 2011], čtvrtá 
obsahuje příspěvky přednesené na konferenci v r. 2012).  

Zkoumání autorů a autorek směřovalo k následujícím tematickým okruhům: 
filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, interpretace  
a americký dekonstruktivismus, život jako hermeneutická a biologická kategorie, 
„ztvárnění života“ v historickém románu, „vnitřní forma“ a „duchovní zření“ 
uměleckého artefaktu, otázky hermeneutické interpretace v literárněvědné rusistice  
a slavistice. Osobitá pozornost byla věnována hermeneutické interpretaci práva 
(místo a úloha právní hermeneutiky v právním myšlení) ale i teorii vědeckých 
informací jak v humanitních, tak i přírodních vědách. Prokazuje se tedy univerzální  
a přitom diferencující charakter hermeneutických postupů, které jsou aplikovatelné 
nejen ve světě vědy a umění, ale i praktického společenského života.  

Účastníci konferencí promýšleli v průběhu let otázky filozofické, 
literárněvědné a archetypické hermeneutiky v interpretačním aktu: věnovali 
pozornost konstituování i proměnám umění interpretace v jeho dějinném vývoji 
(mj. i přínosu slovanských i západních myslitelů metodologii „ars interpretandi“  
v minulosti i současnosti), řešili problematiku provázanosti poznatků humanitních, 
sociálních a přírodních věd (život jako hermeneutická a biologická kategorie, 
„eidetická biologie“) ve výkladu jevů bytí i uměleckého procesu. Soustavná 
badatelská pozornost byla a je věnována kontinuitě vědeckého poznání v oblasti 
hermeneutické interpretace práva (místo a úloha právní hermeneutiky v právním 
myšlení), teorie informace jak v humanitních, tak i v přírodních vědách. Účastníci 
konferencí rovněž studovali a odkrývali myšlenkový přínos nezaslouženě 
zapomínaných myslitelů (mj. V. Hoppeho), kteří vnesli do umění 
hermeneutického výkladu i do samotné theurgie bytí podnětné duchovědné 
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impulsy, směřující k dalšímu rozpracování teorie komplexní interpretace 
filozofického, právního, historického a literárního textu.  

Ukazuje se, že soustavnou badatelskou pozornost vyžaduje problematika 
aplikace aprobovaných i inovovaných metodologických a interpretačních postupů 
při filosofické reflexi jsoucna, jevů uměleckých děl (od teorie archetypů, přes 
teorii „fraktálů“ až po jev synestézie uměleckých tvarů), jeho vývoje (fenomén 
„chaosu“, „bifurkace“ evolučního procesu aj.) a také postavení tvůrčího ducha  
v chodu světa vůbec. Nicméně, hledání „duše“ díla, tvůrčího aktu i kulturních 
epoch (O. Spengler) v procesu jejich duchovního poznání („synésis pneumatiké“), 
tj. i poznání pravdy jsoucna a „smyslu“ jevů bytí, dění světa i proměn umění, 
poznání vycházející z reflexe archetypové hermeneutiky (C. G. Jung, J. Hillman)  
a také z kontemplací estetiky teologické (T. Špidlík, M. Altrichter) vtiskující 
výkladu uměleckého díla hlubinný duchovědný rozměr, nadále zůstává 
badatelským programem i soudobé „techné hermeneutiké“.  

Vědecké sympozium, které se konalo v květnu r. 2012 (9.–10. 5.) na FF OU, 
pokračovalo v stimulování myšlenkové energie přemýšlivého mezinárodního 
„kolektivu tvořivých duchů“, který se konstituoval jako „svobodné duchovní 
centrum“ ve sféře „techné hermeneutiké“ jak při řešení komplexu otázek 
hermeneutické interpretace konkrétního textu (provázanosti různých druhů  
a forem umění i filozofického, uměnovědného, historického, právního, esteticko-
teologického a diskursivního myšlení). Hermeneutické úsilí postihnout smysl bytí, 
výtvorů umění a kultury i dění světa vedla kolektiv organizátorů sympozia k tomu, 
aby jeho účastníci vedle permanentního promýšlení obecných teoretických 
aspektů a metodologie umění interpretace obraceli pozornost k analýze 
konkrétních otázek procesu tvoření – ať už ve filozofii či umění (morfologie, 
evoluce uměleckých forem či tvůrčích osobností) nebo v úvahách o etickém 
charakteru, dějinných paradoxech i směřování soudobé civilizace. Mravní 
dimenze vědeckého bádání tak nezbytné v době duchovní krize současného světa 
jsou podmínkou existence a rozvoje „artis hermeneuticae“. 

 
prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.,  
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.,  
doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 
PhDr. Jan Vorel, Ph.D. 
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Kultura a „duchovnost“.  
Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace 

Miroslav Mikulášek 

The Phenomenon of Spirituality in the Battle of Civilization and Culture 
 

Abstract: The article presents thoughts on the destiny of culture perceived through their 
historical development and disputes over the cardinal phenomena of the present day – the 
civilization (with its irreligiousness, "the gospel of insatiability", "the man of the crowd") and 
culture (=refugium for spirit, memory and wisdom of ages). The author postulates the return of 
society to the ethics of the Holy Scripture, especially the New Testament. Without it the culture 
ends up in the chancery of technocratic, technogenous and dehumanised civilisation. 
 
Key words: civilisation (the battle for the existence, "profit", spiritual crisis, ethical atrophy, 
"the insatiability gospel", "diatriba", "the spirit of unthoughtfulness", the consumer way of life, 
the irreligiousness of the postmodern era), culture, ("philokalia", memory, and the wisdom of 
ages, the refugium for spirit, "sense", the connection between noosphere and pneumatosphere in 
art), the continuity of Ancient and Christian spiritual tradition, ethical and social renaissance of 
society and culture (the extinction of creativity, religiousness of the present era, the division of 
knowledge into "erudition" and "spirituality"). 

 
Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Slavonic Studies, e-mail: 
MiroslavMikulasek@seznam.cz  

 

„Věk pomíjí, a jiný věk nastává, 

ačkoli země na věky trvá.“ 

Kaz 1, 4 

„Co platno člověku, kdyby celý svět získal, 

na duši však škodu utrpěl?“  

Mt 16, 26 

„Člověk má přece zajisté ještě duši 

a není jen politickou ovcí.“ 

C. G. Jung (GW X, s. 587) 
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„Když pozorujeme dějiny lidstva,“ psal svého času C. G. Jung, „vidíme jen 

samotný povrch událostí, a to zkresleně v kalném zrcadle tradice. Co se ale 

skutečně stalo, to pátravému zraku historika uniká, neboť vlastní historické dění 

zůstává hluboko skryto – všemi prožito a nikým nepovšimnuto. Je to ten 

nejosobnější, nejsubjektivnější duševní život a prožitek. Války, dynastie, sociální 

převraty, dobývání, náboženství jsou nejkrajnější symptomy skrytého duševního 

chování jedince, které si on sám neuvědomuje, a proto není ani žádným 

dějepiscem zapsáno; zakladatelé náboženství jsou možná ještě těmi, u nichž se lze 

nejvíc poučit. Velké události světových dějin jsou v podstatě hluboce 

bezvýznamné. Podstatný je jen subjektivní život jedince. Ten jediný tvoří dějiny, 

jenom v něm se zprvu odehrávají všechny velké proměny a budoucnost i veškeré 

světové události pocházejí ve svém nesmírném souhrnu v posledku z těchto 

skrytých zdrojů jedince. Ve svém nejsoukromějším nejsubjektivnějším životě 

dobu nejen trpně snášíme, ale jsme i jejími tvůrci. Naše doba – to jsme my.“1  

 Podstatný je vskutku „subjektivní život jedince“, „velké události světových 

dějin“ jsou však produktem, vyústěním skrytých vektorů jeho vůle, 

„pasionarismu“ (viz L. Gumiljov2), volního puzení, které určuje běh a stav světa, 

civilizace, v níž žijeme. Složitým fenoménem dnešního světa se stává prohlubující 

se svár civilizace a kultury,3 materiálního a duchovního principu, utvářejícího 

                                           
1 JUNG, C. G. Slova duše, 34–35. 
2 „...я размышлял об истории, и мне пришла в голову такая мысль; почему Александр 
Македон-ский не ограничился завоеванием прибрежных областей Малой Азии, которые 
стоило частью захватить для Македонии (Ионию, например), но двинулся в саму Персию, 
в Среднюю Азию и даже в Индию? Смысл-то у него был какой-нибудь? Ни малейшего. 
Ни малейшего смысла ни у него, ни у его войска не было! Войско просто не хотело идти 
на восток! Но что-то их повлекло. Каков был мотив этого поведения? – спросил я себя.  
И вот тогда мне открылось явление, кото-рое впоследствии я назвал ,пассионарность' (от 
латинского passio – страсть), то есть мощный импульс, который толкает человека  
к получению совершенно ненужных ему благ, в частности посмертной славы. Потому что 
ничего, кроме этого, Александр Македонский не мог получить и ни на что больше не 
рассчитывал...“; viz Законы времен. Беседа корреспондента Евг. Канчукова с Львом 
Гумилевым.  
3 Vazba civilizace a kultury poutá pozornost vědců (historiků, sociologů, politologů, 
uměnovědců aj,) zejména od poč. 20. st. (M. Weber, E. Durkheim, O. Spengler, P. Sorokin,  
A. Toynbee, C. Quigley, F. Braudel, S. P. Huntington aj.). Zvl. problém „osudu“ kultury 
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lidské bytí. Peripetie sváru civilizace a kultury zneklidňovaly myslitele i umělce 

už od přelomu 19. a 20. st.. V druhém desetiletí 20. st. zatěžkal mysl inteligence 

filosof dějin a kultury O. Spengler knihou Untergang des Abendlandes (Zánik 

Západu, 1918-1920) poznamenanou kulturně historickým pesimismem 

v interpretaci dějinného pohybu kultury. Spenglera, stejně jako jiné filosofy  

i umělce (Wittgenstein, Wölfflin, Taine, Toynbee, Th. Mann), znepokojoval osud 

kultury v silokřivkách vědeckotechnického rozvoje. Domníval se, že v 20. st. bude 

v západním světě dovršen přechod kultury, který započal VFR, v civilizaci, ve věk 

vyznačující se ireligiozitou, „extenzivní politikou“ a absencí duchotvorného, 

tvořivého momentu; civilizaci spojoval s odumíráním tvůrčí energie v duši 

člověka. I K. Jaspers soudil o historickém vývoji západní filosofie, že „od 20. 

století se stupňuje zapomenutí oněch tisíciletých základů (dějin filosofie – M. M.) 

ve prospěch rozptýleného technického vědění a konání, vědecké pověry, 

iluzivních jednostranných cílů, pasivní bezmyšlenkovitosti“.4  

V různých příručkách je civilizace charakterizována jako „vysoký stupeň 

vývoje společnosti, kultury a technologie“, jako „souhrn hmotných a duchovních 

projevů a hodnot v dané vývojové epoše“5; jde ovšem o to, jaký integrální princip 

                                           
(kulturní entity) uvnitř „civilizace“ se stává jádrem sváru názorů na dané entity (ať už je sama 
„civilizace“ nazírána jako „univerzální světová civilizace“ či řetěz, sled „civilizací“ od 
nejstarších dob: „Němečtí myslitelé devatenáctého století...důrazně rozlišovali mezi ,civilizací', 
do které spadala mechanika, technologiie a hmotné faktory, a na druhé straně ,kulturou', která 
označovala hodnoty, ideály i vyšší intelektuální, umělecké a morální kvality společnosti. 
V německém myšlení toto rozlišení přetrvává dodnes, avšak nikde jinde se neuchytilo,“ soudí 
americký politolog S. P. Huntington; podle něho „snahy rozlišovat mezi civilizací a kulturou 
vyzněly naprázdno a všude kromě Německa panuje obecná shoda s Braudelovým tvrzením, že 
,chtít po německém způsobu odlišovat kulturu od jejího základu, jímž je civilizace, je klamné“ 
(Huntington, S. P.: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Rybka Publishers, 
Praha 2001, 32; cit. Braudel, F.: On History [Chicago: University of Chicago Press, 1963, 205]). 
Vskutku, není třeba „odlišovat kulturu od jejího základu“, ale pochopit proměny jejích podob 
uvnitř dané civilizace, ať už jde o její „univerzální“ světovou formu či stadiální „epochu“ 
(formaci) společenského vývoje. Závažnější v pro-cesu poznávání substance provázanosti 
civilizace a kultury se jeví odkrývání „duše“ kultur uvnitř dané civilizace, o což usiloval  
O. Spengler ve své proslulé knize Untergang des Abendlandes (1911–18).  
4 JASPERS, K. Úvod do filosofie, s. 102. 
5 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 1. s. 377–378. 
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tuto sféru existence lidstva prostupuje a tvoří její páteř – zda duchovní, etický, 

nebo hrubě materialistický, komerčně standardní, technokraticky a technologicky 

založený.6 Ve velkých kulturních epochách šlo vždy o to, usměrnit lidský život 

nikoli k anestetikům a citovým náhražkám, ale k smysluplným činnostem 

rozšiřujícím prostor lidského bytí, k prolnutí „noosféry“ a „pneumatosféry“.  

Obsahově jednostranně orientovaná technická civilizace, nastolující 

technogenní, technokratický a konzumní model organizace života společnosti, 

vykazuje nebezpečí ztráty duchovního principu, duchovní kultury. Civilizace s její 

vědeckou exaktností, ireligiózním, chladným praktickým rozumem produkuje 

„davového člověka“, který staví v životě na první místo hmotný blahobyt, 

preferuje komfort, peníze, pohodlí, computery a ústředním zájmem života činí hru 

a sport, podněcuje animální život bez kontemplace, „lživé blaho“ „obžerství“ 

(„edite, bibite, post mortem nulla voluptas“ [L. Klíma7]) a program „carpe diem“: 

„pozemský život, jídlo a peníze mají být naším ideálem?“ (E. Rádl8).   

Nikoli civilizace, ale kultura („souhrn projevů duchovního vývoje“9) – jako 

paměť a moudrost věků, refugium i „iniciace“ ducha (podle E. R. Curtiuse) – 

probouzí mravní odpovědnost člověka, kultivuje duchovní dědictví předků: 

„Kultura je založe-na na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim 
poskytuje“ (A. de Saint-Exupéry10), usiluje lidské plemeno „zušlechtit“, nikoli 

„vykrmit “.11 

Fáze dějinné „inerce“ ve vývoji „etnosu“, v níž se stabilizuje ekonomika, 

upevňuje zákonnost, roste vzdělanost a zvedá se kultura (viz úvahy  

L. Gumiljova12), není zbavena problémů, je provázena neklidem a poznamenána 

disipací tvůrčí energie, a atrofií smyslu pro hodnoty zvl. duchovního rázu = 

signalizuje jev genepistáze (ustrnutí ve vývoji), ustrnutí duchovního a mravního 

                                           
6 Viz i knihu francouzského filosofa, historika a estetika H. Taina (1823–1893) Filosofie umění 
z r. 1865 (TAINE, H. Filosofie umění, s. 348–349). 
7 KLÍMA, L.  Vteřina a věčnost, s. 46–48. 
8 RÁDL, E. Útěcha z filosofie, s. 61. 
9 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s 49. 
10 SAINT-EXUPÉRY, A. de. Citadela, s. 41. 
11 Dtto, 128. 
12 Viz rozhovor L. Gumiljova a J. Kančukova s. 3–9.  
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života society včetně její kreativity vůbec. Myslitelé 19. a 20. st. vycítili 

symptomy duchovní stagnace doby, v níž žili: o eskalaci „věku podnikání  

a hospodářského rozmachu“ (patrném zvl. v Itálii už koncem 13. st.13),  

o prosazujícím se „duchu výdělkářství“, „výdělečném zájmu“ své doby psal už 

v 70. letech 19. st. J. Burckhardt.14 „Duch peněz nepozorovaně proniká do všech 

forem existence národů...“, nikoli jen jedince, konstatoval v letech 1911–18  

O. Spengler15. O reálných problémech organizace světa majících svůj původ mj.  

v „mezinárodním rozdělení majetku“ psal v r. 1933 A. N. Whitehead.16 

„Magnetické pole sociálních vztahů a zájmů“ = honba za „ziskem“ „rasy 

chamtivé“ (Novalis), zbohatlíků, vyznávajících „Evangelium nenasytnosti“17  

(= „draví sobci“, jež „žene... bezuzdná chtivost, rivalita, nenávist, destrukce“18), 

utilitarismus, vedoucí k „vymývání mozků“ a „pustošení ducha“ davu (ve starém 

režimu „politikou“, v nové době „zevním humbukem“ komerčního umění – 

plytkými „šou“, „hrami“ [analogie starověkého „panem et circenses“] a zvl. 

                                           
13 „Až do té doby byla výdělečná činnost vázána stavovskými výsadami a cechovními 
předpisy,“ psal v letech 1947-49 R. Guardini, „a církevní zákaz úrokování znemožňoval 
nezbytný předpoklad hospodář-ské podnikatelské činnosti, totiž úvěrový systém; nyní se honbě 
za ziskem dostává volného pole a stá-vá se sama sobě smyslem. Její meze vytyčuje již jen velice 
pružný étos a předpisy právního řádu, ak-ceptujícího hospodářskou soutěž. Vzniká kapitalistický 
hospodářský systém, v němž každý smí vlast-nit tolik, kolik dokáže získat při dodržování 
platných právních předpisů. Jeho výsledky v oblasti tvorby a rozdělování statků jsou nesmírné. 
Majetek rozbíjí dosavadní sociální řády a otevírá přístup k funk-cím a úřadům, které byly dosud 
blokovány privilegiemi. Vyvíjí se další autonomní oblast kultury: ho-spodářství, které se řídí 
svými vlastními zákony“ (GUARDINI, R. Konec novověku̧  s. 28).  
14 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 117. 
15 ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы, s. 74 („Vše se řeší nevelkým počtem lidí vynikajícího umu, 
jejichž jména možná ani nepatří k nejznámějším, ale obrovská masa politiků druhého rangu, 
rétorů a tribunů, poslanců a žurnalistů, představitelů provinciálních horizontů, jen podporuje 
v nižších vrstvách společnosti iluzi sebeurčení národa“). 
16 WHITEHEAD, A. N. Dobrodružství idejí, s. 65. 
17 Ch. S. Peirce ve stati Evoluční láska. Cit. podle překladu L. Pabela otištěného v sb. Studia 
humanitatis Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. III. s. 421, 
423. Platón psal v Ústavě, v souvislosti s oligarchií (v níž „boháči vládnou, kdežto chuďas nemá 
ve vládě podílu“), že „...nenasytná touha po bohatství a zanedbávání ostatních věcí pro 
výdělkářství vedlo ji ...do skázy“ (PLATÓN. Ústava, s. 291, s. 306).  
18 MILLER, H. Klimatizovaná noční můra, s. 137–138.  
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„novinami“, novodobou „diatríbou“19 [intelektuálně i mravně pokleslé médium 

civilizace]) – svědčí o totální světonázorové dezorientaci současného lidstva,  

o rozkladu mravního stavu society, o sestupu dnešního člověka od „tragické 

morálky k plebejské“,20 k destrukci kultury uvnitř soudobé materialisticky  

a komerčně orientované civilizace vůbec. 

Úkol věd o umění a kultuře v dobách myšlenkového poklesu society, projevů 

její „dehumanizace“ a „absolutní lhostejnosti k pravdě“ (lze-li v této souvislosti 

uvést výrok J. G. Fichta) není prostý: vyžaduje návrat lidí schopných 

myšlenkového nadhledu k duchovním hodnotám i vědění dob minulých, stimuluje 

hledání „duše“ kulturních epoch (O. Spengler), vnitřních, duchovních pout mezi 

uměními a vědami, konsilience forem a druhů umění, věd humanitních a věd 

přírodních, studium vztahu civilizace a kultury, poznání či kritického vidění 

fenoménu „postmodernismu“, novodobé kulturní etapy vyznačující se 

zpovrchněním zájmů society („panem et circenses“) i jejího umění: tvůrčí činnost 

části soudobých nositelů „kultury“, produkujících prostřednictvím uměleckých 

hodnot „slátaninu“ forem umění (viz Vivaldiana v TV21) či „pseudoumění“, se 

                                           
19 O. Spengler spatřoval novodobou „diatríbu“ (jev antické „rétoriky“) v eticky i myšlenkově 
pokleslé „západní žurnalistice“, viděl ji jako atribut „irreligiozity“ civilizace, ocejchoval ji jako 
formu, „zaměňující myšlení staré doby intelektuální mužskou prostitucí“ v psaných výtvorech  
i řečech pronášených ve všech sálech a na všech náměstích světových metropolí (viz rus. vyd. 
ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы, s. 475): vzkříšená podoba „diatríby“ – současné české 
periodikum Blesk = směs vulgarity a primitivní „plebejské“ mentality utvářené bulvární 
hantýrkou slouhů zbohatlíků vyznávajících „Evangelium nenasytnosti“ [výrok Ch. S. Peirce 
z jeho stati Evoluční láska, viz pozn. 31]; i americký prozaik H. Miller svého času drsně 
označoval noviny za „semeniště lží, nenávisti, chamtivosti, závisti, podezřívavosti, strachu  
a záští“ (MILLER, H. Kolos z Marussi, s. 36). Ostatně, jak psal v 19. st. J. Burckhardt, „otrocká 
poslušnost vůči těm, kteří se jakýmkoli způsobem dostali k moci, se dostavuje brzy“ (Úvahy  
o světových dějinách, cit. d., 179): měl na mysli novodobé scholasty, představitele abstraktního 
myšlení, „kastu, která jakmile v životě uspěje (tj. když se dostane k zdrojům zisku a moci) – už 
mnoho nevytvoří“; samotní „zbohatlí plebejci“ nové doby totiž nejsou schopni tvoření, dochází 
u nich k „soupeření“ jen ve vnějších výdělkářských „okázalostech“ (dtto, s. 101). 
20 Viz ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы, s. 554. 
21 „U Řeků divadelní představení bylo nejprve společenskou záležitostí prvního řádu, 
v nejvyšším smyslu agonální; básníci mezi sebou soutěžili...“, „U Římanů bylo divadlo záhy 
místem otupělé podívané, která je smrtí dramatické poezie“ (J. BURCKHARDT, s. 86); a nyní?: 
„...navíc by se mně nechtělo vylézt na jeviště na štafle, dát si na hlavu kbelík, místo mluvení 
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vyznačuje ztrátou smyslu pro myšlenkové, duchovní a humanitní hodnoty umění, 

což vede k „etickému znecitlivění“ části společnosti v její honbě za hmotným 

bohatstvím i k zplanění (entropie) duchovní energie moderní civilizace vůbec.  

Myšlenkový svět Písma svatého – „Velkého kódu umění“ (jak ho nazval 

básník-romantik W. Blake) provázejícího po tísíciletí člověka na jeho pouti od 

zrození až po jeho eschaton – dnes nepromlouvá k svědomí současníků, je 

odsouván úsilím soudobých politických i spisovatelských mediokrit kamsi do 

pozadí. A přece moudrost, obsažená ve Starém a Novém zákonu, od věků vnáší do 

mezilidských vztahů etický ideál, je inkarnací nepomíjivého mravního řádu: je to 

etický kodex, který si lidstvo muselo dát, aby „nezvlčilo“ na své cestě bytím, 

nezměnilo se v „zvěř a sběř“ (jak se vyjádřil filosof E. Rádl): „Ať tě neopouští 

milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce“  

(Př 3, 3). „Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí 

majetek a neví, kdo to shrábne“ (Ž 39, 7). „Kořenem všeho toho zla je láska 

k penězům...“ (1 Tm 6, 10). „Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi, neboť 

jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrápily“ (Př 24, 

1-2). „Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné“ 

(Př 12, 10). „Svévolník po straně přijímá úplatek, tak převrací stezky práva“  

(Př 17, 23). „Král zajistí zemi právem, ale kdo ji vydírá dávkami, pustoší ji“  

(Př 29, 4). „Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!“ (1 K 7, 

23).„Ochotně snášíte, když vás někdo vyjídá, když vás obírá, když vás přezírá, 

když vás bije do tváře“ (2 K 11, 20). „Proč by moje svoboda měla být souzena 

cizím svědomím?“ (1 K 10, 29). „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho 

vychází život“ (Př 7, 23). „A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se 

obnovou své mysli...“ (Ř 12, 2). „Jsem na zemi jenom hostem...“ (Ž 119, 19).  

V moudrých, „věrných slovech“ epištol sv. Pavla, žalmů i knihy přísloví se mluví 

ani ne tak o lásce k Bohu, jako o nitru člověka, „duši“ připoutané k zemi  

a poznávající svět. Prostupuje jimi touha po spravedlnosti, pravdě a ustavení 

                                           
kukat a říkat tomu alternativní divadlo“ (L. Munzar: in TV program, Magazín Práva, 23. 12. 
2009). Zdá se, že „alternativní“ umění bude záhy to, co je smysluplné, co vede dnešního diváka 
i čtenáře nikoli k jejich duševnímu zplanění, ale k přemýšlení, rozvíjení jejich citového života  
a vnímání krásy.  
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mravního řádu. „Evangelium je božské, ale stejně je i lidské,“ psal E. Rádl.22 

Umění interpretace bytí člověka na světě i veškeré jeho kreativity, emanace 

trópů jeho ducha vykazuje nutnost rozevřít výkladový prostor vědy o umění (ať už 

má podobu „eidologie“, „historické poetiky“ [A. Veselovskij], resp. 

„morfologické poetiky“ [G. Müller] či „logizované estetiky“ jako modů výkladu 

v evoluci poetiky) směrem k duchovním inspiracím a dimenzím utváření artefaktu, 

což předpokládá – ústup od vnějšího, empirického pozorování jeho povrchových 

struktur a vykročení „za hranice jazykovědných postupů a metod“ (W. Dilthey),  

tj. „metod gramatiky“23 a vstup do sféry „božské vědy“ – metafyziky  

o „přirozených božských věcech“, „christianizace duše“, poznání „vyššího 

principu všech věcí“ (Aurelius Augustinus: De ordine II, 4, 16). 

Gnoseologickou bází „očistného“ poznání přinášeného Evangeliem je „logos 

theotelés“ s jeho „poetickou moudrostí“, která v procesu poznávání věcí mezi 

„nebem a zemí“ „srdcem“ eliminuje zvl. v dobách etického znecitlivění lidstva 

„honbu za sem tam poletujícími vědomostmi“ a tíhne k duchovnímu řádu věcí  

a bytí (ostatně, už Hérakleitos soudil, že „špatnými svědky jsou lidem oči a uši, 

mají-li barbarské [nerozumějící] duše“ [Zl. B 107 ze Sexta]24). Zejména učení sv. 

Augustina o „vnitřním slovu“ („verbum interius“) a jeho niterné, mlčenlivé 

„mluvě srdce“ člověka („verbum cordis“25 = pramen „říše poezie“), rodící se  

v „tajemné hlubině...paměti“, a samotná „čtyřvrstvová koncepce“ církevních Otců 

exegetiky „smyslu“ Písma svatého inovovaly „techné hermeneutiké“ duchovědnou 

inspirací „božské vědy“ – „poetické teologie“ (jak ji nazýval G. Vico26) s veškerou 

její sofianickou vědní komplementaritou. 

 

                                           
22 RÁDL, E. Útěcha z filosofie, s. 57. 
23 „Lingvistická analýza...se ve filosofii stává nástrojem,“ psal svého času A. N. Whitehead, „nikdy 
by však neměla být pánem. Jazyk je nedokonalý jak ve svých slovech, tak ve svých formách“ 
(WHITEHEAD, A. N. Dobrodružství idejí, s. 225).  
24 Zlomky předsokratovských myslitelů, s. 59.  
25 „Verbum est quod in corde dicimus“ (De trinitate, XV, cap. X, 19 [viz MIKULÁŠEK, M. Umění 
interpretace. „Techné hermeneutiké“. Anatomie literární hermeneutiky: umění hermeneuticko-
genologické exegeze, s. 16–18]).  
26 VICO, G. Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, s. 151. 
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N. Frye svého času konstatoval, že: „Mnohé otázky...literární teorie mají 

původ v hermeneutickém studiu bible...“; přesto někteří „vědci, kteří vedou 

diskusi o kulturních otázkách, jež bible původně vyvolala... dělají tak, jako 

by...neexistovala“,27 nejsou schopni ve své „lidské zaslepenosti“ pochopit, že její 

„obrazotvorná“ energie otvírá cestu k poznání „božské imaginace“ – zázraku 

tvoření i ke kontemplaci posledních hodnot lidské i vesmírné existence. 

Donekonečna však nelze ignorovat myšlenkový potenciál biblické teologie 

(křesťanské filosofie a etiky – „srdce bezduchého světa“) přinášející lidstvu 

pravdy mravního řádu, tak nezbytné pro jeho bytí. Ostatně, „dost pozdě“ se 

„uznalo“, psal J. Burckhardt v Úvahách o světových dějinách (1873), „že 

náboženství je hlavním poutem lidské společnosti, protože je jedinou vhodnou 

strážkyní mravního principu, který stmeluje společnost“28 a humanizuje svět. 

Už v první polovině 19. st. duchovědně orientovaní myslitelé (mj. jeden 

z předchůdců F. E. D. Schleiermachera, filolog F. Ast) vycítili nutnost nastolit 

soulad mezi dvěma rozdílnými tradicemi – „antiky a křesťanství”, viděli ho jako 

neformální úkol hermeneutiky, „na nějž doba Schleiermacherova a jeho 

následovníků zapomněla”.29 Jde o interpretační intenci navazující na neoplatonika 

Plótína i na učení církevních Otců. V rozvíjení jejich přístupů a idejí pokračovali  

i slovanští myslitelé konce 18. a přelomu 19. a 20. st. (Skovoroda, Teofan 

Zatvornik, Florenskij aj.). Jejich poznání, vyvěrající z duchovních hlubin 

slovanského živlu, je dokladem konsilience východního a západního duchovědně 

orientovaného filosofického a uměnovědného myšlení. Právě v úsilí  

o „duchovnost víc personální uprostřed ledu computerů” spatřoval úkol východní 

slovanské spirituality filosof T. Špidlík.30 

Podle Novalise, básníka epochy romantismu, „reformace, osvícenství  

a Francouzská revoluce narušily středověkou jednotu, rozpoltily ji v ,učenost‘  

                                           
27 FRYE, N. Velký kód [Bible a literatura], s. 19. (Snad právě oněch „vědců“ se týká ironická 
poznámka H. Millera, že „ve zvířecím světě jsou jejich bratry pštrosové“ [Big Sur a Pomeranče 
Hieronyma Bosche, 1956].) 
28 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 86. 
29 GADAMER, H.-G. Problém dějinného vědomí, s. 42 (studie z r. 1958). 
30 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 72. 
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a ,duchovnost‘“,31 což poznamenalo posléze jak výklad umění, tak i dějinného bytí 

člověka. V epochách spokojujících se „slovem a formulí“ (J. Huizinga32) byla 

narušena v umění i v bytí rovnováha mezi „rozumem“ a vírou, „srdcem“. Věda  

o umění (včetně vědy o literatuře), nabyla ve 20. st. podobu „vědeckého vědění“, 

stala se zvl. v teoretickém aspektu strukturální estetiky doménou racionálního 

intelektualismu, diskursivní logiky, redukující studium obrazové tkáně 

uměleckého díla na pojmologii: ryze intelektuální systém „myšlení mimo pravdu  

a lež“ (jak by řekl L. Klíma) = „jalové hloubání“ (2 Tm, 1, 4), vzdálené „myšlení 

srdce lidského“ (Gen 8, 21); „jalové hloubání“ si neklade za cíl opětné sjednocení 

„života a smyslu“, netáže se po „příčinách“ zrodu uměleckých tvarů (aitia 

eidetiké), ježto upřednostňuje fixaci povrchových relací mezi nimi, popis korelace 

obrazů a koexistence estetických kategorií. Daný modus výkladu artefaktu nepátrá 

po tom, co oduševňuje stvořený celek, co vyvolává emocionální vibrace jeho 

obrazů a probouzí „vnitřní život“ čtenáře díla, „život lidského srdce“. „Vědecké 

světy jsou světy povrchové, praktické, bezduché, čistě extenzivní,“ psal  

O. Spengler: „Mozek bere otěže vlády, protože duše odešla do výslužby“.33  

Ztráta smyslu pro hodnoty, spjatá s daným přístupem, „nepravou gnósí“, 

zasahující i část filosofie, je symptomem „uvadání západní duchovnosti“ (podle  

O. Spenglera), vyhasínání či „odumírání lidskosti“ (jak psal i K. Lorenz), 

„zatemnělosti“ a „zatvrzelosti srdce“, necitelnosti k duchovním věcem  

(T. Špidlík), což vede k atrofii etického principu v nitru „zbohatlých plebejců“: 

podle V. Flussera, „láska a soucit jsou exotickou flórou“ a „do naší duše se 

nehodí“, obě „jsou býlí a musí být vymýceny, chceme-li dosáhnout klidu“.34 Jak je 

patrné, vždy byli a stále „jsou lidé, u nichž vliv nitra téměř neexistuje“ (jak kdysi 

s trpkostí konstatoval ve svém unikátním Deníku E. Delacroix), ježto jim chybí 

rozměr „niternosti“, duchovnosti, vnitřní kultury: proces „humanizace animality“ 

je jim cizí. „Nielen v srdci bývajú bloky,“ psal svého času moudrý slovenský 

lékař-filosof, „i v mozgu sa vyskytujú. Prevodový systém medzi vnemom  

                                           
31 NOVALIS. Zázračná hra světa, s. 259. 
32 HUIZINGA, J. Homo ludens, O původu kultury ve hře, s. 129. 
33 Viz rus. vyd. ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы, s. 63.  
34 Viz FLUSSER, V. Příběh ďábla, s. 175. 
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a výrazovými mechanizmami môže zlyhat‘ a duša ostane prázdna“ (P. Strauss35).  
„Lidské pokolení“, „to moře hořkosti...tak nesmírně zvědavé, tak bouřlivě 

naduté a lehkomyslně těkavé“ (sv. Augustin36) se ve své namyšlenosti a pošetilosti 

domnívá, že „dělá dějiny“, ač v nich jen „bloudí“, aniž ví „proč a k čemu“ (jak psal 

ruský myslitel V. V. Rozanov v r. 1899) a dlouho mu trvá, než ve vzácných chvílích 

zamyšlení nad svým postavením v pomíjivém bytí v „slaboduchém“ světě prozře 

jeho běh a pochopí, že: „Быть обманываемым в истории, точнее – надеяться  
в ней и не получать, есть постоянный удел человека на земле“37 v tomto 

světovém eónu (možná je tomu tak, že „ne ,síla‘, nýbrž iluze je jádro světa“38). 

Dějinná skepse („Marnost nad marnostmi, řekl kazatel, a všecko marnost“ [Kaz 12, 

8]) by měla člověka zbavit iluze, že někdo jiný vezme na sebe za něho břímě zápasu 

o přežití v chaosu světa, aniž by paralyzovala jeho úsilí poznat skryté síly dění  

a smysl bytí. Napořád platí: „Éthos anthropo daimon“ = „Osudem člověka je jeho 

povaha“ (Hérakleitos B 119). 

Člověk je vláčen dějinami, které dělají jiní, pracuje na druhé, umírá za 

druhé, za cizí zájmy: i počátek společenských přeměn či převratů zauzlených krizí, 

podle J. Burckhardta, „není dílem nejzuboženějších, ale těch, jimž jde o jejich 

vzestup... A pak začíná... fraška naděje, pořádaná tentokrát pro široké vrstvy 

národa v obrovském měřítku...s oslňujícím přeludem budoucnosti, který 

znemožňuje všechno chladné rozumové uvažování...;“39 už ve starověku řecké 

státy procházely krizemi, prodělávaly dějinný „koloběh království, aristokracie, 

samovlády, demokracie, despocie“ a „stát přecházel vždy z rukou mocných zase 

do rukou mocnějších“40: a „co bylo jednou Římem, nemění se dobrovolně a nikdy 

k svému prospěchu, nýbrž se snaží dožít navyklým způsobem“; samotnou „krizi je 

třeba považovat za nový vývojový uzel“, byť „znovunastolení poražené strany 

                                           
35 STRAUSS, P. O slove, s. 15. 
36 AURELIUS AUGUSTINUS. Vyznání, s. 495. 
37 Viz РОЗАНОВ, В. В. Религия и культура, s. 126 („Мысль, что человек в самом деле 
делает историю, – вот самая яркая нелепость; он в ней живет, блуждает без всякого 
ведения – для чего, к чему“, с.126). 
38 KLÍMA, L.  Traktáty a diktáty, s. 266.  
39 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 135. 
40 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 129–130. 
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uvnitř téhož národa“,41 tj. restaurace, nemá historický výhled, není trvalým 

řešením. „Všeobecná změna smýšlení“ nastane snad až po světové krizi 

bankovního kapitalismu – oligarchie s jejím „intelektuálním barbarstvím“ 

„zbohatlých plebejců“.  

Poznat skryté síly chodu světa, proměn společenských formací, odkrýt 

smysl všeho jsoucího, postavení člověka v dějinném labyrintu i chaosu jeho 

všedněživotního bytí není prosté: ve faktografii či enumeraci historických 

osobností a hodnot kulturních epoch, k níž se mnohdy uchylují dějiny umění  

a historiografie vůbec, mizí poznání substance dějinného procesu dané civilizace. 

O to působivěji zasahuje mysl badatele kritické nahlédnutí znalce evoluce 

světových kulturních dějin mj. na „periklovskou éru v Athénách“: podle  

J. Burckhardta se „vyznačovala poměry, za jakých by žádný pokojný a rozvážný 

občan dnešních dnů nechtěl žít, za jakých by se musel cítit hluboce nešťastným,  

i kdyby nepatřil mezi většinu otroků nebo k občanům některého města attické 

hegemonie, nýbrž ke svobodným občanům Athén. Nesmírné vykořisťování 

každého jedince státem a neustálá inkvizice pokud šlo o plnění povinností vůči 

státu ze strany demagogů a udavačů byly na denním pořádku. A přesto žili 

tehdejší Athéňané určitě tak plným životem, že by to žádné jistoty světa nemohly 

vyžadovat“.42 Ani pojednání o antickém Římu nesdělují mnoho o životě 

obyčejného římského občana43 ani o tom, že podmanění Východu a Západu 

                                           
41 Dtto, s. 131, 147, 146. 
42 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 197–198. 
43 Nemluví se o tom, že kolem r. 60. př. Kr., kdy triumvir M. L. Crassus (115–53) v době 
„divoké spekulace“ zbohatl v oblasti nemovitého majetku, lid římský, před nímž se kdysi třásli 
Gallové, Řekové, Parthové a Syřané, se tísnil v nepředstavitelné bídě v malých, draze placených 
nájemných bytech („insulae“) na ponurých předměstích a lhostejně přihlížel k válečným 
úspěchům Říma. Nepíše se o tom, že mnozí členové staré rodové aristokracie, potomci vítězů 
nad Kelty, Samnity i Hannibalem, byli nuceni opustit své statky a stěhovat se do ubohých 
nájemných bytů, neboť se nezúčastnili „divoké spekulace“. V učených pojednáních o dějinách 
Říma se dozvídáme, že náhrobky římských finančních magnátů lemujících proslulou „via 
Appia“ dodnes vzbuzují obdiv, ale obvykle se nic nepíše o tom, že těla zemřelých z řad 
římského lidu byla vhazována spolu s těly zvířat a městskými odpadky do společné jámy, než 
bylo toto nechutné místo v době Augusta zasypáno z obav před nákazou; jak známo, Maecēnās, 
proslulý Augustův přítel, tam posléze vybudoval své velkolepé sady (viz O. ШПЕНГЛЕР,  
О. Закат Запада, s. 72–73). 
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světovou římskou říší probíhalo za „nekonečných útrap národů“, a „nekonečného 

krveprolití“44, za „zřetelných vnitřních deformací“ provázených symptomy 

morálního úpadku a hrabivosti, jevy, které přivedly Řím k jeho konci. Nadhled  

J. Burckhardta i O. Spenglera, pozoruhodných evropských uměnovědců  

a myslitelů, svědčil o jejich inspirativním přístupu v hledání „pravdy“ bytí 

antického světa, o přístupu nezamlčujícím složitost a tíhu života, kterou, ostatně, 

nese člověk na svých bedrech za jakýchkoli politických poměrů a systémů. 

 
„Král zajistí zemi právem, ale kdo ji vydírá dávkami, 

pustoší ji.“ (Př 29, 4) 
 

„Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost...“ (Př 22, 8) 
 

„Slepí vůdcové... zákoníci a farizeové... i vy se navenek 
zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví 

a nepravost.“ (Mt 23, 24–28) 
 

„Když je v zemi nevěrnost, bývá v ní mnoho velmožů. 
ale člověk rozumný a znalý udrží řád.“ (Př 28, 2) 

 

Krizový stav dnešní racionalistické a mechanické civilizace45 (krize finanční 

                                           
44 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 195, 201. 
45 Samotná „krize“ (uzel přechodu, převratu režimu), její počátek „není dílem nejzuboženějších, 
ale těch, jimž jde o jejich vzestup; ti dávají počínající krizi lesk něčeho vznešeného...A pak 
začíná oslňující fraška naděje, pořádaná tentokrát pro široké vrstvy národa v obrovském 
měřítku. Také v masách se směšuje protest proti minulosti s oslňujícím fantastickým přeludem 
budoucnosti, který znemožňuje všechno chladné rozumové uvažování“; „při dalším postupu 
zavádí velká krize do hry ,sociální aspekty‘ – přičemž jejím idealistickým organizátorům 
vstávají vlasy na hlavě – totiž bídu a chtivost, a to zčásti stagnací hospodářského života, 
možností disponovat uloupenou kořistí a zčásti dík beztrestnosti...“; „nový majetek považuje za 
nejpodstatnější jen sám sebe a své uchování, nikoli krizi, které vděčí za svůj vznik; nechce ji 
anulovat, jen zarazit přesně v tom bodě, až je majetek ,v suchu' “; „...za každé krize existuje 
určitý okruh souputníků, schopných, odhodlaných a ledově studených lidí, kteří chtějí na krizi 
jen vydělávat a dostat se kupředu a kteří by si i v opačném směru nebo s něčím docela jiným 
počínali stejně. Tento typ Čehonů, kořistníků a ramenářů plave vždy s proudem, a to tím jistěji, 
že se nikdy nedá zmást vyššími cíli... celý druh jako takový je nezničitelný... Nesmrtelná na 
světě je jen sprostota. Ta však mezi novými zbohatlíky udává tón“ (BURCKHARDT, J. Úvahy  
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přerůstající v krizi mravní současné oligarchie sledující zištné cíle, „mezinárodní 

rozdělení majetku“ [globalizace /?/ – M. M.]) je jen povrchem dějinného procesu, 

zasahujícím nicméně hluboko do života národů: jeho podstata = 1) „dravý boj o 

existenci“46, moc a „zisk“ „rasy chamtivé“ (s průvodními znaky – „tunelováním“ 

bank, úplatkářstvím, ožebračováním sociálně slabých vrstev [oklešťováním 

sociálních dávek, zvyšováním DPH /= projev bezohledného „práva silnějšího nad 

slabším“, jak by dnes řekl J. Burckhardt/]), 2) uchování daného systému moci: 

„despotismus“ novodobé oligarchie „se dostavuje sám od sebe, jakmile je třeba 

bránit dosaženou formu ...státu a společnosti proti působení protichůdných sil, a to 

všemi, i nejkrajnějšími prostředky“ = „jiným vnutit svou vůli a založit své 

uspokojení na jejich poslušnosti“: „...vítězové, ovládáni jen svou panovačností 
(hybris? – M. M.) vytvářejí budoucnost, o níž sami ještě nemají potuchy“47 („v 

dialektice pána a otroka je pouze otroctví schůdnou cestou a cestou svobody, 

kdežto panství se prosazuje jako slepá ulička“48); „co se zpravidla považuje za 

mravní pokrok, je zkrocení individua, kterého se dosáhlo... vystupňovanou státní 

mocí“, tehdy se „dostavuje brzy“ „otrocká poslušnost vůči těm, kteří se jakýmkoli 

způsobem dostali k moci“ – u „oficiálních mediokrit“,49 intelektuálů či 

„pochlebujících“ žurnalistů: „pochlebníci...potvrzují...moc“ „mocných“ (a „moc 

člověka nečiní lepším“). Ostatně: „Moc sama o sobě je vždycky zlá, ať ji vykonává 

kdokoli. Není to setrvávání na něčem, nýbrž chtivost a tím je eo ipso nenasytná, proto 

je sama nešťastná a musí tedy přivádět do neštěstí i druhé“50: „Co jiného...jsou říše, 
schází-li jim spravedlnost, nežli veliké bandy loupežníků? ...kteří se domluvili, 
spojili se a podle pevných pravidel se dělí o kořist...“ (Aurelius Augustinus: De 

civitate Dei, 4, 4 [413-426 po Kr.]51) = pojmenování mravní bídy a intelektuálního 

úpadku doby, v níž žil jeden z nejmoudřejších církevních Otců).  

                                           
o světových dějinách, s. 135, 138, 143).  
46 Dtto, s. 199. 
47 Dtto, s. 200–201. 
48 Viz KOSÍK, K. Dialektika konkrétního, s. 155. 
49 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 55, 179, 102 („Athény“ za demokracie se 
staly „rejdištěm oficiálních mediokrit“). 
50 Dtto, s. 79. 
51 Cit. podle NEUMANN, UWE. Augustin, s. 95.  
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Ekonomická, resp. „finanční“ krize, atribut procesu globalizace spjaté  

u oligarchických struktur s „vůlí k moci“, prohlubuje destrukci hodnot a „mravní“ krizi 

civilizace („etika“ prosáklá touhou po blahobytu, honbou za majetkem  

a udržením výsad nabývá politicko-ekonomický charakter): kultura ve fázi katageneze, 

přechodu z „řádu srdce“ v princip „hlavový“, skomírá v kleštích mravně vyprázdněné 

civilizace (v existenci „malých států“ „se prvním cílem stává moc, kultura nejvýše 

cílem zcela podružným“52). Její osud: „vyhasínání“ velkého umění (literatury, hudby, 

sochařství, malířství i architektury), velkých „systémů myšlení“ i živé, vnitřní 

religiozity kultury – signalizuje posun k „vnějšímu životu“, k „etickému“ znecitlivění  

a procesu „ubývání“ hodnot, ústícímu v tvůrčí stagnaci, „duchovní neplodnost“ = 

konečný osud „cerebrálních lidí“,53 obyvatel světových metropolí; podle O. Spenglera: 

vyhasíná-li kultura (její „religiózní“ dřeň), bere za své celá civilizace. „Temné 

tajemství“ světa (jak vytušili C. G. Jung54 i E. Sabato), tj. i novodobé civilizace, skrývá 

sekta „Slepců“ (slepota – nevědomí), kteří řídí svět a „nevidí smysl věcí“.55  

Pojetí umění jako eticky nezainteresovaného tvůrčího „postupu“ („искусство 

как прием“, teze ruské „formální školy“), vkreslování tohoto zázraku lidského 

ducha do geometrických obrazců či vpisování do matematických vzorců bylo a je 

cestou k zplanění interpretace aktu tvorby a myšlení vůbec. Na otázku – „kde je 
moudrost, kterou jsme ztratili okouzleni věděním?“ (T. S. Eliot) – techné 

hermeneutiké se svou univerzální exegetickou mluvou dává prostou odpověď: 

zbloudila v zákrutách planetární krize novodobé civilizace, která rezignovala na 

spojení ratia a srdce, oduševňujícího její bytí i myšlení: dějinné moudrosti, 

vtiskující životu i poznávání stavu světa smysl, se nedá naučit, lze k ní jen dozrát; 

snad jen sapientiální „práce“ ducha, zasévající do „příhodné duše“ („učícího se 

člověka“) plodné „símě“ „v ědění“, je schopna „udržovati to símě stále 

nesmrtelným“ a způsobovat „tomu, kdo je v sobě má, nejvyšší štěstí, jaké je 

člověku možné“ (Platón: Faidros, 277a 2–7). Zde „umění stejně jako filosofie  

a ostatní duchovní obory vnikají do oblasti morální“ (A. K říž: Úvod k Aristotelově 

                                           
52 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 78. 
53 ШПЕНГЛЕР, О. Закат Запада, s. 473 („mozgovych ljudej“). 
54 Viz JAFFÉ, ANIELA. Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 167–168. 
55 „Sábatovi slepci stejně jako Jungova onirická Salome neznají smysl věcí“ (viz LUKAVSKÁ, 
E. Ernesto Sábato: Cesta labyrintem, s. 67, 69n. ).  



 

 24

Poetice): tato sféra eticky ukotveného vědění zahrnujícího Krásu, Dobro a Pravdu 

tvoří ohnisko „filokalie“ – a podle F. M. Dostojevského – „Krása spasí svět“  

(Bratři Karamazovovi): bez niterné oduševnělosti a probuzeného svědomí však 

sama zůstane jen „maskou“ prázdnoty – stejně jako nazírání na ni i její exegeze. 

Pokud lidstvo v současné „disastrální“, technogenní, komerčně standardní 

civilizaci ve svém tvořivém úsilí a existenciálním myšlení rezignuje na „svobodné 

hledání pravdy“ (N. J. Danilevskij) – Boží pravdy, na život „srdce“, vzkříšení lidskosti 

a probuzení svědomí, tj. na obrodu ducha, možná „přijde doba, kdy Bůh nebude znovu 

spokojen se svým stvořením, a tak vše znovu smíchá, aby začal tvořit od začátku“  

(J. W. Goethe 56).  

  
„Národy zanikají nebo vzkvétají úměrně tomu, jak 

zaniká nebo vzkvétá jejich poezie, malířství a hudba. 
Prvotním stavem člověka byla moudrost, umění a poznání.“ 

W. Blake (Předmluva k básni Jeruzalém) 

 

Summary 

The article presents thoughts on the destiny of culture perceived through their historical 
development and disputes over the cardinal phenomena of the present day – the civilization 
(with its irreligiousness, "the gospel of insatiability", "the man of the crowd") and culture 
(=refugium for spirit, memory and wisdom of ages). The author postulates the return of society 
to the ethics of the Holy Scripture, especially the New Testament. Without it the culture ends up 
in the chancery of technocratic, technogenous and dehumanised civilisation. 
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Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu 

Zdeňka Kalnická 

Minotaurus and his Daughter. Story of Myth and Painting 
 
Abstract: The author interprets the painting of Leonora Carrington… And Then We Saw the 
Daughter of the Minotaur on the basis of the classical myth of Minotaurus and its incorporation by 
surrealist artists. She uses the methodological principles of archetypal and gender analyses to 
understand Minotaurus to be a symbolic representation of an archetype of a shadow. In the work of 
Pablo Picasso, Minotaurus represents masculinity through the depiction of his relationship with 
women. In turn, archetypal and gender associations of Minotaurus are reinterpreted by Leonora 
Carrington in her artwork in question by means of fantasy about his daughter.  
 
Key words: Minotaurus, antient myth, archetype, gender, surrealism, Pablo Picasso, Leonora 
Carrington. 
 
Contact: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Ostrava University at Ostrava, e-mail: 
zdenka.kalnicka@osu.cz 

Úvod 

Jaký je archetypálně-genderový význam mýtu o Mínotaurovi? Proč se stala tato 

mytologická postava emblematickým znakem pro hnutí surrealismu? Je rozdíl 

mezi jeho zobrazením se strany umělců, konkrétně Pabla Picassa a umělkyň, 

konkrétně Leonory Carrington? Co nám jejich interpretace tohoto mýtu – a má 

interpretace jejich obrazů – mohou odhalit o (především) genderových 

představách svého autora a autorky? Tyto otázky stály u zrodu předložené studie. 

V její první části se soustředím na popis antického mýtu o Mínotaurovi a nabídnu 

jeho archetypálně-genderovou interpretaci. V části druhé pak upozorním na 

význam postavy Minotaura pro surrealistické hnutí, konkrétně Pabla Picassa, 

jehož uchopení Mínotaura budu dokumentovat na příkladu několika jeho děl. Poté 

krátce pojednám o surrealistickém konceptu ženství, abych se v poslední části 
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detailně věnovala interpretaci obrazu Leonory Carrington. Na základě této 

interpretace, a porovnání s díly Pabla Picassa, v závěru poukáži na její 

reinterpretaci mýtu prostřednictvím jeho pokračování v podobě Minotaurovy 

dcery, prostřednictvím nějž autorky nabízí odlišný archetypálně-genderový 

koncept (nejen) symbolu Minotaura.  

Mýtus o Mínotaurovi 

Podle antické mytologie se Mínotaurus narodil jako důsledek milostného 

aktu bílého posvátného býka a královny Pásifaé, manželky krétského vládce 

Mínoa. Král Mínós nechal za trest Pásifaé zašít do kravské kůže a rozsápat 

divokým býkem, zatímco Mínotaura uvěznil v labyrintu, umístěného v podzemí 

krétského paláce v Knossu, který vystavěl slavný athénský stavitel Daidalos. 

Mínotaurus tam žil ukrytý uprostřed rozsáhlé budovy, cesta k němu vedla 

spletitými tmavými chodbičkami. 

Když byl jeden ze synů krále Mínoa Androgeós zabit na hrách v Athénách, 

Mínós proti Athénám zahájil válku. Ta se sice skončila smírem, který však Athény 

musely vykoupit tím, že každých devět let posílaly na Krétu sedm panen a sedm 

jinochů, předhazovaných jako oběť Mínotaurovi, který je rozsápal. Když Athény 

posílaly svou lidskou daň po třetí, rozhodl se Théseus, královský syn z Atén, že 

Mínotaura zabije. Podařilo se mu to, ale pouze díky pomoci Ariadny, dcery 

Mínoa, která se do Thésea zamilovala a věnovala mu před vstupem do labyrintu 

klubko nití, které za sebou rozmotával. Dostal se k obludě s hlavou býka  

a lidským tělem, podstoupil s ním těžký boj, proklál jej mečem a zvítězil. Pomocí 

nití se vrátil zpět k východu z labyrintu. Théseus pak vzal Ariadnu s sebou na loď, 

kterou se plavil zpět do Athén a sliboval jí manželství. Jenže když přistáli  

u ostrova Naxu, zanechal ji zde; když spala, odplul. 

Podobu a příběh Mínotaura můžeme archetypálně interpretovat jako symbol 

dynamické koexistence a mnohdy tragického napětí dvou stránek člověka – 

lidské/rozumové a zvířecí/pudové, kdy Mínotaurus reprezentuje dominanci 

stránky zvířecí/pudové (hlava jako sídlo rozumového ovládání těla je zde zvířecí 

na rozdíl od kentaurů, kde je zvířecí tělo a hlava je lidská). Tato převaha temné, 

pudové, „zvířecí“ stránky člověka z něj v jungovské archetypální hermeneutice 
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činí adepta na symbolizaci archetypu Stínu. Tuto interpretaci podporuje 

skutečnost, že jako reprezentant archetypu hrdiny, se kterým se archetyp stínu jako 

jeho odvrácená strana pojí, často vystupuje právě Théseus.  

Z genderového hlediska je signifikantní, že Mínotaurus jako mytologická 

postava je pojímána jako postava mužská. Další genderové asociace příběhu 

Mínotaura jsou však daleko subtilnější a méně jednoznačné. Pokusme se je 

nejprve zasadit do historického kontextu, neboť, jak tvrdí jungovský analytik 

Joseph L. Henderson, tento mýtus reprezentuje „bod překonání“ archaické, na 

ženském principu založené krétské kultury, mužsky orientovanou kulturou 

řeckou.1 Tato jeho pozice na bodě zlomu, v prostoru „mezi“ dvěmi genderově 

protikladnými kulturami skýtá možnost, abychom jej nahlíželi buď z pohledu 

mužsky orientované kultury řecké - jako oslavu vítězství nad zvířeckostí, 

labyrintem-chaosem a bohyní, nebo žensky orientované kultury krétské - jako 

ztrátu stínu a zapomenutí na ženský princip, Animu.2  

Jak uvádí mýtus, Minotaurův otec byl býk, a býk byl v minojské kultuře 

společníkem hlavního božstva, které představovala Matka bohyně. Společně s ní 

byl uznáván jako bůh plodnosti. Podle dávné legendy Bůh plodnosti a Matka 

bohyně byli původně chlapec a dívka, kteří zemřeli na podzim a přišli zpět do 

světla a života na jaře, a tedy představovali věčný koloběh přírody. Býk je zde 

mužskou variantou plodnosti. Z tohoto hlediska vztah královny Pásifaé a býka 

můžeme chápat jako opakování prapůvodního symbolického spojení, které 

stvrzuje a jímž pokračuje koloběh života. Ovšem královna je lidskou bytostí  

(i když byla dcerou boha slunce Hélia), a proto je její spojení s býkem chápáno 

jako překročení hranic řádu, jehož důsledkem je zrození monstra, hybridu býka a 

muže, zuřivého, agresivního a požírajícího lidské maso. Proto také musí být její 

čin potrestán. Trestajícím je její manžel, který čin chápe jako porušení 

                                           
1 „Théseus reprezentoval mladý patriarchální duch Atén, který musel čelit hrůzám krétského 
labyrintu s jeho monstrózním obyvatelem, Mínotaurem, který pravděpodobně symbolizoval 
nezdravou dekadenci matriarchální Kréty.“ (HENDERSON 1968, s. 117). 
2 Možnost reinterpretace archetypů z feministického hlediska teoreticky zdůvodňují autorky 
práce Feminist Archetypal Theory. Interdisciplinary Re-visions of Jungian Thought. (Lauter, 
Rupprecht,1985). V práci nabízejí také konkrétní reinterpretace archetypů Matky a Animy, 
dokladované interpretacemi uměleckých děl žen-umělkyň. Viz také Kalnická 2008. 
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manželského slibu věrnosti a svou hanbu, tedy již v patriarchálních souřadnicích.  

Také postava a příběh Thésea není genderově jednoduchý. Aby ve své misi 

uspěl, potřebuje pomoc ženské postavy, Ariadny. Tento moment můžeme chápat 

ve smyslu jungovské interpretace Hendersonem jako připomínku toho, že samotný 

Théseus nebyl připraven k zvládnutí ženského prvku reprezentovaného 

labyrintem.3 O tom svědčí i to, že nakonec Ariadnu opustil.4 Théseus tak může 

reprezentovat archetyp Anima, který je zatím na cestě ke své individuaci, neboť 

svou Animu-Mínotaura jako symbol do tmy podzemního labyrintu zahnaného  

a démonizovaného ženského principu nebyl schopen si osvojit; místo toho jej 

překonal a zabil. A k tomuto cíli využil pomoc ženy, kterou také symbolicky 

„zabil“ tím, že ji opustil.  

Surrealismus a Mínotaurus 

Mínotaurus je tématem mnoha výtvarných zobrazení v průběhu dějin 

výtvarného umění. Přímo programovým se stal pro hnutí surrealismu. Když v roce 

1933 začal vydávat Albert Skira surrealisticky zaměřený časopis Minotaure, svou 

volbu prosadil díky argumentu, že celá současná epocha je „minotauří.“ 

Surrealisté zdůrazňovali symbolický význam Mínotaura pro moderního umělce. 

Podle Bataillova názoru se u zrodu umění neobjevuje Narcis, sklánějící se nad 

vodní hladinou, nýbrž zuřivý Mínotaurus, hlídající temný a závratný prostor 

labyrintu – nevědomí. 

Snad nejznámějším umělcem, kterého Mínotaurus tvořivě „pronásledoval“, byl 

Pablo Picasso. Ilustroval také první obálku časopisu Minotaure. Picasso zde 

vyobrazil Mínotaura s fyzicky zdatným, svalnatým mužským tělem. V pravé ruce 

svírá pevně zbraň, připomínající dýku (rydlo nebo pero?), kterou v rozhodném gestu 

až výstražně vystavuje, aby tak demonstroval svou sílu a připravenost k útoku.5 

                                           
3 Henderson pokračuje: „Ve všech kulturách labyrint znamená spletitou a matoucí reprezentaci 
světa matriarchálního vědomí; může být překonán pouze těmi, kteří jsou připraveni ke zvláštní 
iniciaci do mysteriózního světa kolektivního nevědomí.“ (HENDERSON 1968, s. 117). 
4 Zde si pro ni přišel Dionýzos, který si ji vzal za ženu a odvedl ji na Olymp mezi bohy. 
5 Zde se nabízí aluze na Derridovu interpretaci psaní (a čtení) jako deflorace panenské blány 
autorem pomocí ostrého nástroje (pera či rydla). Derrida dokonce „představuje panenskou blánu 
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Dá se říci, že Pablo Picasso se s postavou Mínotaura osobnostně ztotožnil. 

Přitahovala jej rozpolcenost býka, který je zároveň obětí (za okolnosti svého zrodu 

i za svou podobu nenese vinu) i tyranem, nebezpečným svou sílou a agresivitou. 

Ve třicátých létech vytvořil mnoho děl s touto tematikou, hlavně kreseb a rytin. Na 

mnoha z nich je Mínotaurus zobrazen ve vztahu k ženě, tj. je vymezen 

prostřednictvím duality muž-žena.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso: návrh obálky časopisu Minotaure, 1933 

  

 

 

                                           
nebo ženu nejen jako „připravenou“ a „ochotnou“ „propůjčit“ se ke krvavé oběti psaním 
a čtením, ale jako čekající a žádající o fyzické násilí“ (WESTON 1999, s. 303). Derrida 
považuje panenskou blánu za „dar“, který žena dobrovolně a opakovaně obětuje pro to, aby 
mohla sloužit jako místo zápisu (maskulinních) reprezentací. Žena je takto nepřítomná, je pouze 
siluetou, možností. Žena, píše Derrida, „dává vzniknout všem obrazům tím, že se sama ztrácí 
v pozadí scény jako anonymní osoba“ (citováno podle WESTON 1999, s. 305).  
6 Tyto rytiny jsou jakýmsi deníkem milostného vztahu Pabla Picassa s mladičkou Marie-Thérèse 
Walter, která byla zároveň jeho múzou. Inspirovala některá z jeho významných děl (také 
s problematikou Mínotaura) a díky ní se rozpadlo Picassovo manželství.  
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Pablo Picasso: Minotaurus útočící na Amazonku, 1933 

  
Na této rytině je Mínotaurus zobrazen jako dominantní a sexuálně náruživý 

predátor. Výraz síly a moci Minotaura je znásoben tím, že se odehrává 

v hierarchické situaci vztahu „ nahoře“ a „dole a „obětí“ není nikdo jiný než 

Amazonka. Některé zdroje však uvádějí název Zamilovaný Minotaurus se ženským 

kentaurem; objevil se i název Mínotaurus útočící na dívku.7 Podle zobrazení ženy 

se zdá, že jde skutečně o kentaurku. „Žena“ je zde Mínotaurovým „zrcadlovým 

obrazem“ (vzájemný pohled očí). Je možná signifikantní, že tímto zrcadlem je 

kentaurka – sice také napůl zvíře a napůl člověk (kůň s hlavou člověka a tělem 

zvířete), avšak archetypálně reprezentující převahu lidského nad zvířecím.8  

Picasso však nevidí Mínotaura pouze v této „agresivní“ podobě; svědčí o tom 

následující rytina zobrazující jeho něžné gesto – opět v pozici milostného aktu, ve 

které má přesilu nejen díky své síle, ale opět i díky aktivní pozici „nad“ pasivní  

a zde dokonce spící ženou.9  

                                           
7 Nepodařilo se mi zjistit, který název je původní. 
8 Nabízí se tedy otázka: s jakou představou ženy se zde Picassův Mínotaurus konfrontuje (jako 
zamilovaný a/nebo útočící)? Zřejmě s takovou, která se nedá snadno ovládnout a ohlašuje tak 
změnu tradičních genderových rolí; přesto se Picassův Mínotaurus o nadvládu snaží, a tedy se  
v ženě vidět nechce. Za upozornění na tento aspekt děkuji Stanislavě Chrobákové-Repar.  
9 Znamená to, že je ochoten projevit něžné gesto pouze v situaci, kdy není druhou stranou 
vnímáno? 
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Pablo Picasso: Mínotaurus hladící spící ženu, 1933 

  
Na další rytině je Mínotaurus zobrazen dokonce slepý, poslušně se nechající 

vést malou dívenkou. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pablo Picasso: Slepý Mínotaurus je vedený dívkou, 1934 

  

Motiv dívky a Mínotaura se objevuje opět, ale v daleko složitější kompozici, 

na jeho nejvýznamnějším díle s tematikou Mínotaura, Minotauromachie.  
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Pablo Picasso: Minotauromachie, 1935 

  

Bez ohledu na to, v jakých různých podobách a polohách Pablo Picasso 

Mínotaura zobrazil,10 je zřejmé, že jej chápal jako symbol mužského protějšku 

ženskosti a vymezoval jej na pozadí tradičně chápaného heterosexuálního vztahu. 

Gender a surrealismus  

To, že v rámci surrealismu působila poměrně velká skupina umělkyň, je dnes 

již známé hlavně díky několika publikacím (Chadwick 1985, Sills, Whitman 1993, 

Aberth 2004, Raay, Moorhead, Arcq 2010). Jaké však byly genderové aspekty 

teoretické koncepce surrealismu a posléze jeho vlastní praxe, tj. jaká byla pozice 

žen v rámci tohoto směru a jaký byl vztah mužů-surrealistů k nim?  

Je zřejmé, že v porovnání s ostatními modernistickými směry surrealističtí 

umělci projevovali ženám-umělkyním velkou podporu, která vyplývala z jejich 

důrazu na integraci všech aspektů lidské duše, zvláště myšlení, pocitů a intuice  

                                           
10 Na tyto různé podoby upozorňuje Martin Ries v článku Picasso and the Myth of the Minotaur. 
Art Journal, winter, 1972/1973, XXXII/2. 
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(a s tím související snaha integrovat maskulinní a femininní aspekty, doplnit 

umělcova Anima Animou). Jak píše Whitney Chadwick, navenek obdivovali 

nezávislost ženy, na druhé straně se však nedokázali zbavit její metaforizace do 

podoby múzy.11 Věřili, že ženě je vlastní bližší a intimnější vztah k intuitivní 

oblasti nevědomé imaginace, a proto ji používali jako toho, kdo je vede v jejich 

vlastním hledání. Podle názoru autorky žena tímto způsobem ztrácela svou 

individuální identitu, a byla subsumována pod femininní vlastnosti, které měly 

„doplnit mužský tvořivý cyklus“ (Chadwick 1985, s. 12). Surrealismus tedy 

nedokázal rozřešit konflikt mezi obrazem ženy jako pasivní, závislé a definované 

svým vztahem k muži, a samostatné, nezávislé a tvořivé bytosti. Jejich vztah 

k členkám surrealistického hnutí zůstával vztahem „otce“ ke své nedospělé dceři, 

u které sice podporovali nezávislost, osvobození se z domácnosti a sexuální 

svobodu, ale která měla přece jen vyrůst především do podoby krásného 

sexuálního objektu pro mužský subjekt. Umělkyně v rámci surrealismu tak byly 

vystaveny genderovaným kontextům a situacím, které je stavěly do složitých 

kontradiktorických situací – jako umělkyně v pozici tvůrčího subjektu byly 

konfrontovány s představou ženy jako múzy, jako krásného objektu na „dívání“ či 

přímo „obrazu“, a tedy v pozici objektu.12 

Whitney Chadwick píše, že i když surrealistické umělkyně získaly jistou 

podporu ze strany svých kolegů, je oprávněné předpokládat, že jejich potřebu být 

akceptovány jako svobodné a nezávislé umělecké bytosti to plně neuspokojovalo. 

Například Leonor Fini nikdy skutečně nepatřila do surrealistické skupiny, protože 

odmítala podřídit se André Bretonovi. Většina surrealistek také vytvořila svá 

nejzralejší díla až po svém odchodu ze skupiny a po odeznění vrcholného období 

surrealistického hnutí (blíže Chadwick 1985). Svědčí o tom i případ Leonory 

Carrington, jejíž dílo z roku 1953 bude předmětem interpretace.  

                                           
11 Chadwick píše, že první ženou, která získala roli surrealistické múzy, byla Gala Eluard. Do 
skupiny se dostala přes svůj vztah s Paulem Eluardem a později se stala partnerkou Salvadora 
Dalího. Dalí ji také jako svou múzu popisoval: „Všemu mne učí. Učí mne oblékat se. Je 
andělem rovnováhy a proporce, který mne přivedl ke klasicismu.“ (Citováno podle 
CHADWICK 1985, s. 37, přel. Z. K.). 
12 Blíže Chadwick 1985. Je známo, že např. surrealistická sochařka Méret Oppenheim byla 
jednou z modelek fotografa Man Raye.  
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Leonora Carrington a Mínotaurova dcera  

„Nechci být ničí Múzou“, často opakovala Leonora Carrington, nejdéle žijící 

členka původní surrealistické skupiny Andrého Bretona.13 Narodila se 6. dubna 

1917 v Anglii a zemřela 25. května 2011 ve věku 94 let v Mexiku. Původně se do 

skupiny dostala jako partnerka Maxe Ernsta, jehož díla viděla na mezinárodní 

surrealistické výstavě v Londýně v roce 1936 a zamilovala se do něj dříve, než se 

s ním osobně setkala. K setkání došlo následujícího roku v Londýně, odkud již 

tato dvojice cestovala do Paříže společně. Ernst byl v té době ještě ženatý, ale po 

setkání s Leonorou Carrington se od své ženy odloučil.  

Vztah Leonory Carrington a Maxe Ernsta byl složitý. Max Ernst si ji nikdy 

nevzal (i když byl třikrát ženatý) a v těžkém období po nástupu fašizmu k moci ji 

opustil a odcestoval do USA sám. Leonoře Carrington se také podařilo uniknout, 

nejprve do Španělska, kde se psychicky zhroutila. Poté našla útočiště na mexické 

ambasádě, která jí pomohla dostat se do Mexika (mexický diplomat Renato Leduc 

souhlasil s tím, že si ji pro tento účel vezme za manželku). Poté se v Mexiku 

usadila natrvalo (s přestávkou krátkého období šedesátých let, které strávila v New 

Yorku), a později se zde vdala za Emericka Weisze. V Mexiku vzniklo úzké 

osobní a tvůrčí přátelství Leonory Carrington a Remedios Varo (španělská 

surrealistická malířka, která také utekla před nacizmem do Mexika), k nimž se 

připojila maďarská fotografka Kati Horna. Hlavně první dvě umělkyně 

spolupracovaly „systematicky a dlouhodobě na tvorbě děl“ (Saban, Mordant 2011, 

s. 118), které provázely jejich společné i individuálně odlišné hledání ženské 

identity, nezatížené sebe-interpretacemi, které jim nabízela a někdy i přímo 

vnucovala společensko-kulturní dobová realita.14 Leonora Carrington „vládla se 

                                           
13 Ody Saban a Thomas Mordant píší, že „Leonora Carrington je ve třicátých letech mezi těmi, 
kdo se k surrealismu připojují, nejvzpurnější bytostí, až na hranici přijatelnosti pro své blízké –  
a zůstane takovou po celý život.“ (SABAN, MORDANT 2011, s. 118). 
14 Proto mohou Ody Saban a Thomas Mordant prohlásit, že „Její tvorba se vzhledem 
k nejdůležitějším otázkám dneška jeví jako prorocká – ve svém vzývání magie čerpající přímo 
z přírody, jakož i ve svém časném – již ve třicátých letech – a razantním odmítnutí patriarchátu; 
pouhá část našeho hnutí se o čtyřicet let později setká s mohutnou a úrodnou řekou, již tvoří (ze 
všech úhlů pohledu) feminismus.“ (SABAN, MORDANT 2011, s. 119). 
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stejným géniem jak slovu (v dramatech, povídkách, románech, v rozvíjení 

myšlenek), tak i výtvarné tvorbě (malbě, sochařství, kresbě).“ (Saban, Mordant 

2011, s. 119).15 

   
Leonora Carrington: ...a potom jsme uviděli Minotaurovu dceru, 1953 

                                           
15 Ukázku z její prózy Začátečnice z knihy Oválná paní (1939) otiskl časopis Analogon, č. 64 
s názvem Fantom autenticity z roku 2011, s. 116-117. 
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Pokud vyjdeme z výše uvedeného tvrzení, že (alespoň někteří) surrealisté se 

identifikovali s postavou Mínotaura, resp. tuto postavu považovali za 

emblematickou pro svá umělecká snažení, je možné chápat název obrazu Leonory 

Carrington jako metaforu pro pozici surrealistek, které byly vnímány, jak tvrdí 

Whitney Chadwick, jako „dcery“ svých otců-surrealistů (Mínotaurů).16 

Jak napovídá název, autorka vnesla do antického příběhu pokračování - 

Mínotaurovu dceru, kterou na základě názvu můžeme identifikovat jako onu bílou 

krávu-býka-jelena na levé straně obrazu. Představuje tak další generaci, zrozenou 

ze spojení lidského a zvířecího. Nebo snad napůl zvířecího a lidského 

(Mínotaurus) a napůl duchovního a lidského? Tato interpretace se nabízí 

v případě, že budeme za matku Mínotaurovy dcery považovat bílou postavu ve 

fialově-růžovém šatě uprostřed levé části obrazu, která je postavou ústřední, neboť 

je světelným centrem obrazu. Tuto interpretaci by snad podporovala bílá barva, 

která spojuje matku a dceru. Postava je z interpretačního hlediska 

nejambivalentnější, neboť umožňuje mnohé asociace: asociaci s mniškou-matkou 

představenou? (tvar pokrývky hlavy, dva křížky – na čele a na pokrývce hlavy),  

a tedy zastupující duchovno, která prostřednictvím koulí, které bychom mohli 

chápat jako věštecké, určuje náš osud (snaží se je posunout, ale ony se koulí díky 

šikmému stolu samy); asociaci s orchidejí, což je zase symbol ženských 

pohlavních orgánů, a tedy zastupující život „biologický“.17 Jelikož je to postava, 

která se dívá přímo na nás (jakoby zdvojeným párem očí – jedny „skutečné“ 

                                           
16 Jde o význam, umocněný tím, že umělkyně byly často osobně a intimně vázány na některého 
z umělců jako jeho milenky, manželky či družky. Kromě již zmíněného vztahu Leonory 
Carrington s Marxem Ernstem zde můžeme uvést také jeho vztah s Dorotheou Tanning, kterou 
si později vzal za manželku. Remedios Varo byla manželkou Benjamina Péreta, Kay Sage si 
vzala Yvese Tanguyho. I když většina z těchto žen měla již před svým setkáním se 
surrealismem profesionální výtvarné školení, jejich partneři často vystupují jako ti, kteří je 
iniciovali právě do tohoto hnutí, tj. tento vztah je proto možno metaforicky chápat jako vztah 
učitele (otce) a žačky (dcery).  
17 Toto využití tvarů, které je možno interpretovat jak symboly tělesnosti, tak duchovnosti je 
charakteristickým znakem tvorby několika dalších umělkyň, spojených s proto-feminismem či 
feminismem. Např. Judy Chicago v díle The Dinner party symbolizovala jednotlivé ženské 
postavy tvary, které mohou být interpretovány jako obrazy vagíny, ale také motýla jako symbolu 
duše. (www.broklynmuseum.org) Blíže v KALNICKÁ 2011. 
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nevýrazné a druhé výrazné, ale „imaginární“, dále od sebe), právě ona nás vtahuje 

do hry obrazu, který stírá hranice mezi rostlinným, zvířecím, lidským a božským. 

„Matka“ Mínotaurovy dcery je pak potencí a dárkyní života biologického, ale  

i duchovního; po otci zdědila dcera pouze vnější „živočišnou“ podobu, vnitřně 

proměněnou duchovním odkazem matky. Je signifikantní, že „matka“ je zdrojem 

světla pro tmavý prostor labyrintu-věže, a také to, že je v názvu obrazu zamlčená 

(identifikován je pouze otec) a zobrazena zahalená, tedy jaksi anonymní. Nikdo 

z ostatních postav si jí nevšímá. 

V její dceři se pak propojuje lidské a zvířecí jiným způsobem než u hybridu 

muže a býka: dcera je celá „zvířecí“ – má zvířecí tělo, nohy i ocas (i když tato 

interpretace je znesnadněna tím, že část jejího těla zahaluje oranžový šat), pouze 

ruce jsou lidské. Přes tuto zvířecí fyzickou schránku však působí daleko „lidštěji“ 

než její otec - sedí na sedátku ve velmi klidné, až meditativní pozici a poloha 

jejích rukou může naznačovat ochotu přijmou ostatní do své náruče. Podoba jejích 

rohů i sedící pozice navozuje asociaci s egyptskou bohyní Isis. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Socha egyptské bohyně Isis (Esety) 

 

 

Dochází zde tedy k re-interpretaci vztahu lidské-zvířecí, kdy - na rozdíl od 

Picassova muže jako zvířete – je zvířecí podoba jeho dcery zobrazena jako 

„lidská“. Navíc polarita lidské-zvířecí není asociována s polaritou žena-muž.  

Pokud budeme chápat záhadnou postavu jako matku, můžeme levou část 

obrazu, (který zabírá jeho dvě třetiny) interpretovat jako část „života“, a stranu 
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pravou jako část „smrti“. Na levé straně vidíme vegetaci vinoucí se kolem sloupu 

a děti, které můžeme asociovat se vznikem a rozvojem života; na druhé straně 

právě děti svými černými hábity navozují asociaci se smrtí podobně, jako tančící 

žena (možná smrtka s kosou) s hlavou připomínající makovici (symbol spánku 

jako analogie smrti), psi jako chtónické symboly země a podzemí (smrti), uvadlá 

květina, či slabé světlo přicházející odnikud.18 V linii této interpretace pak výjev  

v „tunelu“ můžeme chápat jako tanec smrtky, která možná vešla do prostoru 

obrazu-snu spolu s dětmi a zatím si jí všiml pouze jeden ze psů.  

Pomyslnou hranici mezi těmito dvěma světy tvoří sloup, věštecká koule na 

zemi a uschlá růže. Obě části jsou však propojeny, a to postavami dětí v černých 

hábitech, které mohly přijít odněkud zvenčí právě oním „kuželem-tunelem smrti“ 

a svou pozemskostí vnést stín smrti i do prostoru snového, imaginárního obrazu 

(postava-orchidej, Mínotaurova dcera, tančící postava na pravé straně obrazu  

a zřejmě i dva bílí psi). Jsou to patrně ony děti, které vyřkly větu …a potom jsem 

uviděli Mínotaurovu dceru. Můžeme usuzovat, že to byl právě jejich stereotypy  

(i genderovými) nezatížený pohled, který umožnil uvidět celou situaci v „jiném“ 

světle? Mínotaurova dcera se však o ně, zdá se, nezajímá a upírá svůj pohled na 

kouli na zemi ležící na pomyslné čáře mezi životem a smrtí. 

Obraz Leonory Carrington tak zpochybňuje, rozkolísává a překlenuje hranice 

mezi mnohými „světy“ a ustálenými interpretačními kategoriemi; některé z nich 

jsme zmínili výše. Týká se to také kategorií mužskosti a ženskosti. Dá se dokonce 

říci, že na obraze nenacházíme žádný mužský prvek, resp. že postavy nejsou 

genderově jednoznačně určeny a jsou v tomto ohledu ambivalentní: děti mohou 

připomínat zrovna tak chlapce, jak i dívky (i když na základě autobiografických 

údajů je možné usuzovat, že jde o chlapce-syny Leonory Carrington); ostatní 

postavy spíše tendují ke vzbuzení pocitu „ženskosti“. Celý výjev působí klidně, 

snad až na tančící postavu, která do něj vnáší jistý neklid a napětí. 

Z hlediska re-interpretace antického mýtu o Mínotaurovi je také důležité, že 

na rozdíl od Mínotaura, který žil v podzemním labyrintu, jeho dcera žije ve „věži“, 

                                           
18 Tuto interpretaci podporují i slova Sabana a Mordanta, vyslovená v jiném kontextu, že 
Leonora Carrington si „ochočuje i samu přicházející smrt, zejména v epopeji Naslouchátko.“ 
(SABAN, MORDANT 2011, s. 119).  
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která si však zachovává temnotu podzemí. Jde tedy o inverzi symbolických 

asociací: „ženské“ podzemí (labyrint) je zde umístěno do „mužské“ výše v podobě 

věže.19 Věž je zobrazena bez střechy; resp. střechou je zde samo nebe. Je tmavé, 

což může vytvářel pocit, že celý výjev se odehrává v noci. Místnost osvětlují dva 

kužely světla, přicházející odněkud zvenčí – jeden jasně identifikovatelný zprava, 

a jeden rozptýlenější zleva. Nejsilnější je však „vnitřní“světlo, jehož zdrojem je 

postava „matky“.  

Závěr  

Leonora Carrington svým obrazem re-interpretovala příběh o Mínotaurovi 

prostřednictvím dcery, kterou zobrazila jako „lidské“ zvíře. Tím, že opustila 

způsob binárního zobrazení symbolické mužskosti a ženskosti a jejich atributů, 

naznačila jinou variantu chápání nejen vztahu zvířecího, lidského a božského, ale 

také mužského a ženského. Alternativu k Mínotaurově (maskulinní) zuřivosti, 

pudovosti a krvelačnosti v podobě (femininní) laskavosti, duchovnosti a klidu jeho 

dcery tak nabídla bez toho, aby ji vymezila v rámci a prostřednictvím genderové 

polarizace (jak to činil ve svých dílech Pablo Picasso). Zobrazuje výjev, který se 

sice odehrává v jednom ze zákoutí labyrintu, ale vzbuzuje pocit domova, kde se 

život „rodiny“ (do které patří rostliny, zvířata, děti, ale i „duchové“ či imaginární 

postavy, a konečně i smrt) soustřeďuje kolem stolu. Vztahy mezi člen(y)kami 

tohoto uskupení nejsou ovládány logikou mocenské hierarchie, ale téměř 

nepostižitelnou sítí vzájemných spojení a odpojení, které je potřeba vytušit. Tento 

obraz je mnohoznačný a otevřený stejně jako příběh, do jehož děje jsme byli 

obrazem pozváni. To, v jaké podobě bude vyprávěn, záleží nejen na perspektivě 

vnímatel(e)ky, ale také na slovech, která použijeme při konkrétní interpretaci. Jak 

přesvědčivě ukazuje Nicholas Davey, každé slovo se otevírá jiným slovům a nese 

s sebou svůj vlastní kontext a trs konotací. Použité slovo nás vždy vede jistým 

                                           
19 Leonora Carrington se k symbolu labyrintu vracela na svých obrazech opakovaně (obrazy 
Labyrint, 1991, Průchod spirálou, 1962 a další). Ovšem vždy to byly labyrinty, podobně jako na 
interpretovaném obraze, které nebyly umístěny v podzemí, ale většinou na zemi, a byly otevřeny 
k obloze.  
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interpretačním směrem; zvolíme-li jiné, „přehodíme“ výhybku naší 

obrazotvornosti a ona se vydá po jiných „kolejích“ (Davey 2010). Tato 

interpretace Vás pozvala na jednu z možných cest interpretačním „vlakem“. 

Můžete však zvolit cestu jinou… 

Summary 

The author interprets Minotaurus as an example of an archetype of shadow (in oposition 
with Theseus as an archetype of hero). She points out the historical position of this myth “in 
transition” from feminine-oriented culture of Crete, towards a masculine-oriented culture of 
Greece, which causes it’s ambiguity. She finds out that the figure of Minotaurus became 
significant for surrealism as a symbol of unconsciousness and predominance of “animality” and 
instinct over racional aspects of human beings. The symbol of Minotaur was adopted mainly by 
Pablo Picasso who used to represent it as a symbol of masculinity confronted with femininity on 
a base of this dual gender relationship. Surrealists positively valuated feminine aspects 
represented by Anima: closeness to unconsciousness and intuition as necessary addition to the 
Animus, but at the same time were not able to overcome the traditional representation of 
femininity as a symbol of beauty or Muse: that is as an object to be looked at or a source of 
inspiration. Female-surrealists were opposed to this view which was not able to take into 
account women as independent and creative artists. The author documents the different 
approach towards gender identity on Leonora Carrington’s painting…and Then We Saw the 
Daughter of Minotaur where she reinterprets the Minotaurus myth through the continuation of 
the antient story. By the figure of his daughter, she significantly shifts not only the relationship 
between humanity and animality, represented in the fugure of Minotaur, and also erases the 
polarity between masculinity and femininity; the figures are not precisely identified from  
a gender point of view. They are, however, more inclined to cause the feelings nearer to 
traditional feminine characteristics (cycle of life and death, maternity, home, kindness, 
peacefullness). The relations among protagonists of the story are not governed by the principles 
of power and hierarchy but intertwined through a complex and almost invisible net of mutual 
connections and disconnections, which are to be guessed. Thus, they create a vague and 
multivalent structure calling to interpretation. This paper offers one of them.  
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vystupuje proti jeho ignorování lidské kolektivní zkušenosti. V této souvislosti Při 

reflexi vývojových proměn soudobé filozofie se stále výrazněji ukazují souvislosti 

mezi moderní filozofickou hermeneutikou a americkým pragmatismem 

v epistemologické, sociokulturní a společenskohistorické dimenzi. Proto je třeba 

položit si podstatnou otázku: Jaké jsou společné rysy mezi americkým 

pragmatismem na jedné straně a evropskou hermeneutickou tradicí, kulminující 

v díle Hanse-Georga Gadamera, na straně druhé? 

Jak hermeneutické myšlení, tak i pragmatismus jsou založeny na zásadní 

kritice scientismu a kartezianismu. Zakladatel pragmatismu Charles Sanders Peirce 

nesouhlasí s Descartovým jednoznačným vyřazením všech dosavadních poznatků, 

svědectví a autorit, především však dokonce zdůrazňuje, že naše filozofické 

poznávání „musí začínat se všemi předsudky, které skutečně máme“ (PEIRCE, 

1998, s. 2). V tomto názoru je Peirce velmi blízký argumentačním postupům 

filozofické hermeneutiky H.-G. Gadamera, která klade důraz na základní význam 

tradice, předsudků a praktické životní zkušenosti v procesu poznání.  
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Hermeneutika a pragmatismus jsou orientovány spíše na poznání jedinečného 

než obecného v konkrétním socio-kulturním kontextu, v souvislosti s tím oba 

filozofické směry kritizují tendence opírat epistemologický proces především  

o abstraktní univerzálie a abstraktní principy. Z tohoto hlediska je hermeneutickému 

myšlení velmi blízký názor Williama Jamese, že „empirismus klade vysvětlující důraz 

na částečné, jednotlivé, individuální, a pojímá celek jako složenost („collection“)  

a univerzální jako abstrakci“ (JAMES, 1967, s. 195). Soudobá hermeneutika  

a soudobý americký pragmatismus – respektive neopragmatismus – přitom náležejí 

k onomu proudu moderního filozofického myšlení, který například odmítá 

jednostranný dualismus světa a zkušenosti, jazyka a světa.  

Přitom je třeba zdůraznit, že jak v epistemologické tradici amerického 

pragmatismu a dekonstruktivního myšlení (W.James, J. Dewey, H. Putnam,  

R. Rorty, P. de Man, H. Bloom), tak i v epistemologické tradici evropského 

hermeneutického myšlení (W. Dilthey, C. G. Jung, M. Heidegger, H.-G. Gadamer) 

je kladen důraz na dějinnou, imaginativní a projektivní koncepci lidské zkušenosti, 

která překonává snahy britského empirismu o založení lidské zkušenosti na 

procesech pouhého vidění nebo zrcadlení světa (J. Locke, D. Hume, G. E. Moore, 

B. Russell). Zkušenost je v těchto filozofických směrech chápána v souvislosti se 

životem: proto také jak filozofická hermeneutika (W. Dilthey, M. Heidegger, H.-G. 

Gadamer), tak i americký pragmatismus jsou považovány za součást širšího směru 

tzv. filozofie života. V epistemologii Williama Jamese (anticipující moderní 

hermeneutické koncepce) pojem čisté zkušenosti má charakter „bezprostředního 

plynutí života“, ovšem toto plynutí se konkrétně projevuje ve formě procesu, 

charakterizovaného stálou koexistencí subjektu a objektu poznání. 

Pokud se zaměříme na srovnání epistemologických koncepcí W. Jamese  

a H.-G. Gadamera, je zajímavé, že oba filozofové oceňují ty formy zkušenosti, 

které byly v romantické tradici spojovány s přílivem duchovní, „božské“ energie. 

Například Gadamer, obdobně jako James, podrobuje z tohoto hlediska hluboké 

filozofické reflexi náboženskou zkušenost. Jak Gadamer, tak i James dále věnují 

velkou pozornost zkušenosti člověka vůbec, a to především její duchovní dimenzi. 

Obdobně s názory představitelů amerického pragmatismu zdůrazňuje Gadamer 

sociální funkci náboženství, daleko více než oni však zdůrazňuje sepětí náboženské 

zkušenosti a umění. Na druhé straně však – v jisté shodě s pragmatisty – odmítá 

chápat umělecké dílo jako pouhý odraz přírodní a společenské skutečnosti, 
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respektive pouhou složku estetického vědomí. 

Je zřejmé, že Gadamer pojímá umělecký obraz – na rozdíl od pouhého odrazu 

(Abbild), který nemá vlastní bytí – jakožto relativně autonomní a ontologicky 

svébytnou skutečnost. (GADAMER 1990, s. 148). Tedy poznání prostřednictvím 

umění, ani poznání vůbec, není jakýmsi odrazem, zrcadlem skutečnosti, respektive 

přírody: v tom se nepochybně Gadamer shoduje s Rortym, jehož výraz „zrcadlo 

přírody“ takové pojetí poznání ironizuje (srov. název Rortyho knihy Philosophy 

and the Mirror of Nature). V zásadní odlišnosti od ateisty Rortyho však Gadamer 

své onto-gnozeologické koncepce, odmítající ztotožňovat poznání s odrazem, 

zakládá mimo jiné na hluboké reflexi náboženské zkušenosti a myticko-

náboženského charakteru uměleckého díla. Na druhé straně však Gadamerovo 

pojetí interpretace a dialogu jakožto východiska i „metody“ gnozeologického 

procesu je velmi blízké Rortyho epistemologickým koncepcím, v podstatě 

ztotožňujícím proces poznání s konverzací, spjatou s různými rovinami 

interpretace (RORTY, 1991 b, s. 88). 

Americký pragmatismus a kontinentální hermeneutika zároveň směřují ke 

sjednocení teorie a praxe, epistemologické a etické dimenze lidského života. 

V tomto kontextu je příznačné, že tzv. životní zkušenost („Lebenserfahrung“) 

představuje jednu z nejdůležitějších hermeneutických kategorií, zvláště v díle W. 

Diltheye a H.-G. Gadamera. Jak hermeneutické, tak i pragmatistické pojetí 

zkušenosti vychází z podstatné kritiky intelektualismu. Podle W. Jamese jsou totiž 

intelektualisté přesvědčeni, že vztahy poznáváme prostřednictvím „čistého 

uskutečnění (actus purus) Myšlenky, Intelektu nebo Rozumu, všechno psáno 

velkými písmeny.“ (Srov. JAMES, 1981, s. 238). K tomu srov. GOODMAN, 

1990, s. 61). V Jamesově pojetí zkušenosti, stejně jako v hermeneutice  

W. Diltheye, hraje základní roli senzibilita – tedy schopnost prožívat hluboké 

pocity. James proto odmítá názor, že pouhý intelekt, rozum, myšlenka je něčím 

nesmírně nadřazeným zkušenosti založené na hlubokém prožitku. 

Na druhé straně je však třeba si uvědomit, že existuje jistá odlišnost mezi 

Jamesovou pragmatistickou koncepcí zkušenosti na jedné straně a koncepcí 

zkušenosti ve filosofické hermeneutice M. Heideggera a H.-G. Gadamera na straně 

druhé. Jamesovo pojetí lidské zkušenosti je psychologické. Popisuje ji jako pole 

(„field“) nebo proud („stream“). Avšak například Gadamerovo pojetí zkušenosti je 

ve srovnání s pojetím Jamesovým dialektičtější a výrazně existenciální: Gadamer, 
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ovlivněn Heideggerem, zdůrazňuje sepětí zkušenosti s tzv. dějinností, vědomím 

limitů lidského poznání a podstatnou konečností člověka: „Pojem zkušenosti je 

založen na vědomí člověka o jeho konečnosti, dějinnosti a otevřenosti pro 

budoucnost. […] Pravá zkušenost je tak zkušeností o vlastní dějinnosti“ 

(GADAMER, 1990, s. 363). Hermeneutické myšlení představované Heideggerem 

a Gadamerem tedy zdůrazňuje ty aspekty zkušenosti, které existují mimo vědu, 

například zkušenost filozofie, dějin a náboženství. Tyto formy zkušenosti – jak 

ukazuje například H.-G. Gadamer – „nemohou být verifikovány prostředky 

exaktních věd“. Přitom Gadamer usiluje postihnout, „čím vpravdě jsou duchovní 

vědy nad jejich metodické sebeuvědomění a co je spojuje s celkem naší zkušenosti 

o světě“ (GADAMER, 1990, s. 1–2). 

Zaměřme se nyní na celkové společné rysy epistemologických koncepcí 

hermeneutického myšlení na jedné straně a pragmatismu, respektive 

neopragmatismu na straně druhé. Podle našeho názoru je společně charakterizuje 

především dialogická koncepce poznání. Zvláště výrazné je to u významného 

představitele soudobé postanalytické a neopragmatistické filozofie v USA 

Richarda Rortyho. Po stránce ontologické a epistemologické navazuje Rortyho 

filozofie na tradici amerického pragmatismu (zejména na myšlenkové koncepce 

Johna Deweyho), kterou však usiluje obohatit o podněty hermeneutického  

a postmoderního myšlení. Rorty se především hlásí k Heideggerovi z období Sein 

und Zeit, a pokud uvažujeme o soudobé filozofii, tak i k některým podnětům 

filozofického myšlení J. Derridy a J. Habermase. Rorty přitom vychází ze styčných 

momentů mezi hermeneuticky orientovanou filozofií (H.-G. Gadamer,  

J. Habermas), postmodernismem a znovu aktualizovanou tradicí amerického 

pragmatismu (RORTY, 1991 a, s. 21). 

V epistemologických východiscích své koncepce rozumění a interpretace je 

však Rorty ve značné míře ovlivněn filozofickou hermeneutikou Hanse-Georga 

Gadamera. Využívá zvláště Gadamerovy koncepce dialogu, který je založen na 

svébytné dialektice otázky a odpovědi (Srov. GADAMER, 1983, s. 40). 

Gadamer totiž vždy zdůrazňoval, že poznání je možné pouze prostřednictvím 

dialogu mezi lidmi, kteří o poznání usilují, a sám dialog je tedy v jeho 

hermeneutice chápán nejen v epistemologické, ale i v etické dimenzi: jako 

výchovně působící komunikativní dění, založené na hlubokém povědomí solidarity 

mezi účastníky poznávacího procesu.  
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K této Gadamerově koncepci hermeneutických základů poznání lze najít zřejmé 

styčné body v teorii radikální interpretace Donalda Davidsona, která odpovídá 

Gadamerovu důrazu na řečový a dialogický charakter hermeneutické koncepce 

rozumění a interpretace. Zároveň však můžeme najít zřejmou obdobu Gadamerova 

pojetí solidarity jakožto neoddělitelné součásti řečového charakteru procesu poznání  

v Rortyho tezi, že pragmatismus je především „filozofií solidarity“ (RORTY, 1991 b, 

s. 33). Právě proto "chápe pragmatismus poznání nikoliv jako vztah mezi myšlením  

a objektem, nýbrž, zhruba řečeno, jako schopnost dosáhnout dohody spíše 

přesvědčováním než nátlakem". (RORTY, 1991 b, s. 33, 88). 

Poznání má tak podle Rortyho výrazně institucionální charakter a nelze o něm 

uvažovat bez vztahu ke společenství poznávajících. V této souvislosti je třeba, 

kromě již uvedených styčných momentů, též uvést důležitý rozdíl mezi pojetím 

poznání v pragmatismu R. Rortyho a v hermeneutickém myšlení H.-G. Gadamera. 

Na rozdíl od zakladatele moderní filozofické hermeneutiky opouští totiž Rorty 

koncepci logu jakožto směru určujícího dialogický proces. Tato koncepce logu 

byla založena na skryté, avšak důležité tezi antického myšlení o podstatné jednotě 

mezi myšlením a bytím, řečí a skutečností, kterou však Rorty považuje za jednu  

z největších iluzí v dějinách filosofického myšlení (RORTY, 1991 b, s. 30). 

V pojetí rozumění jako dialogického procesu bez jasného počátku a konce 

můžeme spatřovat styčný bod mezi filozofickou hermeneutikou a analytickou tradicí, 

přesněji řečeno mezi filozofickou hermeneutikou Hanse-Georga Gadamera na jedné 

straně a analytickou filozofií Donalda Davidsona na straně druhé. Davidsonovo pojetí 

rozumění a interpretace mělo přitom zásadní vliv na některé aspekty tvorby Richarda 

Rortyho. Podobně jako pro Gadamera je i pro Davidsona proces lidské komunikativní 

interakce zásadním způsobem spjat se samotným pojetím racionality. Komunikace 

není možná bez racionality a racionalita není možná bez komunikace. V určitém 

smyslu jsou racionalita a komunikace dokonce jen dvěma stranami téže mince. 

Nejvýraznější afinity mezi oběma zmíněnými filozofickými tradicemi pak můžeme 

spatřovat v Gadamerově koncepci hermeneutické racionality a jeho pojetí „logu“ na 

jedné straně a Davidsonově koncepci „radikální interpretace“ na straně druhé. Byť 

Davidson bezesporu nezachází tak daleko jako Gadamer, který zdůrazňuje dokonce 

politický charakter jazyka, můžeme mezi názory těchto dvou myslitelů nalézt 

přinejmenším dva důležité styčné body: a) komunikace se musí opírat o normativní 

principy, b) proces interpretace má holistický charakter.  
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Z tohoto poznatku vychází Davidsonova teorie radikální interpretace. Do 

každého komunikativního aktu vstupujeme s určitým penzem nutných přesvědčení, 

která připisujeme svému partnerovi v komunikaci („výchozí teorie“); tato výchozí 

přesvědčení o přesvědčeních našeho partnera poté modifikujeme v závislosti na 

tom, co sám aktuálně říká („průběžná teorie“). Nejen, že je tento model 

v základních obrysech velmi podobný klasické koncepci hermeneutického kruhu, 

ale ukazuje i na společnou charakteristiku filozofické hermeneutiky  

a pragmatismem ovlivněné americké filozofie, totiž jak rekonstruktivní, tak  

i integrativní povahu rozumění.  

Hermeneutika, podobně jako americký pragmatismus, nepojímá rozumění  

a interpretaci jako objevování vždy již hotových významů, nýbrž jako bytostně 

kreativní proces, odehrávající se prostřednictvím svobodné komunikace 

rozumných lidských individuí. Samotný proces komunikace je pak podle 

Davidsona řízen jedním implicitním imperativem, totiž principem vstřícnosti 

(„principle of charity“) jakožto základní báze solidarity, podle něhož v každém 

interpretačním aktu musíme postupovat takovým způsobem, abychom partnerovi 

v komunikaci a jeho promluvám připisovali takové množství racionality, jaké je 

jen možné. Tento Davidsonův imperativ je vlastně analogií Gadamerovy maximy, 

podle níž ke skutečnému rozumění mohou dvě lidské bytosti dospět pouze tehdy, 

pokud si vzájemně porozumět chtějí. 

Je zřejmé, že Davidson zakládá svou koncepci rozumění na představě, že mezi 

promluvami neleží žádné konceptuální schéma, které by svou strukturou odpovídalo 

struktuře skutečnosti a zároveň by „zprostředkovávalo“ překlad z jednoho jazyka do 

druhého: „Ani ustálená zásoba významů, ani skutečnost neutrální vzhledem k teorii 

nemůže poskytnout základ pro srovnávání konceptuálních schémat“ (DAVIDSON, 

1985, s. 135–139. K tomu srov. KOŤÁTKO, 2006, s. 54–58, 312–313). Využívaje 

podnětů pragmatismu a jeho základního epistemologického pojmu „belief“ (tj. názor, 

víra, přesvědčení), Davidson zdůrazňuje, že uživatel určitého jazyka přijme přímo, 

bez zprostředkování pojmového schématu, určité názory („beliefs“) vyjádřené 

jazykem za pravdivé, a tím umožní počátek fungování základního východiska procesu 

rozumění. Podle Davidsona totiž nikdy nemůžeme zcela nesouhlasit s naším 

partnerem v procesu komunikace. Z jakého důvodu? Jde totiž o to, že pokud bychom 

někomu chtěli přisuzovat nepravdivé názory, musíme mu také přisuzovat názory 

pravdivé. Takto lze chápat Davidsonovu myšlenku, že porozumění je možné na 
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podkladě toho, co již známe (DAVIDSON 1985, s. 142). Předpokladem interpretace 

je proto znalost názorů našeho partnera, kterému chceme porozumět. Poněvadž 

znalost těchto názorů vzniká pouze ze schopnosti interpretovat slova, musíme začít 

tím, že si vytvoříme předpoklad všeobecné dohody („agreement“) o názorech.  

Právě proto Davidson ve své teorii rozumění operuje s již zmíněným 

s pojmem vstřícnosti („charity“). Ten má zřejmě svůj rodokmen již v tradici 

anglosaské filozofie přelomu 17. a 18. století, založené na kategorii common sensu 

(„sensus communis“). V tehdejší době však tato kategorie měla nejen 

epistemologický, nýbrž především společensko-etický obsah, postihovala totiž, 

řečeno dnešní filozoficko-sociologickou terminologií, schopnost prakticko-

etického komunikativního jednání a mezilidské solidarity. Jak Davidson uvádí, 

jsme „přinuceni ke vstřícnosti, ať chceme či nechceme, jestliže totiž chceme 

porozumět jiným, musíme jim přiznat pravdu v mnoha věcech“, neboť porozumění 

je možné jen na podkladě toho, co již předem známe (DAVIDSON, 1985, s. 142). 

Také H.-G. Gadamer je přesvědčen, že naše rozumění je založeno na procesu, kdy 

jazyk, respektive řečové promluvy, konstantně utvářejí a nesou s sebou 

společenský charakter naší orientace ve světě. Je to „sdílená orientace, předivo 

sdílených porozumění, tento navzájem sdílený svět, který umožňuje společenskou 

solidaritu“ (GADAMER, 2007, s. 96). 

V této souvislosti by bylo vhodné na jedné straně srovnat hermeneutické 

pojetí tradice u H.-G. Gadamera a pragmatistické pojetí tradice u Richarda Rortyho 

na straně druhé. Proti koncepcím zjednodušeně pojímaného osvícenství a tzv. 

tradičního historismu Gadamer zdůrazňuje, že historickým procesům můžeme 

porozumět prostřednictvím tzv. otevřenosti (Offenheit) pro tradici, která je 

ztotožňována s otevřeností vůči nároku pravdy. V Gadamerově pojetí představuje 

vlastně tradice (Überlieferung) „dějinný ontotvorný princip“ (Bakoš, 1980, s. 108), 

který je hybným činitelem stále pokračujícího procesu zhodnocování  

a zpřítomňování minulosti a umožňuje, aby hermeneutika „nacházela svou 

legitimitu, své vlastní oprávnění ve zkušenosti dějin“ (Srov. ČERNÝ, 1981, s. 358. 

K tomu srov. FIGAL, 2000, s. 258–263). Přitom ovšem – na rozdíl od ateisty 

Rortyho – Gadamer zdůrazňuje základní historický význam křesťanské tradice pro 

rozvoj evropské kultury.  

V jisté obdobě s Gadamerovým hermeneutickým myšlením věnuje R. Rorty 

velkou pozornost integrativní funkci vzájemných lidských vztahů a zároveň 
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oceňuje historickou roli a mravní autoritu těch institucí, jejichž vznik souvisel  

s postupným formováním demokratického politického života (Rorty, 1994 b,  

s. 23). Gadamer totiž vždy zdůrazňoval Hegelovu myšlenku o nutnosti objektivace 

mravních a sociálních vztahů v historicky konkrétní společenské skutečnosti. Svůj 

požadavek konkrétnějšího pohledu na společenskou skutečnost zakládá proto 

Gadamer na interpretaci Hegelova objektivního ducha jakožto „ducha 

objektivovaného institucemi“, v nichž se odráží „například solidarita nutná  

k fungování právního systému“ (GADAMER, 1976, s. 43, 47). Ve zřejmé analogii 

s Gadamerovým vysokým oceněním významu demokratických institucí pro 

realizaci a naplňování principu solidarity v konkrétní společenské skutečnosti 

kritizuje Richard Rorty převažující názor politické a kulturní radikální levice  

v USA, že "únik z těchto institucí je automaticky dobrou věcí". (RORTY, 1994 b, 

s. 23). Zde se projevuje zřejmá obdoba Rortyho společenskopolitických a etických 

názorů s koncepcemi J. Habermase i H.-G. Gadamera, kteří kladou důraz na 

mravní legitimitu demokratických institucí a jejich sepětí s evropskou tradicí 

dialogu. (Srov. HABERMAS, 1968. K tomu srov. GADAMER, 1976). Největším 

nebezpečím pro americkou levici – jak Rorty ukazuje ve svém článku The 

Unpatriotic Academy (RORTY, 1994 c) – je ztráta povědomí národní identity, 

negace tradičního amerického pluralismu, který sice směřuje k vytvoření jednotné 

americké kultury, avšak přitom respektuje lidská práva a kulturní svébytnost 

jednotlivých etnických a sociálních skupin. Tento pluralismus je tedy „pokusem 

učinit Ameriku tím, co filosof John Rawls nazývá ´sociální unií sociálních unií´, 

komunitou komunit, národem, který má daleko více prostoru pro odlišnosti než 

většina jiných“ (Rorty, 1991 a, s. 175). Multikulturalismus, který pod heslem 

politiky diference hlásá americká radikální levice, vede však podle Rortyho názoru 

ve svých důsledcích k odcizení a znepřátelení jednotlivých etnických skupin  

a kulturních společenství.  

Rorty zdůrazňuje, že opuštění ideje americké národní identity, odmítnutí 

ztotožnit se s vlastním národem, může vést ve svých důsledcích americkou 

radikální levici k postupné izolaci a k neschopnosti podílet se efektivním 

způsobem na sociálních reformách. Přitom právě tento podíl a účast na sociální 

rekonstrukci je podle Rortyho základním projevem skutečného spojení filosofické 

teorie se životní praxí. V tomto celkovém kontextu je třeba Rortyho koncepci 

tradice chápat ve smyslu dějinné kontinuity s ideovým odkazem těch osobností 
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kulturního a politického života v USA, které ztělesňovaly nejen ideály demokracie 

a svobody, nýbrž i osvobození od rasového útlaku: Rorty výslovně uvádí 

Abrahama Lincolna a Martina Luthera Kinga (srov. RORTY, 1999, s. 252–254). 

Obdobně jako v Gadamerově hermeneutické filosofii uděluje R. Rorty pojmu 

občanské společnosti výraznou mravní konotaci a zároveň jej spojuje  

s demokratickou tradicí, jejíž vliv a působení by měly napomoci při řešení 

složitých sociokulturních problémů v soudobých Spojených státech amerických, 

jako jsou například otázky duchovní a politické kontinuity, respektive celkového 

smyslu i budoucích perspektiv evropsko-americké kultury. Z celkového hlediska je 

tedy možné konstatovat, že jak evropská hermeneutická tradice, tak i americký 

pragmatismus směřují ke sjednocení teorie a praxe, poznávací a mravní dimenze 

lidského života, které vede k uskutečnění idejí demokracie, svobody a solidarity. 

Summary 

The author of this essay claims that both pragmatism and European hermeneutics share the 
same basic characteristics such as the fallibilistic notion of science, the conversational nature of 
truth, the criticism of shallow positivism and scientism, the dynamic and communicational 
nature of experience, the social and linguistic construction of the human self and the crucial role 
of education („Bildung“) in pursuits of social growth. European hermeneutical philosophy and 
American pragmatism belong to the empiricist stream of modern philosophical thought. From 
that point of view Gadamer could agree with the opinion of William James that empiricism lays 
the explanatory stress upon the part, the element, the individual, and treats the whole as a 
collection and the universal as an abstraction In the epistemology of William James (as a certain 
anticipation of modern hermeneutical conceptions) the notion of pure experience represents "the 
immediate flux of life", but such a flux concretely occurs in the form of the process 
characterized by the stable coexistence of the subject and object of knowledge. 

In the essay there is also paid attention to the common features between Donald 
Davidson´s conception of charity and radical interpretation and Gadamer´s conception of 
understanding. However, the greatest attention is paid to the hermeneutic features of the 
pragmatist philosophy of Richard Rorty. Rorty endeavors to connect the spiritual heritage of 
European hermeneutics and American pragmatism. This synthesis was successful owing to 
Rorty's ability to find their common feature in the sense for solidarity and dialogue, in historical 
attitude to social reality and in emphasizing the practical dimension of philosophy.  

The author of this essay points to various differences in the philosophical and hermeneutic 
conceptions between H.-G Gadamer and R. Rorty. H.-G. Gadamer, in contrast to R. Rorty, 
accents the importance of the spiritual heritage of Christianity in the life of Western society. 

Rorty conceives tradition along with a critical analysis of, and profound reflection on, the 
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contemporary situation of American society and its future prospects. He interprets tradition 
therefore as historical continuity with the spiritual heritage of those historical figures in the 
political and cultural life of United States who have embodied the ideals of democracy, justice 
and equality among the citizens, especially R. W. Emerson, A. Lincoln, and M. L. King. 
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Termín „hermeneutika“ v gréckom a slovenskom jazyku 

Daniel Slivka 

Term the "Hermeneutic" in Greek and Slovak Language 
 

Abstract: In the ancient era of Greece, philosophy was being created. The Greeks, as the first 
ones, investigated different phenomena and made effort to explain them. They explained 
creating of gods, emphasized interpretation itself, when a man does interpretation of 
phenomena around him, what the main idea is. Current etymologists, linguists, religionists and 
theologists have different attitude to the etymology of the term hermeneutic. In several questions 
they have semantically equipollent attitude. The basic explanation of the term hermeneutic is in 
its place in Greek language and reach spectrum of terms working on the term hermeneutic in 
Slovak language. Slovak language offers other important terms, which in Slovak linguistics, 
hermeneutic works. 
 
Key words: hermeneutics, interpretation, history of interpretation. 
 
Contact: University of Prešov, Greek Catholic Theological Faculty, Department of Historical 
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Termín „hermeneutika“ v gréckom jazyku 

V antickom období starovekého Grécka sa po prvýkrát vytvára filozofia. Gréci 

preto ako prví skúmajú rôzne javy a snažia sa ich vykladať. Vysvetľujú vznik 

bohov a narážajú na problém výkladu ako takého, keď človek robí interpretáciu 

fenoménov okolo seba, teda, čo sa za tým vysloveným skrýva a v čom je jeho 

význam. Umenie výkladu alebo výklad veľkého štýlu má preto korene 

v starovekom Grécku, ale pohľadom sa dá nazrieť aj do stoickej filozofie, ktorá 

rozvíjala alegorický výklad mýtov a tradíciu gréckych bájí.1 „Hermeneutika 

                                           
1 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 13. 
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vznikla v období helenizmu v súvislosti so skúmaním a vydávaním klasických 

textov napríklad homérovských.“2 Najviac sa o to pričinili stoici. „Stoicizmus sa 

sústreďuje hlavne na výkladovú činnosť v hermeneutike, a to programovo, výlučne 

náboženských textov. Je to v podstate náboženská hermeneutika. Jej predmetom sú 

nábožensko-mytologické texty, ktoré chce stoicizmus interpretovať rozumovo.“3 

Hľadanie etymológie termínu „hermeneutika“ je dodnes nevysvetlené. 

K termínu zaujímajú v súčasnosti etymológovia, lingvisti, religionisti a teológovia 

nie vždy rovnaké stanovisko. V niektorých otázkach však predsa majú aj 

sémanticky ekvivalentný postoj. Základom pre vysvetlenie významového poľa 

názvu „hermeneutika“ je jeho šesť základných gréckych gramatických tvarov: 

„e`rmhneu,j “ (hermeneus) - substantívum; „e`rmhnei,a “  (hermeneia) - 

substantívum; „e`rmhneuth,j “ (herméneutés) - subst., nominatív; 

„e`rmhneu,ein “  (hermeneuein) - verbum, infinitív; „e`rmhneu,w “ 

(hermeneuo) - verbum present; „e`rmhneutikh, “ (hermeneutiké) - adjektívum 

singulár. 

Lingvisticko-etymologické stanovisko k termínu „hermeneutika“ 

Lingvistické stanovisko k termínu „hermeneutika“ je etymologické a hovorí, 

že výraz „hermeneutika“ je odvodený z gréckeho podstatného mena 

„e`rmhneu,j “. Etymológia termínu je však pre lingvistov neznáma, ale je 

zrejmé, že slovo „e`rmhneu,j “, z ktorého sú odvodené ostatné, nie je gréckeho 

pôvodu. Termín v gréckom jazyku pravdepodobne predstavuje maloázijskú 

výpožičku – teda výraz nepochádza z indoeurópskeho pôvodu. Nachádza sa však 

vo význame interpretujúceho ako zmyslu prekladateľa, tak ako aj vysvetľovateľa.4 

Odvodené sloveso „e`rmhneu,w “  znamená prekladať, vysvetliť ako je to 

                                           
2 HERIBAN, J. Príručný lexikón biblických vied, s. 451; PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: 
Židovský národ a jeho Svätá Písma v kresťanské Biblii, s. 36. 
3 PATZIG, G. Stoa. In: Die religion in Geschichte und Gegenwart,Handwörterbuch für Theologie 
und Wissenschapf, dritte, völling neubearbeitee Auflage, zv. 6. Tubingen: J. C.B. Mohr, 1986.  
s. 384. In: LINGUŠ, J., s. 19. 
4 NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Volume II., s. 507. 
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napríklad v posvätných biblických textoch Nového zákona.5 Termín 

„vysvetľovať“ je použitý napríklad v Lk 24, 276 Termín „diermhneu,w “ je 

použitý kdekoľvek – v príkladoch, kde Ježiš7 hovoril a vykladal respektíve 

interpretoval splnenie proroctiev Starého zákona na ňom samom. 

Termín „e`rmhnei,a “ je použitý príklade 1 Kor 12,108 a 1 Kor 14,26.9 

V textoch sú uvedené v zmysle interpretácia, preklad – obidve tieto slová sa 

vzťahujú na Prvý list Korinťanom, kde sa uvádzajú v zmysle ako potreba 

vysvetlenia významu nezrozumiteľných slov hovorených tými, ktorí mali dar 

jazykov.10 

V krátkosti môžeme uviesť charakteristiku a význam termínu 

„hermeneutika“, ktorý lingvisti charakterizujú a uvádzajú v nasledujúcich 

variantoch. Zároveň sa v hranatej zátvorke uvádza etymológia pojmu. Aj v tomto 

prípade ide o šesť pozícii hermeneutiky v gréckom jazyku. Sú to:11 

• e`rmhnei,a h`  (predsokr., X., Pl., Arst., koiné) [e`rmhneu,w ] 1. 

vyjadrovanie (svojich myšlienok), schopnosť vyjadrovania, 2. tlmočenie, 

preklad, 3. výklad, vysvetlenie, schopnosť vykladať; 

• e`rmh,neuma to,  (E.) [e`rmhneu,w ] výklad, vysvetlenie; 

                                           
5 „A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale 
budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.“ (Jn 1, 42); „a povedal mu: „Choď, umy 
sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.“  (Jn 9, 
7); „A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ 
spravodlivosti, ale potom aj kráľ Salema, čo znamená kráľ Pokoja.“ (Hebr 7, 2). 
6 „A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme 
vzťahovalo.“ (Lk 24, 27) 
7 VALČO, M. Cultural Challengers and Future Hopes of Christian Church in Slovakia, s. 117–
118. 
8 „iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných 
jazykov a iný vysvetľovať jazyky.“ (1 Kor 12,10) 
9 „ Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečo má: dar chválospevu, náuky, zjavenia, jazykov, 
vysvetľovania; všetko nech je na budovanie.“ (1 Kor 14,26) 
10 NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Volume II, s. 507. 
11 PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. 
Pripravovaná publikácia. Emailová korešpondencia z autorom. THE GREEK NEW 
TESTAMENT. Fourth Revised Edition. Dictionary, s. 73.  
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• e`rmhneu,j e,wj o`  (Hdt., X.) 1. vykladač, prostredník, 2. tlmočník, 

3. oznamovateľ, hlásateľ [neznáma etym., azda maloázijská výpožička]; 

• e`rmhneuth,j ou/ o`  (Pl., koiné) [e`rmhneu,w ] tlmočník, 

prekladateľ; 

• e`rmhneutiko,j 3 . (Pl., Lúk.) týkajúci sa vyjadrovania / prekladania; 

• e`rmhneu,w  (trag., att., koiné) [e`rmhneu,j ] 1. vyjadrovať (svoje 

myšlienky), 2. oznamovať, rozprávať, (ako rečník) prednášať, 3. (akt. aj 

med.) tlmočiť, prekladať, 4. vykladať, vysvetľovať. 

Všetky ďalšie etymologické teórie a hľadiská na etymologický vývoj výrazu 

„hermeneutika“ sú súčasnými jazykovými odborníkmi a lingvistami pokladané za 

nesprávne. Zároveň v závere uvádzam jeden paradox, pretože aj samotní lingvisti 

svojimi etymologickými zdôvodneniami sa opäť vracajú ku gréckej mytológii.  

Teologické a religionistické etymologické stanovisko k termínu „hermeneutika“  

Teologické a religionistické etymologické stanovisko k termínu 

„hermeneutika“ sa nachádza sa v staršej teologickej literatúre. V tomto prípade 

odborníci vysvetľujú hermeneutiku z etymologického hľadiska ako termín 

gréckeho pôvodu slovesa „e`rmhneu,w “ - (hermeneuo) s latinským termínom 

„sermo,“ ale nie cez koreň s významom hovoriť. Aj v tomto prípade teológovia 

vysvetľuje hermeneutiku z etymologického hľadiska ako termín gréckeho pôvodu 

slovesa „e`rmhneu,w “, (hermeneuo) – vykladať, objasňovať.12 Cudzojazyčnej 

literatúre sa termín prekladá ako angl. „interpret“13 Pôvodný pojem slova však 

obsahuje širšie spektrum významu. Za základ termínu „hermeneutika“ považovali 

títo autori grécke „e`rmhneutikh, “  od slovesa „e`rmhneu,ein “. 

Jeden z výkladov spájal sloveso „e`rmhneu,w “ (hermeneuo) aj s latinským 

termínom „sermo“, čo znamená reč a indoeurópskym koreňom s významom 

„hovoriť“ v gréčtine v podobe evr&  v slovese ei;rw( ei;romai)  Preto 

podľa nich „e`rmhneu,ein “  znamená vo svojom pôvodnom význame hovoriť 

                                           
12 HERIBAN, J. Príručný lexikón biblických vied, s. 451. 
13 Anglický výraz „interpret“ znamená: 1.vyložiť, vykladať, vysvetliť, interpretovať 2. tlmočiť, 
prekladať, robiť tlmočníka. NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Volume VI, s. 1075. 
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a potom prekladať slova z cudzej reči do rodného jazyka.14 V starších slovníkoch 

je však možné stretnúť sa stým, že sa o tomto odvodzovaní termínu 

pochybovalo.15 Prečo sa starí autori obracajú práve na tento spôsob výkladu 

termínu, nie je možné zistiť. Hoci toto odvodzovanie sa v súčasnosti pokladá za 

nesprávne a zdá sa, že autorom išlo viac o obsahovú stránku termínu v tom 

zmysle, že myšlienku je možné premeniť na reč, teda vyjadriť ju verbálnym 

spôsobom. Slovesá „vyjadriť, vyrozprávať, povedať, hovoriť, rozprávať“ sa už 

nachádzajú vo významovom poli termínu hermeneutika.16 

Dnešný stav bádania v najnovších gréckych etymologických slovníkoch ako 

je Beekes R.: Etymological Dictionary of Greek. Volume One a v ďalšom 

pokračujúcom diele Etymological Dictionary of Greek. Volume Two takéto 

vysvetlenie a odvodzovanie neprijíma.17 Táto etymológia je však podľa lingvistov 

neopodstatnená a vôbec nezodpovedá gréckym skutočnostiam, pretože 

z jazykového hľadiska uvedený koreň neexistuje. Autor si to pravdepodobne 

pomýlil s podobným koreňom, ktorý je v slovese „ei;rw “ a ako z pojmu badať, 

jeho koreň je celkom iný, pretože na začiatku je hláska digamma, ktorá sa nemení 

na drsný prídych.18  

Následne sa aj teológovia sa vracajú k odvodzovaniu z koreňa ku gréckemu 

slovesu „e`rmhneu,ein “ - hermenein,19 a potom aj k samotnému termínu 

„e`rmhneutich, “  - hermeneutiché, ktorý vo svojom pôvodnom význame 

znamená rôzne tri úrovne jeho chápania:20  

                                           
14 Odvádzali od koreňa „‛Ερ“ uvádzaný latinsky ako „Ser“, totiž „sermo“, čo znamená reč. 
COL, R. Biblická hermeneutika, s. 11. 
15 CHANTRAINE, P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots.  
16 THE ANCHOR BIBLE DICTIONARY: volume 3 H-J, s. 149. 
17 BEEKES, R. Etymological Dictionary of Greek. Volume One. With the assistance of Lucien 
van Beek. Leiden – Boston, 2010; BEEKES, R. Etymological Dictionary of Greek. Volume 
Two. With the assistance of Lucien van Beek. 
18 PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. 
Pripravovaná publikácia. Emailová korešpondencia z autorom. Údaje z pripravovaného slovníka 
ako aj lingvistická korektúra termínu „hermeneutika“. 
19 COL, R. Biblická hermeneutika, s. 11. 
20 THE NEW JEROME BIBLICAL COMMENTARY, s. 1147. 
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• vyjadrovať – vyrozprávať, povedať, hovoriť, rozprávať;21  

• vykladať reč – interpretovať22; (napr. „diermhneu,ein “ u Lk 24,27) 

• objasňovať, prekladať – tlmočiť. (napr. „Mt 1,23 a Jn 1, 42) 

Ak pri prenášaní významu je cieľom podať - informovať, používa sa termín 

vyjadrovať. Význam výrazu tak smeruje do šírky. Je to navonok vyjadrenie 

vnútorného zmyslu. Ak pri prenášaní je cieľom obsah, t.j. vnútorný zmysel, 

používa sa termín interpretovať. Cieľom obidvoch významov je zrozumiteľnosť 

veci, teda sprostredkovať jej zmysel.23 

Grécka mytológia ako etymologická ekvivalencia stanoviska k termínu 
„hermeneutika“ 

Grécky boh Hermes ako etymologický zdroj pôvodu termínu „hermeneutika“ 

sa vo vedeckej literatúre pomerne dosť často uvádza. V tomto prípade to však 

znamená, že pôvod termínu sa znova vracia a zároveň odvádza z gréckej 

mytológie. Výsledok je teda taký, že mnohí autori etymológiu termínu 

„hermeneutika“ odvodzujú od gréckeho boha „~Ermh/j “ – Hermes, Herma. 

Hermes bol v gréckej mytológií mladý boh, ktorého posielali olympskí bohovia, 

aby ľuďom prinášal správy, a tak prinášal alebo ako niektorí uvádzajú, 

interpretoval ich vôľu.24 Uvádzajú, že označenie výrazu „hermeneutika“ teda 

zahŕňa v sebe meno gréckeho boha Hermesa. Hermes ako posol a hovorca bohov 

sa taktiež považuje za strojcu reči a písma, ktoré sa vyvinuli zo združovania 

rozmanitých významov. Najdôležitejšie z nich sú: 

• „reč“ – schopnosť logickej formulácie a zrozumiteľného prejavu; 

• „preklad“ – možnosť spájať význam jedného média alebo nájsť niečo, s čím 

súvisí; 

• „komentár“ (výklad) – objasnenie niečoho záhadného alebo neznámeho.25  

                                           
21 THE ANCHOR BIBLE DICTIONARY: volume 3 H-J, s. 149. 
22 NOVÝ BIBLICKÝ SLOVNÍK, s. 285. 
23 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 36. 
24 FILIPIAK, M. Człoviek wspołczesny a Stary Testament, s. 55. TIRPÁK, P. Odovzdávanie 
viery v rodine ako edukačný proces. 
25 THE NEW JEROME BIBLICAL COMMENTARY, s. 1147. 
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Na jednej strane lingvisti k termínu hovoria, že etymologicky tento termín 

s veľkou pravdepodobnosťou nie je spojený s menom boha Hermesa, ktorý bol 

síce poslom, ale nie interpretátorom vôle olympských bohov.26 S menami 

gréckych bohov sa dnes pracuje veľmi opatrne a väčšinou sa priznáva, že o nich 

nič nevieme. V gréckom etymologickom slovníku je predstavený nasledujúci 

výklad výrazu a mena „~Ermh/j “  ou/(  ión. e,w(  ep. ~Ermei,aj o`  

(ión. akuz. ~Erme,hn% :27 

1. „Hermés,“ grécky boh (= lat. Mercurius, egyptský Thovt), prostredník 

medzi nebom, zemou a podsvetím: posol bohov, sprievodca ľudí, duše 

mŕtvych odvádza do podsvetia, výrečný a ľstivý patrón obchodníkov  

a zlodejov, darca úspechu a zisku; stoici stotožnili Herma s Logom; 

v helenistickom období dostáva okultný náboj, v hermetickej literatúre sa 

objavuje ako Hermés Trismegistos, mocný čarodej, víťaziaci nad silami 

temna; 

2. „ oi` ~Ermai/  hermovky,“ štvorhranné stĺpy, v hornej polovici 

sformované do sochy Herma, avpo. tw/n ~Ermw/n  od ulice 

hermoviek (v Aténach: X.) [neznáma etym., asi egejské].28 

Na strane druhej sa lingvisti vracajú k tomuto výkladu a odovodzovaniu 

termínu „hermeneutika“, keď sa opierajú o odôvodenie gréckeho pojmu slovesa 

„e`rmhneu,ein “ – hermenein“, ktorého pravdepodobný význam odkazuje na 

grécku mytológiu, konkrétne na boha Herma.29 To však znamená, že týmto 

dochádza k vysvetleniu, že sa jedná o vyjadrenie božských vecí ľudskou rečou.30  

Prekvapením sú aj ďalšie zistené skutočnosti: 

                                           
26 NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Volume II, s. 507; GRONDIN, J. Úvod do 
hermeneutiky, s. 39. 
27 PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. 
Pripravovaná publikácia. Emailová korešpondencia z autorom. Údaje z pripravovaného slovníka 
ako aj lingvistická korektúra termínu „hermeneutika“. 
28 Taktiež to boli kamene ukazujúce správny smer, kade bolo potrebné ísť k cieli. Diskusia na 
konferencii Studia Humanitatis Ars Hermeneutica IV. Ostrava 9.-10.5.2012. 
29 BOWKER, J. Boh. Krátka história, s. 206. 
30 POKORNÝ, P. Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 19. 



 

 64

• Ak termín „hermeneutika“ podľa lingvistov nie je gréckeho pôvodu 

(Lingvisticko-etymologické stanovisko k termínu „hermeneutika“) a teda 

výraz nepochádza z indoeurópskeho pôvodu, to znamená, termín 

„hermeneus“ je v gréčtine izolovaný. Za indoeurópske jazyky sa preto 

považujú tie, ktoré majú paralely v iných jazykoch. Ak takéto slovo paralely 

nemá, tak s veľkou pravdepodobnosťou nie je slovo indoeurópske, čo je 

prípad aj termínu „hermeneutika.“31 

• Koncovka „eu,j “ odkazuje na typické slová, ktoré sú pred gréckeho 

pôvodu a preto naša koncovka termínu hermeneutika predstavuje pred 

grécku koncovku pochádzajúcu pravdepodobne z mykénskej alebo egejskej 

kultúry. Toto tvrdenie dokazujú slovníky od Beekes, R.: Etymological 

Dictionary of Greek. Volume One. With the assistance of Lucien van Beek. 

Leiden – Boston, 2010; a Beekes, R.: Etymological Dictionary of Greek. 

Volume Two. With the assistance of Lucien van Beek. Leiden – Boston, 

2010, kde sa v úvode zmieňujú argumentujúc týmto spôsobom, ako možno 

rozoznať slová pred gréckeho pôvodu. Uvádzajú, že v tomto kontexte je 

práve grécka mytológia dôkazom, že pomenovania a názvy končiace na  

„– eu,j “ majú pôvod pred grécky.  

• A toto je tak prípad, kedy sa lingvisti i teológovia nevynímajúc religionistov 

znovu vracajú a stretávajú sa v gréckej mytológii, pretože viacerí grécki 

bohovia z mytológie končia práve na túto spomínanú koncovku. 

V súčasnosti podobnú trojitú štruktúru významového poľa gréckeho slovesa 

„e`rmhneu,ein  - hermenein“ rozoberá aj prof. Peter Pokorný vo svojom 

poslednom diele s názvom Hermeneutika jako teórie porozumění . V spomenutej 

publikácii uvedené grécke sloveso významovo vykladá v trojitej štruktúre:32 

1. označenie vyjadrenia božských veci ľudskou rečou – táto funkcia sa 

odohrávala na dvoch úrovniach. Raz išlo o sprostredkovanie medzi bohmi 

                                           
31 „The science of scriptural interpretation and explanation. The term hermeneutics is derived 
from the Greek noun (of non-Indo-European origin) meaning an interpreter both in the sense of 
a traslator and in that of an explainer.“ „Veda o biblickej interpretácií a vysvetlení. Termín 
hermeneutika pochádza z gréckeho podstatného mena (nie indoeurópskeho pôvodu).“ NEW 
CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, Volume II, p. 507. 
32 POKORNÝ, P. Hermeneutika jako teórie porozumění, s. 19. 
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a ľuďmi prostredníctvom človeka v extáze alebo proroka; v druhom prípade 

išlo o sprostredkovanie medzi ľuďmi a prostredníkom samotným,33 

2. preklad z jedného jazyka do druhého, 

3. výklad napísaného textu. 

Záverečné konštatovanie preto uvádza dva postoje k termínu „hermeneutika“: 

1. vec etymológie - je tu neustály problém týkajúci sa etymológie výrazu 

„hermeneutika“, ktorý je a aj naďalej v súčasnosti ostáva stále ešte nejasný; 

2. vec, ako je používaná - jej významové pole, ktoré zahŕňa širokú oblasť 

vyjadrení, ktoré sú sémanticky súvisiace a blízke. 

Termín „hermeneutika“ a jeho sémantické ekvivalenty v slovenskom jazyku  

Pre správne pochopenie stanovených problémov je dôležité charakterizovať 

a vysvetliť jednotlivé pojmy, ktoré sa v slovenskom jazyku používajú: 

• Slovo – vyjadrenie navonok vnútorného sveta človeka (myšlienky, túžby 

city, pocity). V súčasnosti jazykové vedy a filozofická hermeneutika uznáva 

mnohovýznamovosť textu ako napríklad v slove koruna, kde môže isť 

o nasledujúce významy: koruna stromu, kráľovská korunu, slovenská 

(švédska) koruna ako mena. Preto je potrebné pri každom slove rozlíšiť 

význam a zmysel slova a textu. „slovo - najmenšia významová jednotka 

tvorená jednou morfémou alebo zložená z viacerých morfém a v písme 

ohraničená medzerami, v jazykovom systéme hraničnými signálmi (napr. 

prízvukom), v reči niektorými fonetickými javmi (napr. asimiláciou); 

označuje objekt, dej, stav, vlastnosť, vzťah atď.“ 34 

• Význam (lat. significatio) – „Význam slova je jeho vnútorná náplň, ktorou 

sa jednotlivé slová navzájom diferencujú a tak dávajú podnet 

k dorozumievaniu sa. Jedno slovo môže mať viac významov. To sa určuje 

ľudovou alebo vedeckou konvenciou. Napr. latinské slovo gratia = priazeň, 

                                           
33 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 38. 
34 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 1999. [cit. 

2010-05-18] Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Slovo&pobl=> 
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láska, milosť, priateľstvo, vďačnosť a pod.“35 Význam je myšlienkový 

obsah (obsahová zložka jazykového výrazu)36 ako význam slova alebo vety. 

V tomto prípade je zmysel ako podkategória, pretože sa slovo môže použiť 

len v istom zmysle.37 

• Zmysel (lat. sensus) – „Zmysel je taký slovný význam, ktorý má jednotlivé 

slovo v rečovej súvislosti. Smerodatným interpretátorom zmyslu 

jednotlivých slov reči je ten, ktorý rozpráva alebo povedané napísal.“38 

Zmysel je aj charakterizovaný ako hlavná a podstatná idea niečoho (zmysel 

slova), pričom jeho význam v tom momente je zmysel vyjadrený jazykovou 

formou. Zároveň sa tak vytvára chápavý a uznanlivý postoj pochopenia 

a porozumenia čo predstavuje schopnosť vystihnúť zmysel.39 Taktiež je 

charakterizovaný ako „logický, etický, kauzálny, teleologický, estetický 

významový útvar viažuci sa s dianím, vetou, slovom, dielom. Zmysel sa tu 

teda viaže na nositeľa zmyslu: náplň zmyslu možno podávať ako účel, 

hodnotu, ideu, podstatu. Metodicky najdôležitejší postup výskumu zmyslu je 

chápanie; porozumenie človeka pre niečo (napr. zmysel pre humor, zmysel 

pre rodinu a pod.).“40 

• Reč – pod rečou sa definujú synonymá ako chýr, správa, jazyk, prejav, 

rozhovor s sloh.41 Predstavuje sa ako „individuálna zložka jazyka, závislá od 

vôle a rozumových schopností hovoriaceho; predstavuje osobný, 

                                           
35 KROVINA, M. Všeobecný úvod do Písma svätého, s. 110. 
36 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 1999. [cit. 

2010-05-18] Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Vyznam+jazykovy> 
37 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 877. 
38 KROVINA, M. Všeobecný úvod do Písma svätého, s. 110. 
39 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 964. 
40 PIAČEK, Jozef, KRAVČÍK, Miloš. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 
3.0, 1999. [cit. 2010-05-18] Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvz/zmysel.html> 
41 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 593. 
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individuálny spôsob realizácie systému jazyka“42 alebo ako „systematické 

a logické usporiadanie a artikulované vyjadrovanie slov.“43 

• Jazyk – „sústava vyjadrovacích znakových prostriedkov istého 

spoločenstva, ktorá slúži ako nástroj myslenia, dorozumievania a ukladania 

poznatkov, jej čiastkový útvar. Ako synonymum sa taktiež používa termín 

reč.“ 44 Je to „systém znakov slúžiaci na dorozumievanie, ktorý je v ústnom 

styku realizovaný článkovanými zvukmi a v písomnom styku grafickými 

značkami. Jazyk je predmetom skúmania viacerých vied ( filológie, 

jazykovedy, psychológie atď.), filozofie i teológie.“45 

• Chápanie – znamená prichádzať na zmysel niečoho, ponímať, rozumieť, 

uvedomovať si (prichádzať k poznaniu), vykladať si, vysvetľovať si 

(zisťovať príčinu) postupne chápať.46 Alebo je to „rekonštitúcia 

(znovuvytvorenie) zmyslu niečoho (slova, textu, diania, činu a pod.) vo 

vedomí človeka. Taktiež je predmetom skúmania o. i. hermeneutiky.“47  

• Výklad – „je objasnenie zmyslu niečoho, vysvetlenie, komentár; poučná, 

objasňujúca, súvislá, obyčajne obsiahla reč, prednáška.“ 48 Výklad 

predstavuje objasnenie zmyslu niečoho z určitého dôvodu má formy ako napr.:  

A) vysvetlenie – cieľom je podať vysvetlenie a urobiť niečo 

zrozumiteľným,  

B) komentár – cieľom je podať kritický komentár k udalostiam.  

                                           
42 GAVURA, Ján. Lyrické iluminácie. Prešov: Občianske združenie Slniečkovo, 2010. PIAČEK, 
J., KRAVČÍK, M.: FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. 
http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Rec&pobl= 
43 KROVINA, M. Všeobecný úvod do Písma svätého, s. 110. 
44 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 187. 
45 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 
1999. [cit. 2010-05-18]  
Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Jazyk&pobl=> 
46 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 165. 
47 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 
1999. [cit. 2010-05-18]  
Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvch/chapanie.html> 
48 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 
1999. [cit. 2010-05-18] Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvv/vyklad.html> 
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C) Taktiež môže isť aj o interpretáciu ak je cieľom interpretácia 

zákonov alebo aj v akademickom prostredí zahrnuje prednášku, 

ktorá predstavuje súvislý výklad náučného rázu.  

Preto sloveso v infinitíve ako vykladať sa definuje v prvom rade ako dávať 

výklad o zmysle, podstate a základnom princípe niečoho čo zahrnuje aj 

nasledujúce pojmy ako vysvetľovať, objasňovať alebo aj osvetľovať.49  

• Interpretovať – objekt sa približuje tým, že uvádzajú sa čo najbližšie 

okolnosti, prostredníctvom ktorých sa robí zrozumiteľným 

a pochopiteľným. Významovo blízke sú aj ďalšie synonymá vykladať, 

vysvetľovať, osvetľovať, objasňovať, tlmočiť, vyjadrovať, podávať výklad 

a vysvetlenie. V umeleckej sfére je sú synonymá ako hrať, reprodukovať 

alebo stvárňovať.50 Ako cudzie slovo sa definuje v prvom rade ako 

vykladať, vyložiť, vysvetľovať, vysvetliť, tlmočiť alebo aj stvárňovať 

(divadelne hry), predviesť hudobnú skladbu.51 

• Interpretátor (interpret) – osoba, ktorá niečo interpretuje, vykladá, 

vysvetľuje, interpret, vykladač, tlmočník alebo vysvetľovateľ.52 Interpret je 

niekto, kto v prípade písaného textu niečo odborne vysvetľuje alebo 

vykladá. Zároveň predstavuje umelca, herca alebo hudobníka stvárňujúci 

teatrálnu úlohu alebo hrajúci hudobné dielo.53 

• Interpretácia „(z lat. interpretatio = výklad, vysvetlenie) - forma realizácie 

(napr. hudobná interpretácia) alebo výklad, čiže odhaľovanie podstaty javu, 

jeho príčin, podmienok a spôsobu existencie alebo úsilie o pochopenie 

významu javu. V umenovedných disciplínach, ako napr. v literárnej vede, je 

východiskom interpretácie literárny text a cieľom interpretácie čo 

najadekvátnejšie pochopenie a výklad zmyslu umeleckého diela, pričom 

pozornosť sa venuje konkrétnemu, individuálnemu umeleckému dielu ako 

svojbytnému celku.“54 Predstavuje vysvetlenie a výklad textu. V právnickej 

                                           
49 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 848.  
50 Dtto, s. 181. 
51 SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV, s. 414. 
52 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava : SAV, 1995. s. 181. 
53 SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV, s. 414. 
54 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 
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terminológii55 ide o výklad právnych ustanovení. Je to teda objasnenie 

zmyslu zákona. Aj v tomto prípade ide o stvárnenie hereckých úloh alebo aj 

podanie hudobnej skladby umelcom – interpretom. 

• Objasnenie – „vysvetlenie, výklad, ktorým sa niečo stáva jasnejším, 

pochopiteľnejším. Objasnenie znamená odhalenie individuálnej histórie. 

Objasnenie je v najpôvodnejšom zmysle ontologická zmena, jeden  

z procesov inscedencie, zmena stavu ľudského indivídua z nechápajúceho 

na chápajúce alebo z nejasne chápajúceho na jasnejšie chápajúce.“56 

Taktiež ide o činnosť, ktorej cieľom je urobiť niečo jasnejším 

a zreteľnejším. Ako synonymá sa v určitých situáciách používajú pojmy 

osvetliť, vyjasniť, ujasniť, vysvetliť vyložiť explikovať – prostredníctvom 

uvedenia bližších okolností sa predstaví niečo ako pochopiteľné, ozrejmiť, 

demonštrovať, ilustrovať zdôvodniť.57 

• Vysvetlenie – „explanácia, explikácia - uvedenie podstatných okolností 

alebo príčin niečoho nie dosť jasného alebo nie dosť zrozumiteľného, 

udanie súvislostí javov, oboznámenie sa so zmyslom niečoho, objasnenie, 

výklad.“58 Termín je použitý ako synonymum slova výklad.59 

• Vysvetliť – sa charakterizuje ako aktivita v ktorej prostredníctvom udaných 

príčin, okolností sa urobí niečo jasným a pochopiteľným. Taktiež ako 

synonymá sa používajú slová vyložiť – presne vysvetliť,60 objasniť, 

                                           
1999. [cit. 2010-05-18]  
Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Interpretacia&pobl=> 
55 SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV, s. 414. 
56 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 
1999. [cit. 2010-05-18]  
Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Interpretacia&pobl=> 
57 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 367. 
58 PIAČEK, J., KRAVČÍK, M. FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. [online] Verzia 3.0, 
1999. [cit. 2010-05-18]  
Dostupné z <http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Interpretacia&pobl=> 
59 KOLEKTÍV AUTOROV: Synonymický slovník slovenčiny, s. 869. 
60 GAVURA, J. O pojme metafyzika v literatúre a literárnej vede. In: Studia Humanitatis Ars 
Hermeneutica III, s. 159–170. 
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vyjasniť, osvetliť odôvodniť – zdôvodniť, povysvetľovať, povykladať, 

poosvetľovať, poobjasňovať, povyjasňovať.61 

Summary 

In several presented testimonies and introduction to the field of "hermeneutic" means clarity 
and sense of mediation. Interpreting is looking for inner meaning behind what is expressed. 
Speaking expresses the inner meaning. Currently, a similar triple structure of the Greek verb, 
according to semantic field, "hermenein" means: expression of divine things by human language 
and mediation among people and the mediator himself, translation from one language to 
another, and interpretation of written text. The term "hermeneutic" becomes a "technical term" 
for the scientific area "hermeneutic universalis" and thus it can be explained either as a theory of 
interpretation. Final statement therefore provides two attitudes for the term "hermeneutic": 
etymology thing - the problem of the etymology of the term "hermeneutics" which has not been 
clear yet, hermeneutic and its semantic field that includes a wide range of expression in Greek 
and Slovak language, which are semantically related to a close. 
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Abstract: This paper will be concerned with Aristotle’s conception of science and also will 
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Aristotle’s interpretation of his predecessors, especially with regard to Aristotle’s criticism of 
Platonic conception of Idea of the Good. Aristotle’s conception of dialectic and possibilities or 
limits of hermeneutic approaches of contemporary scholars to Aristotle’s work will also appear 
in paper. This paper will be based on analysis of Book First (A) of Metaphysics.  
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Úvodem 

Chceme-li zkoumat „hermeneutický rozměr v Aristotelově pojetí vědy“, jak zní 

také název tohoto příspěvku, je nutné zodpovědět si na úvod několik zásadních 

otázek. Především je nezbytné, abychom si vymezili to, jak Aristotelés názvu 

„hermeneutika“ užíval a zda vůbec. Dále považujeme za vhodné a zajímavé 

pojednat o otázce, jakým způsobem se Aristotelovo dílo staví k hermeneutice 

v jejím soudobém pojetí. Pro zodpovězení těchto otázek však bude nutné učinit 

několik nezbytných poznámek ohledně Aristotelova pojetí vědy a krátce pojednat 

o její klasifikaci a dělení.  
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Περὶ Ἑρµηνείας 

Jako nejlepší východisko pro úvod našeho zamyšlení se nám jeví skutečnost, 

že Corpus Aristotelicum obsahuje spis s názvem Περὶ Ἑρµηνείας,1 jež je do 

češtiny překládán Antonínem Křížem jako „O vyjadřování“2. I když by se 

zdánlivě zdál být pro naše potřeby (více) vhodnější latinský překlad jako De 

Interpretatione, ze kterého vychází i anglický název této součásti Aristotelova 

Organonu On Interpretation, přesto Křížův překlad upozorňuje na jeden ze 

zásadních aspektů pro porozumění aristotelovskému pojetí hermeneutiky. 

Substantivum ἑρµηνεία znamená v šíři svého významu „ řeč, schopnost vykládati 

(jazyky)“,  verbum ἑρµηνεύω - ειν, je pak „vykládati, tlumočiti, přeložiti, rozložiti“3. 

Vidíme tedy, že tento pojem po své sémantické stránce zahrnuje nejen významy 

jako „překlad z cizích jazyků“, „vysvětlení“ či „vyložení“, ale také jakýsi „popis“ 

či dokonce „jasný způsob hovoření a formulování“, jak upozorňují Liddell  

a Scott.4 Vycházet bychom měli totiž nejen z překladu a etymologicko-

sémantického rozboru tohoto pojmu, ale také z toho, že spisek Περὶ Ἑρµηνείας je 

součástí Aristotelova širšího díla Organonu, jež zahrnuje především logická, 

metodologická a řečnická pojednání. V této souvislosti pochopený  

a interpretovaný pojem ἑρµηνειν 5 nabývá tak značných logických a rétorických 

konotací, jež hermeneutiku zařazují na specifické místo v Aristotelově systému 

dělení věd. Podívejme se tedy nyní blíže na toto dělení.  

 

 
 

                                           
1 Obsahem tohoto spisu je: „teorie kategorického soudu, sémantika vět, analýza logických 
vztahů mezi soudy a první pokus vybudovat základy modální logiky (logika možnosti a 
nutnosti).“ NOVÁK A DVOŘÁK 2011, s. 18. 
2 ARISTOTELÉS Int.  
3 PRACH 1998, s. 225).  
4 LIDDELL A SCOTT 1989.  
5 K dalším užitím tohoto pojmu u Aristotela srov. PA. 660a 35; DA. 420b 19; Resp. 476a 19; SE. 
166b 11. 
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Dělení věd 

 Představme si nejprve způsob, jakým Aristotelés jednotlivé vědy 

usouvztažňuje a subordinuje v hierarchicky členěné struktuře popsané především 

v Metafyzice, ze které vycházíme. V prvé řadě musíme začít od členění dle slavné 

pasáže 1025b 21–26 první kapitoly šesté knihy Metafyziky6. Zde Aristotelés dělí 

vědu (za užití pojmu ἐπιστήµη) na teoretickou, praktickou a poietickou 

(tvořivou)7, při čemž je nám z této pasáže více než jasné, že nejvýznamnější z této 

trojice je pro něj rozhodně věda teoretická8. Teoretické vědy v klasickém výčtu9 

zahrnují fyziku, matematiku, astronomii a první filosofii (nazývanou též hledaná 

věda, jež se často také ztotožňuje s teologií, metafyzikou, úsiologií či archeologií 

nebo ontologií)10. Vědy praktické zahrnují především etiku, politiku11, ekonomiku 

a jiné disciplíny, vztahující se k přemýšlení o praktickém jednání a konání. 

Poietické vědy jsou pak vymezeny tvorbou a produkcí, ale Aristotelés jim, až na 

několik málo výjimek, nevěnuje takřka žádnou pozornost. Jedná se zvláště  

o umění a řemesla. Stranou trojího dělení vědy pak stojí obzvláště logika  

a rétorika, popř. dialektika (dle Aristotela opak rétoriky, v jistém smyslu však je 

rétorika jejím odrazem). Jelikož jsou tyto obory zaměřeny na formu 

myšlení/vypovídání a nikoli na obsah sdělovaného, slouží spíše jako nástroj 

dokazování a přesvědčování. Ty jsou situovány více před ono vědecké bádání 

v konkrétních vědách zaměřených na vlastní předměty zkoumání a slouží jim jako 

propedeutická průprava a následně jako prostředek dokazování a obhajování svých 

závěrů či vypovídání o nich12 v systematizované, ucelené a jednotné podobě tak, 

                                           
6 Další z mnoha odkazů na toto dělení je možno vystopovat napříč celým Aristotelovým dílem. 
Viz např. EE 1221b 5; Met. 982b 11; Met. 1064a 10 – 17; EN 1140a, s. 1–5. atd.  
7 Srov. ROSS 1923, s. 13nn).  
8 Věda praktická a poietická je ve skutečnosti Aristotelem pouze zmíněna při snaze zařadit 
fyziku, ta je tak nejprve vymezena negativně prostřednictvím vyhranění se vůči těmto vědám.  
9 Výčty jednotlivých speciálních věd subsumovaných pod tyto kategorie se často mírně liší,  
a proto uvádíme výčet vlastní, jež je kompilací a shrnutím nejčastěji užívaných variant.  
10 Viz OTISK 2006, s. 52–53).  
11 Tyto dva obory zmiňuje již Diogenes Laertský (viz DL V, s. 28). 
12 Srov. FUCHS 1999, s. 20).  
 



 

 76

aby je bylo možno výukou dále předávat. Přesto považujeme za nutné podtrhnout 

to, že tyto obory (a zvláště logika13) mají v Aristotelově filosofii nezastupitelné 

místo a jsou od ní jen velmi těžko oddělitelné14. Existují však i jiná rozlišení 

podaná samotným Aristotelem (v návaznosti na problematiku, kterou v té které 

pasáži svých textů řeší).  

 V samotném konvolutu Metafyzika se totiž vyskytují hned další dvě možná 

dělení, a to na základě pohybu a na základě samostatnosti a proměnlivosti. Dělení 

věd dle diference pohybu vychází ze skutečnosti, že pohyb byl v antické kultuře 

obecně spojen s otázkou jsoucna, a proto také hraje významnou roli zvláště 

v Aristotelově filosofii15. Podle pohybu s návazností na dělení věd lze rozčlenit 

podstaty, o které se vědy zajímají16. Přímá návaznost pohybu a dělení věd, jež 

koresponduje s dělením v Metafyzice, je poté velmi dobře znatelná v pasáži 198a 

30 – 31 sedmé kapitoly první knihy Fyziky.  
 

„Proto jsou obory vědeckého zkoumání, jedním jest nepohybované, druhým pohybované, 
ale nepomíjející, třetím pomíjející.“17  
 

Třetím dělením vyskytujícím se v souboru textů Metafyziky18 je dělení na 

věci, které nejsou neproměnné, ale jsou samostatné (fyzika), na věci neproměnné  

a nesamostatné (matematika) a na věci neproměnné a samostatné (metafyzika). 

Konečně čtvrtým možným dělením z obecně traktovaných je rozlišení, které však 

nepochází z Metafyziky, nýbrž z Topik. Dělení se zde uskutečňuje na základě 

rozlišení témat, či oblastí problematik a jejich výpovědí, jimiž se vědy zabývají19. 

                                           
13 Emanuel Rádl chápe aristotelovskou logiku jako identickou se strukturou (či snad lépe řečeno 
formou) samotné skutečnosti. Logika tedy pro nás nabývá na významu tím více, čím více 
bychom jí rozuměli ve vztahu k ἐπιστήµη nejen jako nutné podmínce poznání, ale i jako  
k (formě) poznání samotnému [Srov. RÁDL 1998, s. 196)].  
14 Viz NOVÁK A DVOŘÁK 2011, s. 10, 12).  
15 Patočka podotýká, že tak tomu bylo proto, jelikož pohyb značil přítomnost bytí ve fyzické 
rovině [Viz PATOČKA, 1964]. 
16 Srov. Met. 1069b 30–1069 2.  
17 „διὸ τρεῖς αἱ πραγµατεῖαι, ἡ µὲν περὶ ἀκινήτων, ἡ δὲ περὶ κινουµένων µὲν ἀφθάρτων δέ, ἡ δὲ 
περὶ τὰ φθαρτά“. 
18 Met. 1026a, s. 14–18.  
19 Top. 105b, s. 20 – 25. 
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Jedná se o rozložení do oblastí logických, fyzikálních a etických okruhů 

zkoumání, které se objevuje v celé antické filosofické tradici20. Jiní však toto 

dělení přisuzují až platónskému myšlení21.  

Eπιστήµη 

Samotný pojem věda, jak je obvykle překládán Aristotelův výraz έπιστήµη, 

Aristotelés popisuje v úryvku Met. 981a 1- 222:  

 

„καὶ δοκει̂ σχεδὸν ἐπιστήµη καὶ τέχνη ό̔µοιον ει̂̓ναι καὶ ἡ ἐµπειρία.23“ 

 

Jak můžeme vidět, pojem ἐπιστήµη se zde pojí se substantivy τέχνη  

a ἐµπειρία, což nám již může mnohé napovědět. Je-li Aristotelés v užívání tohoto 

výrazu korektní a konzistentní (viz níže), pak se cítíme oprávněni vyvozovat to, že 

Aristotelés tímto pojmem opravdu označuje cosi, co bychom byli oprávněni 

překládat v užším slova smyslu jako věda či vědecké poznání, v širším slova 

smyslu snad také jako vědění založené na zkušenosti a praxi. Jedná se o vědění 

podléhající kategorizaci a formální metodologicko-logické struktuře. Eπιστήµη24, 

je tedy závislé na metodice, jež jej formálně utváří. Býti věděním či vědou tedy 

                                           
20 Srov. KRÄMER 1971, s. 147.  
21 Srov. GRAESER 2000, s. 276. pozn. 15).  
22 Na tuto pasáž ve spojitosti s určením pojmu ἐπιστήµη odkazuje i Greek Lexicon [Srov. Liddell 
a Scott (1889).].  
23 Met. 981a s. 1–2. Přepis je pořízen dle Bekkerova vydání z roku 1831–1870 [BEKKER 1831, 
s. 981]. 
Pro srovnání uvádíme Rossův přepis [viz Ross (1924)] dle textové databáze Perseus, s nímž 
dnes pracuje mnoho odborníků zabývajících se antickou filosofií a starověkým Řeckem vůbec, 
který se však mírně liší: „καὶ δοκει̂ σχεδὸν ἐπιστήµῃ καὶ τέχνῃ ὅµοιον εἰν̂αι καὶ ἐµπειρία, 
ἀποβαίνει δ᾽ ἐπιστήµη καὶ τέχνη διὰ τη̂ς ἐµπειρίας τοι̂ς ἀνθρώποις:“ Odlišnost je patrná zejména 
v užití, respektive ve vynechání (v případě Persea) určitého členu ἡ před sub. sg. fem. nom.  
ἡ ἐµπειρία. My se ale nadále budeme přidržovat citace dle Rossova textového přepisu a 
Bekkerův přepis (který však rovněž považujeme za velmi kvalitní) dle vydání z roku 1831- 1870 
zmíníme pouze ve významnějších a obsahově či jinak zásadnějších momentech tam, kde by to 
mohlo být ku prospěchu našemu bádání.  
24 K dalším užitím výrazu v Aristotelově díle srov. např. APo. 88b 30 či EN 1139b 18. 
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pro Aristotela znamená (do jisté míry) míti formu vědění či vědy, což považujeme 

za poměrně významné a zásadní poznání, a to i přes to, že bychom měli mít na 

paměti to, že pro Aristotela vždy zůstává důležitější obsah vědění, než jeho forma, 

která pouze napovídá (napomáhá), zda je obsah vůbec vhodný k dalšímu 

zkoumání a zda jeho chybnost nespočívá již ve způsobu své sebeprezentace.  

Zařazení hermeneutiky v rámci Aristotelova dělení věd 

Nyní již máme dostatek informací k tomu, abychom se pokusili zařadit 

hermeneutiku do rámce tohoto Aristotelova konceptu vědy a pokusili se tak 

zodpovědět otázku nejen o tom, kam by řadil on sám své pojetí ἑρµηνειν, ale také 

o tom, kde a jakým způsobem by se dle Aristotelova dělení vyskytovala 

hermeneutika v jejím současném pojetí jako filosofická metoda „pojímající 

poznání jako specificky otevřené a reflektované porozumění“25.  

Z výše načrtnutého usouvztažnění ἑρµηνειν v souvislostech Aristotelova 

logického díla Organon s jeho dělením věd nám poté může vyplynout již jasnější 

námět pro uvažování nad těmito otázkami. Společně s vymezením ἐπιστήµη (ve 

smyslu vědění) jakožto formy vědění a sdělovaného obsahu, jež je teprve sám 

předmětem kategorizace v rámci trojího dělení věd, vyhlíží hermeneutika právě 

jako ona forma, jež zaručuje validitu jeho obsahu, a tedy vědění samotného. 

Aristotelovo pojetí hermeneutiky v rámci námi uvedeného prvního dělení věd je 

tedy nutno hledat kdesi mezi logikou, dialektikou a rétorikou, neboli mezi třemi 

vědeckými metodami, jichž se užívá jako metodologických prostředků 

k dosahování vědění, jeho ověřování a prezentace. Ani dělení věd podle 

samostatnosti a proměnlivosti pro nás v tomto ohledu nezůstává bez zajímavosti. 

Aristotelés zde totiž z možných kombinací těchto dvou „stavů“ a jejich negací 

vynechává možnost „proměnlivý a nesamostatný“. Právě tato varianta je dle 

našeho soudu vyhrazena pro onu oblast „věd formálních“, jelikož se samy svým 

předmětem nevztahují k žádným rodům (a jsou tedy nesamostatné) a zároveň jsou 

nutně proměnné, jelikož jsou „pouhými“ metodami, jež vždy podléhají svým 

konkrétním aplikacím a jejich posloupnosti. Jejich konkrétní výrazové prostředky, 

                                           
25 BLECHA, I. 2002, s. 167.  
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východiska atd. jsou závislé na užití v daných, kontextuálně jedinečných 

případech. Jelikož je hermeneutika pouhou formou (viz výše) bez svého určeného 

a pevně daného druhově a rodově vymezeného obsahu a jelikož Aristotelés uznává 

mnohost forem, cítíme se být oprávněni k závěru, že se s tím pojí i mnohost  

a proměnlivost hermeneutické metody jako vždy pomíjející formy vědění  

(s odkazem na druhé dělení věd z Metafyziky a Fyziky). Takto pojatá hermeneutika 

se tak významově přibližuje velmi blízko i jednomu z Aristotelových vymezení 

filosofie jako celku, když nám říká, že:  

 

„ filosofie má tolik částí, kolik je podstat.“26  

  

V případě tematického dělení věd z Topik, bychom hermeneutiku spatřovali 

(a to nejen s oporou ve výše řečeném) v oblasti témat logických. Toto poslední 

zařazení je nám tak zároveň vodítkem k zodpovězení otázky: „Jak sám Aristotelés 

chápe a zařazuje hermeneutiku?“. Jelikož on sám výslovně o hermeneutice jako 

oboru nehovoří (a už vůbec ne ve smyslu hermeneutiky v dnešním slova smyslu), 

považujeme za zbytečnou a přinejmenším za nesmyslnou snahu o situování  

a striktní vtěsnání Aristotelova pojetí hermeneutiky do jednoho z výše 

jmenovaných oborů s hermeneutickou tématikou jasně spjatých. Vystačíme si tedy 

pouze s jistým prostorovým či kontextuálním vymezením hermeneutiky, a to 

především na základě jejích kompetencí a nastíněných charakteristik. Pokud 

bychom přece jen měli snahu o bližší a užší vymezení aristotelského pojetí 

hermeneutiky, pak bychom ji na základě výše řečeného nejspíše chápali 

v intencích logiky jako jeden z jejích oborů s dialektickým a rétorickým přesahem, 

kdy nám za hlavní ukazatele bude sloužit především vymezení spisu Περὶ 

Ἑρµηνείας v rámci Organonu (tedy logického díla), dále pak převaha logických 

témat v tomto spisu rozebíraných a v neposlední řadě rámcové vymezení 

v Aristotelově dělení věd.  

                                           
26 Met. 1004a 1–2. „καὶ τοσαῦτα µέρη φιλοσοφίας ἔστιν ὅσαι περ αἱ οὐσίαι.“ V případě, že citujeme 
Aristotelův text za účelem porozumění obsahu a nikoli pro potřeby filologického rozboru, uvádíme 
český překlad v hlavním textu a originál v poznámce pod čarou. Využíváme český překlad A. Kříže. 
[ARISTOTELÉS 2008 a pouze v případě odůvodněných pochyb o kvalitě překladu přihlížíme 
k německému a anglickému překladu (ARISTOTELÉS 1890; ARISTOTLE 2007.]. 
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Aristotelés a současná hermeneutika 

Tážeme-li se však (s nutnou mírou spekulace takovémuto tázání vlastní) po 

Aristotelově určení hermeneutiky v dnešním slova smyslu, pak se nám jeví situace 

zcela jinak, neboť takto pojatá hermeneutika ztrácí své společné styčné body 

s logikou a přibližuje se daleko více rétorice a dialektice. Dále se domníváme, že 

lze setrvat u vymezení hermeneutiky jako metody „reflexe poznání“. Svým 

předmětovým vymezením by se dala hermeneutika jen velmi obtížně spojovat 

s vědami teoretickými (k těmto se navíc metodologicky nejvíce druží právě logika 

– v podobě apodiktické sylogistiky – kterou jsme již v předcházejícím kroku 

vyloučili) a rovněž její „čisté“ zařazení do věd praktických by se mohlo zdát jako 

problematické. Finální účel praktických věd spočívá v jejich užitku a praktickém 

přínosu. Ačkoliv rozhodně nehodláme ubírat hermeneutice její přínos a nároky na 

vlastní praktické využití, přesto se domníváme, že současné pojetí hermeneutiky 

stejně tak důrazně sleduje i cíle vědění a hlubšího poznání či porozumění jako svůj 

konečný a kýžený „zisk“27. Pravdou však zůstává, že i praktické vědy jsou 

schopny naplňovat takovéto cíle. Spojování hermeneutiky se substantivem τέχνη, 

stejně tak jako její pojímání ve smyslu umění, by poté mohlo evokovat zařazení 

hermeneutiky do třetí kategorie věd, tj. věd poietických. Soudobá podoba 

hermeneutiky je však velmi vzdálená jak tehdejšímu, tak Aristotelovu nahlížení na 

umění a řemesla. Proti takovému pojetí navíc hovoří i skutečnost, že poietickými 

vědami není možné hledat vědění pro ně samo, protože by tak hermeneutika byla 

redukována spíše na jakýsi bezobsažný nástroj užívaný v technickém a účelovém 

směřování k utilitárním cílům. Právě takovémuto pojetí velmi blízce odpovídá 

Aristotelovo vymezení rétoriky, již by tak bylo možné označit jako „metodou“ na 

pomezí poietických a praktických věd28. Rétorika se nám tak jakožto prostředek 

přesvědčování (v eristickém slova smyslu) a nástroj prezentování a posuzování  

(v dialektickém slova smyslu) jeví jako nevhodná pro naše potřeby určení 

Aristotelova posouzení hermeneutiky v současném slova smyslu. Poněvadž jsou 

na námi chápanou hermeneutiku z jedné strany kladeny požadavky praktické 

                                           
27 Srov. Met. 982a 30 – 982b 4. 
28 Srov. např. Rét. 1355b – 1356b.  
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užitečnosti za účelem její aplikace a z druhé strany považujeme zároveň za 

nezbytné hledat v jejím tomto vymezení i dosahování vědění jakožto bytostného, 

jedinečného a konečného účelu, nezbývá nám tedy nic jiného, než ji situovat 

kamsi na hranice mezi vědami teoretickými a praktickými. Pro takovéto účely se 

nám jeví jako nejvhodnější právě dialektika, avšak nejedená se o dialektiku, jejímž 

účelem je cvičit se v diskutování kvůli vítězství nad protivníkem (což by 

odpovídalo její „rétorické stránce“, jenž je Aristotelem dialektice v jistém smyslu 

připisována), ale o „vyšší dialektiku“ (jakožto protikladu rétoriky, jak ji Aristotelés 

chápe mnohem častěji a již bychom mohli chápat jako „vyšší“ metodologii 

praktických věd), jejímž posláním je konstruktivní vedení diskuse za účelem dosažení 

filosofického poznání, tj. vědění. V takovémto ohledu se nám jeví smysluplné hovořit 

i o „filosofické dialektice“, jejímž hlavním účelem je být metodologií pro „filosofické 

vědy“29. Filosofická dialektika jako ona přesně identifikovaná metodologická hranice 

mezi teoretickými a praktickými vědami se zaměřením, kterým je sledovat to, co by 

metodologie (tj. nesamostatná složka v procesu poznávání) s proměnlivými obsahy 

účelově (prakticky) vedeného dialogu s cílem dosahování stále hlubšího a přesnějšího 

vědění, jež je samo sobě účelem.  

Dialektika 

Dialektika vychází z řeckého slovesa διαλέγεσθαι¨ a v první osobě singuláru 

présentu διαλέγω znamená vybírat, konverzovat, rozmlouvat, projednávat či 

přednášet30. Aristotelés však přistupuje k dialektice i ze svých specifických 

pozic31  

a užití32 odlišného od užití obecného a od pojetí Platónova, který se, dle Aristotela, 

první zajímal o dialektiku33. Aristotelés, dle našeho přesvědčení, pojímá dialektiku 

právě jako speciální metodu částečně oddělenou od logiky34 (přestože hovoří  

                                           
29 Srov. Top. 101a 27. 
30 Srov. LIDDELL A SCOTT 1889 a PRACH 1998, s. 132. 
31 Pro hlubší studium specifik dialektické problematiky v návaznosti na metodologii v Corpus 
Aristotelicum srov. AM.; OWEN, G. L. E. 1968; BERTI 1981. 
32 K Aristotelovu užití tohoto slova srov. Top.154a 34, 159a 5, 7; APo. 92b 32. 
33 Met. 987b, s. 32.  
34 Srov. ŠPINKA 2005, s. 21.  
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o dialektickém sylogismu35, jenž je však odlišný od klasického pojímání 

aristotelovské logiky)36 a rétoriky, která (jak již bylo řečeno) je pouze jedním 

z jejích („nižších“) prostředků37. Zájem o dialektickou metodu, jenž vychází 

především z osmi knih Topik, nebyl zpočátku příliš velký, jelikož byla 

reflektována hlavně metodologická problematika apodiktického sylogismu 

vycházející z Druhých Analytik. Reflexi dialektiky jako celku, včetně dialektiky 

„vyšší“/filosofické38, je tedy možné zaznamenat až kdesi od druhé poloviny 

minulého století. Tuto skutečnost si vysvětlujeme především obecným odklonem 

soudobého filosofického diskursu od požadavků nutnosti, obecné a absolutní 

pravdivosti a substanciálně esenciální povahy vědění, kterým jednoznačně 

metodologie Druhých Analytik vyhovovala více. Dialektika (oproti apodiktické 

sylogistice, jenž vykazuje ambice být metodou pro dosahování právě takovýchto 

nutných, obecných pravd) je metodologií založenou na probabilitě39. I přes její 

úzké napojení a provázanost s praktickými vědami40  

(v oblasti hermeneutiky by bylo možné uvažovat i o provázání s vědami 

poietickými – viz výše), kde je obecně míra nutnosti, přesnosti a tudíž i závaznosti 

(pro Aristotela tak i obecné pravdivosti) nižší41, se Aristotelés rozhodně pro tuto 

metodu nevzdává její platnosti pro aplikaci ve všech vědních oborech42 či jejích 

nároků na dosažení posouzení axiomatických systémů všech jednotlivých věd43 

(takto by bylo rozhodně možné užít dialektiky i pro účely první filosofie). Svou 

transcedencí mimo systémy těchto filosofických věd44 je dialektika schopna 

                                           
35 Např. Top. 100a, s. 18. 
36 K problematice blíže viz Sousedík (2008, 92n).  
37 Srov. Rh. 1354a 1, 1356a, s. 31–34.  
38 O filosofické dialektice hovoří také např. František Novotný (a to již ve spojitosti s Platónem) 
v úvodu k překladu Platónova Euthydéma [Platón (1992, 10)].  
39 Srov. Top. 100a 18–20. Tím se liší dialektika od apodiktické sylogistiky zřejmě nejvíce. 
Zatímco apodiktická sylogistika při hledání počátků vychází z prvotních a nutných premis, 
dialektika při stejné činnosti vychází z pravděpodobného. Srov. Sousedík (2008, s. 92–93).  
40 Srov. EN. 1107a s. 28–33.  
41 EN. 1094a 25 – 1094b, s. 13.  
42 Viz Top. 101b l–4.  
43 Srov. Top. 101b 36.  
44 „φιλοσοφίαν ἐπιστήµας“ (Top. 101b 34). Zde se nám opět vyjevuje vhodnost hovořit  
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dosahovat prvotních principů věd vůbec a reflektovat je. 
 
„Mimo to ještě vyplývá užitek také pro poznání toho, co z počátků každé jednotlivé vědy prvotní. 
Neboť z vlastních počátků dané vědy samé je nemožné o tom říci, ježto přece počátky jsou ze 
všeho prvotní, spíše je nutné podat o tom výklad s pomocí toho, co je v jednotlivých případech 
pravděpodobné. To je však vlastní úkol dialektiky; nebo jí aspoň nejvíce přísluší, protože ta jako 
vhodný prostředek zkoumán poskytuje cestu k počátkům všech věd.“ 45  

Dělení dialektiky 

Pokud bychom pečlivě prozkoumali jednotlivé pasáže, kde Aristotelés  

o dialektice hovoří, mohli bychom velmi snadno sklouznout k ukvapenému závěru, 

že je v užívání tohoto pojmu velmi nekonzistentní a na mnoha místech si protiřečí. 

Než jej však nařkneme z nejednotnosti užívání tohoto pojmu a nejasnosti jeho 

pojednání, měli bychom nejprve upozornit, že v rámci Aristotelova díla můžeme 

rozlišit několik druhů dialektiky46. Nejasnosti, které ovšem zcela nepopíráme, však 

vznikají především z toho, že Aristotelés často hovoří „pouze“ o dialektice bez 

bližšího určení. Jako první je rozhodně vhodné zmínit typ47, jenž byl v antice 

všeobecně rozšířen a jemuž sám Aristotelés v Akademii vyučoval48. Jedná se  

o dialektiku určenou k procvičování (γυµνασία) argumentace – její funkce je 

didaktická. Další v řadě je dialektika rozmlouvající (ἐντεύξις), která je odlišná od 

dialektiky cvičební, avšak i tuto by bylo možno (při jisté míře zjednodušení) dále 

dělit. Prvním „podtypem“ může být dialektika zkoušející (πεῖρα), tj. dialektika, jenž 

                                           
o dialektice (filosofické dialektice) jako o metodě filosofické a vědecké obecně.  
45 Top. 101a 34 – 101b 4. „ἔτι δὲ πρὸς τὰ πρῶτα τῶν περὶ ἑκάστην ἐπιστήµην. Ἐκ µὲν γὰρ τῶν 
οἰκείων τῶν κατὰ τὴν προτεθεῖσαν ἐπιστήµην ἀρχῶν ἀδύνατον εἰπεῖν τι περὶ αὐτῶν, ἐπειδὴ 
πρῶται αἱ ἀρχαὶ ἁπάντων εἰσί, διὰ δὲ τῶν περὶ ἕκαστα ἐνδόξων ἀνάγκη περὶ αὐτῶν διελθεῖν. 
Τοῦτο δ´ ἴδιον ἢ µάλιστα οἰκεῖον τῆς διαλεκτικῆς ἐστιν· ἐξεταστικὴ γὰρ οὖσα πρὸς τὰς ἁπασῶν 
τῶν µεθόδων ἀρχὰς ὁδὸν ἔχει.“  
46 Sám Aristotelés explicitně toto dělení neuvádí, avšak základním vodítkem nám může být 
pasáž Top. 101a 26 či SE. 165a 39 a další jeho zmínky v jiných textech (především osmé knihy 
Topik aj.). Z naší strany je to tedy pokus o systematizaci spíše za účelem přehlednosti.  
47 Pro přehlednost konstatujeme, že jsme rozdělili dialektiku do tří základních typů s tím, že 
v druhém typu rozlišujeme další tři její možné podkategorie.  
48 OWEN 1968, s. 69.  
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je svým zaměřením a způsobem provozování velmi podobná dialektice sókratovské, 

jak ji užívá Platón ve svých dialozích. Svou povahou je velmi blízká dialektice 

cvičební,  

a to především svým postupem49. Lišit se však může svými cíli, kdy jejím účelem 

není procvičit se či porazit protivníka, ale zjistit stav vědění spoludiskutéra. Ve 

druhém a třetím „podtypu“ se do určité míry mísí logika a rétorika, a proto je toto 

dělení dosti obtížené pouze pro potřebu názornosti. Za jeden z „podtypů“ bychom 

mohli považovat dialektiku poučující (διδασκαλίᾳ), jenž se od předchozích typů liší 

již výrazněji 50, a to především v počátcích tázání, kdy se vychází nikoli z mínění 

tázaného (δόξᾳ), ale usuzuje se z počátku daných oborů51. Eristická dialektika 

(možno i rétorická) je „podtypem“, který se snaží identifikovat a rozpoznat sofistické 

řečnické triky (oblast rétoriky52) a nesprávnou formu jejich úsudků53 (oblast logická). 

Posledním druhem dialektiky je již námi výše avizovaná dialektika filosofická, již 

jsme také označovali jako dialektiku „vyšší“, protože se domníváme, že by se mohlo 

jednat o jakousi návaznost na druhý typ dialektiky užívané Platónem, jejíž potenciál 

Aristotelés ze svých praktických zkušeností dobře znal, avšak vtělil do něj svůj 

specifický filosofický akcent54. Užitečnost této dialektické metody pro filosofii 

nespočívá v ničem menším než v samotném rozlišení pravdivosti a nepravdivosti pro 

každý jednotlivý případ55. 

                                           
49 Viz SOUSEDÍK 2008, s. 88nn.  
50 Srov. Top. 159a 25, 161a 25, 163a 29.  
51 Viz. SE. 165b 1 – 2. V tomto smyslu o tomto typu dialektiky hovoří Aristotelés jako  
o dialektickém postupu obecně (viz SE. 172a 19 – 20).  
52 Rétorika má však svou aplikaci i v politice, kdy se sama těchto sofismat dopouští (srov. Rh. 
1402a 23; Top.149b 25.) a právě z důvodů této „schizofreničnosti“ rétoriky [srov. GRAESER 
2000, s. 373] ji Aristotelés považuje jak za protiklad dialektiky, tak za její podobor (viz výše). 
Rétorika je také určena k jistému typu sebeprezentace a přednášení u soudů a v tomto smyslu 
může hraničit i s dialektikou poučující/didaskalickou. Konečně je na další straně hranicí 
s rétorikou i logika, kdy Aristotelés hovoří o rétorickém sylogismu (ἐνθύµηµα), jehož účelem je 
odůvodňování (Rh. 1355a 6; 1356b 4), a činí tak z rétoriky jednu z vědeckých metod určenou ke 
zkoumání a posilování jejích argumentů (Rh. 1354a 4–6). Srov. též s GRAESER 2000, s. 373n).  
53 Tento typ úsudku je později Aristotelem identifikován jako paralogismus (srov. Top. 100b 23nn.). 
54 „Aristoteles navazuje na metodu dělení, nicméně tuto metodu podstatně přetváří.“ 
SOUSEDÍK 2008, s. 91.  
55 Takto se tato dialektika do jisté míry podobá dialektice poučující, avšak nikoli ve svých 
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„Pro filosofické vědy je užitečné, protože možnost zkoumán obtíží s obou stran nám usnadní 
poznat, co v každém jednotlivém případě je pravdivé a co je nepravdivé.“56  
 
„Úkolem…je nalézt metodu, která nám umožní vyvozovat závěry z toho, co je pravděpodobné o 
každé dané otázce, a neodporovat si při podávání důkazu.“57  

Filosofická dialektika 

Představme si nyní podrobněji postup tohoto posledního druhu dialektiky58 

a proberme alespoň zevrubně její možnosti a dopady v rámci filosofie  

a hermeneutiky. Jak již bylo výše řečeno, dialektická metoda nevychází z nutných, 

prvotních a o sobě zřejmých premis (jak je tomu u apodiktické sylogistiky), ale 

jejím počátkem je to, co je pravděpodobné. Oním „pravděpodobným“ míní 

Aristotelés názory druhých (ἔνδοξα). Jelikož v dialektickém pojetí Aristotelés 

akcentuje více onu empirickou stránku vědy (přičemž se domníváme, že druhé 

vymezení ve smyslu τέχνη, je v tomto pojetí zcela rovnocenně zachováno), začíná 

jeho bádání u obyčejných mínění (δόξᾳ), kdy dále zkoumá, která z mínění jsou 

zastávána ve většinové společnosti (κοινᾷ)59 a následně se tak dostává k těm 

míněním, jež jsou společensky uznávaná, důvěryhodná a pocházejí od 

povolaných, moudrých a společností vážených myslitelů (ἔνδοξα - viz níže). Tyto 

názory jsou Aristotelovi právě oním pravděpodobným, jenž je při 

vědeckém/filosofickém zkoumání k užitku60, a od kterého se dialektický postup 

dále odvíjí. Nabytý materiál určený ke zkoumání v podobě ἔνδοξα, dialektika 

zhodnocuje a hledá v nich rozpory, protimluvy a jiné nesrovnalosti (ἀπορίᾳ). Jasně 

                                           
východiscích, ale ve svém účelu poznat prvotní principy (viz poznámka 51).  
56 „πρὸς δὲ τὰς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστήµας, ὅτι δυνάµενοι πρὸς ἀµφότερα διαπορῆσαι ῥᾷον ἐν 
ἑκάστοις κατοψόµεθα τἀληθές τε καὶ τὸ ψεῦδος· “ Top. 101a 34–35.  
57 Top. 100a, s. 18–19.  
58 Vycházíme sice z Greaserova pojetí filosofické metody [GRAESER 2000, s. 277)], avšak 
dovolujeme si jeho pojetí poněkud rozšířit a doplnit pro potřeby našeho pojednání [dále možno 
srov. KRAUT 2006, s. 88nn.)]. Rovněž budeme akcentovat a probírat některé z klíčových 
aspektů tohoto postupu.  
59 Srov. SMITH; POSY; FEREJOHN 1993, s. 340). 
60 Srov. Met. 983b, s. 3–6. 
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se nám tak definují problematická místa a otázky, které je třeba pro možnost 

vyvození závěru zodpovědět a vyřešit. Následně je přednesena teorie, která je 

porovnávána s těmito problematickými okruhy a také vzhledem k existujícím 

pojetím. V konečné fázi dialektiky je tak ověřován její soulad s tím, o čem bylo již 

pojednáno a zároveň je tento závěr reflektován jak v ohledu schopnosti 

zodpovědět a vyřešit předcházející aporie a otázky, tak v ohledu její samotné 

logické konzistence61.  

ΕΝ∆ΟΞΑ a dialog 

Jak již bylo naznačeno výše, Aristotelova dialektika si volí za svůj předmět 

zkoumání62 ony názory vážených a společensky ceněných myslitelů (ἔνδοξα)63. 

Bylo však také poznamenáno, že tyto názory jsou pouze čímsi pravděpodobným, 

 a tedy nejsou jistými a nutnými počátky tak, jak je vyžaduje aristotelovská 

metoda, o níž Aristotelés pojednává v Druhých Analytikách. Z takového úhlu 

pohledu by se však mohlo zdát, že dialektika může jen s velkými obtížemi naplnit 

ambice uváděné v Top. 101a 34 – 101b 4 a dosahovat tak prvotních, obecných  

a pravdivých principů všech věd vůbec, jelikož je orientována na empirii (viz 

výše) a nikoli na teoretickou a obecnou logickou jistotu „osamělého myslitele“  

a „čtenáře“64, jenž pro účely svého poznání užívá apodiktického sylogismu. Zdálo 

by se tedy jako logické a neproblematické tvrzení, že „s nástupem Aristotelovy 

filosofie končí etapa řeckého intelektuálního života spjatá s dialogickou kulturou a 

kult mluveného slova je v období helénismu nahrazen kultem knihy, psaného 

textu.“65 Proč by tedy Aristotelés konstruoval dialektiku jako filosoficko-vědeckou 

metodu? Proč by jí připisoval takovýto význam a kladl na ni takový důraz, že by jí 

                                           
61 Srov. EN. 1098b l0 – 13, 1154a 22–26. 
62 Viz Top. 100b 21, 104a 1nn.; EN. 1098b 28, 1143b 11 - 14,1145b 5, 1095a 28 – 30; SE. 175a 
31.; Rh. 1355a 17. aj.  
63 K debatě o významu řeckého slova ἔνδοξα srov. KRAUT 2006, s. 70); SPRANZI 2011, s. 
180–181 pozn. 28); BARNES 1980, s. 498nn); Boethiův překlad komentuje GRAESER 2000, s. 
371, pozn. 213).  
64 Viz SOUSEDÍK 2008, s. 92).  
65 Hroch 1997, s. 13.  
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věnoval celý významný spis a mnoho obsáhlých pasáží ve všech svých ostatních 

spisech ať již raných, či pozdních66? Budeme-li pohlížet společně se Smithem na 

dialektické premisy jako na otázky67, musíme se i my ptát, komu jsou tyto otázky 

kladeny? Řešení, jež se nám samo nabízí, spatřujeme tak jedině v možnosti, že 

v Aristotelově dialektice žije dialogický způsob uvažování dál a dochází k jeho 

pouhé transformaci. Výše jsme již naznačili, že „vyšší“ dialektika je hraničním 

přechodem k vědám teoretickým, a tak pro tento typ dialektiky můžeme uvažovat 

o jistém prolnutí dialogických/dialektických a apodiktických prvků. V takovémto 

kontextu nám poté dává velmi dobrý smysl pasáž čtvrté kapitoly čtvrté knihy 

Metafyziky 1006b, s. 8–9: 
 
„ jestliže slova nic neznamenají, odstraňuje se vzájemný hovor mezi lidmi a po pravdě i hovor se 
sebou samým“ 68 
  

Zde naprosto explicitně vidíme, že apodiktický sylogismus je přímo závislý 

na existenci dialogu a tak i dialektiky (přestože mezi dialektikou a dialogem 

existují nutné rozdíly). Jak poznamenává Graeser, Aristotelés nikde „nevychází 

z prvních, nutných pravd. Nikde nepostupuje tak, že by…vycházel z axiomů, 

definic a jiných tvrzení, od nichž by deduktivně dospíval k dalším 

pravdám…Metoda, jíž se Aristotelés řídí, je však dialektika.‘“69 Dle našeho 

mínění, zde Aristotelés načrtává metodiku, která je dnes zásadní pro celý způsob 

práce humanitních věd. Touto metodou je jednak argumentace (jež je záležitostí 

dialektiky oproti abstraktnímu, teoretickému dokazování z apodiktické 

sylogistiky), ale především se jedná o práci s textem, odkazování na něj  

                                           
66 I když je totiž faktem, že Topiky se obvykle považují za raný spis [viz SOUSEDÍK 2008, s. 
90.], přesto odkazy na dialektiku můžeme nalézt v celém Corpus Aristotelicum a můžeme se tak 
cítit oprávněni ke stejně hodnotnému názoru, že se jedná o Aristotelovo první logické dílo, které 
tím není nijak dehonestováno, ale právě naopak tvoří fundamentální základ celého Organonu  
a Aristotelés na něm dále ve své práci staví, doplňuje jej, rozvíjí a obohacuje (např.  
i o apodiktickou sylogistiku).  
67 Smith (1999).  
68 „µὴ σηµαινόντων δὲ τῶν ὀνοµάτων ἀνῄρηται τὸ διαλέγεσθαι πρὸς ἀλλήλους, κατὰ δὲ τὴν 
ἀλήθειαν καὶ πρὸς αὑτόν.“  
69 GRAESER 2000, s. 369–370). Upozorňuje zde přitom na významnou pasáž z díla  
W. Wieland [WIELAND 1992, s. 216]. 
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a o způsob porozumění mu. V tomto ohledu se nám totiž projevuje právě ona 

transformace platónské dialektiky „živého slova“ v dialektiku aplikovanou na text 

(a tedy i přesah k apodiktickému sylogismu). Těmi, k jejichž názorům přechází 

Aristotelés z κοινᾷ k ἔνδοξα, jsou totiž především jeho filosofičtí předchůdci, 

k nimž přistupuje prostřednictvím jejich textů70. Bylo by možné říci, že Aristotelés 

svým způsobem vedení dialogu s filosofy prostřednictvím jejich textů dokonce 

předznamenává jakousi formu popperovské falzifikace, když v jejich názorech 

vyhledává možné aporie, jež se mu stávají pozitivním východiskem pro další 

filosofickou/dialektickou produkci71. Přes všechna výše zmíněná fakta se 

neodvažujeme jistě přijít se silným tvrzením, že dialektika je jedinou a výsostnou 

Aristotelovou filosofickou metodou72, či přímo ztotožnit filosofickou dialektiku 

s hermeneutikou. Pravdou ovšem zůstává, že dle našeho vymezení bychom se 

mohli pokusit popsat Aristotelovo pojetí (současné) hermeneutiky jako významné 

vědecké/filosofické metody pojící v sobě jak empirické prvky orientace na text (se 

zárodečnými náznaky „textové analýzy“) a orientaci na „praxi“ (kdy oboje 

vychází z pouhé pravděpodobnosti a je zde tak vždy nutně přítomna i nižší míra 

jistoty než u apodiktické sylogistiky), tak zacílení na prvotní principy všech věd za 

účelem neustálého prohlubování vědění (při vstřícné interpretaci bychom tak 

náznakem mohli vytušit i předznamenání hermeneutického kruhu), které je sobě 

svým vlastním účelem. Hermeneutika by tak mohla být průsečíkem (pohybujícím 

se v prostředí filosofické dialektiky), v němž se stéká to „vyšší“ ze všech 

Aristotelem popsaných vědecko-filosofických metod, a to od logiky přes rétoriku 

až k dialektice, a postihuje tak svým rozsahem celé vědecko-filosofické spektrum.  

Aristotelova námitka proti Platónově ideji Dobra 

Pro dokreslení hermeneutického rozměru Aristotelova díla bychom nyní 

                                           
70 Aristotelés dokonce oceňuje jak pozitivní přínosy svých kolegů Met. 983a 33 – 983b 6, tak 
také ty, jejichž práce poukázaly (více méně nezáměrně) na slepé uličky a problematická místa 
v dané oblasti Met. 993b, s. 11–18.  
71 Možno srov. SMITH 1999, s. 45). 
72 V tomto smyslu dialektiku pojímá např. IRWIN 1988. 
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rádi rozebrali jednu z Aristotelových námitek proti Platónově koncepci ideje 

Dobra a prvního hybatele.  

I když se Guthrie domnívá, že Aristotelés byl dalek zkreslování názorů svých 

předchůdců,73 přesto o tom nejsou mnozí badatelé přesvědčeni74. My bychom 

tímto rozborem rádi ukázali, že i když je teorie filosofické dialektiky lákavá  

a sváděla by k idealizování Aristotelovy hermeneutické vstřícnosti a korektnosti ke 

svým předchůdcům a jejich textům, může být realita jeho faktické filosofické 

činnosti zcela opačná. Tímto pojednáním tak nahlížíme pod pomyslnou pokličku 

Aristotelovy filosofické dílny a můžeme se sami přesvědčit o tom, že se Aristotelés 

nikterak nezdráhal upravit si svou argumentaci takovým způsobem, aby dodal své 

kritice potřebnou sílu a razanci k prosazení vlastního pojetí.  

Představme tedy pouze ve zkratce námitku vycházející z pasáže Met. 

991b 3-8. jenž je namířena proti ideji Dobra jako působící příčině. Podle 

Aristotela považoval Platón ideu Dobra za příčinu bytí.75 V Metafyzice napadá 

především nehybnost idejí a táže se, jak nehybné může být příčinou pohybu,  

a tedy i změny. Podle něj je zde jasná absence hybného činitele.76 Na první 

pohled očividné nekonzistence tohoto Aristotelova tvrzení s jeho vlastním 

metafyzickým nástinem „nehybného hybatele“ z dvanácté knihy Metafyziky 

(Λ) si velmi správně všiml Cherniss, když upozorňuje na to, že Aristotelés sám 

zavádí nehybnou entitu jako vysvětlení pohybu.77 Platónova koncepce je však 

taková, že ideje jsou pouhým vzorem pro tvůrce (δηµιουργός), a tak se 

Aristotelova námitka stává ještě problematičtější, jelikož je toto učení, 

představené v Timaiovi, základním fundamentem Platónovy kosmologie, a tedy 

i teorie idejí.78 Působící příčinou v Platónově filosofii tak rozhodně nejsou ideje, 

tím méně idea Dobra, ale je jí právě δηµιουργός. Otázkou poté zůstává, jak mohl 

takto závažné opomenutí jednoho ze základů platónského učení vůbec učinit 

jeden z jeho dlouholetých a nejlepších žáků a zda tedy v pozadí takového 

                                           
73 GUTHRIE 1968, s. 220. 
74 Srov. např. CHERNISS 1951, s. 320. 
75 Pro toto nacházíme oporu v Platónově díle Faidón (Pha. 100d.).  
76 Met. 991b 4-6. Je také zopakováno v Met. 1078b 34–1080a 8.  
77 CHERNISS 1944, s. 461). 
78 Srov. ARISTOTELÉS 2008, s. 363–364). 
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opomenutí nemůžeme hledat i jistou dávku záměrnosti, nebo-li sofistiku, za 

účelem vítězství v debatě. 

Summary 

This paper concern with hermeneutics from Aristotle’s point of view. In Introduction is 
analyzed Aristotle’s Peri Hermeneias. Then follows description of Aristotle’s division of the 
sciences and treatise on possibilities of interpretation of Aristotle’s conception of episteme 
(science). Following this systematization we try to place science into this system and observe 
especially dialectics and systematization of dialectics. Hermeneutics, follows dialectics and 
division of the science, is in process of dialog, where we try to finally evaluate Aristotle’s 
hermeneutics, in relation with endoxa (significant opinion). Paper ends with practical look on 
Aristotle’s scientific work in relation to criticism of his predecessors.  
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V našom príspevku sa budeme zaoberať otázkou, ako sa výklad umenovednej 

problematiky podieľa na riešení problémovosti našej životnej situácie. V súvislosti 

s myslením Martina Heideggera, ktoré predstavuje základný rámec našej úvahy, 

môžeme uvedenú otázku sformulovať nasledovne: ako sa skúsenosť umenia so 

sférou neskrytosti dotýka samých základov ľudskej existencie. Ako sme na to 

upozornili inde (pozri ZLATOŠ, 2010), s touto otázkou nerozdielne súvisí otázka 

samých základov myslenia, ktoré podľa Heideggera zostali pre európske myslenie 

netematizované a spoločne s ňou aj otázka samých základov vedy. Uvedené 

otázky v Heideggerovom myslení súvisia s problematikou skúmania štruktúry 

ľudskej existencie (pozri HEIDEGGER, 1996), pričom rámcom pre ich 

zodpovedanie sa stáva výklad dejín západného myslenia, predovšetkým 

znovunastolenie a výklad otázky po zmysle bytia, ktorá zostala v dejinách 

západného filozofického myslenia zabudnutá a preto nereflektovaná. 

Náš výklad odvodzujeme od metodologickej stratégie (pozri PLESNÍK 

2000), ktorej príznakovú charakteristiku predstavuje miesto, z ktorého odvodzuje 

svoju legitimitu. Na rozdiel od rovnorodého poľa vedeckého diskurzu spomínaná 

metodologická stratégia odvodzuje svoju legitimitu od toho, čo predstavuje jeho 
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rôznorodé okolie alebo inakostný kontext. Tento kontext sa zvykne najčastejšie 

označovať termínmi životný svet, prežívanie alebo zážitok. Podstatou uvedenej 

stratégie je skúmanie štruktúry textu z hľadiska jej dosahu na človeka či inak 

povedané, nestrácať zo zreteľa zmysel ako funkčný presah k inakostnému 

kontextu. V súvislosti s interpretáciou umeleckých a teoretických textov ide teda 

o otázku dosahu umenia a teoretického vedenia na kvalitu života príjemcu. 

Pri výklade uvedenej problematiky si vypomôžeme príkladom z oblasti 

slovesného umenia Ide o poviedku argentínskeho spisovateľa Jorge Luis Borgesa 

s názvom Zrkadlo a maska, ktorá vyšla v poviedkovom súbore Kniha z piesku (El 

libro de arena, 1975). Predstavuje komorne ladený príbeh dvoch postáv: írskeho 

kráľa a jeho dvorného básnika, ktorý dostane za úlohu zložiť oslavnú ódu, ktorá 

zveční kráľovu slávu. Básnik zloží celkom tri básne, kým uspokojí panovníkove 

požiadavky, za každú z nich je odmenený kráľovským darom. Tretia a posledná 

báseň neodvolateľne zmení ich životy: „Básník přednesl báseň. Byl to jediný verš. 

Básník a král si netroufali pronést ho nahlas, vychutnávali ho, jako kdyby to byla 

tajná modlitba nebo rouhání (...) Oba, velice bledí, na sebe pohlédli (...) Poznali 

jsme dar krásy, který je smrtelníkům zapovězen. Musíme si to odpykat. Dal jsem ti 

zrcadlo a zlatou masku; tu je třetí a poslední dar. Vložil mu do pravice dýku. 

O básníkovi víme, že se usmrtil, jakmile opustil palác; o králi, že se z něho stal 

žebrák, bloudící po cestách Irska, svého někdejšího království, a že slova básně už 

nikdy víc nevyslovil“ (BORGES, 1989, s. 387-388). 

V našom príspevku sa teda pokúsime objasniť skúsenosť s bezprostredne 

intímnym a existenciálne dramatickým stretnutím sa s tým, čo zažívame v recepcii 

umeleckého diela, resp. tých umeleckých diel, ktorých pôsobnosť na príjemcu 

spočíva v ich schopnosti dotknúť sa základných vecí človeka. Prienik k týmto 

polohám ľudského života sa môže odohrať iba ako bezprostredný skúsenostný 

vstup do toho, čo sa nám prostredníctvom umeleckého diela otvára. Zakladajúcim 

zmyslom tejto skúsenosti je schopnosť umeleckých diel a vyjadrovacích možností 

umeleckej výpovede preniknúť k samému prahu procesu znakotvorby. Týka sa to 

najmä zvýznamňovania ľudskej existencie a životnej situácie človeka vo svete. 

V akom vzťahu sú schopnosť umeleckej výpovede preniknúť k samej hranici 

vyjadrenia a životná situácia človeka vo svete? 

S tematizovaním tohto problému sa stretávame v textoch nemeckého filozofa 

Martina Heideggera. Nielen v jeho nedokončenom diele Bytie a čas (Sein und 
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Zeit, 1927), ale najmä v textoch z povojnového obdobia, v ktorých sa autor 

zaoberá problematikou umenia, poézie, básnického spôsobu existencie, jazyka ap.: 

predovšetkým Reč (Die Sprache, 1950) a „...básnicky bydlí člověk...“ 

(„...dichterisch wohnet der mensch...“, 1954). 

V posledne menovanej štúdii Heidegger vykladá otázku samých základov 

ľudského pobytu (dasein) z jeho schopnosti bývania: „Básnění je to, co nechává 

člověka bydlet ve vlastním smyslu“ (HEIDEGGER 1993a, s. 79). Nemecký 

mysliteľ k tejto otázke nepristupuje z pozície obvyklej predstavy bývania ako 

budovania prístrešia a zariaďovania domova, ale pokúša sa odhaliť sám bytostný 

základ bývania. Týmto základom je básnenie (poézia). Básnenie teda znamená 

budovanie základov ľudského pobytu. Básnenie môže vytvárať základy ľudského 

bývania, pretože k týmto základom zjednáva prístup. Sprístupnenie týchto 

základov sa deje v básni prostredníctvom reči.  

Pochopenie toho, čo má autor na mysli je možné iba vtedy, ak samu reč 

nechápeme v tradičných výkladoch západného umenovedného a filozofického 

myslenia, napr. ako jednu z činností, ktorou sa človek odlišuje od ostatného súcna, 

t.j. reč pochopenú vo svojej inštrumentálnej podobe ako nástroj na vyjadrovanie 

myšlienok, vnútorných stavov, pocitov ap. V štúdii Reč v súvislosti s uvedeným 

Heidegger dodáva, že takéto chápanie reči „ řídí se totiž tím, co lze na fenoménech 

řeči jejich zkoumáním kdykoli vykázat. V okruhu takto správného se pak ovšem 

pohybuje i veškeré tázání, které popis a vysvětlování fenoménů řeči provází. 

Nicméně ještě příliš málo se zamýšlíme nad zvláštní rolí těchto správných představ 

o řeči. Jako by byly neotřesitelné, opanovaly všude pole rozličných vědeckých 

přístupů k řeči. Navazují na starou tradici. Přesto ponechávají zcela bez 

povšimnutí nejstarší bytostné pojetí řeči“ (HEIDEGGER 1993b, s. 49).  

Pokiaľ sa pýtame na reč samu, na jej bytostné určenie, Heidegger naznačuje, 

že práve v slovách básne dochádza k bytostnému naplneniu reči ako reči. 

Znamená to, že v reči sa vyslovuje to, čo bolo doteraz nevyslovené a v tomto 

zmysle netušené, v slove prichádza k reči to, čo bolo doteraz skryté. Básnická reč 

teda nevytvára žiadne poetické (básnické) obrazy a v tomto zmysle ani nič 

nevyjadruje. Básnik ponecháva, aby prehovorila sama reč a spolu s ňou bol človek 

privedený k tomu, čo sa v reči vyslovuje. Heidegger túto skúsenosť básnického 

jazyka nazýva odpovedaním: „co ve vlastním smyslu promlouvá, je řeč. Člověk 

mluví až tehdy, a pouze tehdy, když odpovídá řeči, poslouchaje její nápovědi (...) 
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Řeč je to první a nakonec i to poslední, co nám svým pokynem přibližuje bytnost 

věci (...) Oním odpovídáním, v němž člověk ve vlastním smyslu naslouchá 

nápovědi řeči, je vyslovování slova, které mluví v živlu básnění. Čím je básník 

básnivější, tím je jeho slovo svobodnější, to znamená otevřenější a připravenější 

přijmout netušené“ (HEIDEGGER 1993a, s. 81). Autor vlastne naznačuje, že 

básnická výpoveď má schopnosť dovidieť k samému prahu semiózy, k miestu, 

ktoré tvorí jej predpolie a ktoré inak vo výpovedi (bežného jazyka ako aj v jazyku 

vedy) zostáva netematizované. 

Heidegger sa k tomuto vyslovuje vo viacerých svojich prácach, pričom 

spomínanú predpokladovú bázu akéhokoľvek zvýznamnenia pomenúva 

nasledovnými termínmi: svetlina, dimenzia, rozdiel, ticho. V rámci nášho 

uvažovania nie je dôležité, čo uvedené pojmy konceptuálne znamenajú. 

Podstatným je fakt, ako sa uvedené predpoklady v básnickej reči odhaľujú. 

V Heideggerovom výklade básnenia a bývania spomínané predpoklady 

akéhokoľvek zvýznamnenia predstavujú pôdorys architektoniky ľudského života: 

„Básnění je opatření míry, opatření v silném smyslu slova, takové, kterým člověk 

teprve přijímá míru pro samotnou rozlohu základů svého bytí“ (HEIDEGGER 

1993a, s. 89).  

V súvislosti s tým, ako sa v básnickej reči zjavujú spomínané predpoklady, 

Heidegger odkrýva podstatu samého spôsobu zobrazovania: „Bytností obrazu je, 

že nechává něco spatřit. Zobrazení a zpodobení jsou naproti tomu až druhotné 

obměny obrazu ve vlastním smyslu, který jakožto podoba nechává spatřit 

neviditelné a ´obráží´ je tak do toho, co je mu cizí (...) Proto jsou básnické obrazy 

dílem ´obrazotvornosti´ ve zvláštním, význačném smylu: nejsou to pouhé fantasie 

a iluze, nýbrž obrazy jako viditelná proniknutí toho, co je cizí, do podoby nám 

důvěrně blízkého“ (HEIDEGGER 1993a, s. 95–97).  

Podstatou umeleckého vyjadrovania potom nie je proces umeleckého 

zobrazovania v zmysle mimézis. Naopak, mimetický charakter umeleckej 

výpovede je možný práve preto, že sa nám súcno už nejakým spôsobom odhaľuje 

v zmysle starogréckej alétheia, t.j. neskrytosti. Prístup k tejto dimenzii neskrytého, 

nezahaleného bytia nám otvára umelecké dielo. Bytostným určením umenia je 

dianie pravdy ako neskrytosti, v ktorej sa súcno „dostává do světla svého bytí“. 

Nemecký mysliteľ nás odkazom k etymologickým koreňom starogréckeho 

termínu nabáda, aby sme opustili obvyklé uvažovanie o pravde tak, ako sa s ním 
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stretávame v európskej filozofickej tradícii, aby sme pravdu nechápali ako zhodu 

výroku so skutočnosťou, zhodu zobrazenia s jeho predlohou.  

Martin Heidegger pri analýze dejín západného myslenia konštatuje, že naša 

skúsenosť so sférou neskrytosti nielenže zostáva počas celých dejín európskeho 

filozofického myslenia skrytá, ale ani sa v ňom od počiatku netematizuje: 

„Neskrytost je pro myšlení tím, co je v řeckém pobytu to nejskrytější a od časných 

dob zároveň i tím, co určuje veškerý způsob bytu přítomného“ (HEIDEGGER 

1968, s. 80). Zahalenosť tejto sféry vyplýva nielen z toho, že ju myslenie v jej 

samozrejmosti prehliada, ale aj preto, že ju v dôsledku tejto samozrejmosti 

nahradili jej rozmanité výklady a z tohto dôvodu „v ěci nejenže již nejsou jako věci 

připuštěny, nýbrž ještě se vůbec jako věci nemohly myšlení zjevit“ (HEIDEGGER 

1993d, s. 15). 

Skúsenosť umenia so sférou neskrytosti ako predpolím semiózy sa v recepcii 

umeleckého diela dotýka samých základov našej existencie. V Borgesovom texte 

sa táto skúsenosť vyjadruje v obrazoch smrti a odchodu do bezdomovia. Pokiaľ sa 

pokúšame objasniť skúsenosť, ktorú nám Borges približuje v citovanej poviedke, 

musíme vykročiť za hranicu tradície, v rámci ktorej sme doteraz viedli našu 

úvahu. Ako sme to už povedali, skúsenostná sféra, na ktorú sa spomínaná 

poviedka odvoláva, zostáva podľa Heideggera pre západné myslenie skrytá. To 

však neznamená, že táto sféra pre samo myslenie zmizla. Heidegger sám, 

predovšetkým vo svojich povojnových textoch, si uvedenú sféru programovo 

vytyčuje ako predmet svojho uvažovania. Myslenie, ktoré túto sféru programovo 

tematizuje už od svojho počiatku, nachádzame v rozmanitých podobách v textoch 

mnohých východných náboženských a filozofických systémov, ktoré môžeme 

označiť spoločným menovateľom ako východná múdrosť. Môžeme povedať, že 

v tomto zmysle sa Heideggerovo uvažovanie a východná múdrosť navzájom 

ústretovo odvolávajú (dokladom uvedeného sú napr. Heideggerove rozhovory 

s japonským profesorom Tezukou, ktoré sa uskutočnili vo Freiburgu v rokoch 

1953–1954).  

Prečo sme museli v našom výklade vykročiť za hranice tradície európskeho 

filozofického myslenia? Pre skúsenosť, ktorú tu chceme objasniť, v nej totiž 

nenachádzame dostatočne pevnú koncepčnú oporu. Naša skúsenosť so sférou 

neskrytosti nielenže zostáva počas celých dejín európskeho filozofického myslenia 

zahalená, ale ani sa v ňom od počiatku netematizuje: „Bytostné určení pravdy jako 
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alétheia zůstává v myšlení Řeků, a tím spíše ve filosofii následující, nemyšleno. 

Neskrytost je pro myšlení tím, co je v řeckém pobytu to nejskrytější a od časných 

dob zároveň i tím, co určuje veškerý způsob bytu přítomného“ (HEIDEGGER, 

1968, s. 80) Zistenia, ktoré vyplývajú z Heideggerových úvah o povahe reči 

môžeme sformulovať nasledovne: keďže veci zostávajú pre myslenie skryté, 

pretože neskrytosť sama, t.j. sféra, kde sa veci ukazujú, zostáva nemyslená, 

nemohli sa ani dostaviť k reči. V porovnaní s tým tematizuje verš z Borgesovej 

poviedky práve opačnú skúsenosť. Napriek tomu, že skúsenostná sféra, na ktorú sa 

verš odvoláva, zostáva pre západné myslenie skrytá, neznamená to, že táto sféra 

pre samo myslenie zmizla alebo sa stratila. Heidegger objasňuje, že 

netamatizovanie tejto skúsenosti v myslení je možné iba preto, že ako taká sa 

nejakým spôsobom ukazuje: „toto jsoucí je díky této světlině do jisté míry, jež se 

mění, neskryto. Ale jsoucí může být dokonce i skryto pouze v okruhu otevřeného“ 

(HEIDEGGER 1968, s. 83). 

Niektorí autori (pozri PLESNÍK 2001) vzájomné prieniky európskeho 

myslenia a východnej múdrosti rozoznávajú v dvoch modelových podobách – 

explicitných a implicitných synapsií. Modelovým prípadom druhej z nich sú práve 

texty Martina Heideggera. Autor odkazuje predovšetkým na Heideggerovu štúdiu 

Konec filosofie a úkol myšlení (Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des 

Denkens, 1964). Heidegger sa v nej zaoberá otázkou konca európskej filozofie 

(rozpustenie filozofie do technizovaných vied), pričom si súčasne kladie otázku, či 

tu pre filozofiu nezostala doposiaľ „n ějaká první možnost, od níž sice myšlení 

filosofie muselo vyjít, kterou však filosofie jako filosofie nemohla výslovně zakusit 

a převzít? Kdyby tomu tak bylo, pak by v dějinách filosofie od začátku až do konce 

musel skrytým způsobem stát před myšlením ještě jeden úkol, který by nebyl 

přístupný ani filosofii jako metafyzice, natož vědám z ní pocházejícím.“ 

(HEIDEGGER 1993c, s. 13). Heidegger sa na túto otázku pokúša odpovedať tak, 

že začína tematizovať to, čo by sme nazvali ako predpoklady fenomenality. To, že 

sa nám fenomény vôbec ukazujú je možné iba preto, že pre ukazovanie existuje 

otvorené pole svetliny. V súvislosti s ňou autor zdôrazňuje, že osvojenie si tohto 

predpokladu nie je možné prostredníctvom konceptuálneho myslenia, ale jeho 

skúsenostným osvojením. V konečnom dôsledku ide takýmto spôsobom o zmenu 

života, zmenu vlastnej existencie (čo je aj prvotná motivácia, s ktorou sa príjemca 

k tomuto druhu myslenia obracia). 
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V súvislosti s Borgesovou poviedkou, ako aj Heideggerovým uvažovaním 

o bytostnom určení básnenia môžeme povedať, že v básni prišli k reči samy veci 

vo svojej neskrytosti. Táto skúsenosť sa v textoch východnej múdrosti pomenúva 

rozlične, najčastejšie pomenovaniami prázdnoty alebo takosti, pričom v oboch 

prípadoch ide o označenie tej istej fenomenálnej skúsenosti: všetko je iba tak, ako 

to je. Je to vlastne uvedomenie si skutočnosti, čím sú veci a čím sme my sami vo 

svojej prirodzenosti (t.j. od samého počiatku). Tento skúsenostný prienik k samým 

základom bytia sa podľa východnej múdrosti nazýva osvietením, čo v preklade 

znamená prebudenie (pôvodná etymológia slova nekonotuje žiadne náboženské 

alebo mystické významy, ide prosto o pomenovanie duchovného stavu, v ktorom 

sa nám skutočnosť zvýznamňuje vo svojej prirodzenej podstate, t.j. taká, aké je od 

samého počiatku). Príčina, pre ktorú sa východné myslenie k tomuto 

skúsenostnému prieniku k samým základom bytia odhodláva, z ktorého sa 

odvodzuje a vyrastá samotný zmysel jej skúsenostných výpovedí, je vo všetkých 

podobách východnej múdrosti rovnaká: je ňou práve životná (existenciálna) 

situácia človeka. Jej podstatou je strasť alebo utrpenie. Príčinou strasti je sama 

existencia. Ide o zvláštny modus vedomia seba samých, ktorý pokladáme za našu 

pravú prirodzenosť. Dosiahnutie prebudenia znamená uvedomenie si pôvodnej 

prirodzenosti a následné oslobodenie sa od strasti. Prebudenie nastáva vtedy, keď 

bezprostredným skúsenostným prienikom zakúsime, že naša existencia je totožná 

s prirodzenosťou všetkých vecí, že všetky javy a bytosti vo svete sú tvorené 

univerzálnou jednotou (možno to povedať aj tak, že strasť našej existencie 

pochádza z toho, že od tejto jednoty všetkého odhliadame).  

V súvislosti s Heideggerovou charakteristikou umeleckého diela ako diania 

pravdy (pozri HEIDEGGER 1968, 1969), kedy sa súcno „vynořuje v nezahalenost 

svého bytí“ to znamená, že umelecké dielo odkrýva práve onu sféru neskrytosti 

(svetliny, prázdna, medzery, rozdielu), v ktorej sa všetky veci javia vo svojej 

spoločnej jednote. Prebudenie potom môžeme interpretovať aj tak, že v ňom 

dochádza k návratu k pravej prirodzenosti, k tomu, pri čom jestvujeme od samého 

počiatku a na čo sme zabudli. Borgesove vyjadrenia o básnikovej smrti 

a kráľovom odchode do bezdomovia sú metaforickým zobrazením práve tejto 

skúsenosti s neskrytosťou v podobe dramatického a existenciálne priepastného 

stretnutia s umeleckým dielom, ktoré nám do tejto sféry umožňuje vstúpiť.  
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Summary 

In the context of Heidegger´s thought, the Borges´s short story “The Mirror and the Mask” 
is used to discuss the question of the ability of artistic expression to penetrate to the very 
threshold of semiosis. Heidegger names the precondition of any meaning through the term 
lichtung. In his explanation of poetising this precondition represents a ground plan of the 
architectonics of human life. It remains, however, un-dealt with by European thinking. From its 
beginnings it is programmatically dealt with by the thought which is labelled as the so-called 
Eastern wisdom. It is not possible to master the precondition through conceptual thinking, but 
through an experiential penetration. The metaphorical depiction of this experience in the form of 
a dramatic contact with an artwork is represented by The Borges´s short story “The Mirror and 
the Mask”. 
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Gabriel Marcel – putující a hledající „filosof Světla“ 

Boris Rafailov 

Gabriel Marcel – the Wandering and Searching „Philosopher of Light“ 

 
Abstract: The paper gives a hermeneutical description of the origin of Gabriel Marcel's 
philosophical thinking and describes his method and the crucial points of his thoughts. It 
disputes usual understanding of his philosophy as a christian existentialism and shows him as a 
descendant of Socrate and Henri Bergson. It also identifies his conception of body and subject 
as the key to his ontology. Subsequently it defines him as a philosophical wanderer practising 
concrete philosophy, the philosophy of “Light”, which suprisingly, in many ways, resembles 
philosophical hermeneutics.     

 
Key words: Gabriel Marcel – christian existentialism – philosophy of existence – concrete 
philosophy - neosocratism – philosophy of Light – philosophical wanderer – philosophical 
hermeneutics. 
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Když Vincent Descombes ve své knize Stejné a jiné vykreslil pozadí a inspirační 

zdroje francouzské filosofie existence jako přechod od „tří H“ – Hegela, Husserla  

a Heideggera, ke generaci tří „mistrů podezírání“ – Marxovi, Nietzschemu  

a Freudovi ([2],15), jeho velkým postřehem, českému filosofickému prostředí 

donedávna vcelku málo známým, byla skutečnost, že texty těchto „zdrojů“ nebyly 

ve Francii veřejně snadno dostupné a měly tudíž pro francouzskou intelektuální 

společnost od počátku charakter určité tajemnosti a exkluzivity.1  

 

                                           
1 „Není lhostejné, že texty nejčastěji připomínané po roce 1930 jsou ponejvíce obtížně dostupné, 
buď proto, že v této době nebyly přeloženy (Fenomenologie ducha byla přeložena až v roce 
1941 a Bytí a čas v roce 1978 stále ještě přeloženo není) anebo proto, že nebyly ani vydány 
(nejobdivovanějšími Husserlovými texty jsou právě lovaňská inedita).“ DESCOMBES, V. 
Stejné a jiné. Čtyřicet pět let franc. filosofie (1933-1978), s. 15. 
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Mohutným insipračním zdrojem pro francouzskou filosofii existence tak byly 

osobnosti, které málo dostupná témata představovaly veřejnosti v sériích 

přednášek, jako tomu bylo například v případě Hegelovy Fenomenologie ducha,  

která se v letech 1933 až 1939 těšila jakémusi svému interpretačnímu 

znovuzrození v podobě neotřelých a originálních přednášek Alexandra Kojèva. 

Kojève byl charismatický imigrant ruského původu, vzděláný v Německu 

(doktorát absolvoval přímo pod vedením Karla Jasperse), který hovořil plynule 

anglicky, francouzsky, německy i rusky a ovládal sanskrt, latinu i klasickou 

řečtinu. Jeho intelektuální vliv v třicátých letech musel být ohromující a mohli 

bychom snad i říci, že v osobě tohoto myslitele byla témata vedoucí k rozvoji 

filosofie existence do Francie doslova fyzicky přinesena.  

Takovýto obrázek vykresluje Descombes, ovšem právě osobnost Gabriela 

Marcela nám připomíná, že není úplný. Nesmíme zapomenout na současné 

působení jiného génia – Henriho Bergsona, hlavního vzoru a učitele Marcelova, 

jehož filosofie připravila půdu pro rozvoj francouzské filosofie existence ve stejně 

mohutné míře. Bergson však nebyl tak významným inspirátorem pro J.-P. Sartra  

a proto jeho vliv Descombes mírně opomenul. Pokud se nad tímto pozastavíme, je 

zjevné, že Descombes tak v celém svém díle vlastně sledoval spíše linii 

„sartrovské filosofie“, nežli celého hnutí francouzské filosofie existence. Ještě se 

tomu dále budeme věnovat, ale již nyní si dovolím tvrzení, že právě „sartrovská 

perspektiva“ se v dějinách nejvíce zasloužila o jistou karikaturu recepce 

Marcelova díla a vůbec celého hnutí francouzské filosofie existence. 

Na druhou stranu Descombes bezpochyby vystihl podstatný společný rys 

francouzského existencialistického hnutí, když uvedl, že pro celé hnutí byl 

charakteristický „příklon k životu“ a vzpoura proti idealismu a abstrakci.2 Osobně 

                                           
2 „Chybou idealisty, je-li ovšem chybou být idealistou, by bylo to, že nebere v úvahu, čemu by 
jej mohl naučit život a že se chová tak, jako by se věci ve skutečnosti chovaly tak, jak by se měly 
chovat podle ideje, na jejímž základě si vytváří ideální svět. Idealistova chyba se tedy nazývá 
abstrakce. Idealista začíná tím, že nedbá neredukovatelného rozdílu, jenž odděluje rozumný 
svět, shodující se s dobrem, o němž mluví, od světa neklidného a rebelujícího proti důvodům,  
o nichž mluví mnohem méně……Odtud pak přihlášení ke konkrétní filosofii, jež má skoncovat 
s idealistickou lží.“ DESCOMBES, V. Stejné a jiné. Čtyřicet pět let franc. filosofie (1933-1978), 
s. 27. 



 105 

bych pak zdůraznil ještě jeden typický rys společný celému hnutí, který byl 

výrazný také u Marcela, a tím byl důraz na neakademičnost v přístupu ke 

zkoumání lidské existence, čímž se jasně francouzský přístup odlišoval od 

německé akademické filosofie existence, reprezentované především přístupem 

Martina Heideggera.3 Tyto skutečnosti, přes všechnu Marcelovu svébytnost 

(kterou se budeme zabývat dále), naopak jasně podtrhují jeho bytostnou 

sounáležitost s hnutím francouzské filosofie existence. Dojem, že jeho filosofie se 

utvářela naprosto bez souvislosti s tímto hnutím by byl přemrštěný a mylný. 

„K řesťanským existencialistou“ proti své vůli  

První stereotyp, který se nám obvykle vybaví při snaze někam v dějinách 

myšlení zařadit osobnost a filosofii Gabriela Marcela, je označení „křesťanský 

existencialismus.“ Zabývat se názvem nebo označením něčí filosofie se na první 

pohled může zdát být zbytečnou marginalitou, ovšem podle rčení „v detailu se 

skrývá ďábel,“ již tímto označením pozměňujeme základní smysl Marcelovy 

filosofie a dopouštíme se na ní jistého znásilnění. Problém je tudíž závažnější, než 

na první pohled vypadá. 

Historickou skutečností je, že Gabriel Marcel, ovlivněný přítelem Louisem 

Lavellem (1883–1951), pouze pod tlakem a pouze krátce toleroval označení 

„k řesťanský existencialista“. Toto označení sám záhy veřejně odmítl, brojil proti 

němu4 a krátkou dobu jeho tolerování hodnotil jako jisté osobní selhání, zaváhání 

                                           
3„Ve většině případů je to filosofie neakademická, neuniverzitní; nezřídka (zejména u některých 
svých francouzských představitelů) je to filosofie, která dokonce ani nechce být filosofií, pokud 
je filosofie tradičně spojována s tím, co je abstraktní, všeobecné, univerzální, tj. pokud filosofie 
pracuje pomocí všeobecných pojmů, neboť toto vše je takový způsob zachycování zkoumaného, 
jemuž se existence nutně vymyká a vzpírá.“ PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie, s. 85. 
4 „Marcel znal profesora Lavella [Louis Lavelle] již od svých studií z jeho semináře, do něhož se 
přihlásil, a je také známo, že ještě po téměř čtyřiceti letech měl Louis Lavelle u něj natolik slovo, že 
na jeho naléhání dal – se značnými rozpaky a nakonec vlastně jen velmi nerad – souhlas s tím, aby 
sborník věnovaný jeho filosofii nesl název Křesťanský existencialismus: Gabriel Marcel označení 
své filosofie jako „existencialistické“ záhy veřejně zavrhl a připustil nanejvýš označení „křesťanská 
filosofie existence“, či „existenciální filosofie“ BENDLOVÁ, P. Hodnoty v existenciální filosofii 
Gabriela Marcela, s. 16. 
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a slabost.5  

Zdaleka však nešlo o nějaký Marcelův vrtoch. Je totiž do jisté míry paradoxní 

zvát Marcela existencialistou, jestliže Marcel 1) byl nesmířlivým kritikem 

Sartrovy filosofie – existencialismu a 2) nikoli on sám, ale právě Sartre jej takto 

„zařadil“. Jenže jejich názorová blízkost byla pouze zdáním a hlubokým omylem 

J.-P. Sartra. U nás pro to uvádí dostatek důkazů P. Bendlová. Marcelova koncepce 

hodnot vznikala v přímé polemice se Sartrem6, základní definice Sartrova 

existencialismu pro něj byla nepřijatelná7 a Sartra rovněž ostře kritizoval za jeho 

marxismus a vyhraněný „subjekt absolutizující“ ateismus. Jejich názorový střet 

Bendlová podle mne velmi trefně analogicky přirovnala k dávnému etickému 

střetu Sókrata se sofisty:„..tato polemika novosokratika Marcela s existencialistou 

Sartrem je srovnatelná s někdejší Sokratovou kritikou sofistické relativizace 

pravdy a mravních hodnot.. (BENDLOVÁ, Peluška. Hodnoty v existenciální filosofii 

Gabriela Marcela, s. 33) 

Zdá se mi rovněž zkreslující, když je Marcelovo myšlení zváno křesťanským 

existencialismem. Svou filosofii totiž sice považoval za duchovní, ale nutně ji 

                                           
5 „Marcel zprvu zaujímal k etiketě „k řesťanský existencialista“ indiferentní, vcelku tolerantní 
stanovisko, což později hodnotil jako „slabost“. Počínaje rokem 1949 však proti tomuto více méně 
vnucenému zařazení rozhodně a opakovaně – po několik desetiletí – protestoval.“ MARCEL, G. 
Přítomnost a nesmrtelnost, s. 106. 
6 „Marcelova koncepce hodnot se profilovala také v polemice s J.-P. Sartrem, jenž svým 
existenciálním zaměřením s ním byl na pohled jakoby spřízněn, ve skutečnosti mu však byl – 
zejména v pozdějším období – ze všech filosofů existence nejvzdálenější.“ BENDLOVÁ, P. 
Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, s. 26. --- citace Marcela: „…v rozporu s tím, 
jak si to představuje např. Sartre – a tady je pravděpodobně jeden z nejtěžších omylů jeho 
filosofie, z něhož plynou nejzávažnější důsledky – je to, co nazýváme hodnotou, bytostně 
(essentiellement) něčím, co nejde volit.“ Dtto, s. 27. 
7 „Pro Marcela byla nepřijatelná již základní teze, kterou Sartre vlastně existencialismus 
definoval, že totiž existence esenci předchází, a dále pak, že člověk si musí vytvářet svou vlastní 
existenci. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se Marcel poměrně záhy distancoval od 
samotného termínu „existencialismus“. Marcel jako stoupenec existenciální filosofie či filosofie 
existence uznával sice primát subjektivity, respektive intersubjektivity, měl eminentní zájem  
o lidskou bytost pojatou jako subjekt, nikoli jako objekt, nebyl nějaký „esencialista“, který by 
zmíněnou Sartrovu „předchůdnost“ jednoduše otočil, ostře však protestoval proti 
„karikaturnímu“ existencialismu, který chce „devalorizovat esenci a přiřknout jí subalterní 
postavení.“ Dtto, s. 29.  
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nespojoval s křesťanstvím. Sám sebe označoval za filosofa „prahu“ (mezi věřícími 

a nevěřícími). Rovněž stoupenec jeho konkrétní filosofie podle něj zdaleka 

nemusel být křesťanem.8 podle I. Blechy bylo křesťanství Marcelovi pouze jednou 

z možných odpovědí na ontologické tajemství.9    

Gabriel Marcel o své filosofii zásadně hovořil jako o filosofii existence – 

tedy o filosofii, která nutně nechápe otázku po svém bytí jako mnohem přednější 

než tázání po esenci, na rozdíl od Sartrova existencialismu10. Sám se pak do 

proudu existenciálního myšlení řadil proto, že měl „zájem o individuální bytost 

chápanou nikoliv jako objekt, nýbrž jako subjekt“ (BENDLOVÁ, P. Gabriel 

Marcel, s. 9). Jeho filosofie existencialismus tedy v mnohém přesáhla a rozpory se 

základními tezemi existencialismu jsou natolik zásadní, že osobně považuji 

označení jeho filosofie za křesťanský existencialismus jako zbytečně zavádějící 

dezintepretaci jeho díla. 

Pokračovatel Bergsona a Sókrata, putující filosof konkrétní, nesystematické 
filosofie  

Pro Marcelovu filosofii je typické záměrné vzdorování veškeré 

                                           
8 „Raději o sobě uváděl, že je „filosofem prahu“ (un philosophe du seuil), tj. filosofem, který 
zaujímá jakousi střední linii mezi věřícími a nevěřícími.“ MARCEL, G. Přítomnost a 
nesmrtelnost s. 109. Marcel sám jinde:„…adept konkrétní filosofie – tak, jak já jí rozumím – 
nemusí být nutně křesťan.“. Dtto, s. 30.  
9  „Gabriel Marcel bývá počítán mezi „křesťanské“ existencialisty, on sám však chápe svou 
filosofii jako odpověď na výsostně ontologické tajemství a křesťanství samo je mu jen jednou 
z možných variant ustavičného hledání odpovědi.“  BLECHA, I. Fenomenologie a 
existencialismus, s. 90. 
10 „Nejhlubší opodstatnění filosofií existence spočívá asi v osvětlení toho, že nelze pochopit 
existující bytost, aniž vezme v úvahu její existenci či způsob její existence… …Filosofie existence 
o nichž jsem se právě zmínil, nekladou vždy nutně prioritu existence vzhledem k esenci: uvádím 
to proti opačnému tvrzení Jeana – Paula Sartra, jenž je dnes  [1955] téměř jediný, kdo za toto 
tvrzení bere na sebe zodpovědnost. Tyto filosofie existence jasně ukázaly, že se nadále nelze 
přidržovat určitého tradičního pojetí vztahů mezi esencí a existencí a v jeho duchu mít za to, že 
existence se jakýmsi nevysvětlitelným či nepředstavitelným způsobem přidává jaksi navíc 
k esenci, která by si vystačila sama.“ BENDLOVÁ, P. Hodnoty v existenciální filosofii 
Gabriela Marcela, s. 89) 
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systematičnosti (v klasickém smyslu slova), o čemž svědčí nejen styl jeho psaní – 

jeho psaný projev je často spíše zachycením či přímo přepisem mluvených 

přednášek,  popřípadě má charakter deníku (připomeňme jeho Metafyzický deník)  

– ale i fakt, že svou „konkrétní filosofii“ stavěl výslovně do opozice vůči jakékoli 

akademické filosofii („scolarisation“), škole nebo směru, -ismu.11 Podstatu 

filosofie jednoduše považoval za jakýmkoli (sebelepším) systémem 

nezachytitelnou, protože mu šlo o prohloubení podmínek „za nichž jsme existující 

a myslící bytosti“ (MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 8) a rovněž prosazoval 

filosofii „živou“ – pracující s účastí a možností reakce poslouchajícího – tady a 

teď (MARCEL, G. Přítomnost a nesmrtelnost, s. 9). 

Výslovně rovněž kritizoval a varoval před příliš historizujícími 

profesionálními filosofy (Dtto, s. 12). Vyznával svobodnou nesystematičnost, 

protože mu nešlo ani tak o „objektivní poznatky“, jako spíše o hledání 

„opravdového“ a „lidského“ postoje a přístupu... k sobě, ke světu, k bytí. 

(MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 28). Žádný poznatek tudíž podle něj nelze brát 

jako definitivní, použitelný jako základ nějakého pevného, neměnného, 

kumulativně vytvořitelného systému: „…patří k samé podstatě živého 

filosofického myšlení, že ustavičně uvádí do jisté míry v pochybnost závěry, k nimž 

postupně dospělo.“ (BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 61) – to je dle mého 

názoru jasně sókratovský rys jeho myšlení. Filosofii Marcel nevnímal jako nauku, 

ale jako činnost, skrze kterou má jedinec dosahovat proměny sebe sama. 

V momentě, kdy se filosofický poznatek stane něčím bezpečně uchopitelným, je 

podle Marcela degradován a „změní se ve svou mrtvolu“ (Dtto, s. 61).  

Marcelova filosofie byla také bytostně propojena s uměním – hudbou  

a dramatem. Gabriel Marcel, podle radikálnějšího tvrzení M. Petříčka, filosoficky 

usiloval o konkrétní „ukazování“ namísto dokazování (PETŘÍČEK, M. Úvod do 

současné filosofie, s. 86). I. Blecha hovoří o Marcelově přesvědčení, 

že:„..mystérium bytí lze toliko demonstrovat, nelze je vyprávět, musí být 

převedeno. (BLECHA, I. Fenomenologie a existencialismus, s. 90) Marcel sám 

                                           
11  „Má-li výraz ‹‹konkrétní filosofie›› vůbec nějaký význam, pak je to především ten, že zásadně 
odmítá všechny ‹‹ismy›› a jisté zavedené školské přístupy (scolarisation)…“  BENDLOVÁ, 
Peluška. Gabriel Marcel, s. 10). 
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vysvětloval propojenost své filosofie s uměním tak, že právě skrze drama podle 

něj metafyzické myšlení rozumí sobě samému „..a definuje se in concreto.“ 

(BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 17) Velmi zdůraznil důležitost role umění v 

jeho filosofii například v přednášce „O mých základních záměrech“ (1937, 

publikována 1959): kde píše:„…jak obtížně lze mé myšlení vykládat ex-cathedra… 

…mou filosofii nelze naprosto oddělovat od mé tvorby divadelní. Tato tvorba není 

v žádném případě ilustrací, nebo jen překladem určitého souboru myšlenek, jenž 

by tu byl už před ní jako její dřívější výklad podaný v abstraktní formě… 

…opravdové prvenství v mém celém díle je nutno přiznat dramatu.“ (Dtto, s. 59) 

Marcelovou filosofickou metodou byla „svobodná reflexe“, přičemž 

východiskem mu byla zkušenost. Zde je třeba podotknout, že právě v tomto 

ohledu významně navazoval na svého učitele Henriho Bergsona. Rozhodně je 

pozoruhodné, že přísně odmítal deduktivní způsob uvažování a filosofování  

a ostře bránil důležitost konkrétní zkušenosti pro smysluplnou reflexi. Tato 

zkušenost však vždy měla hluboce osobní (subjektivní) charakter, nešlo mu  

o objektivní sběr empirických faktů a jejich komentář.12 Jedním ze zdrojů pro jeho 

analýzy byl i sám jazyk, především tedy hovorové formy řeči, které podle něj 

v sobě ukrývají a nesou pravé - živé významy, na rozdíl od uměle konstruovaných 

výrazů akademického filosofického myšlení. Zde se ukazuje i hermeneutická 

rovina jeho filosofie.13 Marcelova reflexe se tedy zaměřovala (analyzovala) na 

bytostné obsahy lidského života a zkušenosti (jinak než Heideggerovy 

existenciály, ten budoval systém, měnil jazyk neologismy), které se snažila 

vyjasnit a popsat „tak, jak jsou“.14 E. Formánková to ve svém doslovu českého 

                                           
12  „Mám v úmyslu postupovat co nejkonkrétněji a nejskromněji a pustit se znovu do těchto 
pojmů od samého jejich základu, počínaje tím, jak jsou zakořeněný v živé zkušenosti.“ 
MARCEL, G. Přítomnost a nesmrtelnost, s. 47 --- „Myšlení, nebo bychom mohli říci reflexe, zde 
může mít nejenom účinnost, ale vůbec jakoukoli váhu jen tehdy, přinutí-li se zůstat srostlá se 
zkušeností: v tom je právě nejvíce zranitelná či nejvíc zraňována“ Dtto, s. 68) 
13  „Podle mě je třeba zaměřit se na běžné, hovorové formy řeči, zdaleka tolik nedeformující 
zkušenost, kterou chtějí tlumočit, jako výrazy umělé, v nichž krystalizuje řeč filosofická.“ MARCEL, 
G. K filosofii naděje, s. 67. a dále:„…ostatně nic falešnějšího než věřit v dedukci…“ Dtto, s. 78.) 
14  „Budu postupovat podle své obvyklé metody, která spočívá v analýze ne tolik danosti vědomí 
jako spíše jeho obsahu, tj. toho, co má vědomí skutečně na mysli v určitých typických situacích, 
které se dají přesně rozeznat jedny od druhých.“ MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 70.  
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vydání Marcelova díla K filosofii naděje trefně shrnuje: „... svobodné putování 

myšlenky, jako by chtěla ještě dál, za to, co vypověděla, hloubání místo definice – 

to je způsob Marcelova uvažování.“ (MARCEL, G. K filosofii naděje, s. 134) 

Veškerá filosofie tak pro Marcela je „putováním po cestě“, nebo přesněji 

„orbou“ a „obděláváním pozemku“. Tyto heideggerovské metafory ovšem nebyly 

voleny nepromyšleně. Jestliže filosofii stále více chápal (jak tvrdí P. Bendlová, 

(BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 14) jako pátrání a hledání – recherche 

(vzpomeňme, že takto přesně vypadalo i jeho zaměstnání během 1. světové války 

– „vyhledávač nezvěstných“), je zřejmé, proč Marcel volil metaforu cesty  

a poutníka pátrajícího po bytí – „homo viator.“15 Často nepřesně chápanou 

metaforu cesty pak upřesnil – doplnil ji o metaforu „obdělávání pozemku“ – nikdy 

nekončící usilovná práce, bez jistoty sklizně, neustálá hrozba napadení škůdci  

a nebo zaplevelení při neúdržbě, atd.16  

Gabriel Marcel sám sebe nepovažoval za fenomenologa jako byl Husserl, ale 

v jistém smyslu za pokračovatele Henriho Bergsona. To upřesnil v eseji 

věnovaném Bergsonovi, kde Marcel napsal, že jej okouzlil bergsonismus jako 

                                           
a jinde:„..pojímám filozofickou práci především jako prohloubení jistých duchovních situací, u 
nichž je třeba nejprve co nejpřesněji vyznačit obrysy a poté na ně uplatnit reflexi tak, abychom 
je obnovili pro náš vnitřní pohled.“ MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 143.  
15  „Kdo ví, zda stabilní pozemský řád nebude moci být zaveden jen pod podmínkou, že si člověk 
zachová vědomí zaostřené na to, co je možné nazvat jeho údělem poutníka. To znamená, že bude 
ustavičně pamětliv nezbytnosti razit si nejistou stezku mezi bludnými balvany upadajícího světa, 
který se všestranně ztrácí sobě samému, ke světu umocněnému v jeho bytí, ke světu, z něhož ze 
země můžeme zahlédnout jen mihotavé a neurčité záblesky.“ (1943) BENDLOVÁ, P. Hodnoty 
v existenciální filosofii Gabriela Marcela, s. 76. --- „V ůbec si nemyslím, že pro poutnické 
bytosti, jako jsme my, bytosti kráčející po cestě, by to, čemu říkáme Zlo, mohlo vůbec kdy být 
aufgehoben (zrušeno).“ MARCEL, G. Přítomnost a nesmrtelnost, s. 69) 
16 „Na filosofické rovině (a pravděpodobně také tam, kde vstupuje do hry tvorba), musí být 
obraz nějaké cesty považován za zavádějící. ……dal bych nejspíše přednost představě 
obdělávání pozemku, protože právě to vytváří na nějakém místě podmínky pro sklizeň a kromě 
toho tu nikdy nelze šťastně dosažené výsledky považovat za definitivní. Vždy je nebezpečí, že 
brázdy v poli, které byly tak pečlivě vyorány, zarostou býlím. Stále hrozí, že příští úrodu 
napadnou nějací škůdci. Odtud nezbytnost ustavičné bdělosti, jež nesmí polevit, protože bez ní 
všechno začne podléhat zkáze.“ BENDLOVÁ, P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela 
Marcela, s. 50).  
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způsob myšlení, ale nikoli bergsonismus jako filosofický systém.17  

Marcel považoval svou filosofii především jako pokračování filosofie 

Sókratovy – sám svůj přístup nazýval „neo-sokratismus.“ P. Bendlová tuto 

návaznost vyzdvihuje obzvláště ve dvou aspektech: 1) Dialogická podoba 

myšlení: „Jde o zvláštní postupy připomínající v mnohém postupy Platónova 

Sókrata, jenže převedené do roviny jakéhosi permanentního vnitřního dialogu.“ 

(MARCEL, G. Přítomnost a nesmrtelnost, s. 105). Za 2) se nezaměřoval na 

abstraktní rozum, ale na přerod nitra osobnosti konkrétního člověka.18 Kromě 

Bendlové to byl také například Marcelův přítel P. Ricoeur, kdo upozornil na 

„sókratovské aspekty“ Marcelova díla (BENDLOVÁ, Peluška. Gabriel Marcel,  

s. 15). 

Ostatně já osobně tyto příměry považuji za oprávněné, snadno totiž 

nalezneme další. Například za sókratovskou je možné považovat myšlenku 

„nemožnosti vlastnictví filosofie“: „Ve skutečnosti není na světě nic, co by méně 

podléhalo nějakému patentu, než, filozofie, nic si nelze méně přivlastnit.“ 

(MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 10). Sókratovské aspekty spatřuji také 

v praktickém Marcelově životě, pojatém jako putování po světě (cestování  

a náhodné setkávání) a rozmlouvání s přáteli na místo zakládání nějaké 

„filosofické školy“.19 Stejně jako Sókrates i Marcel apeloval na „angažovanost  

a autenticitu vlastního bytí“:„..nejsem především a fundamentálně homo spectator, 

nýbrž spíše homo particeps...“ (BENDLOVÁ, P. Hodnoty v existenciální filosofii 

Gabriela Marcela, s. 18). A stejně jako Sókrates zdůrazňoval důsledně naši 

                                           
17 „Největší mezi filosofy jsou ve skutečnosti ti, kdo nám sami dávají prostředky nikoli k tomu, 
abychom je odmítali, nýbrž k tomu, abychom je překračovali.“ BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, 
s. 13. --- Bylo by třeba postavit do  protikladu proti bergsonismu jako systému bergsonismus 
jako způsob myšlení; a já bych byl ochoten se k němu připojit jen v onom druhém smyslu.“ 
MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 22.  
18  „Obdobně i Marcel, jak sám o sobě napsal, „se nezaměřuje na abstraktní či anonymní rozum, 
nýbrž na konkrétní osoby, aby v nich správnou anamnézou v sókratovském a platónském smyslu 
probudil jakýsi hluboký život reflexe“.“ MARCEL, G. Přítomnost a nesmrtelnost, s. 110. 
19  „Etienne Fouilloux připomíná, že Marcel nikterak nechtěl být hlavou nějaké školy a dále 
pokračoval ve svých proslulých filosofických pátcích v ulici de Tournon, kde „stranou všech 
módních proudů pracoval na tříbení své metody…“ BENDLOVÁ, P. Hodnoty v existenciální 
filosofii Gabriela Marcela, s. 3. 
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nevědomost a nemožnost finálního odhalení „tajemství nás a tajemství bytí“.20  

Pojetí lidského těla a subjektu - klíč k proniknutí do Marcelova ontologického 
myšlení 

Své úvahy vztahující se k bytí jako celku Marcel začínal vždy reflexí obvyklého 

pojímání lidského těla a tělesnosti. Jak v přednášce Postavení ontologického tajemství 

a jak se k němu konkrétně přiblížit, tak i v referátu Nástin fenomenologie formy 

„míti“  bylo pro Marcela ontologickým východiskem vnímání „těla“ a „subjektivity“. 

Nejpřesněji to vystihuje název přednášky z roku 1939: „Vt ělené bytí jako ústřední 

opěrný bod metafyzické reflexe“ (viz další odkazy níže).  

Marcel, zcela v Bergsonových stopách, odmítal abstraktní, absolutizující 

ontologická hlediska a naopak prosazoval obecné uznání subjektu jakožto 

východiska pro poznávání bytí.21 Marcel apeloval, abychom se tomu nevyhýbali a 

uvědomili si, že naše tělo je tím skutečným opěrným bodem, s nímž porovnáváme 

existenci a neexistenci věcí (MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 32) a takto Marcel 

dospěl k definici subjektu jakožto „vtěleného bytí“.22 Člověk se tedy „účastní“ na 

bytí právě ve svém těle, což je třeba podle Marcela chápat jako participaci, nikoli 

                                           
20  „Tato nemožnost, aby kdokoli z nás přesně věděl, v co věří a čím žije, je právě konstantním 
tématem mých filosofických prací, stejně tak jako mé divadelní tvorby. Za těchto okolností však 
funkce filosofie spočívá v tom, aby jako jakási nová maieutika ozřejmila ve světle reflexe ty 
implikace myslícího, ba raději bych řekl věřícího života, které obyčejně zůstávají v polostínu, 
odkud je vědomí není schopno pro nás vynést. Použil jsem záměrně termínu maieutika, neboť 
dobře odpovídá sókratovskému aspektu mého myšlení, jak jsem na něj položil důraz v předmluvě 
k Tajemství bytí.“ (BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 86) 
21  „Metafyzicky nejdůležitější se mi zdá ten krok, jímž uznávám, že nemohu bezrozporně myslet 
absolutno jako centrální pozorovatelnu, z níž by bylo možné vidět svět jako celek, místo, abychom 
byli nuceni jej uchopit jen částečně a z jisté strany, jak to také každý z nás dělá“ (MARCEL, G. Od 
názoru k víře, s. 10). 
22  „Přivádí nás to k definici vtěleného bytí, přičemž zde uvažuji slovo bytí jako sloveso spíše než jako 
podstatné jméno. Být vtělený znamená objevit se jako tělo, jako toto tělo, aniž bychom se s ním mohli 
ztotožnit a aniž bychom se mohli od něj cítit odlišní – ztotožnění a odlišení jsou úkony navzájem 
souvztažné, které však lze provést jen ve sféře předmětů…neexistuje nějaký inteligibilní útulek, kde 
bych se mohl ustavit vně svého těla nebo mimo ně; takovéto odtělesnění je neproveditelné, je 
vyloučeno samotnou mou strukturou.“ (Dtto, s. 36) 
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jako vztah nebo komunikaci. (Dtto, s. 39.) Tělesnost a její reflexe se takto stává 

klíčová pro pojetí bytí jakožto celku – jako „ontologické záhady“ (tajemství).23  

Na těle a tělesnosti Marcel také demonstroval odlišné možností pojetí 

subjektu a přístupu k bytí – „mít“ a „být“. Lidské tělo chápal jako „hrani ční sféru 

mezi bytím a vlastněním.“ (BENDLOVÁ, Peluška. Gabriel Marcel, s. 27.) Lidské 

tělo je totiž podle něj prototypické jmění“ (MARCEL, G. K filosofii naděje,  

s. 53.), vykazuje se disponovatelností a zároveň vůči ní (nám) občas klade odpor. 

Vlastněné věci nás pohlcují, vlastnění ale také můžeme transcendovat směrem 

k bytí – jde to skrze tvořivost a aktivní připoutanost. Takto se potom podle 

Marcela dualita vlastnícího a vlastněného v živoucí realitě zruší. 24 

Marcel bytí jakožto celek představuje jako „smysluplnost“ a zároveň 

„neprohlédnutelné tajemství“, přičemž čím více máme na bytí opravdovou účast, 

tím více se stává racionálně neuchopitelným a neobjasnitelným a otázka po jeho 

smyslu ještě více nezodpověditelnou, respektive zbytečnou.25  

                                           
23  „Jsem své tělo je ve skutečnosti konstatováním ústředního klíčového významu, jež však může být 
jen částečně osvětlováno podle perspektiv, které mohu postupně zaujímat, aniž bych kteroukoliv  
z nich mohl přijímat jako výlučnou a definitivní. To je právě to,co mám na zřeteli, hovořím-li  
o tajemství vtělení (l′incarnation) ve smyslu, jenž nemá absolutně nic společného s teologií.“ 
BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 88)  
24 „..naše vlastnictví nás pohlcuje; kupodivu to platí tím víc, čím jsme niternější vůči 
předmětům, jež jsou samy o sobě inertní, a platí to tím méně, čím životněji, aktivněji jsme 
poutáni k nějaké věci, která jako by byla samou látkou, ustavičně obnovovanou látkou osobního 
tvoření (ať je to zahrada toho, kdo ji pěstuje, usedlost toho, kdo na ní hospodaří, piano nebo 
housle hudebníka, laboratoř vědce). Dalo by se říci, že ve všech těchto případech jmění už 
netíhne k sebezničení, ale k sublimaci, k přeměně v bytí. Všude, kde jde o ryzí tvoření, jmění jako 
takové je transcendováno nebo alespoň rozptýleno uvnitř tohoto tvoření; dualita vlastnícího  
a vlastněného se v živoucí realitě ruší.“ MARCEL, Gabriel. K filosofii naděje, s. 55)  
25  „Bytí je u Marcela cosi jako smysluplnost, je to plné bytí, sice tedy nic, co mohu mít, nicméně 
něco, čím je můj život nesen a na čem mám účast – není to nic objektivního, nýbrž je to, jak říká 
Marcel, absolutní Ty (tím chce říci: k tomuto plnému bytí se nemohu vztahovat jako k předmětu, 
který mám před sebou a jímž mohu disponovat)...…Ale jestliže je toto bytí tajemstvím, pak je 
neuchopitelné, je to cosi, co nelze plně učinit průhledným. Ono ontologické ve mně, to, k čemu 
se upíná naděje, nelze tedy nikdy prohlédnout.“ PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie, s. 
89. a dále: „…čím více mám účast na bytí, tím méně jsem s to vědět nebo říci, na čem mám 
účast či, přesněji řečeno, tím méně má pro mne ta otázka smysl.“ MARCEL, G. Od názoru 
k víře, s. 104. 
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P. Bendlová (vycházela především z Marcelovy přednášky „Vtělené bytí jako 

ústřední opěrný bod metafyzické reflexe“) se velmi dobře v jejím díle Gabriel 

Marcel podařilo vystihnout „triadický“ rámec provázanosti Marcelovy filosofie: 

„Celá Marcelova jinak zhola neschematická filosofie je zasazena do jistého 

triadického schématu: Marcel v něm zkoumá na třech úrovních inteligibilitu, jež 

člověku přísluší a zároveň i tři roviny onticko-ontologické skutečnosti, jež těmto 

úrovním odpovídají.“ (BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 24.) Zajímavé rovněž 

je, že ke každé úrovni patří jiná metoda: 1.inteligibilní úroveň – nereflektovaná 

(nezprostředkovaná) empirie, ne nezprostředkovatelná, ale „nekonečně 

zprostředko-vatelná“ (Dtto, s. 25.) 2.úroveň: první (objektivní, abstrahující) 

reflexe, …zde vstupuje do světa „omyl“ (Dtto, s. 26.), je to úroveň „avoir“ tj 

„míti“, jm ění, vlastnictví a problémů (Dtto, s. 27.). 3. úroveň: druhá reflexe – 

reflexe (1.) reflexe, ponechávající z ní vše racionální, ale ruší „odtrženost“ a vrací 

se k existenční bezprostřednosti … věci odhalují svůj pravý smysl…odpovídá 

tomu ontologická úroveň „bytí“ (Dtto, s. 27.) a „účasti“ na něm (communion) a 

také místo problému – tajemství, místo zvědavosti – metafyzický nepokoj (Dtto, s. 

28.). Tato úroveň je úrovní konkrétní filosofie G. Marcela, takto překonává 

empirismus i racionalismus. 

Gabriel Marcel jako „filosof Světla“ 

Ve svém díle Marcel otevřeně odkazoval na tzv. „filosofii Světla“, přičemž 

hovořil o světle myšleném nikoli ve fyzikálním smyslu, ani tím nemyslel éru  

a ideje osvícenství, ale zásadně o něm hovořil ve smyslu duchovním. Když 

upřesňoval, co myšlenkou „filosofie Světla“ myslí, odvolával se na Bergsonův 

pojem intersubjektivity z Dvojího pramene mravnosti a náboženství, který 

vykládal jako otevřenost 26. V základu opravdové otevřenosti – přítomné zejména 

v oblativní lásce – totiž podle něj právě spočívá toto „Světlo“; podobné světlo,  

                                           
26  „Jsme spolu ve světle, nebo přesněji v okamžicích, kdy se odpoutávám od sebe sama, kdy 
přestávám sám sobě stínit, dospívám k určitému světlu, které je tvým světlem; nemyslím zajisté 
světlo, jehož bys byl zdrojem, nýbrž světlo, v němž se sám rozzařuješ a přispíváš k tomu, aby se 
odráželo či vyzařovalo na mne.“ MARCEL, G. Přítomnost a nesmrtelnost, s. 102. 
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o jakém se podle Marcela hovoří v Evangeliu Sv. Jana.27 Je to světlo ve smyslu 

jistého „sdíleného živoucího jasu (ve) vědomí“ (něčeho), který ovšem není možné 

chápat jako jeho produkt, ale jako božský dar – řekněme jistou radost života. 

Podle Marcela je pak nanejvýš trefné hovořit o „světle poznání“, které „vyvádí 

duše z noci“, v níž přebývají, čekají a jsou organicky vlečeny k rozkladu.28   

Pro Marcela pak „filosofie Světla“ je filosofií „osvěcujícího principu“, jehož 

modalitami pro reflexi jsou i pojmy „esence“ a „hodnota“, je tedy klíčem 

k uchopení Marcelovy metafyziky „ontologického tajemství bytí“ (BENDLOVÁ, 

P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, s. 30). Toto „světlo“ je 

zprostředkováno – a zde Marcel hovoří dosti novoplatónsky – „vyšší lidskou 

zkušeností“.29 Podobně jako Heideggerova „světlina“ pak vlastně teprve toto 

                                           
27  „Intersubjektivita je  podstatně otevřeností. Často říkám, že distinkce mezi otevřeností  
a uzavřeností, jak ji zavedl Bergson ve Dvojím pramenu mravnosti a náboženství, má 
nepochybně mnohem větší význam, než se soudilo. Bylo by však důležité, aby byla prohloubena 
a aby se ukázaly její implikace. Zdá se mi, že ty se mohou zřetelně vyjevit jen ve filosofii světla. 
Tohoto slova zde užívám ve významu velmi blízkém tomu, jaký má v Evangeliu sv. Jana…“ 
(BENDLOVÁ, Peluška. Gabriel Marcel, s. 92. Pro ilustraci uvedu citát z Bible: „Na počátku 
bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To 
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, 
aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale 
přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to 
přicházelo do světa.“ ([9], Jan, Prolog 1–9) 
28  „Je možno například docela dobře mluvit o světle poznání a dokonce bych řekl, že se tak má 
činit…“ Dtto, s. 92. a jinde: „Duše se ve skutečnosti vždycky obrací ke světlu, které ještě nevidí, 
jež se má teprve zrodit, a doufá, že bude vytažena z noci, v níž přebývá, z noci čekání, z noci, 
která  nesmí déle trvat, nemá-li být duše ponechána všemu tomu, co ji jaksi organicky vleče 
k rozkladu.“ MARCEL, G. K filosofii naděje, s. 90. Nebo také: „…svět druhých se osvětluje 
světlem tím intenzivnějším, čím více a heroičtěji rozjasňuje „já“ své vlastní temnoty.“ 
BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 71.  
29  „...poznání ontologického tajemství, což je pro mne tresť vší metafyziky, je vskutku jaksi 
podmíněno plodnými paprsky, jež vyzařuje Zjevení, ale zrovna tak dobře je dosažitelné i pro 
duši, které je jakékoli náboženství naprosto cizí; a že na druhou stranu k němu dochází přes 
jakýsi vyšší druh lidské zkušenosti,… ..to dovoluje zahlédnout možnost Zjevení docela jinak, než 
to je možné člověku, který nepřekročil hranice problémového a nedosáhl bodu, z něhož může být 
tajemství bytí zahlédnuto a prohlášeno. Proto směřuje taková filosofie nezadržitelně k setkání 
s tušeným světlem, jehož dráždivost a jakoby palčivé předznamenání v sobě cítí.“ MARCEL, G. 
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„Světlo“ podle Marcela umožňuje reálné uchopení „tajemství bytí“, respektive 

vytváří pro toto uchopení podmínky:„…pro mě tajemství vyzařuje jisté světlo, 

které není světlem poznání, ale o němž bych spíše metaforicky řekl, že je příznivé 

pro zrod poznání, tak jako sluneční světlo dovoluje vyrůst stromu, nebo rozvinout 

se květině.“ (MARCEL, G. Od názoru k víře, s. 103). Toto „Světlo“ pak jinde 

Marcel přímo ztotožňuje s „duchem pravdy“:„…duch pravdy, nepochybně 

spřízněný s inspirací, námi může pronikat jako proud světelných paprsků.“ 

(BENDLOVÁ, P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, s. 58)  

Blízkost filosofie Gabriela Marcela filosofické hermeneutice  

M. Petříček upozorňuje na spřízněnost Gabriela Marcela s Martinem 

Heideggerem ohledně „potřeby („interesu o“) bytí“, Marcel mu však navíc přidává 

jistý sociálně kritický rozměr – tato potřeba bytí je v moderní civilizaci totiž 

neustále přehlušována a projevuje se pouze jako jakýsi nejasný neklid.30 Nebo 

když Marcel hovořil o situovanosti člověka, velmi se blížil Heideggerovu výkladu 

člověka jako „vrženého rozvrhu“:„..už jsem, ale mohu snad být, aniž bych byl 

něčím nebo někým?“ (BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 76).  

Marcel v rámci své sociální kritiky i přímo odkazoval na Heideggerův pojem 

neautentického bytí – „man“31. Ale kromě těchto dílčích shod s raným 

Heideggerem máme k dispozici i přímé Marcelovo vyjádření jeho spřízněnosti 

především s pozdním Heideggerem (z roku 1955). V tomto výkladu je rovněž 

                                           
K filosofii naděje, s. 41. 
30  „Jako Heidegger mluví o tom, že vždy již jako existující máme určité porozumění bytí, díky němuž 
jsme vůbec s to se na bytí tázat, mluví Marcel o tom, že člověk má vždy cosi takového jako 
„ontologický cit“, jakousi potřebu bytí. U moderního člověka, žijícího ve světě moderní civilizace, je 
však tato potřeba téměř němá, je pociťována nanejvýš jako nejasný tlak, neklid“ PETŘÍČEK, M. 
Úvod do současné filosofie, s. 86. 
31  „Mám za to, že osoba se především klade do protikladu vůči německému man, vůči se… 
..Především již ex definitione je se anonymní, je bez tváře. Je jaksi neuchopitelné. Nemám na ně 
přímý vliv, vymyká se mi, je svou podstatou neodpovědné. V jistém smyslu je opakem jednajícího 
člověka.“ MARCEL, G. Přítomnost a nesmrtelnost, s. 54. --- „…osobě je vlastní něčemu čelit. 
Z tohoto hlediska můžeme říci, že vůdčí ctností osoby je odvaha – zatímco ono se zdá se spíše 
místem všech úniků a útěků. Dtto, s. 55.  
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patrné a nanejvýš pozoruhodné, že Marcel Heideggera kritizuje jakoby 

z hermeneutické filosofické pozice. Hovoří o svízelnosti překladů Heideggera; 

jeho problémem podle Marcela bylo, že mu jazyk (v místech, kam se svou filosofií 

dospěl) již „vypovídal službu“. Proto si tedy pomáhal občas svévolnou 

rekonstrukcí předsokratovských myšlenek Anaximandra a Hérakleita, „namísto 

aby se ptal na to, co tito myslitelé chtěli skutečně říci“ , přesto mu však Marcel 

nakonec v zásadě dává za pravdu.32  

Gabriela Marcela s filosofickou hermeneutikou spojuje především jeho pojetí 

filosofie jako činnosti odlišné od speciálních (nejen přírodních) věd – jako hledání 

pravdy, přičemž pravda ve filosofickém smyslu je mu nesouměřitelná 

s „částečnými“ pravdami vědců. Vlastní úkol filosofie viděl v odhalování klamné 

povahy těchto dílčích pravd, pokud jsou pojímány jako vlastněné vědění místo aby 

napomáhaly tomu, o co jde především: rozumění. (BENDLOVÁ, P. Gabriel 

Marcel, s. 62.) 

G. Marcel se také hermeneuticky vyjadřoval o poznání jako „čtení, 

interpretaci a hledání hlubšího významu“, který se vyjeví pouze vědomí, které se 

                                           
32  „Pokusil bych se to zde poněkud osvětlit, aniž bych si dělal velké starosti s tím, zda se mé 
myšlení přesně shoduje s myšlením německého filosofa; vystříhám se i toho, abych zcela přijal 
za svou jeho terminologii, která je ostatně do našeho jazyka velmi svízelně přeložitelná. Říci  
o člověku, že je „pastýřem bytí“, znamená přiznat mu jistou ontologickou odpovědnost. To by 
však vlastně nemělo žádný smysl, kdyby bytí bylo po způsobu přírody, tedy přinejmenším 
přírody, jak jsme uvyklí ji pojímat. Na druhé straně nelze – už proto, aby formule měla smysl – 
redukovat bytí na modality myslícího subjektu po způsobu určitého idealismu. Je tedy nutno 
proplout oním úzkým kanálem vedoucím mezi oběma protilehlými koncepcemi, jež je však třeba, 
jednu jako druhou, zavrhnout. Krajní obtíž ve filosofii pozdního Heideggera tkví valnou měrou 
v tom, že se pokouší proplout mezi úskalími, a abychom tak řekli, jazyk mu jaksi vypovídá 
službu. „Řeč“ – napsal na začátku svého dopisu o humanismu – „je domem bytí, v jehož 
přístřeší bydlí člověk. Myslitelé a básníci jsou strážci tohoto obydlí.“ Dlužno však dodat, že řeč 
si nemohla podržet svou původní nedotčenost a že před našima očima směřuje k proměně 
v systém znaků, jehož hodnota je čistě instrumentální a technická. Tím se vysvětluje stálé úsilí 
německého myslitele obracet se buď k básníkům, jako byl třeba Hölderlin, nebo třeba 
k předsokratovským filosofům, jako byl Anaximandros, Parmenidés či Hérakleitos. Zde však tkví 
nebezpečí v tom, že Heidegger příliš často provádí jakousi svévolnou rekonstrukci vycházeje 
přitom ze svých vlastních záměrů, namísto aby se ptal na to, co tito myslitelé chtěli skutečně říci. 
Nicméně je velmi obtížné nedat mu v zásadě za pravdu. BENDLOVÁ, P. Hodnoty 
v existenciální filosofii Gabriela Marcela, s. 112. 
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mu „otevře“: „Ale co platí pro četbu nějakého textu, platí téměř stejným způsobem 

pro filosofické zkoumání, tak jak já mu rozumím. Toto zkoumání je ve skutečnosti 

dešifrací.“ (BENDLOVÁ, P. Gabriel Marcel, s. 64.) 

Hermeneuticky (přímo „gadamerovsky“) Marcel rovněž hovoří, když klade 

důraz na důležitost „druhého“ pro autentické myšlení, které umisťuje právě do 

otevřené intersubjektivity (Dtto, s. 70) anebo když zdůrazňuje, že: „ve filosofickém 

smyslu cesta, která vede ode mne ke druhému, prochází mými vlastními 

hlubinami“ (Dtto, s. 73). 

Summary 

The paper deals with various aspects of the philosophy of Gabriel Marcel and offers a slightly 
different intepretation of  his method and the crucial thoughts than it is commonly percieved. It 
briefly discusses the origin of his thoughts and finds them different to Sartre's existentialism. It 
considers view of him as a descendant of Socrate and Henri Bergson to be more appropriate. 
Marcel's approach to the philosophy of existence also differs from Martin Heidegger's academical 
attitude and reveals itself as a concrete philosophical wandering on the edge of mystery of being. 
The key to this ontological mystery is hidden in understanding of the relation between one's body 
and the perception of it. Marcel also often refers to spiritual philosophy of “Light”, where Light 
primarily sets the conditions of possibility to understand the mystery of being. This concept is very 
close to Heidegger's term Lichtung. Subsequently deeper conection between the philosophy of 
Gabriel Marcel and philosophical hermeneutics is established.  
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Bůh bez jména a tvaru – vzpoura modlám, vzpoura člověku 

Když se Bůh zjeví Mojžíšovi a ten se jej ptá na jeho jméno, bůh odpovídá: „JSEM, 

KTERÝ JSEM. A pokračoval: Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.““ 

Ex3, 141 Bezpojmovost boha je vymezením se od tradičních náboženství, proto  

i od navyklých lidských vjemů: „Toto jméno vylučuje lidskou manipulaci 

s Bohem.“2 Veškerá duchovní hloubka, příčina a důsledek židovského 

monoteismu je obsažen už v prvním přikázání: „Nebudeš mít jiného boha mimo 

mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi 

nebo ve vodách pod zemí.“Ex20, 3-4 Bůh mimo pojem a obraz je opozicí 

lidskému, ale ještě spíše je tak povýšen jeho přítomný účinek – je JSEM u nás  

                                           
1 Biblické citace jsou použity z: Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. [Praha]: Česká 
biblická společnost, [1991]. 863, 287 s. 
2 SCHUBERT, K. Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje, teologie, filosofie, mystika, s. 25.  
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a v nás. Rabínští učenci při zkoumání Tóry vyjmenovávají tvary jediného boha: 

někdy je všemohoucí (El – šadaj), někdy soudící (Elohim), jindy litující (Jahve).3 

Avšak právě tím je lidštější, než kterýkoli jiný bůh, ba dokonce tímto extrémním 

lidstvím předbíhá člověka, rafinovaně atakuje jeho tvůrčí potenci, vytahuje jej 

z falešného bezpečí vizualizací a pojmů. Bez iluzí jmen a tvarů „ukazuje“ 

prchající přelud, který je skutečnou podstatou člověka.  

Takovým Bohem zakládá židovství ve své době zcela ojedinělé náboženství, 

které rozvíjí otázky na pomezí lidského, ale zároveň vede dialog zcela průhledný. 

„Povážíme-li, že se obrazů používalo k všelijakým magickým účelům, setkáváme 

se tu s odmítnutím magické představy Boha.“4 Pokud někdy nazýváme 

z křesťanské setrvačnosti a útlocitnosti starozákonního boha tím chladným, 

krutým, uniká nám podstata obrazoborectví, stejně jako váha nejprogresivnějšího 

životabudiče samého monoteismu - ateismus. Když je řečeno: „Já jsem Hospodin, 

tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.“ Ex20,5, je tím míněno nesmlouvavé (a smluvní!) 

odstranění okolních a zvláště niterných model – předně sebezbožštění individua. 

Bůh tím neprezentuje jen svou moc, ale jakýmsi odvozeným motivem je 

strukturování nové civilizace, dobývání moci lidské.  

Bezobraznost, bezpojmovost a transparentnost rozvíjejí pragmatiku  

a praktičnost holého lidského rozumění. „Vědomí toho, co je třeba konat, i znalost 

důsledků jednání vtiskly izraelskému náboženství jeho veřejný, vnější charakter. 

Neexistuje žádné tajemství důležité pro člověka, jež by lidskému světu bylo 

odepřeno, a neexistuje žádné skryté poznání potřebné ke spáse, jež by se dalo 

dosáhnout tajnými prostředky.“5 Veřejný charakter izraelského náboženství ale 

nutno pojmout skrze poslední instancí, jíž se Tóra dovolává, skrze její 

neopakovatelné zažití6. Pokud není osloven jedinec, celá Tóra mlčí. Ostatně už 

víra jako nová náboženská zkušenost nemá účinnější zdroj svého pohybu než 

subjekt zbavený vnitřních a vnějších substanciálních předsudků. „Je příznačné, že 

                                           
3 SCHUBERT, K. Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje, teologie, filosofie, mystika, s. 25. 
4 Dtto. 
5 FISHBANE, M. A. Judaismus: zjevení a tradice, s. 38. 
6 Už proroci vědí, že smlouva nevznikla proto, aby prosazovala nový společenský řád. „Stejně 
jako Hospodin nebyli motivováni sociálně, ale schopností vcítit se do problémů druhých 
(…).“GILLES, A. E. Lidé smlouvy: příběh věrnosti ve Starém zákoně, s. 98. 
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(Žid – P. Ch.) nebývá nazýván „věřící“, nýbrž šomrej micvot, „ten, kdo plní 

přikázání“, a nepovažuje se za zbožného v abstraktním smyslu.“7 Pozornost 

ke Slovu Tvůrce neumožňuje klasický náboženský patos. Židovství si to ani 

nemůže dovolit. Vždyť je založeno oslovením potulného pastevce, kterému je 

apriorní abstrakce cizí. Moudrost exodu neatakuje intelekt, ale probouzí 

sounáležitost a jedinečnou vůli.  

Bůh času je bůh situace, což je základní předpoklad toho, aby bylo možno 

navázat těsný vztah s konkrétním člověkem. Tomu je celá koncepce monoteismu 

podřízena. Projekt božího milosrdenství ovšem vrhá člověka do schizofrenního 

zmatení. Jako jediné stvoření dokáže být nadšen božským, přestože to vposled 

značí jeho zánik nebo alespoň zánik jedné z jeho podstatných dimenzí.  

Tím, že židovství odmítá jakoukoli spiritualitu a zásvětnost a zároveň 

neustále akcentuje „transcedenci situace“, vhání člověka do soutěsky extrémně 

přítomného. Smrt jako typ okamžiku mezi jinými okamžiky mate svou „časovou 

civilností“, svým vzezřením momentky, která má snad jen tříbit cit pro přítomnost, 

a přitom je králem všech časových střepů, jejich významovým scelením. Napětí 

mezi člověkem a bohem stojí na faktu, že Bůh, aby byl poznán, člověka bez 

zaváhání usmrtí. Člověk však dokáže vyvinout záhadné soustředění, jímž vytlačí 

smrt ze svého zorného úhlu, což v jistém pohledu vypadá jako vytlačení Boha 

samého. Bůh je až zaskočen, jak bytost, kterou stvořil k obrazu svému, umí 

pracovat s jeho účinky. „Je skutečností, že ať už se Bůh zdá být jakkoli 

všemohoucí, Boží všemohoucnost je založena spíše na de jure než de facto.“8 

Jedna z diskutovaných interpretací prvního hříchu považuje utržení jablka poznání 

za součást božího plánu – bez vědomí smrti člověk nevypracuje božský náhled. 

Proto jde bůh tak daleko, že se nechává omezit svobodnou vůlí člověka. 

Domnívám se, že „jiná“ verze, která akcentuje trest a vidí „smrt jako 

nevyhnutelnou cenu za rozkvět a sebeuvědomění lidstva“ 9 je jen odlišnou 

formulací a předposledním aspektem interpretace první. Z pohledu člověka je smrt 

trestem, z pohledu Boha odměnou. Vždyť „podobnost Bohu spočívá v reflektivním 

                                           
7 FISHBANE, M. A. Judaismus: zjevení a tradice, s. 106. 
8 GILLMAN, N. Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, s. 45.  
9 Dtto, s. 46.  
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vědomí: Lidské bytosti jsou obdařeny sebeuvědoměním, což je vlastnost na Bohu 

„nejbožštější“10. Kritická reflexe je jednou z ontologických položek víry. Židovský 

Bůh ji konstituuje formou kontroverze – Bohem v člověku, trvalé v pomíjivém. 

„Nemůžete se stát někým jiným, než kým jste, dokud nebudete vědět, kdo jste.  

A kdo jste, se nedozvíte, dokud nepřijmete, kdo jste právě teď a právě tady.“11 

Okamžik není okamžikem, přítomnost přítomností, dokud se nestává věčnou. Tak i 

vzdor vůči Bohu je neúčinný, dokud se nestane božským. Pud nepoddajnosti nemá 

být zlomen, ale produktivně užit. Ač je kritika cvičena dialektikou vzdalování se  

a přibližování Hospodinovi, jejím výstupem má být fundamentální nepoddajnost 

všemu nepřítomnému. Konečným objektem odporu a původcem, který staví své 

obranné metafyziky vůči plné přítomnosti, se ukáže být lidský subjekt.  

Derridovo Ä a židovské Alef 

Jacques Derrida svou dekonstrukcí poukazuje na velkorysé začlenění 

jinakosti, diference, situovanosti do ústředních motivů moderní filozofie  

a sémiotiky, ale pointa jeho analýz je vždy táž: podmínkou každé chvály 

polysémie je možnost její kontroly! Reflexe mnohoznačného nesmí ohrozit 

kognitivní vážnost této reflexe samotné. Většina vzpour proti tzv. klasické 

metafyzice evropské racionality tak končí rozšířením jejího impéria. Diference je 

po vzoru Hegelova aufhebung opakovaně zahrnována do entelechického pohybu 

práce a rozumění. V podstatě mezi diferencí a metafyzikou platí familiární vztah: 

zlobivé dítě – pyšný otec.  

Jenže Derrida vedle osvěžující, životadárné diference, či spíše mimo ni, za ni 

staví ne-pochopitelnou, ne-srozumitelnou diferänci, s její ekonomií smrti. Ono 

zvláštní Ä je ne že symbolem, znakem nezařaditelnosti a vzpoury proti smyslu, 

ono je samo touto vzpourou, rebelií znaku proti tradiční znakovosti, jejímu 

„používání“, zahrnování smyslem, vzpourou proti znaku jako depozitu 

netělesného, neprostorového, primárního. Toto Ä zcela mění nárok poukazu, 

                                           
10 GILLES, A. E. Lidé smlouvy: příběh věrnosti ve Starém zákoně, s. 117. 
11 KUSHNER, L. Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl: nacházení Já, spirituality  
a nejvyššího smyslu v židovské tradici, s. 135.  
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vypovídá poslušnost znaku jako služce přítomnému smyslu, plně záměrné sebe-

vědomé ideality. Derrida dodává, že tato markantní diference mezi „ä“ a „e“ 

„zůstává čistě grafickou: je psána, je čtena, ale není slyšet. (…) je mlčenlivé, 

tajemné a diskrétní, (…) rodné sídlo i hrob pravosti,“ 12 Derrida prohlašuje svou 

denokstrukci a diferänce za naprosto neideologickou, neteologickou13, nicméně je 

otázkou, zda nám to dostatečně vysvětluje, co vše se v „ä“ vlastně odehrává.  

John D. Caputo upozorňuje, že mnozí Derridovi komentátoři zcela oprošťují 

dekonstrukci od jakýchkoli (pozitivních i negativních) vazeb s náboženstvím, 

chtějí o ní uvažovat v čistě vědeckých, filozofických či literárněteoretických 

diskurzech, jak ostatně velí naše scientistické paradigma. Konečně proč by měli 

relativizovat sektor, v němž je zřetelně identifikovatelná pozice, za kterou je jejich 

katedry či ústavy platí? „Oni by plnili Derridovy horizonty sekularizmem a tvrdí, 

že dekonstruktivistické odmítnutí transcendentálního signifikátu znamená konec 

Boha, tak jako ono malé a v différance je předzvěstí konce náboženství, Boha  

a víry.“14 Caputo ale upřesňuje: „Heslo dekonstrukce, přinejmenším jedno z nich, 

je nekonečné volání přicházejícího! Buď pozorný, pojď, cosi nového přichází. 

Takto viděno není dekonstrukce zapřisáhlý nepřítel víry a náboženství, ale může 

způsobit mnoho zasloužených problémů takové víře a instituci, která zamrzla do 

nehybnosti.“15 Musíme být ve střehu, abychom rozuměli skutečnému kontextu 

Derridova ateismu a sekularismu: „Ono volání „pojď“, apokalyptický tón příchodu 

(viens), patří jinému času, jinému než patří filozofii, k více židovskému  

a biblickému času, k času spřízněnému s nadějí, nikoli přítomností.“16 Derridova 

dekonstrukce není o nic více a o nic méně ateistická či sekulární než chtěl být 

monoteismus lidí „na cestě“.  

Není pochyb o tom, jaké paradigma Derridu provází. Chceme-li pochopit  

Ä ve všech míněných i nemíněných souvislostech, srovnejme jej s výkladem 

prvního písmene židovské abecedy: „Alef je nádech odjinud, aby se vůbec dalo 

                                           
12 DERRIDA, J. Diferänce. In DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty  
k dekonstrukci: práce z let 1967-72, s. 147.  
13 Dtto, s. 151.  
14 CAPUTO, J. D. The prayers and tears of Jacques Derrida: religion without religion, s. 18.  
15 Dtto. 
16 Dtto, s. 70.  
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mluvit, vidíme jej, čteme, ale nevyslovujeme. Je hranicí světů, skrytého  

a zjevného.“17 Alef jako znak či spíše znamení nádechu poukazuje na cosi 

vnějšího, co teprve umožňuje strukturovat myšlenku, smysl, zakoušet své já, 

vyprávět si karteziánské pohádky o sebeprůhledu pravdy, o jejím vlastnění tady  

a teď. Tak i Derridovo Ä jako zrod a zkáza pravosti skrytě útočí na novodobé 

pojetí subjektu, požaduje po emancipovaném Já jakési sebe-zřeknutí se svých 

nejcennějších atributů – přítomnosti přítomného smyslu. Pro alef i ä platí: „Jako 

nikdo nechce slyšet hlas vlastního já – k tomu nutno oddanosti, přece se projeví to 

prvorozené Nic.“18 Slyšet svůj hlas prostý významu znamená sebepřekonávajícím 

způsobem ze sebe vystoupit, opovrhnout všemi jistotami a vyjít do cizí země, 

slyšet svůj hlas jako volání Jiného ve svém, vposled přece Svého v jiném. Za vším 

se skrývá v podstatě jednoduchý úkol – vystavit se síle času ne s rizikem smrti 

subjektu, ale s jistotou jeho destrukce. Exodus není mýtický příběh, je to základní 

strukturace času.  

Mluva a písmo – život a smrt?  

S dekonstruktivistickým pojetím subjektu souvisí zmíněná Derridova 

poznámka, že markantní diference mezi „ä“ a „e“ zůstává čistě grafickou a že 

diferänce jako nepřítomný předvoj a pramen všeho myšlení vzešla „ze 

zaznamenávání otázky po písmu“19.  

K neotřesitelným tezím světelné metafyziky Západu patří přesvědčení, že 

písmo slouží k jakési konzervaci živého mluveného slova. Tato v podstatě logická 

premisa je explicitně zmíněna v díle Platóna, Augustina, Saussura a mnoha jiných 

klasiků, jasně vyplývá i z fenomenologie. Píšeme, když hrozí nepřítomnost 

adresáta, a proto podstupujeme tuto mnohem méně seriózní formu komunikace. 

Zápisem zahrneme v potaz nejen nepřítomnost protějšku a sebe samotných, ale 

fixováním promluvy do textu dokonce připustíme oslabení, ba nepřítomnost 

                                           
17 WEINREB, F. Znamení života: hebrejská abeceda podle židovské tradice, s. 27.  
18 Dtto.  
19 DERRIDA, J. Diferänce. In DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty k dekonstrukci: práce 
z let 1967–72, s. 147.  
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intencionálního předmětu, který bude muset být opětovně přiveden ke „své“ 

přítomnosti. Co vlastně zbývá? Co je to písmo? „Písmo je reprezentantem stopy 

vůbec, není stopou samotnou. Stopa sama neexistuje.“ 20 „To, co kazí živý nerv 

jazyka […] tedy především nemá místo. Méně než nic, ale pokud ho posuzujeme 

podle svých účinků, mnohem víc než nic.“21 Něco takového nemůže karteziánská 

racionalita se svým ideálem myšlení u sebe a při sobě pojmout. Pro ni je na jedné 

straně světlo, duše, logika, rozum, vědomí, intence, subjekt, mluva, proti nim 

výraz, poukaz, tělo, situovanost, nahodilost, písmo, smrt.  

Žádná metoda nemůže zbavit výraz jeho bytostně prostorové, ale zároveň 

„v“ tomto a „z“ tohoto prostoru nepředmětné a nekontrolovatelné intence, které 

poukaz zní: „jsem, který jsem“. Není možné, aby se jakýkoli intencionální 

předmět oprostil od neintencionálního poukazu svého výrazu (ten samozřejmě 

nelze nazvat „neintencionálním“, neboť jeho poukazem je akt tvoření, sama 

možnost intence, ale ono jej nelze nazvat nijak, neboť by to bylo Slovo brané 

nadarmo…).  

Mluva se svou mimikou, gestikou a jinými podpůrnými prostředky dokáže 

tvářit tak, že je jí plnost významové intence vlastní a že se dokáže zbavit nejen 

předmětného poukazu svého výrazu, ale ještě snáze toho nepředmětného. Zároveň 

s tím je řečeno, že významová intence je závislá na svém mluvčím. Pro intenci 

písma při absenci či smrti autora se musíme mnohem obtížněji brodit blátem 

poukazů a hrozí, že smysl nikdy nebude tak čistý, jako kdyby autor žil.  

Záhadou zůstává, proč některé texty dojdou uznání právě po smrti svého autora,22 

zda opravdu smysl spočívá jen v tom, že předběhli dobu „svou“ intencí? Derrida na 

několika místech v několika dílech23 připomíná: status řeči je postaven na možnosti 

                                           
20 DERRIDA, J. Gramatológia, s. 174.  
21 Dtto, s. 312.  
22 Srov. např. Jaussův postřeh: „Může se přitom stát, že virtuální význam díla zůstane nerozpoznán 
tak dlouho, dokud ´literární evoluce´ aktualizováním mladší formy nedosáhne horizontu, který 
teprve umožní najít přístup k porozumění zneuznané starší formě. Tak až temná lyrika Mallarméa  
a jeho školy připravuje půdu pro návrat k barokní poezii [...].“ JAUSS, Hans Robert. Dějiny 
literatury jako výzva literární vědě. In: ČERVENKA, M., VÍZDALOVÁ, I., SEDMIDUBSKÝ, M. 
(eds.). Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, s. 27.  
23 Např. DERRIDA, J. Hlas a fenomén. In DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty  
k dekonstrukci: práce z let 1967–72, s. 126.  
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absence svých uživatelů. Kdyby nějaké slovo nebylo myslitelné bez svého mluvčího, 

nešlo by o řeč. Tento status je dán poukazovou strukturou znaku, jejím 

neredukovatelným štěpem vprostřed mezičasí přítomného a nepřítomného. Výraz „Já 

jsem“ může být srozumitelný potud, pokud bude platit i po mé smrti. To neznamená 

nic jiného, než že vědomí Já podmiňuje poukaz výrazu ke zkáze svého uživatele, 

k jeho nepřítomnosti: „totéž je totéž pouze tehdy, pokud se nechá afikovat jiným, 

pokud se stane jiným ve vztahu k totožnosti sebe sama.“24 Subjekt se může nazývat 

subjektem, je-li zasažen touto jemu naprosto vlastní cizotou. Odér smrti, odkaz odkazu 

je onou stopou jiného, transcendencí, a člověk zcela v rozporu se sebou samým je jejím 

důkazem v řeči. Smysl se nepřipojuje k řeči, tak jako se smrt nepřipojuje k životu, 

přestože je vně. Tento paradox diferänce se dá označit za „původní suplement“25.  

Písmo se liší od mluvy právě vystavováním onoho poukazu vně – 

samozřejmostí nepřirozeného - jako své základní konstituce. Civilnost 

metafyzické logiky, která se pohybuje na souřadnicích duch – tělo, ani 

jednorozměrnost předmětného myšlení nemohou pochopit, že této konstituci, této 

původní diferänci nepřítomného neuniká ani mluva: „má tedy svou, normu v psaní 

a ve vztahu k smrti.“26 Na původnosti literárního myšlení nic nemění ani 

pravděpodobnost vzniku mluvy před psaním. Tato fyzická sekvence psaní za 

mluvou, zjištění, že si člověk může dovolit psát, je jen následným pochopením 

impulsu, z něhož prvně vyvěrá všechno lidské uvažování - literárnosti existence. 

„Druhotnost, o které se věřilo, že je možno ji vyhradit písmu, zasahuje každé 

označované vůbec, vždy ho už zasahuje, tj. od jeho vstupu do hry. [….] To vede 

ve vší přísnosti k destruování pojmu „znak“ a celé jeho logiky.“27  

V takovém závěru se zdá zvučet téměř démonický či mysteriózní patos, ale 

pokud pozorně poslechneme poselství dekonstrukce, pak jen znovu radikalizuje 

touhu po odstranění model, strhává líbivé sebelítostivé představy člověka  

                                           
Nebo DERRIDA, J. Signatura událost kontext. In: DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty k 
dekonstrukci: práce z let 1967–72, s. 288.  
24 Dtto, s. 117. 
25 DERRIDA, J. Gramatológia, s. 312–313. 
26 DERRIDA, J. Hlas a fenomén. In DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty k dekonstrukci: 
práce z let 1967–72, s. 127.  
27 DERRIDA, Jacques. Gramatológia, s. 16.  
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o mrtvém a živém, aby vposled ukázala, že vztah k naprosto jinému, „jímž je na 

první pohled narušena všechna ekonomičnost“, je přece vztah ze všech vztahů 

nejekonomičtější, hrou, „v níž získává, kdo ztrácí, v níž vyhráváme a prohráváme 

současně.“28 Pro stávající paradigma je ona hra, s opětovně zahrnutou výzvou 

k proměně, problémová, protože nechce dělit svět a zásvětné a zároveň nechce být 

s námi, ani bez nás: „Zjevování nekonečné diferänce je samo konečné. Diferänce, 

která mimo tento vztah není ničím, se pak stává konečností života jakožto 

bytostného vztahu k sobě, tj. ke své smrti. Nekonečná diferänce je konečná.“29 Ale 

na druhé straně se tato konečnost, myšlením své transgrese, dotkla nekonečna, 

svezla se na jeho pohybu a stopa tohoto dotyku nemůže zmizet s obyčejnou smrtí. 

Proto mohli rabíni v Tóře a jejím odvratu k přirozenému světu dodatečně hledat 

vzkříšení.  

Komu vadí, že nejzazší reference nemá tvar a jméno, že nabízí jen hledání, 

bloudění? Rozztrácení se řeči, diseminace není nástroj teorie, prostředek logos, ale 

praxe exodu, která je pobídkou řeči člověku „oddělovat se od sebe sama  

a jmenovat absenci: jest, co jest.“30 V řeči se odehrává cosi mnohem 

dramatičtějšího než scelování signifikátů. Slovo tvoří bez ohledu na lidskou 

intenci a navíc s ní.  

Tento dekonstruktivistický nárok, který rozhodně nezakládá Derrida, se již 

několikrát objevil na scéně západního myšlení. Dokonce se zdá fascinovat tradiční 

racionalitu, ale ta jej vždy v sebezáchovném pudu, ve své vůli k moci a hlavně ze 

strachu raději – ač nezařaditelný – zařadí pod svá křídla: „Možná právě proto se 

hra hérakleitovského HEN DIAFERÓN HEAUTO, jednoho diferujícího sebe 

jakožto diferenčního k sobě, ztrácí jako stopa v určení DIAFEREIN jako 

ontologické diference.“31 Tyto promarněné uzlové body by měly být mementem 

                                           
28 DERRIDA, J. Diferänce. In DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty k dekonstrukci: práce 
z let 1967-72, s. 165.  
29 DERRIDA, J . Hlas a fenomén. In DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty k dekonstrukci: 
práce z let 1967-72, s. 133.  
30 DERRIDA, J. Bílá mytologie. In DERRIDA, J. a PETŘÍČEK, M., ed. Texty k dekonstrukci: 
práce z let 1967-72, s. 258.  
31 DERRIDA, J. Diferänce. In DERRIDA, Jacques a PETŘÍČEK, Miroslav, ed. Texty  
k dekonstrukci: práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993. s. 167.  
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současnému dění, kdy se dekonstrukce infiltruje do dominujícího paradigmatu 

kritického myšlení s nebývalou intenzitou a nadějí: „Právě v naší době dochází 

konečně k tomu, že se staroizraelský typ reflexe prosazuje dokonce uprostřed 

samotné jakoby všemu vládnoucí reflexe předmětného myšlení, na němž myšlení 

víry hlodá už půl třetího tisíciletí a které jeho působením korodovalo natolik, že 

jsme postaveni před novou výzvu: opusťte staré myšlení neměnného a vrhněte 

s vírou a beze strachu doprostřed vírů proměn, herakleitovského toku.“ 32 Zbývá si 

jen uvědomit, jak velkou šanci žijeme.  

Summary  

Derridean deconstruction refuses metaphysical background of modernity. In this sense, he 
follows criticism of continental philosophical orientations – logocentrism. Accent of his critique 
is surprisingly derived from a religious influence. Deconstruction, as Derrida claims, is far away 
from any ideological or religious meaning; new research, however, has been revealing 
continuity between Derrida and Jewish attitudes toward Scripture. These features have been 
completely changing the shape of contemporary literary criticism, the state of language and the 
role of transcendence in modern critical thinking.  
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Pro teorie čtení je typické oslavovat čtenáře – jeho imaginativní svobodu 

zaplňující místa nedoučenosti, jeho schopnost aktualizovat znakovou stopu díla  

v souvislostech proměňujícího se světa, jeho ochotu rozumět výrazu cizí životní 

zkušenosti jako výzvě pro zkušenost vlastní. Z této perspektivy vypadá umělecké 

dílo (artefakt) jako fatálně a jednou provždy nehotové; vlastně to ani ještě není 

umělecké dílo, ale pouhý předmět odsouzený vyčkávat, až jej vstřícně naladěné 

vědomí konkretizuje a umělecké dílo (estetický objekt) z něj teprve učiní. 

Zdeněk Pešat v textu nazvaném „Artefakt, estetický objekt, konkretizace“ 

(1991) srovnává z tohoto hlediska fenomenologický koncept Romana Ingardena se 

strukturalistickým konceptem Pražské školy: „Jestliže Ingarden se domníval, že 

konkretizace je díky vnímatelovu dokreslování schematických míst vždy bohatší 

než dílo samotné, tento [tj. strukturalistický, Pešatem rozpracovaný – pozn. D. S.] 

koncept předpokládá, že dokud dílo žije jako estetické, nabízí nespočet možných 

korektních konkretizací, které při vší své adekvátnosti nemohou nikdy vyčerpat 
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všechno bohatství jeho intencí, že tedy dílo skýtá větší možnosti, než jaké může 

nabídnout sebedokonalejší realizace. V této ´nedokonalosti´ vnímajících subjektů 

ostatně spočívá možnost číst dílo stále nově, a tedy i příčina jeho trvalé životnosti, 

jeho tzv. všeobecná hodnota."1 Estetika pražského strukturalismu je tedy ve 

srovnání s fenomenologicky, resp. recepčně orientovaným teoriemi oslavujícími 

čtenáře spíš oslavou textu – jeho obnovované schopnosti oslovit čtenáře různých 

dob, různých životních zkušeností, jeho nevyčerpatelných sémantických možností.  

Pokud však čtenář není schopen vyčerpat všechen sémantický potenciál 

díla, pokud – jak to formuluje Pešat – „dílo skýtá větší možnosti, než jaké může 

nabídnout sebedokonalejší realizace“, lze takovou konkretizaci označit za 

„adekvátní“ a „korektní“? Není čtení spíš ochuzením díla? Nebylo by na místě 

označit jej – jak to činí dekonstruktivní kritici – spíš za chybné? 

Odsouzeni k dezinterpretaci 

Dekonstrukce bývá často chápána jako obhajoba interpretační svévole, jako 

přístup dávající veškerou interpretační moc recipientovi, který může textu 

naprosto svévolně připsat jakýkoli význam. Paul de Man, vůdčí postava americké 

dekonstrukce, by podle této představy měl pochodovat v čele těch, kteří oslavují 

čtenáře a jeho svobodu. Pocitem, který sugerují de Manovy texty, však překvapivě 

není radostná oslava čtení, ale spíš zoufalství, které pociťuje čtenář odsouzený 

k dezinterpretaci. De Manův interpretační koncept totiž není vizí všemocného 

interpreta, který má právo vyčíst z textu cokoli se mu právě zamane, ale spíše 

interpreta bezmocného, produkujícího nic než chybná čtení (misreading). Není to 

čtenář, kdo vnucuje svou vůli textu, ale text, který usvědčuje svého čtenáře z toho, 

že redukuje sémantický potenciál díla, text, který uniká všem pokusům  

o sémantické sjednocení, a je v tomto smyslu nečitelným. 

V jazyce, který je podle de Mana bytostně figurativní, je vždy přítomen 

přeryv mezi výrazem a významem, mezi označujícím a tím, co je označováno. 

Literatura jen odkrývá tuto bytostnou povahu jazyka, uvědomuje si ji, činí ji svým 

tématem, na rozdíl od praktických, publicistických či vědeckých sdělení, která 

                                           
1 PEŠAT, Z. Artefakt, estetický objekt, konkretizace, s. 40. 
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sugerují falešnou představu významové transparence, bezprostřední, pravdivé 

reprezentace skutečnosti, jaká je, a zastírají tak „práci“ jazyka – jeho aktivní, 

formující roli. Sémantiku jazyka charakterizuje dění, pohyb, napětí, otevřenost, 

které činí definitivní explikaci smyslu díla nemožnou. Každé čtení – je-li chápáno 

jako uchopení smyslu textu – je nutně chybným čtením (misreading), neboť 

význam textu se bez ohledu na čtenářovu vůli nenechá spoutat, ale vzdaluje se, 

plyne, uniká, odkazuje ke skutečnostem, které naše interpretace nezahrnuje. Nelze 

přitom najít žádný privilegovaný, univerzálně platný bod, ze kterého by bylo 

možné tento pohyb kontrolovat a garantovat řeč, která bude autenticky odrážet 

skutečnost v její identitě.  

Ale ani naši vlastní řeč nemáme zcela pod kontrolou: „nejenže kritik říká 

cosi, co dílo neříká, ale dokonce říká něco, co sám říci nezamýšlel“2, píše Paul de 

Man ve svém známém eseji „Rétorika slepoty“. De Manovy metafory slepota  

a vhled poukazují na naši neschopnost ovládnout jazyk, garantovat jeho 

sémantický dosah, v případě kritika pak dobrat se esenciálního smyslu textu, jeho 

transcendentální pravdy. Akt čtení je nevyčerpatelný a vedle kritikova vhledu do 

díla jsou v jeho čtení vždy přítomny momenty jeho slepoty – cosi je v interpretaci 

odhaleno, cosi jí však zůstává skryto, interpretace vyzdvihuje jisté významy, jiné 

potlačuje. Derrida odkrývá tyto momenty u Rousseaua, de Man pak v Derridově 

čtení Rousseaua, kdokoli další je může odkrýt v de Manově čtení Derridy atd.  

Noví kritici takto podle de Mana s úžasnou mírou vhledu poukazují na 

momenty dvojznačnosti, ironie, paradoxu. Jsou přesvědčeni, že významové 

ambivalence ústí v harmonické sjednocení. Jsou však slepí k momentům, které se 

tomuto sjednocení vzpírají, které jej činí nemožným a umělecké dílo nečitelným 

v tom smyslu, v němž je čtení synonymní s dosažením sémantické jednoty. 

„Americká kritika, stále více zdokonalujíc své interpretace, neobjevuje jediný 

smysl, ale pluralitu významů, které mohou být vzájemně v naprostém protikladu. 

Místo toho, aby odkryla kontinuitu propojení s koherencí světa přírody, zavádí nás 

do diskontinuitního světa reflexivní ironie a dvojznačnosti. Téměř proti své vůli 

dovádí interpretativní proces tak daleko, že analogie mezi organickým světem  

                                           
2 DE MAN, P. The Rhetoric of Blindness: Jacques Derrida´s Reading of Rousseau, Blindness 
and Insight, s. 109. 
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a jazykem poezie nakonec exploduje. Kritika sjednocení (unitarian criticism) se 

nakonec stává kritikou dvojznačnosti (criticism of ambiguity), ironickou reflexí 

absence dříve postulované jednoty.“3  

Zdá se to být opravdu truchlivá situace: naše interpretace říká cosi, co text 

neříká; text odkazuje k čemusi, co naše interpretace ani nemá šanci postihnout; 

naše interpretace znamená cosi, co jsme nezamýšleli říci; snaha uchopit umělecký 

text v jeho jednotícím smyslu je odsouzena k neúspěchu. – Proč potom vůbec 

interpretovat umělecké texty? Jaký smysl má interpretace, je-li – z tohoto úhlu 

pohledu viděno – odsouzena k tomu být dez-interpretací?  

Proti interpretaci  

V šedesátých a sedmdesátých letech, kdy vzniká prakticky celé vědecké dílo 

Paula de Mana (který roku 1983 předčasně umírá), objevuje se v americké literární 

kritice několik výrazných hlasů, které z různých perspektiv útočí na interpretaci. 

Z jednoho z těch textů, které se vůči interpretaci ozývají, z textu Jonathana Cullera 

„Za hranicemi interpretace“ (1974), lze vytušit patrně klíčový důvod tohoto obratu 

proti interpretaci – únavu z interpretace jako výhradní, téměř jediné 

literárněkritické aktivity, jak tomu bylo v předcházejících desetiletích, kdy bylo 

myšlení o literatuře rozvrhováno především Novou kritikou, i snaha vymanit se 

z letargie, do níž uvrhla literární vědu novokritická záplava obdobně zaměřených 

interpretací soustředěných na stále stejné kanonické texty. Ty byly čteny jako 

autonomní, nadčasové „verbální ikony“ (Wimsatt), jejichž smysl není podmíněn 

ani historicky, ani společensky, ani biograficky, ale přítomen v díle samém; 

interpret tak nemusí přihlížet k těmto kontextům, ale musí pozorně číst (close 

reading) dílo samé se smyslem pro jeho ambivalence, napětí, ironie, paradox a se 

snahou ukázat, jak se zdánlivé významové rozpory organicky sjednocují.4 Jak píše 

Petr A. Bílek: „Velké texty byly přečteny tolikrát, že možnost objevení a přidání 

některých dalších nuancí přestala být lákadlem, ale i důvodem, umožňujícím 

vybudování vlastního univerzitního postavení. Když všichni pečlivě a poctivě čtou 

                                           
3 DE MAN, P. Form and Intent in the American New Criticism“ Blindness and Insight, s. 28. 
4 Viz CULLER, J. Za hranicemi interpretace, s. 121–122. 
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a respektují text v jeho svébytnosti i v tom, co pozorovateli dovolí, rozdíly 

nemohou být až tak velké. A ideologie ´amerického snu´, vybudovaná v 50. 

letech, si žádala jedinečnost.“5 

Culler se však nestaví principiálně proti interpretování uměleckých textů, 

ale proti tomu, aby bylo myšlení a psaní o literatuře na interpretaci redukováno: 

„V tomto kritickém klimatu je proto důležité, byť jen jako prostředek uvolnění 

okovů, kterými interpretace spoutává kritické vědomí, zaujmout tendenční postoj  

a zastávat názor, že interpretace jednotlivých děl se ve skutečnosti k porozumění 

literatuře vztahuje jen částečně, přestože zážitek z literatury lze vlastně chápat jako 

zážitek z interpretace děl. Studiem literatury se nechceme nutně dobrat další 

interpretace Krále Leara, ale pokročit v porozumění konvencím a operacím 

nějakého zavedeného systému, modu diskurzu.“6 K čemu Culler směřuje je projekt 

poetiky, jak byl v moderní literární vědě rozpracován především francouzským 

strukturalismem, projekt soustředěný ke zkoumání literatury jako abstraktního 

systému, k „poznání obecných zákonů, které řídí zrod každého díla.“ (Todorov)7 

Culler nebrojí proti interpretaci jako takové, neboť projekt interpretace a projekt 

poetiky si principiálně nekonkurují, spíše se vzájemně podmiňují a mohou se 

vzájemně doplňovat, ovlivňovat i inspirovat. Jeho stanovisko k interpretaci je 

totožné s tím, které ve své Poetice vyslovil Tzvetan Todorov: „Dějiny literárního 

výzkumu charakterizuje masivní nerovnováha ve prospěch interpretace: a právě 

této nerovnováze, a nikoli principu interpretace, je třeba čelit.“8 

Susan Sontagová se v eseji příznačně nazvaném „Proti interpretaci“ (1964) 

vymezuje vůči interpretaci už principiálně: „Interpretovat znamená ochuzovat, 

vysávat svět – abychom mohli konstruovat nějaký stínový svět ´významů´“.9 

Interpretace je vlastně překladem, píše Sontagová – převodem z řeči uměleckého 

                                           
5 BÍLEK, P. A. Hledání jazyka interpretace, s. 40. Viz též NEWTON, K. M. Jak interpretovat text, 
s. 83–88. 
6 CULLER, J. Za hranicemi interpretace, s. 122. 
7 TODOROV, T. Poetika prózy, s. 15. 
8 Dtto, s. 21. – Srov. výklad Kennetha Newtona (Jak interpretovat text, s. 92–97), který chápe 
Cullerův postoj k projektu interpretace mnohem vyhroceněji, na jednom místě jej dokonce 
charakterizuje jako „nepřátelský“ (s. 94).  
9 SONTAGOVÁ, S. Proti interpretaci, s. 3. 
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díla, řeči znepokojivé svou mnohoznačností, do řeči obvykle mnohem chudší, zato 

vyhovující soustavě našich pojmových kategorií. Proč to děláme? Proč máme 

potřebu jejich vlastní řeč v lepším případě doprovázet, v horším případě 

nahrazovat pojmovou řečí interpretace, oproštěnou od všeho magického, od 

smyslové bezprostřednosti obrazů, od mnohoznačnosti slov? Sontagové text nabízí 

hned několik odpovědí. V jeho úvodu spojuje potřebu interpretace s nutností 

obhajovat smysluplnost umění, která je důsledkem mimetické teorie, jak byla 

rozvržena Platonem: jaké oprávnění mají artefakty, které jen nedokonale (a často 

spíš klamavě) napodobují smyslové kontury světa, v němž žijeme, a spíše nás tak 

odvádějí od světa idejí? Jakou hodnotu přinášejí lidskému společenství díla 

zjitřující emoce, které by raději měly být potlačeny? Pokud je tato hodnota 

v případě zjevných vlastností či účinků uměleckého díla otazná, problematická, či 

dokonce sporná, mohla by snad spočívat v jeho vlastnostech skrytých, které je 

ovšem třeba odkrýt a ukázat, vyzdvihnout na povrch, zprostředkovat, vyložit – 

tedy dílo interpretovat. Odtud ona potřeba – jak to formuluje Sontagová – rýt 

v textu, kutat za textem s touhou objevit jakýsi podtext, „který teprve je tím 

pravým textem“, potřeba, která se v řadě moderních interpretačních přístupů 

vyznačuje „otevřenou agresivitou, netajeným opovržením vůči tomu, jak se věci 

navenek jeví.“10 

Je zřejmé, že umělecká díla mohou těšit naše smysly, emoce a imaginaci, 

znepokojovat však náš rozum, pro který představují setkání s nesrozumitelným, 

s něčím, co je radikálně odlišné od důvěrně známých kontur světa, které tak 

příjemně lehce zapadají do systému našich pojmových kategorií. Tradičním 

důvodem pro interpretaci, z něhož lze odvodit její smysl, se zdá být 

nesrozumitelnost, tedy touha či potřeba učinit srozumitelným to, co se rozumu 

vzpírá, co do jeho světa nezapadá. Sontagová ve své eseji připomíná, co již od 

úsvitu dějin hermeneutiky bylo vedle nesrozumitelnosti dalším důvodem pro 

interpretaci: úsilí učinit určité nevhodně vyznívající pasáže starých textů 

přijatelnými: „Tak začali stoikové, v souladu se svým názorem, že bohové mají 

být mravní, vykládat alegoricky všechny divoké kousky, které tropil Zeus a jeho 

nespoutaná banda v Homérově epice. Jestliže Homér dává Diovi cizoložit s Létó, 

                                           
10 SONTAGOVÁ, S. Proti interpretaci, s. 2. 
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vysvětlovali, chce tím ve skutečnosti vyjádřit spojení mezi mocí a moudrostí. 

Stejným způsobem interpretoval Filón Alexandrijský syrové historické příběhy 

z hebrejské Bible jako duchovní podobenství. Exodus z Egypta, čtyřicetileté putování 

pouští a příchod do zaslíbené země, to všechno je ve skutečnosti – říkal Filón – 

alegorické vyjádření pro emancipaci individuální duše, její soužení a konečné 

vysvobození. Interpretace tedy předpokládá jistý rozpor mezi zjevným smyslem textu 

a požadavky (pozdějších) čtenářů, a snaží se tento rozpor vyřešit. Situace je taková, 

že text se z nějakého důvodu stal nepřijatelným, přitom však není možné jej 

zavrhnout. Interpretace představuje radikální metodu, jak zachovat starý text, který je 

považován za příliš cenný, než aby byl potlačen: předělat jej. Neboť interpret, aniž by 

něco doopravdy škrtal nebo přepisoval, skutečně text přetváří, adaptuje. Nemůže to 

ovšem přiznat: prohlašuje tedy, že jenom odkrývá jeho pravý smysl a tak činí text 

srozumitelným. Aťsi text prodělává sebevětší změny (jiným proslulým příkladem 

jsou rabínské a křesťanské ´duchovní´ interpretace očividně erotické Velepísně), 

interpreti musí vždy tvrdit, že z něho jen vytahují smysl, který už tam byl.“11 
V obou případech – v případě úsilí učinit text přijatelným pro náš rozum  

i pro naši mravopočestnost – je interpretace touhou podřídit svět, se kterým se 
setkáváme v mytickém, náboženském či uměleckém příběhu, světu, jak mu 
rozumíme, či snad jak mu chceme rozumět, jak by podle nás měl správně být. Jak 
píše Sontagová, jde „o jakousi (vědomou nebo nevědomou) nespokojenost 
s dílem“ jak je a jak se jeví, „přání nahradit je něčím jiným.“12 

Susan Sontagová – pominu její sporné ztotožnění interpretace s koncentrací na 

obsah díla – však naznačuje i pozitivní hodnotu interpretace: „V některých 

kulturních kontextech je interpretace osvobozujícím činem. Je prostředkem k revizi, 

přehodnocení, k odpoutání od mrtvé minulosti.“13 Ono setkání s jinakostí, kdy je 

naše porozumění pro svět konfrontováno s pohledem odjinud, který nezapadá 

hladce do schémat našich pojmů a hodnot, může být výzvou nejen k násilnému 

podrobení si vzpírající se jinakosti, ale také k restrukturaci našich pojmů a hodnot, 

k nalezení nové životní orientace.14 

                                           
11 SONTAGOVÁ, S. Proti interpretaci, s. 2. 
12 Dtto, s. 4. 
13 Dtto, s. 2–3. 
14 Abychom takové úsilí považovali za smysluplné, vyžaduje to samozřejmě buď přesvědčení  
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Smysl dez-interpretace 

Paul de Man nedospívá k zavržení interpretace. Předpony mis- / dez- se 

negativně vymezují vůči určité představě o interpretaci, nikoli vůči interpretaci 

jako takové. Jacques Derrida v textu „Struktura, znak a hra v diskursu věd  

o člověku“ (1966), klíčovém pro dekonstruktivní obrat v americké literární kritice, 

vymezuje dva typy interpretace: „Existují tedy dvě interpretace interpretace, 

struktury, znaku a hry. První se snaží dešifrovat, sní o dešifrování takové pravdy  

a takového původu, které se vymykají hře a řádu znaku, a nezbytnost interpretace 

prožívá jako exil. Druhá, jež se již neobrací k původu, přitakává hře a snaží se 

překročit člověka a humanismus, neboť jméno člověka je jménem oné bytosti, jež 

v celých dějinách metafyziky či ontologie, tj. v celých svých dějinách, snila o plné 

přítomnosti, zajištěném základu, o počátku a konci hry.“15 De Man a další 

představitelé dekonstrukce se vymezují vůči prvému typu interpretace – vůči 

představě o interpretaci jako rozkrytí esenciálního smyslu díla, který všechny 

rozpory sjednotí v útěšné harmonii, kdy zmizí ono bolestivé dilema volby, která 

cosi pomíjí, kdy existuje naděje, že mé čtení bude jednou provždy pravdivé.  

Každá interpretace má své limity; ty výjimečné dosahují pozoruhodného, 

inspirativního vhledu, ale ani ony nejsou oproštěny od momentů slepoty, na které 

může jiná interpretace poukázat. Jak píše Vladimír Papoušek: „Co vyplývá [z de 

Manova konceptu – pozn. D.S.], se může zdát obludné, ovšem jen tehdy, pokud 

pretendujeme na nějaký absolutní obraz světa. Pojetí interpretace tak připomíná 

pohádku O řepě. Nejprve je Derridovo čtení Rousseaua, potom de Manovo čtení 

Derridy čtoucího Rousseaua, a pak třeba Papouškovo čtení de Mana čtoucího 

Derridu, který čte Rousseaua... a tak dále až k okamžiku, kdy bude řepa slavně 

vytažena. Problém je ale právě v tom, že ono slavné ukončení příběhu nemůže být 

očekáváno. To, co se zjevuje, je permanentní pohyb interpretací, které jsou 

                                           
o existenci pravých hodnot a pravého porozumění světu, jimž se lze tímto způsobem alespoň 
přiblížit, nebo důvěru v to, že širší a hlubší a především reflektovaná životní zkušenost 
obohacovaná o nová a další setkání s uměleckými díly je – banálně řečeno – lepší než opak, že 
vede člověka jako individuum i společnost k pozitivnímu růstu. 
15 DERRIDA, J. Struktura, znak a hra v diskursu věd o člověku, s. 194. 
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zajímavé spíše energií svého pohybu než výsledným efektem.“16 – Pokud se 

spokojíme s touto energií, jejíž dosah lze jen těžko předvídat, a oddáme se reflexi 

uměleckých textů jako aktivitě, která má pozitivní hodnotu bez ohledu na to, zda 

produkuje univerzálně platné výkony, může být pro nás dílo Paula de Mana 

zajímavým příspěvkem k teorii interpretace, nijak nezpochybňujícím smysluplnost 

jejího projektu. Pokud však od interpretace očekáváme nezpochybnitelný průnik 

k samé podstatě uměleckého díla, zůstane pro nás de Manova interpretační teorie 

chmurným, znepokojivým, podezřelým a patrně nepřijatelným konceptem.  

Měly by být však zřejmé pravé důvody pro takové odsouzení. Dekonstrukce 

– ta Derridova i ta yaleská – bývá obviňována z neúcty k textu, je to ale spíš 

neúcta k novokritické ideologii sémantické autonomie a jednoty či neúcta 

k sémantické hierarchii rozvrhující naše aktuální předporozumění. Centrální, či 

naopak marginální role totiž podle dekonstruktivních kritiků není esenciální 

vlastností významů – tuto roli jim připisuje jejich čtenář. Pohoršení nad tím, že 

dekonstruktivní kritik činí zdánlivě okrajové prvky centrem svého čtení, tedy není 

obranou textu, ale obranou našich vlastních interpretačních zvyklostí, našeho 

předporozumění, našeho vlastního výkladu díla. Umělecký text má kritik jako 

Paul de Man v dokonalé úctě a bránit jej před ním netřeba. 

Úvahy Paula de Mana, Jonathana Cullera i Susan Sontagové problematizují 

projekt interpretace z různých úhlů pohledu. Bylo by možné připojit řadu dalších, 

nikoli však proto, abychom dospěli ke konečné odpovědi na otázku po smyslu 

interpretace. I tento letmý pohled, domnívám se, zřetelně ukazuje, že o smyslu 

interpretace nelze hovořit v singuláru metafyziky, ale jedině v plurálu lidských 

cílů, očekávání, jazyka, dějin.  

Summary 

While Prague Structuralism celebrates literary work of art for it’s unexhausted semantic 
potentiality and many reader-oriented theories praise readers for their creative concretizations of 
texts, Paul de Man and other deconstructionist critics speaks of unavoidable des-interpretation or 
misreading that a reader of a literary text produces. Literary works always escape our effort to 
find their truth meaning joining all ambiguities in an organic unity because there is not a single 

                                           
16 PAPOUŠEK, V. Rétorika slepoty: svatý text dekonstrukce, s. 170. 
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fixed meaning to be grasped, just plurality and contradiction of meanings that is not to be 
abolished. If condemned to such desinterpretation, is there any sense for us to interpret literary 
texts? 

To explore some other arguments raised against interpretation, the article looks into two 
important essays speaking out of interpretation: Jonathan Culler’s „Beyond Interpretation“ and 
Susan Sontag’s „Against Interpretation“. Then it goes back to Paul de Man showing that de Man 
does not refuse interpreting of texts, but only interpretation proposing an organic unity of  
a single meaning of the text.  

In conclusion, the author of the article asserts that there is not anything like „the sense of 
interpretation in itself”, waiting for us to be explored. It does not exist out of our goals, out of 
expectations we have whenever we interpret literary texts or read interpretations of others. If we 
do not expect to grasp the only truth meaning valid for everyone, interpreting literature might be 
an important activity that makes perfect sense.  

  
Text vznikl v rámci výzkumného projektu „Modely reprezentací v literárních diskurzech“ 

(OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0125), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 
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absolutely.  
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Intuice, významově velmi bohatý pojem, bývá zpravidla chápána jako 

bezprostřední zážitek náhlého poznání. Ve filosofickém pojetí bývá intuice 

označována jako zvláštní druh poznání, založený na přímém názoru bez přispění 

diskursivního myšlení a bez verifikace empirií. Tento jedinečný druh poznání 

bývá ovšem také spojován se zvláštními epistemologickými nároky. Ve 

filosofických postojích, které považují intuici za hlavní zdroj poznání, je jí 

připisována schopnost odhalovat pravou realitu či pravdu, což se vymyká 

možnostem poznání racionálního a empirického. Ve smyslu odhalování pravé 

reality či pravdy je intuice vnímána jako zdroj poznání především pro metafyziku. 

Metafyzické pojetí pojímá intuici nejen jako bezprostřední poznání, nýbrž 

především jako poznání absolutní, které umožňuje poznání předmětu zevnitř, a to 

splynutím s poznávaným předmětem.  

Vladimír Hoppe, reprezentující idealistické křídlo meziválečného českého 

filosofického myšlení, věnoval intuici ve svém díle mimořádnou pozornost. Již ve 
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své disertační práci Nástin sociologického pojetí světa1 zaměřil svoji kritiku na 

vědu a teorii poznání, které podle něj příliš abstrahují od předmětu poznání. De 

facto věda podle Hoppeho opouští pravý předmět poznání a nahrazuje ho 

symbolem2. Hoppe vyšel z předpokladu, že počet znaků každého tělesa je 

nekonečný, a aby jej mohl „lidský duch“ vůbec poznat musí pomocí abstrakce 

vyjmout nebo vyzdvihnout jen několik málo znaků a z těchto několika málo 

znaků, v některých případech dost libovolně vyloučených, utváří pojem. Symboly 

jsou sice pro vědeckou práci nesmírně užitečné, jsou při daném postupu myšlení 

oprávněné či dokonce nevyhnutelné, avšak nesmí se zapomínat na to, že byly 

vytvořeny uměle a rovněž na okolnosti, za jakých byly utvořeny. Krátce řečeno 

symbol není vlastním faktem. Kdo by však v Hoppeově disertační práci hledal 

explicitní zmínku o intuici, hledal by marně. Hoppe sám nechtěl být vnímán jako 

nějaký zapřisáhlý nepřítel vědy a veškerého vědeckého poznání vůbec, šlo mu 

pouze o očistu vědy za pomocí jakéhosi „osvěžení skutečným životem“. Hoppe 

usiloval o to, aby věda a rovněž filosofie braly při svém bádání v potaz člověka, 

zejména jeho vlastní stavy vědomí, pocity atd. Všechny filosofie, které toto nečiní, 

nazval Hoppe negativními a usiloval o ustanovení filosofie pozitivní, která by se 

měla obracet především k faktu vědomí. 

Intuici, respektive intuitivnímu poznání se Hoppe důkladněji věnoval až 

v práci Podstata, dosah a hodnota přírodovědného poznání vydané v roce 1914, 

kterou je možno chápat jako tematicky prohloubenou disertaci. Již první kapitola 

prvního oddílu3 této práce nese název Poznání intuitivní. V první řadě se Hoppe 

                                           
1 Disertační práci Hoppe dokončil v lednu 1907, práce byla přijata a obhájena v červnu téhož 
roku. Její originál je uložen v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze ve fondu 
Vladimír Hoppe, 1 karton, inv. číslo 13. Nachází se zde rovněž opis posudku T. G. Masaryka, 
který byl vypracován 11. června 1907. Kopie Hoppeovy disertační práce se nalézá v osobní 
složce doc. Hoppe ve fondu Filozofické fakulty UK v Archivu Univerzity Karlovy. Zde je 
rovněž uložen oponentský posudek Františka Drtiny z 15. června 1907. 
2 Hoppe libovolně zaměňuje užívání slovních vyjádření „pojem“ a „symbol“. Toto pojmové 
kolísání je vysledovatelné i u jiných termínů a je pro Hoppeho dílo víceméně charakteristické. 
Domnívám se, že se nejedná o terminologickou nedisciplinovanost, naopak se zdá, že Hoppe 
měl na základě svého vytříbeného citu jasnou představu, proč používá ten který jemně 
významově odlišný termín.  
3 Podstata, dosah a hodnota přírodovědného poznání je rozdělena do dvou oddílů, první z nich 
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snažil podpořit svoje přesvědčení, že věda na místo jednotlivých předmětů de 

facto zkoumá myšlenkové symboly, které je zastupují. Tuto podporu nalezl 

v argumentaci autoritou, jak běžně postupoval ve svých dílech. V tomto 

konkrétním případě je například citován výrok George Berkeleyho „esse est 

percipi“, který pro Hoppeho neznamená nic menšího, než že „svět zvaný vnějším 

se stává psychickým stavem“4. Dále Hoppe citoval Johna Stuarta Milla:  

„Z vnějšího světa nemůžeme absolutně nic poznati než pocity, jež z něho 

přijímáme“5. Ernsta Macha: „Nikoli věci (tělesa), nýbrž barvy, tony, prostory, časy 

(což obyčejně zveme pocity), jsou vlastními prvky světa.“6 A konečně Maxe 

Verworna: „Není ve skutečnosti rozdílu mezi světem hmotným a psychou, neboť 

veškerý hmotný svět jest toliko obsahem psychy. Jest toliko jediné a to jest bohatý 

obsah psychy.“7 Hoppe souhlasil s tím, že jednotlivé předměty, které věda 

zkoumá, jsou pouze myšlenkové symboly za skupiny vjemů a pocitů, jimiž na nás 

tyto předměty působí. Tyto symboly, resp. pojmy jsou však podle Hoppeho i přes 

svou strnulou konstrukci daleko vhodnější a užitečnější pro pochopení vnějšího 

světa (světa zvaného vnějším) než rozbor našich pocitů a vjemů. Hoppe se bránil 

představám, na jejichž základě bychom byli degradováni na jakýsi druh pasivních, 

i když citlivých přístrojů či složitějších automatů, které pouze registrují dojmy 

přicházející z vnějšího světa. Důležité je pro Hoppeho zjištění, že „příroda jest 

nepochybně daleko bohatější a rozmanitější a snad zcela jiných vlastností, než jak 

nám ji naše smysly předvádějí“8. Právě při jejím poznávání nám pomáhá „lidský 

duch“, který není pouze pasivním zrcadlem, přijímajícím dojmy z vnějšku, tedy 

nechápe předměty jen prostřednictvím všeobecných pojmů, které si vytvořil na 

základě dojmů, ale dovede chápat předměty v názorných obrazech. Na tomto 

místě pomalu pronikáme k intuitivnímu poznání. Intuitivní, názorné a obrazné 

poznání podle Hoppeho předčí a vyniká nad pojmové poznání, je výsledkem 

                                           
je nazván Psychická podstata poznání a druhý oddíl se nazývá Dosah a hodnota 
přírodovědného poznání. 
4 HOPPE, V. Podstata, dosah a hodnota přírodovědného poznání, s. 11. 
5 Dtto, s. 11. 
6 Dtto. 
7 Dtto. 
8 Dtto. 
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tvořivé činnosti našeho ducha. Intuitivní poznání vyniká nad pojmovým tím, že 

prostřednictvím obrazů překonává formální hranice položené logikou naší 

pojmotvornosti. Intuitivní poznání sestupuje k předmětu samotnému, chápe jej 

absolutně, v obrazech. Podle pojmového poznání absolutno vůbec není možné, 

neboť tento výraz popírá veškeré vztahy k jiným předmětům, tudíž relace, na 

kterých především stojí tvorba pojmu jako takového. Podle Hoppeho je náš duch 

příliš rozmanitou, neustále těkající a vše si snadno osvojující veličinou, než aby 

mu byly poznatelné pouhé relace. Realita je nám dána celá, nikoli pouze 

v relacích. Tvořivá činnost ducha prostřednictvím obrazů překračuje hranice, které 

jí do cesty staví teorie poznání, jež se snaží lidské poznávací schopnosti vtěsnat do 

několika pravidel, zákonů a principů. Podle Hoppeho je obraz reality, který 

získáváme tvořivou představivostí, původním materiálem, pomocí něhož 

budujeme svůj názor o světě. Intuitivní poznání je na rozdíl od abstrahujícího 

poznání pojmového, analytického, druhem poznání syntetickým. Hoppe pečlivě 

dbal na to, aby intuice i přes svůj původ v tvořivé představivosti ducha nebyla 

chápána jako něco zvláštního, neobyčejného. Naopak intuice je vždy spojena 

s praxí na rozdíl od příliš teoretického pojmového poznání, které bývá vzdáleno od 

vlastní přírody a tak svádí na cestu neplodné spekulace. Těsně vedle intuice kladl 

Hoppe fantazii a analogii. K fantazii však dodává slovy Faradaye: „Ponechte 

fantasii volnou dráhu, je-li vedena bystrozrakem a principy, avšak připoutejte ji 

pevně k experimentům a veďte ji experimenty“.9 Analogii na metodu bádání podle 

Hoppeho vědomě povýšil už Maxwell. Totéž, co Hoppe říká o fantazii, platí u něj 

i pro intuici. Varuje, aby se věda nespoléhala pouze na instinktivní moc intuice, 

mohla by tak podle Hoppeho klesnout na stupeň neplodné pojmové 

„naturfilosofie“. Podle něj intuitivní poznání na spekulativním základě (jak jej 

reprezentovali Jakobi, Schelling, Ravaisson, Bergson) má na vědu neblahý vliv. 

Intuice má spolupracovat s praktickým, experimentálním poznáním.  

V práci Podstata, dosah a hodnota přírodovědného poznání zdá se, Hoppe 

ještě nevystupuje jako někdo, kdo upřednostňuje intuici před jakýmkoli jiným 

druhem poznání. Uznává, že existují extatické stavy, které umožňují splynutí duše 

s předmětem, avšak nedomnívá se, že by v tomto stavu bylo možno učinit 

                                           
9 HOPPE, V. Podstata, dosah a hodnota přírodovědného poznání, s. 23. 
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skutečný objev či odhalit nová fakta. Je zřejmé, že v tomto období byl Hoppe stále 

pod vlivem anglických vědců, kteří jednoznačně hájili empirii. Hoppe zdůrazňuje, 

že pojmové myšlení a intuitivní poznání nejsou v protikladu, naopak v životě se 

navzájem doplňují. Zároveň však dodává: „Mnohé myšlenkové pochody dějí se 

v našem duševním životě prostřednictvím pojmového myšlení, většina však 

intuitivně, prostřednictvím názorných obrazů a modelů. Již umělá isolace a výběr 

fakt, jež jsou základem poznání, dějí se prostřednictvím intuice.“10  

Podle Hoppeho se i různá historická období vyznačují tím, že v nich převládá 

buď poznání intuitivní, nebo myšlení diskursivní. Pakliže podle Hoppeho, jak bylo 

výše zmíněno, extatický stav nemůže odhalit nová fakta, nemohou do poznání přinést 

nové prvky ani logické operace. Hoppe se o těch logických úsudcích, které se 

neodvolávají k smyslovému vnímání, vyjadřuje jako o jalové a neplodné pravdě. 

Dokonce parafrázuje Nietzscheho: „Logika jako samovládkyně vede ke lži: neboť 

není samovládkyní.“11 Při nalézání nových jevů a metod nám podle Hoppeho logika  

a její principy nijak neprospějí. Své přesvědčení Hoppe dále dotvrzuje slovy 

Liebigovými: „Ve vědě, tak jako v obecném životě, duševní pochody nedějí se dle 

logických pravidel, nýbrž představa pravdy, názor o pochodu neb příčině jevu 

předchází obyčejně důkaz; k závěru nedospějeme praemissami, nýbrž závěr jest zde 

napřed, a praemissy jsou teprve později nalezeny jako důkazy.“12 Zdá se tedy, že pro 

Hoppeho nový poznatek nevzejde ani z extatického stavu, ani z logických operací, 

nýbrž „nová myšlenka a objev vytryskne po názorné práci v laboratoři z podvědomí 

jako pramen. Teprve později uvědomují si velcí objevitelé cestu, kterou se vlastně 

ubírali. Podvědomí jest vlastní dílnou, v níž se dějí mohutné operace prostřednictvím 

nám dosud neznámých pochodů, jež můžeme připodobniti k podvědomému 

duševnímu přežvykování: intuice a fantasie pak neočekávaně vynese překvapující 

výsledky již hotové do duše vynálezce. … sféra dosud neznámého a neprozkoumaného 

leží za logickými hranicemi. Z těchto důvodů nepochopí logický formalismus tvůrčí 

činnosti našeho ducha při vědecké práci.“13 

                                           
10 HOPPE, V. Podstata, dosah a hodnota přírodovědného poznání, s. 25. 
11 Dtto, s. 26. 
12 Dtto. Justus von Liebig (1803–1873) německý chemik. 
13 HOPPE, V. Podstata, dosah a hodnota přírodovědného poznání, s. 27. 
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Další důležitou prací, ve které Hoppe věnoval svou pozornost intuici, jsou 

Základy duchovní filosofie. Nejdříve si ve stručnosti představme tuto drobnou 

studii. Tato rozsahem nevelká brožurka byla vydána v rámci přednášek Jednoty 

filosofické roku 1922, přičemž jako přednáška byla proslovena již o dva roky 

dříve, a to 16. listopadu 1920. Duchovní filosofií myslí Hoppe takovou filosofii, 

která se zcela opírá o tvůrčí nitro. „Filosofie není pouhým planým hloubáním  

o podstatě světa a života, nýbrž jest plánovitým hypostasováním ideálů, jež 

vytryskly z hloubi duše myslitelovy.“14 Hoppe velmi usilovně zdůrazňoval 

praktický dosah filosofie. Filosofie tu není jen proto, aby zkoumala smysl lidského 

života, ona jej má především povyšovat do světa nepomíjivých hodnot, což má 

přispět k tomu, že bude žit „sub specie aeternitatis“. Hoppe viděl potřebu vzniku 

duchovní filosofie v širších souvislostech. Předně se vrací do minulosti, 

k událostem I. světové války. Ty podle něj otřásly lidmi natolik, že se snaží obrátit 

svou pozornost od vnějšího světa do svého nitra, neboli touží po zvnitřnění  

a oduševnění veškerého života. Podle Hoppeho je zapotřebí reformy lidského 

života. Právě zde viděl Hoppe volné pole působnosti pro svou duchovní filosofii, 

neboť je zcela patrné, že pouze věda, k reformě něčeho tak rozmanitého  

a různorodého jako je lidský život, nestačí. Hoppe považoval filosofii za orgán 

lidského nitra, orgán duševního světa. Za hlubokou filosofii považoval takovou 

filosofii, která disponuje mravním základem. Tento mravní základ ovšem musí být 

vázán k „autoritativnímu hlasu Daimonia“. Mizení mravních hodnot bylo pro 

Hoppeho důsledkem potlačování duševní reality. Následkem toho pak žije 

„moderní“ člověk plochý život bez onoho smyslu, který mu dříve propůjčovalo 

náboženství. Je si totiž jistý, že prostřednictvím vědy ovládá svět, aniž by se 

zamyslel nad tím, že se jedná o nepatrný zlomek světa. V souvislosti s mravním 

základem duchovní filosofie zavádí Hoppe pojem „Archimedův bod“, jenž chápe 

jako bod, ze kterého je možné vybudovat mravní řád. Filosofie hraje roli utěšitele, 

který má potvrzovat, že „Archimedův bod“ se nachází uvnitř nás samých. Tento 

bod je zapotřebí prozkoumat, a to lze učinit pomocí orgánu ducha, kterým lze 

proniknout k jeho podstatě. Tímto orgánem je podle Hoppeho intuice, která si 

přibírá na pomoc tvořivou obrazotvornost. Později Hoppe definoval intuici jako 

                                           
14 HOPPE, V. Základy duchovní filosofie, s. 3. 
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„možnost duševního zření neexistující skutečnosti, již vyvolávají toliko naše tužby 

z neznámých hlubin naší duše“15.  

V rozsáhlé monografii Přirozené a duchovní základy světa a života16 se 

setkáváme s nastíněním Hoppeovy metafyziky a gnoseologie. V rámci tohoto 

konceptu se můžeme seznámit s intuicí jakožto gnoseologickou metodou. Hoppe 

vycházel z dělení lidské osobnosti na osobnost prostou a osobnost nadindividuální. 

Osobnost prostá je omezena smyslovým vnímáním. Osobnost nadindividuální tkví 

v nadindividuální oblasti, ze které pocházejí rovněž poznávací formy, mravní 

normy a estetický vkus. Nadindividuální oblast je nadřazena lidské individuální 

existenci. Termín „Názor Dne“ slouží Hoppeovi k označení duchovní oblasti  

a termín „Názor Noci“ používá k označení empirické oblasti. K úniku osobnosti 

z oblasti smyslů slouží podle Hoppeho estetické a mravní zážitky, ačkoli jsou 

jistým způsobem se smyslovou zkušeností svázány. Podle Hoppeho existují dvě 

teorie poznání, empirická a duchovní. Tyto vyplývají z dvojí povahy lidské 

přirozenosti. Empirická teorie poznání vyplývá ze smyslové povahy lidské 

přirozenosti a duchovní teorie poznání vyplývá z inteligibilní povahy lidské 

přirozenosti. Inteligibilní povaha lidské přirozenosti nabízí možnost styku 

s nadindividuální, transcendentní oblastí osobnosti. Z dělení povahy lidské 

přirozenosti na smyslovou a inteligibilní Hoppe dále odvozuje dělení života 

lidského individua na „život sub specie temporis“ a „život sub specie aeternitatis“. 

Pro Hoppeho podstata jeho díla Přirozené a duchovní základy světa a života tkví 

právě v poznání těchto dvou druhů života. Vedle filosofie se nám do popředí 

dostává i náboženství, poněvadž jak filosofie, tak náboženství mají na starosti 

dokázat nezbytnost sledovat řád duchovní. Náboženství náleží stejný úkol jako 

filosofii, a to pomocí intuitivního poznání probádat transcendentální oblast 

osobnosti. Snahu prozkoumat a spojit se s transcendentální oblastí osobnosti 

Hoppe hledá a odkrývá u různých filosofů a vyzdvihuje ty stránky jejich učení, 

které konvenují s jeho záměrem. Největší podporu nalézá ve filosofické koncepci 

                                           
15 HOPPE, V. Základy duchovní filosofie, s. 11. 
16 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života. Podtitul tohoto díla „Od života sub 
specie temporis k životu sub specie aeternitatis“ de facto charakterizuje podstatu neboli 
skutečný význam této práce.  
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Plótína. Plótínos se taktéž snaží o postřehnutí pomyslné ideové oblasti, nejvíce 

podle Hoppeho vyzdvihuje dialektiku, protože ta má právě za úkol uvádět do 

pomyslného světa. Dialektika však sama o sobě nemůže dospět k poslednímu, 

nejzazšímu cíli. K tomu je zapotřebí ještě jiných, vyšších duševních schopností. 

„Kdo by chtěl dosáhnout poznání pomyslného světa, tomu jest se vyšinouti nad 

dvojitost poznávajícího a poznaného, a dospěti k prvnímu, nedílnému  

a jednoduchému, jež jest povzneseno nad veškeré myšlení. Toto nedílné jedno, 

absolutno, z něhož dle Plotina vše ostatní vyvírá, jest Bůh. Bůh převyšuje veškerý 

rozum a z toho důvodu nemůže býti pochopen rozumem. Jest tudíž třeba, abychom 

se pokusili pochopiti jej intuicí, předčící náš rozum, a abychom jej pak označili 

tím, co se v nás jemu podobá. Intelektuální názor neb intuice umožňují postřehnutí 

analogických božských prvků v nás s bohem.“17 Hoppe souhlasí s Plótínem v tom, 

že pomocí abstraktních pojmů se za rozum nedostaneme, nýbrž je k tomu potřeba 

vniterné intuice, vniterného nazírání. Další podporu Hoppe nalézá ve filosofické 

soustavě Kantově, avšak zároveň konstatuje, že žádná z metafyzických soustav 

(Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel a jiní) neposkytuje 

uspokojivý předpoklad pro trvalý styk s transcendentální oblastí osobnosti, ačkoli 

jsou na nich patrné předpoklady „kontinentální zásady“18. Jelikož ani moderní, ani 

antická filosofie nejsou s to poskytnout vhodné předpoklady ke styku 

s pomyslným světem, pokouší se Hoppe vybudovat takovou filosofii, která 

prostřednictvím intuitivní metody naváže trvalý styk s transcendentální oblastí 

osobnosti. Za objev intuitivní metody vděčí podle Hoppeho filosofie 

„kopernikánskému obratu“, který se děje před možností filosofického poznání 

v duši každého myslitele a je zároveň i podmínkou „filosofického zrození“.  

O kopernikánském obratu se Hoppe zmiňuje již v Základech duchovní filosofie 

v rámci obrácení kategoriálního řádu. Hoppeův kopernikánský obrat nesměřuje 

k subjektu empirickému, jako tomu bylo v Kantově filosofii. Podle Hoppeho je 

třeba obratu k „onomu velkému já“ jakožto zdroji pravého duchovního života, což 

je zároveň také základní úkol filosofie. Obrat k duchovnímu já není jen záležitostí 

                                           
17 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 120. 
18 Tzv. „kontinentální zásadou“ Hoppe rozumí předpoklad či hypotézu, že pravda tkví v člověku 
jakožto ideový svět před možností smyslové zkušenosti. 
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jedince samého, nýbrž i celé lidské společnosti. Kopernikánský obrat není podle 

Hopeho možný bez určitého duševního nárazu či otřesu, díky kterému si jedinec 

uvědomí transcendentální oblast osobnosti. Mezi praktické metody navázání styku 

s transcendentální oblastí osobnosti Hoppe řadí: jógu, meditaci, kontemplaci, 

psychoanalýzu a autosugesci. Všechny uvedené metody se snaží vejít do co nejužšího 

styku s podvědomou nebo nevědomou osobností, jež byla podle Hoppeho působením 

„dnešní“ vzdělanosti zbavena možnosti zasahovat do vědomí.  

Ve svém druhém nejrozsáhlejším díle Úvod do intuitivní a kontemplativní 

filosofie, které vydala Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v roce 

1928, Hoppe pokračoval v názorech19, které rozvinul v Přirozených a duchovních 

základech světa a života, avšak můžeme zde vysledovat i jistý ideový posun. 

Hoppe důkladněji rozpracoval intuitivní metodu, a to tím, že rozvinul skladbu 

intuitivního pochodu na dvě části. Za prvé se jedná o proniknutí individuálních 

detailů předmětů procítěním a za druhé z doplnění scházejících částí tvořivou 

obrazností neboli „denním snem“. „ Denní sen“ nám podle Hoppeho předvádí 

v obraze vidinu toho, co si v hloubi své duše přejeme, po čem ve svém nitru 

toužíme. „Denní sen“ je myšlenkový útvar, kterého lze dosáhnout bez zasahování 

vůle a ve kterém se uplatňují afekty. „Denní sen“ je možný pouze při naprostém 

duševním klidu. Jestliže se duše podle Hoppeho nachází v neklidu, který vyvolaly 

prudké city, je strhována zpět do empirické osobnosti a ztrácí se veškeré 

schopnosti pro navození denního snu. Procítěním nebo lépe vcítěním se do 

individuálních předmětů rozumí Hoppe původní přirozenou schopnost člověka 

proniknout tyto individuální předměty a „iracionální detaily“ předmětů v jejich 

nedefinovatelné podobě. Možnost vcítěním překročit hranice, které poznávacím 

schopnostem člověka vytyčilo poznání omezené na vztahy mezi jevy, nám 

poskytuje transcendentální vědomí. Vedle intuice hraje velmi významnou roli 

kontemplace. Obě dvě metody poskytují vnitřní, duševní zření předpokladů, které 

v člověku dřímají před možností smyslové zkušenosti. Jejich zření je podle 

Hoppeho umožněno navozením transcendentálního citu tak, že do empirického 

vědomí proniklo vědomí transcendentální. Těmito metodami se lze dostat 

                                           
19 Své názory Hoppe opět opírá o prostudovaná díla myslitelů, především se jedná o myslitele 
známé z předchozího díla, ale i o nově objevené.  
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k absolutním předpokladům světa a života a zároveň jimi lze získat ucelující 

syntézu toho, co je, a toho, co být má. Kontemplace ovšem na rozdíl od intuice 

vyžaduje očistný pochod.  
Pokud Hoppe hovoří o intuici a o vciťování, nevylučuje rozumové poznání, 

nýbrž obojí jak intuice, tak rozum se navzájem doplňují. „Kdybychom neměli 

schopnosti, proniknouti s druhé strany vcítěním za kulisy dějství, zůstali bychom se 

svými ztrnulými pojmy v naprosté bezradnosti proti složitosti přetvářejících se 

individuálních detailů předmětů. Obého jest zapotřebí: jak ztrnulých všeobecných 

pojmových schemat, jež bez zřetele na proměnlivý citový přízvuk nás vedou 

vytčeným směrem života, tak i možnosti vcítěním odkrýti přetvářející se 

individuální detaily vlastních předmětů. Takto jest subjektivita citového, 

intuitivního postřehu účelně doplněna objektivními rozumovými pochody.“20 

Když se však Hoppe zabývá kontemplací, dochází poprvé k požadavku 

negovat ratio. „Podobná mystická kontemplace jest možná po očištění od strusek 

smyslovosti a úsudků, k ní se vztahujících. Abychom jí dosáhli, bude nutno 

negovati jak racionální metodu myšlení, tak i výsledky jí získané, a otevříti zrak  

i sluch metodě iracionální.“21 

Hoppe tedy chápal intuici a kontemplaci jako metody iracionální, ovšem aby 

předešel nebezpečí subjektivistických spekulací, uznává nutnost prověřovat 

iracionálno zkušeností. K tomu účelu Hoppe zavedl kategorii zdravého rozumu. 

Zdravý rozum má postřehovat jednotu tam, kde vědomí spatřuje nepřekonatelný 

rozpor. Podle Konečného Hoppe chápe filosofii jako racionalizaci iracionální 

mystické zkušenosti.22 Tím, že Hoppe uznává nutnost rozumu jako orgánu 

svrchované kontroly, dostává se do rozporu. Avšak Hoppe chápe filosofii 

především jako metodu, díky níž by vládou iracionálního nad racionálním byla 

zároveň uskutečněna vláda absolutního nad relativním. Hoppeovým úsilím je 

dokázat, že iracionální poznání je poznání absolutní a že nás toto poznání 

bezprostředně spojuje s transcendentní oblastí osobnosti. Intuice je tedy pro 

Hoppeho velmi důležitá, jelikož usiluje o nadrozporovou syntézu racionálního  

                                           
20 HOPPE, V. Úvod do intuitivní a kontemplativní filosofie, s. 20. 
21 Dtto, s. 277. 
22 KONEČNÝ, R. Vladimír Hoppe: Příspěvek k historii a kritice iracionalismu, s. 76. 
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a iracionálního. Hoppe se domnívá, že bez intuice není tato syntéza možná. Sám je 

přesvědčen, že syntéza podmíněné skutečnosti a nepodmíněných možností je 

možná, ale pro svou iracionalitu nemůže být vyjádřena pojmy, nýbrž pouze 

legendou, mýtem nebo symbolem. V Úvodu do intuitivní a kontemplativní 

filosofie, zdá se, Hoppe překonává intuici směrem ke kontemplaci. Kontemplací 

opouští člověk smyslovou zkušenost, aby se pohroužil do předzkušenostního 

obsahu duše. Lze tedy říci, že kontemplaci chápe Hoppe za jedinou metodu, která 

je schopna navázat styk s transcendentnem. Kontemplace je zesílená intuice po 

duchovním očištění. Nejdůležitějším názorovým posunem v Úvodu do intuitivní  

a kontemplativní filosofie na rozdíl od předcházejícího díla se jeví chápání 

filosofie jako propedeutiky náboženství. Až sem Hoppeho zavedla intuice  

a kontemplace jakožto soustředěná mystická intuice. Přes intuici a kontemplaci se 

Hoppe dostává k mystice, křesťanské mystice, k náboženství vůbec. Mystika se 

jeví Hoppemu jako jediná cesta, která vede člověka k jednotícím předpokladům 

lidské duše, vede ho k imanentnímu a nekonečnému zdroji, k původci všeho 

trvajícího. Teprve mysticismus podle Hoppeho umožňuje vědomě vstoupit do 

vztahu s nepodmíněnými základy světa a života. Mystika vychází z předpokladu 

jedné velké „Prajednoty“, která je příčinou veškerého bytí a všeho poznání. Podle 

mystiky se pravé poznání předmětů získává jen tehdy, jestliže se dosáhne 

ucelujícího vědomí jednoty myšlení a bytí. Jestliže se Hoppemu jeví filosofie jako 

průprava k náboženství a splývá-li u něj náboženství s mystikou, pak se zdá 

jasnější, proč považoval německý idealismus za průpravu k mystice. Idealismus 

pokantovských myslitelů chápe Hoppe jako panteismus, který je nucen dovolávat 

se přírodního nevědomého absolutního ducha. 

Posledním dílem, ve kterém nalézáme zmínky o intuici, jsou Předpoklady 

duchovní filosofie a náboženské víry, vydané až po Hoppeově smrti v roce 1935. Toto 

dílo bylo nalezeno v Hoppeově pozůstalosti a k vydání je připravil Hoppeův žák 

Robert Konečný. Podtitul díla zní: Zrození víry ze zániku rozumu. Pokus  

o překonání naturalistického mysticismu. Podrobný popis, v jakém stavu byl rukopis 

zanechán, nám podává Robert Konečný.23 Pro toto dílo je charakteristické 

kierkegaardovsky důsledné odmítnutí racionalismu z toho důvodu, aby bylo možné 

                                           
23 KONEČNÝ, R. Vladimír Hoppe. Příspěvek k historii a kritice iracionalismu, s. 95–97. 
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na po něm uvolněné místo dosadit víru. Intuice zde hraje roli brány k iracionálnímu 

nepodmíněnu. S intuicí jde ruku v ruce kontemplace, ovšem zatímco intuicí 

doplňujeme data smyslové zkušenosti, v kontemplaci smyslovou zkušenost 

opouštíme. V Předpokladech duchovní filosofie a náboženské víry se setkáváme 

s dělením filosofie na filosofii dogmatickou a filosofii kritickou, navzájem se od sebe 

odlišují metodami, které používají. Intuici jakožto metodu využívá filosofie 

dogmatická a filosofie kritická disponuje metodou dialektickou. Hoppe se táže, zda 

by spíše náboženství více než filosofie nemohlo získat očistnou a vykupitelskou 

metodu, která by umožnila dosáhnout iracionálního nepodmíněna. Původně neměl 

v úmyslu stranit některému z historických náboženství, ale v této poslední knize již 

zcela nezastřeně dává přednost křesťanství. Hoppe si je vědom toho, že by mohl být 

nařčen z vydání se po cestě mystické spekulace. „Zde právě by se nám mohlo 

namítnouti, že podobnými úvahami opouštíme pole exaktního filosofického bádání  

a že jsme takto unášeni vanutím mystické spekulace, jež uniká veškerým nárokům na 

vážnou diskusi. K podobným námitkám odpovídáme, že jest neobyčejně těžké, ba 

nemožné přesně odlišiti filosofické usuzování od mystické nebo extatické 

zkušenosti.“24 Zdá se, že úkol filosofie spojit se s transcendentální oblastí osobnosti se 

v tomto posmrtně vydaném díle stává postupně úkolem náboženství. Neboť podle 

Hoppeho náboženství počíná tam, kde končí poznávací prostředky filosofie. 

Náboženství se nakonec Hoppemu stává nejdůležitějším prostředkem k dosažení 

spojení s transcendentální oblastí osobnosti a je mu vyhrazena přednost před 

ostatními prostředky jako je umění či filosofie. Tak i postavení a role intuice jakožto 

metoda filosofie postupuje svoje místo náboženství. 

Summary 

The paper deals with the conception of intuition and intuitive knowledge in the philosophy 
of Vladimír Hoppe. The aim of this paper is to provide an overview of understanding of 
intuition in whole philosophical work of Vladimír Hoppe. The overview starts with Hoppe's 
definition of intuitive knowledge in opposition to discursive knowledge in the work Podstata, 
dosah a hodnota přírodovědného poznání. The overview continues by explaining the conception 
of intuition as „body of spirit” in the study Základy duchovní filosofie, further it continues with 

                                           
24 HOPPE, V. Předpoklady duchovní filosofie a náboženské víry, s. 43. 
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the understanding of intuition as the method of knowledge in the monography Přirozené  
a duchovní základy světa a života. In the monography Úvod do intuitivní a kontemplativní 
filosofie the intuition attaches the contemplation as another irrational method of knowledge. The 
overview is crowned in the study Předpoklady duchovní filosofie a náboženské víry. In this 
study the intuition plays a role of assumption of religious faith. Finally the intuition makes place 
for religion. 
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K metodológii aktuálnej hudobnej estetiky 
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Abstract: This contribution is a reflection on the methodological issues on musical aesthetics 
that are revealed in the area of discourse of musical modernism and postmodernism. The 
mutual otherness of their poetics is so fundamental that it can not be explained by the mere 
difference of their musical language. Their differences lie in the very attitude toward music and 
musical production. For the modernists, music is a phenomenon of metaphysical nature, art, 
and musical composition is an artistic creation with traditional semiotics. The post-modern 
approach to music, by contrast, deliberately positions itself into the profane spheres of culture 
and it deliberately and intentionally focuses on the profanity of musical activities. It does not 
deny and dispute the status of music as art or a means of transcendence, but it considers it to be 
arbitrary, fully dependent on the receptive position and therefore the recipients. This "mental 
otherness" of modernism and postmodernism has important consequences even in the area of 
reflection on musical aesthetics. 
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...nemá čisté svedomie, nemá ho už dlho... unavuje sa v defenzívnych 

stratégiách prežitia v potemnelých chodbách univerzitných ústavov a pod 

reflektormi kongresových pódií , zanecháva mámivé hry na niečo, čím sama nie je 

a čo dôveru nemá ...1 

 

Podobný pocit skepsy a beznádeje aspoň raz za čas prepadne každého poctivého 

bádateľa v estetike. Hudobný estetik má však dôvody na dvojnásobnú frustráciu. 

                                           
1 HORYNA 1998. 
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Jedna súvisí s problémom všeobecnej estetiky, vedy vzpierajúcej sa exaktnosti, 

druhá síce nemá takú tradíciu hľadania riešení, no jej korene sú aj tak vážne. 

Súvisia s problémom (novodobým problémom) „hudobnosti“.  

Hudobná estetika má vo svojom názve pojem „hudobná“, čo znamená 

vzťahujúca sa k hudbe. Pojem hudba však dnes už sotva môže byť sebavedomým 

termínom. Jeho obsah sa za posledných pár desaťročí stával čím ďalej tým menej 

jasným, čo dokladá aj súčasný, veľmi problematický stav – muzikológia a teda ani 

hudobná estetika sa nemôžu oprieť o konsenzus v definovaní pojmu hudba. 

Novodobé definície hudby pokrývajú veľmi členitý filozofický terén od 

pozitivisticky objektivistického chápania hudby ako organizovaného zvuku až po 

výsostne subjektivistické presvedčenie, že hudba je v skutočnosti konštruovaná až 

v mysli (či uchu?) počúvajúceho.  

Neexistencia „konsenzuálnej“ definície hudby by teda mohla naznačovať, že 

je sproblematizovaný vlastný predmet disciplíny.  

Neúspech dohody na tomto poli však neznamená, že ak nedokážeme 

uspokojivo definovať predmet bádania, že by neexistoval ani on sám. Veď dejiny 

hudobnej kultúry sú dostatočným svedectvom toho, že fenomén hudby vždy bol 

dostatočne jasný a relatívne uspokojivo (konsenzuálne) aj definovaný. Či sa už 

definícia hudby vylúpla z antickej trojjedinej choreie, alebo sa odvíjala od teórie 

harmónie (nielen sfér), význam hudby bol jasný a nespochybniteľný. Nepokoj 

a chaos okolo fenoménu hudby, ktorý sa sa postupne udomácňuje vo sfére 

hudobnej filozofie už asi sto rokov, a ktorý sa zákonite odráža aj v hudobnej 

estetike, je teda nepochybne v kontexte histórie myslenia o hudbe jedinečný. 

Z čoho tento chaos povstal, čo je – alebo bolo a stále zostalo – jeho zdrojom? 

Hudobná estetika je svojou metodológiou pevne spätá so všeobecnou 

estetikou a tým samozrejme aj s filozofiou. Už od svojich vedeckých počiatkov 

estetika rôzne diverguje, niekedy aj do vzdialenejších sfér. Ak sa jej darí šikovne 

abstrahovať od problému existencie svojho predmetu a jeho zmyslu, dokáže sa 

celkom úspešne napojiť i na empirické a experimentálne tradície pozitivistickej 

vedy. No vždy, keď sa pokúsi čeliť tejto „konečnej“ otázke, je odkázaná (alebo 

odsúdená?) na hermeneutické nástroje. Estetika hudby si vzhľadom na špecifiká 

svojho estetična (hudby) vypomáha pozitivistickými metódami možno ešte 

výraznejšie. Musí sa k nim utiekať pri bádaní v každom z troch zásadných 

aspektov hudobného estetična, či už v súvislosti 1) s reprezentáciou hudby,  
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s jedinečnou povahou hudobnej reči z hľadiska historického vývoja,  

2) s prezentačným potenciálom hudobných zvukov, s nezrušiteľnosťou väzieb na 

biologicko-sociálne významy späté s ich akustickými kvalitami, či 3)  

s fyziologickými či psychosociálnymi predpokladmi ich vnímania a počúvania.  

Takto v hudobno-estetickom bádaní na seba nevyhnutne narážajú dva 

koncepty. 1) – tisícročiami kultúrne petrifikovaný metafyzický koncept hudby 

ústiaci do novodobého konceptu hudby ako umenia, ktorý je zdrom idey l’art pour 

l‘art a jej hudobnej verzie – absolútnej hudby. 2) – osvietenecký a teda kultúrne 

relatívne nový koncept hudby vybudovaný na fyzikálnej realite jej znenia 

a fyzických aspektov jej počúvania. Ani tento druhý koncept nie je v európskom 

myslení novinkou, tradícia antických kanonikov a harmonikov pripomína, že 

výklad hudby s dôrazom na jej psychofyziologické aspekty bol vždy súčasťou 

metafyzického konceptu hudby (viď delenie hudby na rôzne sféry, z ktorých tie 

nižšie – vrátane (povedzme) fyzických, existujú len ako manifestácia oného 

najvyššieho princípu. Metafyzika hudby však začína strácať svoju holistickú 

„logiku“ práve v novodobej situácii myslenia o hudbe – manifestujúcej sa na 

jednej strane v absolutizovaní hermeneutickej metódy jej výkladu a na strane 

druhej v požiadavkach exaktnej a systematickej muzikológie.  

Metodologický šum, ktorý povstal z osvieteneckých pokusov o dôsledné 

skúmanie metafyzických fenoménov prostredníctvom ich fyzickej manifestácie 

narastal. Existencia nespočetných aspektov manifestácií ducha sa postupne 

odhaľovala a realizovala nielen v jednotlivých špecializáciách vedy, ale vo sfére 

umenia aj v jednotlivých umeleckých poetikách moderny.  

Zrážka systematickej muzikológie s hermeneutickou metódou tradičnej 

hudobnej estetiky je len nevyhnutným dôsledkom tohto vývoja. Kantovská 

nealgoritmická argumentácia podporuje na jednej strane bohatstvo výsledkov 

hermeneutickej metódy, na druhej strane je však práve tým, čo prináša 

pochybnosti, nedôveru a občas i podozreniez myšlienkového plytvania a balastu.  

Medzi muzikológiou a hudobnou estetikou samozrejme nie je len bariéra 

opozitných metód, je tu nepochybne aj istá miera inklúzie. Táto miera je však 

obmedzená, pričom limitom je práve pozitivistický inštrumentár muzikológie. Ten 

je prirodzene algoritmický a tak sa jeho prítomnosť v estetike neustále pociťuje 

ako aditívum z iného myšlienkového sveta. 
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Ak na prelome 19. a 20. storočia bol problém s definovaním pojmu hudba, 

týkal sa len spôsobov, AKO to urobiť, riešil sa akustický, fyziologický, 

psychologický či sociologický aspekt v podstate jasného a bezproblémového 

fenoménu HUDBY. No len čo sa našli najvhodnejšie čiastkové spôsoby 

definovania fyzikálnych či psychických aspektov tohto fenoménu zrodila sa 

celkom nová, do 20. storočia absurdná otázka – „je aj toto ešte hudba“? 

Nehovorím o banálnych diferenciách vysokej – nízkej hudby, vážnej – zábavnej 

hudby, pretože v týchto prípadoch je jasné, že celkom jednoznačne ide o HUDBU. 

Hovorím o tvorivých prejavoch, ktoré vyvolávali (a stále vyvolávajú) celkom 

zásadné pochybnosti o tom, či ich možno nazvať hudobnými. Zásadné preto, že 

nastupujú ešte pred akýmkoľvek hermeneutickým aktom, vyvierajú z prostého 

faktu, že ide o prejavy tvorené zvukmi a štruktúrami jednoznačne a bez 

akýchkoľvek pochybností dovtedy ne-hudobnými.  

Adornova veľmi skorá reflexia tohto problému je symptomatická v tom, že 

ho vidí v etických súvislostiach. Metodologické otázky uňho ešte nedozreli 

jednoducho preto, že modernistické či avantgardné hudobné diela vyrastajú 

v podstate z tradičného hudobného myslenia. Je to zrejmé i z muzikologickej 

reflexie. Jej tradičný inštrumentár, i keď aktualizovaný a patrične doplnený, 

predsa len zostáva efektívnym prostriedkom výkladu modernistickej produkcie 

hudby.2 Hudobné myslenie moderny, i keď explicitne neguje tradičné prostriedky 

hudobného vyjadrenia, zotrváva v tradičnom koncepte fenoménu hudby, nijako ho 

nespochybňuje, dokonca možno tvrdiť, že tento koncept v ňom dosahuje svoj 

dejinný vrchol.  

Evidencie sú temer vo všetkých poetikách, manifestoch či osobných 

výpovediach hudobníkov moderny i avantgardy. Bez ohľadu na radikálnosť 

tvorivých riešení sú ich autori presvedčení o schopnosti hudby meniť spoločnosť, 

povedané kategóriami estetiky – nepochybujú o étose a vznešenosti hudby. Hudba 

je pre modernistov fenomén spájajúci človeka s nevysloviteľným, s človeka 

presahujúcim, s transcendentnom. Modernistickí hudobníci sú kritickí 

voči tradícii, nikdy však nespochybňujú metafyziku hudby, ktorá je pôvodcom 

konceptu hudby ako umenia a kompozície hudby ako výsostne „umeleckej“ 

                                           
2 Porovnaj CHALUPKA 2011. 
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aktivity. Pýtanie sa a hľadanie skrytých odpovedí kráča ruka v ruke so vznikom 

tejto hudby, s jej performanciami i s jej recepciou. Hermeneutika je teda 

neodmysliteľným sprievodcom tejto hudby, bez nej moderna ani avantgarda 

vskutku nemá zmysel.  

Modernisti pripravili a kultivovali nielen novú reč umeleckej hudby, ale 

súčasťou UMENIA sa pre nich stalo bez pochybností aj počúvanie hudby. 

Nestačila im zaužívaná konvenčná FORMA počúvania hudby, tvorivé nároky 

kládli aj na počúvanie samotné, na poslucháčovu skutočnú zaangažovanosť, na to, 

že súčasťou počúvania hudby – jeho implicitnou súčasťou musí byť hľadanie 

významov, hľadanie zmyslu ... Išli ale ešte oveľa ďalej! Možno každý 

modernistický manifest, každá poetika či výpoveď obsahuje nekompromisnú 

požiadavku pozorného počúvania nielen HUDBY, ale aj celého zvukového sveta. 

Práve hľadanie HUDBY vo zvukoch bežného, každodenného života malo 

pripraviť poslucháča na to správne vnímanie a chápanie modernistických 

hudobných diel.  

Pýtame sa – ak bolo rozšírenie „dispozičného univerza“ hudby a s ním aj 

rozšírenie recepčného potenciálu poslucháčov „projektom“ hudobnej moderny, 

aké sú dnes jeho výsledky? A ak sme pri pohľade na dramaturgiu dnešných 

koncertov optimisti a veríme, že je to projekt do istej miery historicky úspešný, tak 

v čom a do akej miery? 

Modernisti horúčkovito zbavujú každodenné hluky, každodenné zvukové 

„štruktúry“ ich profánnych významov, zbavujú ich informačného zmyslu 

a poslucháča vyzývajú, aby v nich hľadal niečo mimoriadne – HUDBU. Ako 

prežitok odmietli hudobníci stáročia kultivované hudobné formy kopírujúce 

psychologické princípy ľudského vnímania a pozornosti. Nahradili ich zvláštnymi 

a výnimočnými hudobnými či zvukovými štruktúrami, ktoré zámerne ignorujú 

prirodzenú dramaturgiu funkcií vedomia vychádzajúcu z obmedzených možností 

človeka sústredene počúvať. 

Všetky tieto recepčné výzvy predpokladajú zmenu poslucháčskeho postoja. 

Tradičná poslucháčska situácia predpokladá, že na estetickú kvalitu „hudobnosti“ 

upozorňuje znejúca hudba samotná svojimi hudobnými kvalitami. Tu je to však práve 

naopak – znejúca „hudba“ je zvukovo ne-hudobná, poslucháč sa musí „nastaviť“ na 

to, aby zameral svoju pozornosť a hľadal hudbu sám. Akosi vopred musí 

predpokladať, že počúvané zvuky hovoria viac, než sa môže zdať na prvé počutie. 
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Koncert je ritualizovaná a ceremonializovaná akcia, akcia nekaždodennosti. 

Vytvára priestor pre potenciálny vznik mimoriadneho zážitku. Chápeme dôvody, pre 

ktoré generácie prvej polovice 20. storočia začali odmietať všetky prejavy sociálnej 

diferencie, vrátane tých, ktoré petrifikoval koncertný život. Spochybnením zmyslu 

tohto nekaždodenného priestoru však vznikla paradoxná situácia. Tvorivé výkony 

modernistických hudobníkov predpokladajú na jednej strane poslucháča bez 

predsudkov (či už sociálnych alebo umeleckých), ale zároveň na druhej strane od 

neho vyžadujú klasický poslucháčsky prístup k hudbe, schopnosť chápať umenie 

a ochotu toto umenie hľadať. Nie je v tom rozpor? Nie je tento paradoxný dôsledok 

umeleckej poetiky príznakom nenaplneného projektu moderny? 

Habermas hovorí vlastne niečo podobné, keď píše o „vášnivej fascinácii 

zdesením, ktoré vychádza z aktu profanácie a zároveň uteká pred jeho triviálnymi 

výsledkami“.3 Zdá sa však, že to zdesenie, ktoré pripisuje pôsobeniu moderny je 

dnes už možno prekonané ešte väčším zdesením z hudobnej postmoderny. Tá totiž 

už vôbec neuteká pred triviálnosťou. Hudobná moderna svojimi poetikami 

sledujúcimi bez pochybnosti vznešené ciele, v dôsledku sprofanovala nielen 

hudobný materiál či hudobnú formu, ale i tradične kultivované formy hudobného 

života. A predsa je zrejmé, že moderna hudbu samotnú nevníma profánne, hudba 

pre ňu zostáva UMENÍM, zostáva sakrálnym priestorom osobného vyjadrenia.  

Postmoderna urobila „len“ ďalší krok, profanáciu nielen priznala, ona ju 

prijala a potvrdila. Postmoderna zbavila hudbu povinnosti výpovede, postavila ju 

naroveň zvukom prostredia a vytrhla ju zo „zajatia“ priestoru umenia. Toto však 

rozhodne nemožno vnímať ai interpretovať ako dokončenie „nedokončeného“ 

projektu moderny – to totiž vôbec nebol a ani nie je projekt moderny. Hudobná 

moderna sa nerozplynula v postmoderne. To nie je možné, pretože ich inakosť je 

imanentná. Prejavuje sa v tvorivých motiváciách, nielen vo výsledkoch. Ich 

skutočná inakosť nespočíva v novom hudobnom jayku, i keď možno bola jeho 

nechceným dôsledkom.  

Modernistický i post-modernistický postoj k hudbe sú nielen historickými 

kategóriami kultúry 20. storočia, ale oba sú i našou súčasnou kultúrnou realitou. 

Ich vzájomná „tichá komunikácia“ je typickou polyfóniou našich kultúrnych 

                                           
3 HABERMAS 1991, s. 302. 
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mentalít dneška, ktorá má však neraz značne „ohlušujúce“ konzekvencie. 

Aktuálna realita „spolužitia moderny a postmoderny“, ich vzájomná 

koexistencia je zákonitým dôsledkom procesov, ktoré moderna síce nezačala, ale 

doviedla ich na vrchol. Postmoderný postoj k hudbe nepredpokladá 

fenomenálnosť hudby, neodhaľuje jej latentné etické obsahy a teda nemusí riešiť 

ani „komunikačný“, recepčný problém. Postoj k ich vlastnej tvorbe je postojom 

k profánnej činnosti, ktorá môže, ale vôbec nemusí byť posolstvom, pretože vo 

výsledku to zrejme aj tak závisí od poslucháča. U modernistov však prežíva 

tradícia, ktorou je konštantný umelecký postoj k hudbe a hudobnej tvorbe. 

Tradíciu, proti ktorej sa búria chcú poraziť zmenami v hudobnom materiáli či 

v štruktúre hudobných prejavov, no výlučnosť, jedinečnosť, originalitu hudobného 

prejavu stále – v duchu tradície – pokladajú za jediný dôstojný, za samozrejmý 

postoj k hudbe. 

Aké sú konzekvencie tohoto vývoja v dnešnej hudobnej kultúre? Zmienim 

iba jeden príklad na ilustráciu. Mnohé novodobé hudobné javy (ak nie väčšina 

reprodukovateľnej hudby) fungujú ako auditívne doplnky životného prostredia, 

ktoré mu dodávajú jeho „kvality“. Zvuková tapeta nepochybne prispieva svojimi 

sonickými vlastnosťami k želanej atmosfére priestoru, málokedy mu však dodáva 

špecificky hudobné, hudobne autonómne významy.  

Narážajú tu na seba disparátne auditívne svety. Pojmy ako „hudobné 

významy“, „autonómne významy“ vrátane ich neodmysliteľného subjektu – 

„poslucháča“, sa viažu na tradičný európsky koncept hudby, ten, ktorý sme 

nazvali metafyzickým konceptom fenoménu hudby. Autonómne hudobné 

významy prináležia iba a výhradne HUDBE (hudbe ako fenoménu, ktorý svoje 

významy získava z dotykov s transcendentálnym priestorom poslucháčovho 

subjektívneho sveta).  

Vyvstáva tu otázka – je patričné uplatňovať hermeneutický výklad hudby na 

hudobné prejavy, ktoré sa neviažu na jeho základný predpoklad, totiž na 

počúvanie (načúvanie)? A ak vskutku cítime, že v tomto zásadnom bode sa otvára 

legitímny priestor „inakosti“, ako máme hovoriť o takýchto hudobných javoch – 

hádam nie ako o „ne-hudbe“?  

Pokiaľ by sme zotvávali na pozíciách tradičnej hudobnej estetiky, celé toto 

metodologické spytovanie by ani neuzrelo svetlo sveta. Naše hudobno-kultúrne 
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svedomie by prirodzene reflektovalo dnešok a jeho hudobno-kultúrnu realitu, no 

len v etickom, nie metodologickom zmysle. 

Vrstvenie a kríženie hudobných poetík moderny, ich splývanie je 

v niektorých prípadoch označované za postmoderný proces. Z toho, čo sme 

povedali však vyplýva legitímna otázka – ide v prípade moderny a postmoderny 

ešte o štýly? Nejde o prejav„mentálnej“ inakosti?Nie je ichvzájomná inakosť len 

manifestáciou zásadnej odlišnosti v (ako hovorí Ranciere) estetických režimoch? 

Mohli by sme sa pýtať ďalej a považovať túto inakosť estetických režimov 

moderny a postmoderny len za dôsledok ich politickej (ideologickej) odlišnosti. 

To sú však otázky presahujúce metodológiu, sú to otázky pre hermeneutiku. Ako 

vidno, kantovská nealgoritmickosť filozoficko-estetického myslenia tu stále 

zostáva. Jej potreba je akousi našou kultúrnou konštantou, ktorá umožňuje 

postihnúť realitu nevyčerpatelného bohatstva mentálního sveta subjektu. 

No nebolo by osviežujúce prijať, akceptovať existenciu plurality ako fakt, 

který môže byť východiskom a poskytnúť možnosť aspoň akej-takej 

metodologickej istoty? Hudobná estetika by už vo svojom východisku – pri 

vymedzení vlastného predmetu mala vyjadriť jeho prirodzenú diverzifikáciu, čo 

by sa malo odraziť aj v jej základných teoretických postulátoch. Nejde tu totiž  

o zvyčajnú názorovú rozdielnosť, ktorá je dôsledkom samozrejmej bádateľskej 

originality (napr. v postoji k estetičnu v hudbe). Ide tu o prejav vedomia zásadnej 

inakosti v myslení dotýkajúcej sa nie estetična, ale samej podstaty myslenia 

o hudbe - povahy fenoménu, ktorý sa označuje ako hudba. 

Iste, zostáva tu zásadný problém. Ak by si mala estetika zachovať svoje 

univerzalistické ambície, mala by trvať aj na univerzálnej povahe jej 

inštrumentára. Ako však vidíme, už pri základnej kategórii hudobnej estetiky – 

hudobnosti – nie je možné požiadavku univerzálnosti splniť.  

Pokiaľ sa bude v hudobnej estetike považovať za jedinú relevantnú 

metodológiu tá, ktorá bola vypracovaná na hudbu „inej kultúry“, iného hudobného 

myslenia, inej HUDBY, dovtedy bude aj ona sama vyvolávať podozrenie 

z nepoctivosti a neúprimnosti, o ktorej sa hovorí v úvodnom citáte.  
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Summary 

Modernism and postmodernism in musical culture are a current reality. The musical 
thinking of modernism, although negating the traditional means of musical expression, remains 
within the traditional concept of music. Irrespective of the degree of radicalism of their creative 
solutions, the modernist authors are convinced - as expressed using aesthetic categories – about 
the sublimity and ethos of music. To a modernist, music is a phenomenon linking man with the 
unspeakable, unattainable, transcendental. The modernist musicians are critical of the tradition, 
however, they never question the metaphysical concept of music, which is the precursor of the 
concept of music as art and musical composition as a highly "artistic" activity.In its poetics, 
modernism follows lofty artistic goals, however, it also profanes the musical material and 
musical forms with its espressive means, including the traditional "high" forms of musical life. 
Nevertheless, modernist music is art; it is a phenomenon that should not be regarded as profane 
under no circumstances. 

Postmodernism frees music from the "captivity" of the non-quotidian nature of art and it 
recognizes, accepts and confirms its profanity, it frees music of its obligation to make  
a statement and puts it on an equal level with the sound environment. This definitely can not be 
seen or interpreted as a completion of the "unfinished" project of modernism. The post-modern 
approach to music is special and its otherness is immanent. A postmodern musician does not 
presuppose the phenomenal nature of music, he/she does not reveal its latent ethical content and 
therefore does not deal with the "communication" - reception problem. 

The consequences of this development are evident in musical aesthetics. Do we still deal 
with styles in modernism and postmodernism? Isn't is a manifestation of "mental" otherness? As 
Ranciere says, isn't their mutual otherness a manifestation of differences in aesthetic modes? 

It turns out that musical aesthetics should express its natural diversification in the very 
statement of its own subject of analysis, which should be in turn reflected also in its basic 
theoretical postulates - potentially diversifying methodologies. The methodological plurality of 
musical aesthetics is not only a manifestations of pluralism in the creative approaches to music, 
but pluralism in thinking about music.  

Bibliografia 

BALL, Philip: The Music Instinct: How Music Works and Why We Can’t Do Without It. Bodley 
Head 2010. ISBN 978-1847920881. 
BELIČOVÁ, Renáta: Egon Bondy a slovenská hudobná postmoderna. In: Fedrová, Stanislava 
(ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 
Nakl. Akropolis 2010. Str. 61–79. ISBN 978-80-87481-02-8. 
BELIČOVÁ, Renáta:Auditívna kultúra – predpoklad hudobnej kultúry. K niektorým aspektom 
recepčnej hudobnej estetiky. In: Lexmann, Juraj (ed.): Musicologica slovaca et europea 25. 
Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba. ÚHV SAV, Bratislava 2006, s. 7–26. ISBN 80-89135-08-0.  
BELIČOVÁ, Renáta: Recepčná hudobná estetika. Introdukcia. 1. vyd. Nitra 2002, 164 s. ISBN 
80-8050-549-7.  



 

 164 

BELIČOVÁ, Renáta: Recepčná hudobná estetika. Teória. 1. vyd. Nitra 2003, 140 s. ISBN 80-
8050-529-6. 
BELIČOVÁ, Renáta: Recepčná hudobná estetika. K pojmosloviu. 1. vyd. Nitra 2006. 100 s. 
ISBN 80-8094-070-3. 
BOWIE, Andrew: What comes after art? In: JOUGHIN, John J. – MALPAS, Simon (eds.): The 
New Aestheticism. Manchester University Press1993. ISBN 978-0-71906-1394., pp. 68-82. 
BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna. Bratislava 1983. Bez ISBN.  
CAROLL, Noël: Art and the Domain of the Aesthetic. In: British Journal od Aesthetics, Vol. 40, 
No. 2, April 2000, ps. 191-209. 
CLIFFORD, James – MARCUS, George E. (eds.) (1986). Writing Culture: The Poetics and 
Politics of Ethnography. University of California Press, 2010. ISBN 978-0520266025. 
CLYNES, Manfred /ed./: Music, Mind, and Brain. The Neuropsychology of Music. Plenum 
Press New York 1982.  
DELL’ANTONIO, Andrew (ed.): Beyond Structural Listening? Postmodern Modes of Hearing. 
Berkeley: University of California Press, 2004. ISBN 0-520-23760-9.  
ERLMANN, Veit (ed): Hearing Cultures. Essays on Sound, Listening and Modernity. Wenner-
Gren Foundation for Anthropological Research: Berg 2004. ISBN 1 85973 828 1. 
GÁL, Egon – MARCELLI, Miroslav (eds.): Za zrkadlom moderny. Filozofia posledného 
dvadsaťročia. Bratislava 1991. ISBN 80-7115-025-8. 
HORYNA, Břetislav: Filosof je lékařem kultury aneb Marquardovo a Sloterdijkovo 
sebepokoušení. In: Pluralita, Skepse, Tonalita. Studie Odo Marquarda a Petera Sloterdijka. Brno 
1998. S. 3–6. ISBN 80-210-1932-8. 
HABERMAS, Jürgen: Moderna – nedokončený projekt. In: Gál, Egon – Marcelli, Miroslav: Za 
zrkadlom moderny. Bratislava 1991, s. 299–318. ISBN 80-7115-025-8. 
CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda. Bratislava 2011. ISBN 978-80-223-3115-9.  
ISER, Wolfgang: The act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. The Johns Hopkins 
University Press 1978. ISBN 0-8018-2371-4.  
John Cage. Katalóg k výstave John Cage 80. SNG, Bratislava 1992. 
JOUGHIN, John J. – MALPAS, Simon (eds.): The New Aestheticism. Manchester University 
Press 1993, ISBN 978-0-71906-1394. 
MIHALI Č, Alexander: Mimohudobné modely a vedecké dáta a ich vplyv a využitie  
v kompozičnom procese. Rukopis 2011.  
PIAČEK, Marek: Hudba ako čin. Rukopis 2011. 
PIAČEK, Jozef: Hudobná forma transcendencie z pohľadu synkriticizmu. In: Slovenská hudba 
XXX, 2004, č. 1–2.  
PRATELLA, Ballila (1912): Manifest futuristických hudobníkov. In Slovenská hudba, roč. 
XXII, 1996, č. 1–2, s. 277–280.  
RANCIÈRE, Jacques (2000): The Politics of Aesthetics. Trans. By Gabriel Rockhill. Continuum 
London – New York, 2004. ISBN 0-8264-7067-X. 
RANCIÈRE, Jaques (2001): The Aesthetic Unconscious. Trans. By Debra Keates and James 
Swenson. Polity Press 2009. ISBN 978-0-7456-4643-5. 
RANCIÈRE, Jacques (2004): Aesthetics and its Discontents. Trans. By Steven Corcoran. Polity 



 165 

Press 2009. ISBN 978-0-7456-4631-2. 
RUSSOLO, Luigi (1914): Umenie hluku. In: Slovenská hudba, roč. XXII, 1996, č. 1-2, s. 281–285. 
SCHAEFFER, Pierre (1967): Konkrétní hudba. Praha, Supraphon 1971. 
SHELLEY, James: The Problem Non-perceptual Art. In: British Journal of Aesthetics, Vol.43, 
No. 4, Oktober 2003. P. 363–378. 
SLOTERDIJK, Peter: Tonalita jako Nová syntéza. In: Pluralita, Skepse, Tonalita. Studie Odo 
Marquarda a Petera Sloterdijka. Brno 1998. S. 59-82. ISBN 80-210-1932-8. 
VARÈSE, Edgar (1960): Spomienky a myšlienky. In: Slovenská hudba, roč. XXII, 1996, č. 1–2, 
s. 286–289.





 167 
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Abstract: This contribution deals with the criticism on the so called „new“ hermeneutics in 
jurisprudence. In the first part, the distinction between „old“ and „new“ hermeneutics is 
explained. Then the attentention is paid on phenomenlogical legal philosophy of the first half of 
20th century. New legal hermeneutics is introduced as a comprehensive and innovative stream 
of legal thought which has been developed since the 60-ties. Finally, reactions to „new“ 
hermeneutics in German, Polish and Czech legal philosophy are analysed. As a conclusion,  
a brief characteristics of the role of new hermeneutic legal thought in legal theory is presented.  
 
Key words: legal hermenetics, methodology, phenomenology, discourse, pre-understanding, 
ontology, administrative law, procedural law (judicial administrative review). 
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I. Úvod 

Cílem tohoto příspěvku je zmapovat reakce na tzv. „novou“ hermeneutickou 

právní filosofii v evropském myšlení blízkém českému právně-teoretickému 

prostředí. Východiskem k naplnění tématu je samotná explikace pojmu „nová“ 

(též fenomenologická) právní hermeneutika v podmínkách současného právního 

diskursu. Jelikož tzv. nová právní hermeneutika se zrodila v německém prostředí, 

jsou východiskem k této analýze názory německých právních filosofů, a dále také 

reakce polské a české právní filosofie. V závěru se pokusíme zodpovědět otázku, 

jakou roli hraje nová právní hermeneutika v současné právní filosofii zabývající se 

právní interpretací. 
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II.1  „Stará“ a „nová“ hermeneutika v právní v ědě  

Na úvod je třeba vysvětlit význam, v jakém se standardně používá v právní 

filosofii pojem „právní hermeneutika“. V klasických učebnicích se pojmem 

hermeneutika se standardně označuje za vědu „zabývající se právní interpretací“.1 

V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že právní hermeneutika se člení z hlediska 

svého pojetí na tři hlavní směry: metodologickou, fenomenologickou  

a analytickou právní hermeneutiku.2 Proto je třeba se ptát, o jakou právní 

hermeneutiku se vlastně jedná, která má být „teorií právní interpretace“? Současná 

právní filosofie vychází nikoliv z již zmiňovaného trojího dělení hermeneutické 

právní filosofie, nýbrž z pouhé dichotomie hermeneutiky tzv. „staré“ a „nové“.3 

Pokusme se nejprve vyjasnit, co tyto pojmy znamenají.  

Pod pojmem staré hermeneutiky se skrývá tzv. právní metodologie či 

metodologie právní vědy (juristische Methodologie, juristische Methodenlehre), která 

je v evropském právním myšlení především pokračováním a rozvíjením modelu 

Savignyho paradigmatu (kánonů výkladu). V tomto ohledu ovšem metodologické 

právní myšlení je přirozeně prolínáno jednotlivými právně-filosofickými směry, které 

orientují jednotlivé metodologické směry právního myšlení (intencionalismus, 

volnoprávní myšlení, hodnotová jurisprudence, textualismus, realismus apod.). Tyto 

směry se v rámci metodologického myšlení vytvářejí s ohledem na preferenci řešení 

dvou problémů: jednak problému povahy práva (co je právem?) a problém poznání 

řešení právního případu (tzv. test správnosti). K evropským autorům, kteří se věnovali 

zkoumání metod právního myšlení, lze počítat zejména K. Engische, W. Sauera,  

K. Larenze, F. Bydlinského, B. Rütherse, H.-M. Pawlowského, E. Kramera,  

K. Adomeita a další. Tyto metodologické směry však byly konfrontovány s tzv. 

novou hermeneutickou filosofií a teprve z tohoto pohledu začaly býti označovány za 

tzv. starou hermeneutiku (alte Hermeneutik).  

                                           
1 Viz např. KNAPP, V. Teorie práva, s. 168; HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva, s. 366–367. 
Viz k tomu GERLOCH, A. Teorie práva. 4., s. 140. 
2 Viz k tomuto dělení blíže např. HLOUCH, L. Právní hermeneutika a současné teoretickoprávní 
myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, č. 3, s. 257–262. 
3 Srv. např. BYDLINSKI, F. Recht, Methode und Jurisprudenz, s. 23–24; dále ALEXY, R., KOCH, 
H.-J., KÜHLEN, L., RÜSSMANN, H. Elemente einer juristischen Begründungslehre. 
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Nová hermeneutika je vlastně souhrnný název pro některé hermeneutické 

koncepce 20. století, pro něž je společným jmenovatelem tzv. ontologický obrat 

(ontologische Wende). Jde tedy o teorie zabývající se interpretací (rozuměním), 

které staví na první místo zkoumaného procesu subjekt a jeho předstruktury 

poznání (porozumění), nikoliv objekt výkladu. Pro tyto koncepce se rovněž vžil 

název „fenomenologická hermeneutika“ a v právní vědě je kromě jména H.-G. 

Gadamera spojena zejména se jmény právních vědců J. Essera, A. Kaufmanna  

a W. Hassemera.  

Nyní je třeba si položit otázku, jaké jsou vztahy mezi tzv. starým a novým 

hermeneutickým učením a které z nich se tedy považuje za „teorii právní 

interpretace“. Jak již napovídá název tohoto příspěvku, pozornost budeme 

koncentrovat na kritiku „nové hermeneutiky“ ze strany „staré hermeneutiky“, 

avšak nepomineme nijak kladné reakce. Pro pochopení tohoto vztahu je vhodné 

učinit exkurs do vývoje tzv. „nové právní hermeneutiky“ a představit si blíže 

ideové zdroje tohoto myšlenkového směru. Především je třeba připomenout, že 

terminologie zde nehraje roli rozlišujícího kritéria, neboť jak „stará“, tak i „nová“ 

hermeneutika užívá velmi obdobné pojmy pramenící ze společné tradice 

hermeneutické filosofie od antických dob až po současnost.4 Obsahově navazuje 

tzv. „nová hermeneutika na fenomenologickou filosofii. To je možná také jeden 

z důvodů, který tuto větev právní hermeneutiky činí poněkud „tajemnou“  

a obtížně srozumitelnou nauku.  

II.2 Fenomenologická právní filosofie 

V právní filosofii se v návaznosti na filosofické myšlení E. Husserla  

a M. Heideggera na počátku 20. století vydělil proud tzv. fenomenologické právní 

filosofie. Jak uvádí K. Larenz, souviselo vydělené tohoto myšlenkového proudu 

s odklonem od pozitivismu. V. Kubeš ve svém díle Právní filosofie XX. století 

dělí tento myšlenkový proud na tři dílčí směry: objektivisticko-realistický směr 

představovaný Adolfem Reinachem, transcendetálně-fenomenologický směr 

                                           
4 Jedná se o pojmy „porozumění“, „výklad“, „smysl“, „úmysl autora (zákonodárce)“, 
„hermeneutický proces“, „předvědění“ apod.  
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reprezentovaný Felixem Kaufmannem a Fritzem Schreierem, a konečně 

existenciální právní filosofii představovanou zejména synem Gerhartem 

Husserlem.5 Fenomenologická filosofie zaujímala místo mezi novokantovskými 

směry a nově vznikajícím „krajním“ či – v chápaní jeho autorů – „moderním“ 

pozitivismem, tzv. ryzí naukou právní. Lze konstatovat, že pokusy o aplikaci 

fenomenologického myšlení do práva zmíněnými autory nebyly příliš úspěšné. Za 

téměř zapomenutou lze z dnešního pohledu považovat Reinachovu teorii pracující 

s čistými „podstatami“ (Sachverhalt) právních jevů, které podle jeho názoru byly 

existenčně nezávislé na pozitivním právu.6 Jak V. Kubeš přiléhavě uvádí, že „celé 

Reinachovo učení trpí základními vadami fenomenologie vůbec.“7 Obdobně  

i Larenz kriticky k Reinachovi uvádí, že mu schází „jasné určení vztahu mezi 

apriorními zákony bytí k pozitivnímu právu.“8 Ačkoliv Reinachovo učení není 

v současné době citováno v souvislosti s tzv. novou hermeneutikou, je takříkajíc 

oprašováno ze strany analytické filosofie jazyka a teorie řečových aktů, kde 

Reinachovy myšlenky dle mínění některých autorů významně předznamenaly 

vývoj těchto teorií.9 Za nejúspěšnější fenomenologickou teorii lze považovat 

myšlenky Felixe Kaufmanna (1895–1949), který byl přímým žákem E. Husserla  

a H. Kelsena. Od Husserla převzal myšlenku jednotného modelu poznávání pro 

všechny vědy (tzv. mathesis universalis). V současnosti je zřejmě nejvíce 

citovaným a vzpomínaným právním fenomenologem, jehož zájmy směřovaly do 

problematiky právní metodologie.10 Vzhledem k tomu, že se Kaufmann zabýval  

                                           
5 KUBEŠ, V. Právní filosofie XX. století, s. 109. 
6 Za základní Reinachovo dílo se považuje kniha „Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen 
Rechts“ (1913), která vyšla i v angličtině.  
7 KUBEŠ, V. op. cit. v pozn. 5, s. 118. 
8 LARENZ, K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft, s. 113. 
9 Viz k tomu anotace knihy SCHUMANN, K., SMITH, B. Adolf Reinach – Sämtliche Werke. 

Textcritical edition in two volumes. Munich: Reprint of the 1st Edition, 1989. Přístupné na internetových 

stránkách: 

http://en.philosophiaverlag.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&
product_id=57&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=26&vmcchk=1&Itemid=26, 
[navštíveno dne 28. 5.2012]. 
10 K základním pracím Felixe Kaufmanna náleží Logik und Rechtswissenschaft. Tübingen, 1921 
a dílo Die Kriterien des Rechts. Tübingen, 1924. Před odchodem do USA publikoval ještě dílo 
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i problémem hodnot a dospěl k závěru, že všechny pojmy hodnot jsou 

převoditelné na pojmy bytí a mohou být tedy vyjádřeny existenciálními soudy  

a tyto závěry jsou podle něho aplikovatelné i na normy.11 Ve svých závěrech tedy 

kritizuje normativní teorii a zpochybňuje potřebnost samostatné normativní 

metody pro právní vědu.12  

 Na závěr malého exkursu do fenomenologických základů tzv. nové právní 

hermeneutiky nelze vynechat Gerharta Husserla, který byl jednoho ze zakladatelů 

fenomenologické filosofie Edmunda Husserla a který je uváděn jako „jediný“ 

zástupce tzv. existenciální fenomenologické právní filosofie. Podobně jako  

F. Kaufmann, i G. Husserl13 po nástupu nacismu v Německu emigroval do USA. 

Na rozdíl od Kaufmanna se ovšem po válce vrátil zpět a zabýval se mj. právní 

komparatistikou. Jeho právní myšlení sdílí s ostatními fenomenologicky 

zaměřenými autory zájem o apriorní věty o bytí“, tedy problém zření podstaty 

právních jevů, a projevuje se v něm silný vliv Heideggerovy fundamentální 

ontologie (zkoumání časovosti bytí).14 Husserl se však na rozdíl od Reinacha 

zabývá potencialitou – tedy tím, jaké právní jevy mohou být („Grundstrukturen 

jedes möglichen Rechts“). Fenomenologická analýza má podle Husserla sloužit 

k odkrytí „nadpozitivního jádra smyslu (tzv. Sinneskern) obsaženého v pozitivním 

právu“15 Larenz vykládá Husserlův model vztahu mezi pozitivním právem a jeho 

nadpozitivním „jádrem smyslu“ tak, že jde o vztah konkretizace, avšak nikoliv ve 

smyslu vztahu obecného a zvláštního, nýbrž aristotelovském vztahu obsahu  

a formy.16 Husserl se zásadním způsobem vyjadřuje i k právní interpretaci a říká, 

že východiskem k výkladu práva jsou historické souvislosti vytvoření právní 

normy. U toho však podle něho výklad nemůže přestat, z tohoto východiska je 

                                           
Methodenlehre der Sozialwissenschaften. Wien, 1936. 
11 Z tohoto pohledu kritizoval Kaufmann i Hume-Joergensenovu tezi, že z toho, co je, nevyplývá 
to, co má být, a naopak. Blíže k problému vztahu bytí a mětí ze současné české literatury 
zejména HOLLÄNDER, P. Filosofie práva, s. 30 a násl.  
12 Srv. k tomu KUBEŠ, V. cit. dílo, s. 122–124. 
13 Mezi základní díla tohoto autora náleží kniha Recht und Welt (1929) a Die Frage nach dem 
Geltungsgrund des Rechts. 
14 Heideggerova stěžejní práce Sein und Zeit vyšla v Německu poprvé v roce 1927.  
15 LARENZ, K. op. cit. v pozn. č. 8, s. 114. 
16 LARENZ, K. op. cit. v pozn. č. 8, s. 114. 
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třeba „vyzdvihnout zákon z jeho časové vazby na okamžik jeho vzniku a dovést ho 

myšlenkově do současnosti.“17  

Jakkoliv jsou myšlenky uvedených fenomenologicky zaměřených právních 

filosofů součástí dějin evropského právního myšlení a mají dokonce díky úzkému 

napojení na filosofii E. Husserla velmi blízko i k českému prostředí,18 zmínky  

o nich lze nalézt v současné literatuře jen velmi zřídka. Důvodem je zřejmě 

skutečnost, kterou vystihl již V. Kubeš při charakteristice fenomenologické 

filosofie, k níž uvádí, že „…fenomenologie je konec konců jakýmsi záhadným, 

intuitivním zmocněním se podstaty věci. Přitom je zcela nevysvětleno, co je to 

vlastně tato podstata věci, jak se odlišuje od pojmu předmětu a jak se k této 

podstatě dopracujeme. Neboť problémem nerozřešeným zůstává otázka zření 

podstaty.“ Stran samotné právní fenomenologie pak tentýž autor poměrně kriticky 

říká, že „…oplodňující myšlenky přinesl jen právně-filosofický směr 

transcendentální fenomenologie, představovaný Kaufmannem a Schreierem…“.19 

Pro praktického právníka je zkrátka fenomenologická filosofie velmi těžko 

uchopitelná (zejména fundamentální ontologie Martina Heideggera), a to 

především proto, že ono hledané a zkoumané „bytí práva“ není v právní praxi 

takový problém, jako otázka zjištění jeho obsahu, tedy otázka metodologická. Ta 

však je ve fenomenologické filosofii natolik těsně spjata se samotnou strukturou 

bytí a jeho vlastnostmi, že je poněkud upozaděna ve prospěch kategorie způsobu 

existence (Dasein). Fenomenologové práva se tedy snažili uchopit téma právního 

porozumění z pohledu způsobu jeho bytí, a proto metodologické momenty této 

právní filosofie jsou poněkud skryty v prvořadém tématu, kterým je způsob 

existence práva. Dalším důvodem může být i to, že vývoj fenomenologické právní 

filosofie přerušila druhá světová válka, po níž došlo k nové tematizaci klasického 

dualismu přirozenoprávního a pozitivněprávního myšlení (G. Radbruch) a otázka 

po podstatě práva dostala jiný dějinný kontext. Zřejmě proto lze původní 

fenomenologickou právní filosofii považovat na půdě české právní vědy a teorie 

                                           
17 Citováno dle LARENZ, K. cit. dílo, s. 116. 
18 Tím narážím na skutečnost, že Edmund Husserl (1859 – 1938) se narodil v Prostějově  
a myšlenkově ovlivnil některé české filosofy 20. století, např. Jana Patočku a další současné 
české filosofy.  
19 KUBEŠ, V. cit. dílo, s. 113–114, 131. 
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za v podstatě zapomenutou větev právně-filosofického myšlení, která stojí stranou 

současného mainstreamu teoretickoprávního diskursu.20 

II.3 „Nová“ právní hermeneutika 

 Jakkoliv můžeme považovat fenomenologickou právní filosofii za nepříliš 

progresívní směr právního myšlení, jinak je tomu s tzv. fenomenologickou právní 

hermeneutikou. V 60. letech 20. století dostala právní filosofie nový impulz 

v podobě díla německého filosofa Hanse-Georga Gadamera v podobě jeho práce 

Wahrheit und Metode (1960). Gadamer byl Heideggerovým žákem, ale měl blízko 

i k tzv. frankfurtské škole (Adorno, Horkheimer). Gadamerova filosofie 

porozumění (Verstehen) znamenala odklon od tradičně vnímáné metodologie  

i klasické duchovědné hermeneutiky, který se někdy označuje jako podle názvu 

jedné části Gadamerova díla jako „ontologický obrat hermeneutiky ve znamení 

řeči“. Gadamer se obrací k subjektu interpretace a ptá se, jak subjekt ovlivňuje 

výsledek výkladu. Přitom chápe výklad jako dialog, tedy intersubjektivní 

proceduru ve smyslu rozumění „od ducha k duchu“. Svou právní hermeneutiku 

Gadamer konstruuje na základě odlišení od historického přístupu F. C. von 

Savignyho a kriticky poukazuje na metodologické pojetí Emilia Bettiho, přičemž 

zmiňuje i názory německého konstitucionalisty Ernsta Forsthoffa. V právní 

interpretaci podle něho rozhoduje několik strukturálních momentů výkladu: 

horizont textu a horizont interpreta. Gadamer odlišuje výkladovou perspektivu 

právního historika a soudce a pléduje pro aktuální výklad. Právní interpretaci 

Gadamer považuje za vzorovou ukázku fungování procesu rozumění 

v duchovědných naukách (Beispielrolle der juristischen Hermeneutik).21  

 Vystoupení Gadamera vyvolalo v právní vědě poměrně široký ohlas, a to jak 

                                           
20 Důkazem může být i skutečnost, že současný český právní filosof Tomáš SOBEK ve svém 
díle Právní myšlení. Kritika moralismu, ponechává tyto právně-filosofické směry úplně 
nepovšimnuty, ačkoliv otázka povahy práva a způsobu jeho poznávání je pro něho klíčovým 
leitmotivem celého díla. Ale ani jiní současní autoři se o fenomenologické právní filosofii  
v období před II. světovou válkou v souvislosti s „novou“ právní hermeneutikou příliš 
nezmiňují. Srv. k tomu HOLLÄNDER, P. Filosofie práva, s. 226–242.  
21 GADAMER, H.-G. Pravda a metoda. Nárys filosofické hermeneutiky, s. 285–287. 
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v pozitivním, tak i negativním směru. Nejznámějším právním filosofem, který se 

pokusil přiblížit tuto hermeneutickou filosofii právníkům, byl Josef Esser (1910–

1999). Jeho právní filosofie byla nejprve rovněž zaměřena spíše k povaze bytí 

práva, čemuž je také věnována jejich dřívější práce Grundsatz und Norm (1956). 

V této práci Esser položil jako jeden z prvních evropských právních vědců své 

pojetí normy a principu jako základních stavebních jednotek právního řádu. 

Domníval se, že právní principy jako obecné právní ideje nejsou ani induktivně 

ani deduktivně dovoditelné. Jejich zdrojem je „p ředpozitivní oblast právně-

etických východisek a všeobecného přesvědčení.“22 

Pro novou hermeneutiku je ovšem zlomovým Esserovým dílem studie 

zaměřená k aplikaci práva s názvem Vorverständnis und Methodenwahl in 

Rechtsfindung (1970), které je také nejcitovanějším zdrojem v souvislosti s novou 

právní hermeneutikou. Inspirován Gadamerovou filosofií Esser tvrdil, že každá 

aplikace zákona je zároveň interpretace, nalézání práva není pouhé 

„subsumování“. Při řešení případu soudce nejprve právo nalézá (rozhodnutí),  

a pak teprve odůvodňuje své rozhodnutí. Zdroje soudcovského předporozumění 

Esser spatřoval v intersubjektivních preferencích, hodnotové shodě, mimoprávním 

očekávání a přesvědčení soudce. Tyto faktory utváří porozumění soudce  

a navádějího ho k rozhodnutí. Předporozumění soudce proto má ve vztahu k řešení 

případu tzv. „navádějící charakter“. Tímto vstupem do metodologické diskuse 

v právní vědě Esser v podstatě otevřel okno, kterým se myšlenky 

fenomenologické hermeneutiky – ovšem již v aplikované podobě – dostaly do 

teoretickoprávního diskursu posledního půlstoletí.23 Na rozdíl od fenomenologické 

právní filosofie, která byla spíše teoretickým modelem, přináší nová hermeneutika 

v Esserově pojetí snahu přiblížit se právní praxi,24 což znamenalo jak mnohem 

snazší pochopení ze strany praktických právníků, tak na druhé straně i důvod pro 

kritiku z tábora metodologické hermeneutiky. V Gadamerově a Esserově myšlení 

                                           
22 ESSER, J. Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, s. 138.  
23 Jak Pavel Holländer výstižně podotýká, jednalo se svým způsobem o „vpád hermeneutiky do 
právního myšlení“. Viz k tomu HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace, s. 66. 
24 Někteří současní němečtí autoři, kteří se Esserovým dílem blíže zabývají, ho příznačně 
nazývají „stavitelem mostu mezi teorií a praxí.“ Viz k tomu VOGEL, S. Josef Esser – 
Brückenbauer zwischen Theorie und Praxis. 
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tedy vzniká nová právní hermeneutika, která se záhy rozšířila nejen v německé 

právní vědě (A. Kaufmann, W. Hassemer)25, ale do dalších evropských zemí 

(Polsko) a do anglo-americké právní filosofie (R. Dworkin, P. Goodrich). 

III. Kritické reakce na novou právní hermeneutiku 

 Jak již bylo řečeno, nová právní hermeneutika se setkala se skepsí či 

nesouhlasem zejména v konfrontaci s tradiční právní metodologií, ale také 

s analytickou právní hermeneutikou a diskursivní teorií práva. Nyní se zaměříme 

pouze na dvě skupiny reakcí, které jsou našemu právně-teoretickému prostředí 

nejbližší, a to na německou právní teorii, polskou právní teorii a konečně 

závěrečný exkurs do současné české teoretické diskuse o „nové“ hermeneutice.  

1. Německá právní teorie 

Z autorů zabývajících se tradiční metodologií lze hned na úvod obecně 

konstatovat, že kritika na adresu nové hermeneutiky měla v hlavních pracích 

z období 70. – 90 let spíše než podobu rozsáhlé polemiky podobu krátkých glos  

a odkazů v poznámkách pod čarou, a to především na Gadamera či Essera. Tak 

např. Karl Larenz glosuje význam nového hermeneutického myšlení v právu tak, 

že na adresu Esserova pojetí předporozumění ve smyslu zdroje soudcovského 

rozhodnutí podotýká následující:„M ůže být, že mnozí soudci tímto způsobem 

postupují. Pokud tomu tak je, není jasné, jestli je takovýto přístup v souladu 

s ústavou.“26 Larenz jako zastánce hodnotové jurisprudence vidí interpretaci více 

jako objektivní, než subjektivní proces, a proto se s podáním nové hermeneutiky 

příliš neztotožňuje. Další kritická pozice vůči nové hermeneutice vyplývá 

z tvrzení, že právní diskurs je zvláštní výkladovou procedurou s vlastním účelem  

a pravidly, která jsou odlišná od obecných výkladových postulátů, které zkoumá 

filosofická hermeneutika. Tuto pozici vyjadřuje např. i německý právní teoretik 

Klaus Adomeit, který si klade otázku, jak mohou dogmaticky stanovená 

                                           
25 KAUFMANN, A. Rechtsphilosophie. 
26 LARENZ, K. cit. dílo, s. 141. 
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metodologická řešení ovlivnit sociální praxi, a při té příležitosti – odkazuje na 

Gadamerovo dílo – poněkud ironicky říká, že „právní věda je od filologie zásadně 

odlišnou disciplínou, neboť zde výklad neslouží jen intelektuálně-kulturním 

potřebám. Proto je Gadamerova filosofie pro jurisprudenci „stěží použitelná.“27 

Tímto je vyjádřen určitý pocit, že nová hermeneutika nemůže právní metodologii 

nijak obohatit, protože to není klasická součást právní vědy, nýbrž disciplína 

dimenzovaná pro podmínky ostatních humanitních disciplín. Nakolik je tato 

kritika oprávněná, to je třeba posoudit v kontextu ohlasů dalších autorů.  

Svým zaměřením nejblíže k nové právní hermeneutice má nepochybně 

diskursivní teorie práva reprezentovaná sociálním filosofem Jürgenem Habermasem 

a právním teoretikem Robertem Alexym. Jürgen Habermas ve své novější práci 

Wahrheit und Rechtfertigung (1999), v níž analyzuje lingvistický (pragmatický) obrat 

v praktické filosofii z různých hledisek (hermeneutika, filosofie jazyka, teorie 

řečových aktů, pragmatická sémantika) se obsáhle vyjadřuje i ke Gadamerově 

hermeneutice.28 Habermas charakterizuje Gadamerovu hermeneutiku tak, že se do 

popředí staví problém historismu, na nějž filosofická hermeneutia hledá odpověď. 

Přitom nová hermeneutika vystupuje proti objektivismu v duchovních vědách. Z toho 

také pramení hlavní kritika nové hermeneutiky.29 Habermas sám sice hermeneutiku 

kritizuje, ovšem jedná se na rozdíl od kritiky ze strany metodologické hermeneutiky  

o kritiku konstruktivní. Habermas totiž dále rozvíjí pojem porozumění (Verstehen)  

a předkládá koncept srozumění (Einverständnis), který je odvozen z hermeneutických 

základů zejména Gadamerovy filosofie. Přitom s novou hermeneutikou vede 

polemiku o roli a dosah „rozumění“.30 Cílem Habermasovy teorie je prohloubit již 

tak pragmatický charakter původní hermeneutické filosofie (model dialogu), a to 

prostřednictvím jeho učení zvaného univerzální pragmatika. Dále také ve své 

diskursivní teorii zapracovává výsledky nejnovějších výzkumů jazyka (pragmatická 

sémantika R. Brandoma).  

                                           
27 ADOMEIT, K. Normlogik – Methodenlehre – Rechtspolitologie, s. 147. 
28 Wahrheit und Rechtfertigung (1999) není primárně právně-filosofickou prací, narozdíl od 
Habermasova díla Faktizität und Geltung (1995), v němž je představena teorie práva jako 
specifického sociálního diskursu. 
29 HABERMAS, J. Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze, s. 90. 
30 Dtto, s. 95. 
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Hlavní rysy Habermasovy teorie se snaží ve své teorii právní argumentace 

jako právního diskursu uplatnit Robert Alexy, i když nikoliv beze změn. Ve své 

práci Theorie der juristischen Argumentation se Alexy snaží odpovědět na otázku, 

jak najít správné odůvodnění juristického úsudku. Do značné míry přitom vychází 

z Esserových úvah, ovšem spíše v problematice hodnotových úsudků a vnímání 

právních principů. Při konstrukci své racionální diskursivní teorie jako 

argumentačního modelu se však přímo výslovně o novou právní hermeneutiku 

neopírá,31 snaží se spíše o formalizaci právních úsudků vnitřního a vnějšího 

odůvodnění právního závěru. Důvodem je zejména skutečnost, že Alexy sám sebe 

označuje za zastánce tzv. non-pozitivismu, kteréžto přesvědčení je v jeho díle 

vyjádřeno v propojení obecného praktického diskursu a právního diskursu,  

a zejména ve kategorizaci požadavků na správnost (platnost) právního argumentu. 

V duchu Alexyho Sonderfallthese pak platí, že právní argument může být 

v právním diskursu považován za „právně“ správný pouze tehdy, pokud splňuje  

i všeobecně akceptovaná morální kritéria. Alexyho teorie se tedy řadí k teoriím 

tzv. jednoho správného řešení, zatímco nová hermeneutika obecně připouští 

výkladovou pluralitu odvislou od různých subjektivních východisek (předstruktur) 

interpretace ve smyslu Gadamerovy teze, že každý rozumí „jinak“ . Je proto 

logické, že Alexy – ačkoliv byl s tezemi nové hermeneutiky obeznámen – 

nevyužívá tohoto myšlenkového hnutí k výstavbě své teorie právní interpretace  

a argumentace. Na druhé straně ovšem Alexy novou hermeneutiku výslovně 

nezpochybňuje a v práci Recht, Vernunft, Diskurs rozpracovává model 

hermeneutického kruhu ve vztahu k jednotlivým právním argumentům i k procesu 

právní interpretace jako takové.32  

 

                                           
31 Tzn. neodkazuje ani na Gadamera, ani na Esserovu práci Vorverständnis und Methodenwahl 
in Rechtsfindung, ani na další německé autory oslovené novou hermeneutikou (A. Kaufmann, 
W. Hassemer). 
32 ALEXY, R. Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie, s. 75–77 
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2. Polská právní teorie 

 Jestliže v německé teorii byly některé reakce na novou hermeneutiku 

poněkud rozpačité či odmítavé, v polské teorii se nová hermeneutika skutečně 

ujala. Polská teorie byla ve 20. století díky dílu Jerzyho Wróblewského a dalších 

autorů vždy zaměřena k otázkám právního jazyka, právní interpretace  

a argumentace. Nástup nové hermeneutiky do evropského právního myšlení tak 

zachytila polská generace právních teoretiků, z nichž je třeba jmenovat především 

Tomasze Gizberta-Studnického, Lecha Morawského, Kazimiera Opalka a dalších. 

V současnosti se tímto směrem zabývají zejména Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek, 

Wojciech Cyrul a další. Zejména Gizbert-Studnicki zásadně obohatil „nové“ 

právně-hermeneutické myšlení, když ve své studii Das hermeneutische 

Bewusstsein der Juristen originálně tematizoval pojem předporozumění na tzv. 

globální a individuální předporozumění.33  

Jerzy Stelmach při svém výkladu otázek právní interpretace akceptuje 

Gadamerův závěr, že vzdálenost juristické hermeneutiky od obecné humanitní 

hermeneutiky není tak velká – odmítá Alexyho Sonderfallthese a další modely, 

v nichž je právní interpretace zvláštním či speciálním případem obecné 

interpretace. Podle něho je právník jen člověk, který diponuje svou schopností 

porozumět, kterou sdílí s ostatními lidmi (menschliche Dasein). Stelmacha zajímá 

výklad práva takový, jaký je, nikoliv takový, jaký by měl být. Z této pozice velmi 

ostře napadá „staré“ metodologické přístupy, zdůrazňuje krizi metodologie  

a nepoužitelnost juristických teorií pro praxi. Jeho slova o tom, že metodologické 

teorie se „zrodily na konferencích a přednáškách a tam je jim také souzeno 

zemřít“ ,34 manifestuje praktické poselství nové hermeneutiky, které chce postavit 

most mezi teorií a praxí, naprosto čitelně a výmluvně. Mezi polskými autory tedy 

více méně neprobíhají spory o to, zda nová hermeneutika je či není adekvátním 

východiskem k vysvětlení zejména těch otázek teorie právní interpretace, které 

souvisí s interpretem a jeho úlohou v tomto procesu, ale o to, které aspekty nové 

                                           
33 GIZBERT-STUDNICKI, T. Das hermeneutische Bewusstsein der Juristen. Rechtstheorie,  
č. 18, 1987, Berlin: Duncker&Humblot. 
34 STELMACH, J. Die Unbegrenzte Interpretation. s. 9 In STELMACH, J. SCHMIDT, R. (eds.) 
Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Die Grenzen der Rechtsdogmatischen Interpretation.  
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hermeneutiky je vhodné uplatnit, a které nikoliv.35 Z oblasti nových výzev, kterým 

nová právní hermeneutika čelí, lze poukázat na názor Wojciecha Cyrula, který 

kritizuje novou hermeneutiku za to, že doposud neakceptovala vliv 

komunikačních technologií na právní porozumění, neboť trvá na své tezi, že text 

žije samostatný život. Podle něho je třeba zohlednit výdobytky vývoje ICT 

zejména v oblasti virtuální reality a interaktivní formát textu.36  

Obecně lze o polské právní teorii říci, že novou právní hermeneutiku 

akceptuje jako jedno ze standardních východisek k porozumění procesu právní 

interpretace a spíše se věnuje řešení nových výzev, které jsou před právní teorii 

postaveny a tak či onak jsou spjaty s problémem interpretace (multicentrismus, 

informační technologie apod.). 

3. Česká právní teorie a nová hermeneutika 

 Nová právní hermeneutika je v českém teoretickém prostředí stále vnímána jako 

určitá „černá skříňka“ a rozhodně není považována za „standardní“ východisko pro 

vysvětlení problématiky právní interpretace a argumentace. Novou hermeneutiku 

v podstatě „uvedl“ do české právní vědy právní historik Valentin Urfus, který se 

zamýšlel nad poměrem právní vědy a nové hermeneutiky, přičemž jeho závěry stran 

aplikovatelnosti nové hermeneutiky byly spíše skeptické.37 Na otázky nové právní 

hermeneutiky dále reagovala povětšinou formou časopiseckých statí řada dalších 

autorů (A. Gerloch, D. Houbová, T. Doležal, J. Tryzna).38 Nejmarkantnější příznivou 

                                           
35 Srv. např. BROZEK, B. Beyond Interpretation. A Reply to Jerzy Stelmach. s. 19–28 In tamtéž.  
36 CYRUL, W. Communication, Cognition and the Limits of Legal Hermeneutics. s. 106–107  
In dtto.  
37 URFUS, V. Právní hermeneutika či hermeneutika v právu? Právník, č. 12/1986, s. 1146 an. 
38 Za všechny je třeba příkladmo uvést GERLOCH, A., TRYZNA, J. Nad vázaností soudce 
zákonem z pohledu některých soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, 2006, č. 1; WINTR, J. 
K hermeneutice v právní vědě a v historiografii. Právník, 2006, č. 9, s. 993 an.; TRYZNA, J. 
Právní principy a právní argumentace, s. 220–232; 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.; 
HLOUCH, L. Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. Časopis pro právní 
vědu a praxi, 2007, č. 3, s. 257–263. 
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reakci na novou hermeneutiku lze vysledovat u P. Holländera, a to v monografiii 

Filosofie práva, kde tento autor prakticky ukazuje možnosti hermeneutické analýzy 

předporozumění v rozhodování Ústavního soudu ČR.39  

 Naproti tomu, řada autorů, jejichž pozice jsou ovlivněny staré“ právní 

metodologie ovlivněné právním formalismem, se staví logicky k nové 

hermeneutice stále poměrně odmítavě či velmi skepticky. Tuto pozici docela 

trefně vystihuje pražský právní teoretik Pavel Maršálek, když říká, že „ještě je 

akceptovatelné stanovisko právní hermeneutiky zdůrazňující vliv na tzv. 

předporozumění při interpretaci a aplikaci práva soudci.“ Činí tak při 

charakteristice současné situace právního myšlení, která se podle něho vyznačuje 

hodnotovou skepsí a „extrémní kritikou“ soudobého práva.40 Mezi tyto teorie, 

které nabourávají pozici současného systému práva jako zdroje právní jistoty, 

počítá Maršálek kromě již zmíněné nové právní hermeneutiky především hnutí 

Critical Legal Studies, ekonomickou analýzu práva, postmodernu a americký 

právní realismus. Takové teorie jsou podle něho jednostranné a zavádějící, jejich 

autoři proměnili aplikaci práva ve zvůli, spravedlnost a právní jistota pro ně 

ztratila jakýkoliv význam.  

 Někteří další současní čeští autoři (zejména Jan Tryzna) chovají k nové 

hermeneutice poměrně vstřícnější stanovisko, přičemž analyzují tuto materii 

z pohledu dilematu kognitivistického a decisionistického pojetí interpretace 

(otázka jediného správného interpretačního závěru). Konkrétně Tryzna se dostává 

k nové hermeneutice skrze myšlenky Ronalda Dworkina, který ve své knize Law’s 

Empire reaguje na gadamerovské hermeneutiku. Tryzna užívá v souvislosti 

s analýzou funkce právních principů v právním řádu pojem „p ředvědění v širším 

slova smyslu a uvádí, že součástí předvědění jsou nejen stávající znalosti toho, kdo 

právo aplikuje, ale i znalost právních principů.“ Nemalou roli podle něho hrají 

                                           
39 HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. Op. cit. v pozn. 10, s. 209 a násl. Za další pokus o zpracování 
problematiky právní interpretace z pohledu „nové“ hermeneutiky lze považovat i mou monografii 
Teorie a realita právní interpretace (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011). 
40 MARŠÁLEK, P. Antinomie v uskutečňování spravedlnosti a právní jistoty v soudobém právu.  
s. 74 In GERLOCH, A., TOMÁŠEK, M. et. al. Nové jevy v právu na počátku 21. století II. 
Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva.  
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také osobní postoje, názory a preference interpreta.41 Další současný autor  

T. Sobek se problematice nové hermeneutiky, obdobně jako její předchůdkyně – 

fenomenologické právní filosofie, vyhýbá, ačkoliv se věnuje analýze navazující 

diskursivní teorie práva Habermase a Alexyho, či americkému právnímu realismu 

a soudcovskému intuitivismu (hunch theory).42  

IV.  Závěr 

 Z předestřené mozaiky střípků různých reakcí na novou právní hermeneutiku, 

která si v žádném případě nečiní nárok na úplnost, lze přece jen dovodit určité 

zobecňující závěry. V prvé řadě v našem prostředí stále platí, že nová 

hermeneutika není onou právní hermeneutikou, která se ve smyslu relevantních 

učebnic teorie práva považuje za teorii právní interpretace. Daleko spíše 

představuje nová právní hermeneutika alternativní modus myšlení o právní 

interpretaci, která se snaží být bližší právní praxi než zavedená tradiční právní 

metodologie, a to i přes poměrně velmi těžko uchopitelné fenomenologický 

filosofický kontext.  

 Na druhé straně však nová právní hermeneutika již neodmyslitelně patří do 

současné evropské i domácí metodologické diskuse, byť je v určitých kontextech 

zdánlivě překonávána jinými teoriemi (Critical Legal Studies, diskursivní teorie 

atd.). V oblíbenosti novou hermeneutiku v důsledku otevřenosti českého právního 

myšlení k anglo-americké právní filosofii některé zámořské směry prozatím 

poněkud překonávají, ačkoliv vzhledem k odlišnému strukturálnímu nastavení 

anglo-amerického systému práva jsou tyto teorie ke kontinentálnímu právu 

mnohem vzdálenější, než právě (původně německá) nová právní hermeneutika. 

Pokud se však má právní teorie úspěšně vypořádat s výzvou tzv. krize právní 

metodologie, je nová hermeneutika jednou z cest, jimiž lze překonat rozevírající se 

ostří nůžek mezi realitou právní interpretace a jejím teoretickým uchopením. Na 

stavění mostu mezi teorií a praxí totiž není nikdy pozdě. 

                                           
41 TRYZNA, J. Právní principy a právní argumentace, s. 220–221. 
42 SOBEK, T. op. cit. v pozn. 18, s. 130–136, 319–327. I u tohoto současného autora je patrný 
silný vliv současných amerických právně-filosofických koncepcí. 
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Summary  

This contribution deals with the position, role and influence of so called new hermeneutics 
in jurisprudence. In the first part author shows the conceptual distinctions of various kinds of 
hermeneutic thought and analyses the fundaments of new hermeneutics in legal philosophy 
which it has stemmed from. Secondly, the new legal hermeneutics itself is presented as an 
alternative to classical (traditional) legal methodology. The emphasis is put on the theoretical 
views of a German legal philosopher Josef Esser. Further, critical reactions by various 
theoreticians are analysed and sorted by their origin (German, Polish and Czech authors). As  
a conclusion the real role of new hermeneutic thought is explained from the points of view of 
contemporary legal thought.  
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Jazyk a literatura jakožto „domov bytí” 
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Abstract: Our contribution expands on this very known Heidegger´s sentence that “the 
Language is the house of Being” for applying it to the literature, into an intersection of 
phenomenology, literary hermeneutics and a psychoanalytical one. According to the 
heideggerian apologia and panegyric of the relation between language and being, but against 
Heidegger´s belief the writing is only a supplement to speech, we propose the analogical 
relation between literature and being through emphasizing the indefectible relationship of the 
esthetic and the ontological fonction of literature whose convergence opens the human 
subject/Dasein to the relation to himself, eo ipso to the care of his soul and even of the being. 
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Pokud souhlasíme s pamětihodnou myšlenkou, že „jazyk je domov bytí“, kterou 

nám odkázal pozdní Heidegger, můžeme ji obhajovat různými způsoby, jež pak 

také jsou Heideggerově ontologické etice různě blízké či vzdálené. Různost těchto 

způsobů související i s růzností pojmových aparátů a s hierarchií zřetelů, na níž 

závisí hranice mezi oblastmi vědění, otevírá Heideggerovo tvrzení pro obory, 

jejichž sousedství s filosofií nijak neohrožuje jejich autonomii, ale jež se bez 

filosofie neobejdou, chtějí-li předmět svého zájmu, poté co jej vydělily 

z nepřehledné mnohosti jevů, aby ho v jeho izolaci ustavily jako autonomní, vrátit 

zpět do celku světa, a tak se bránit atomizaci vědění. 

Dnes se pokusím svědčit o tom, že jazyk je domovem bytí, z bodu doteku 

literární vědy, fenomenologie a psychoanalýzy.  

Neostýchejme se připomenout zřejmou pravdu, že člověk je člověkem 
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především díky své duševní výbavě, díky složitosti a provázanosti funkcí  

a instancí psychického aparátu. Další notorickou, a tedy poněkud banální pravdou je 

dvoustupňově platný fakt: 1) antropologie nám přinesla naučení, že hominizace  

a antropoizace byly podmíněny vznikem a rozvojem specificky lidského jazyka; 2) 

filosofie, např. Foucault, ukazuje, že nelze dospět na vyšší stupeň osobní autonomie, 

vlastního sebe-zakládání, to jest ustavit se jakožto subjekt, bez sebe-poznání.1  

Ke konstituci subjektivity, jíž teprve mohu spět k naplňování svého lidství  

a jeho možností a jež je, existencialisticky řečeno, předpokladem přechodu od 

existence k esenci, jedinec potřebuje určitý modus symbolizace. Ovšem než se 

tímto modem stane jazyk, lidské mládě projde tzv. zrcadlovým stadiem. Tento 

známý Lacanův koncept2 vyjadřuje zlomový okamžik individuálního vývoje, kdy 

dítě, které ještě zdaleka nedisponuje řečí a které se v této vývojové fázi svou 

instrumentální inteligencí ani nevyrovná šimpanzovi, spatří v zrcadle svůj obraz,  

a rozpozná se v něm. Tento ontogeneticky archaický sebe-obraz, jejž mu skýtá 

tělový sebe-odraz, dítě použije k posilování zárodků já (ego-nuclei), z nichž se 

později vyvine ego. Mezi funkce této duševní instance, kterou začala soustavně 

probádávat teprve první post-freudovská generace počínaje Freudovou dcerou 

Annou3, a jakkoli se různé psychoanalytické školy v jejich pojetí liší, patří právě  

i funkce symbolická, již ego nejen zajišťuje (popř. při jejím naplňování 

spolupracuje se superegem), ale na jejíž kvalitě zpětně závisí jeho zralost. Proto si 

myslím, že spekulární a jazykové medium jsou funkčně analogické, neboť 

obrazovou symbolizaci, aniž ji úplně nahradí nebo vystřídá, doplní symbolizace 

jazyková, jakmile se infans, bytost vně jazyka a tedy a-subjektová, začne 

označovat zájmenem „já“. To vede k vědomí sebe samého a svých 

psychofyzických hranic; vstupem do vlastní subjektivity, která je vázána na 

duševní reprezentace a na jejich diferenciaci, jedinec utváří sebe jakožto ústřední 

referenci, odkud vyvstává do světa a kam se vrací a ve vztahu k níž organizuje 

celek své zkušenosti. Z vědomí vydělenosti sebe z okolního světa a zároveň 

                                           
1 FOUCAULT, M. L’herméneutique du sujet.  
2 LACAN, J. Le stade du miroir en tant que formateur de la fonction du je, s. 93–100. 
3 FREUDOVÁ, A. Já a obranné mechanismy. 
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vsazenosti do většího celku, než je subjekt sám, krystalizuje ponětí o sobě jako 

entitě v určitém času a prostoru, který si ohledáváním postupně přisvojuje. 

Mluvíme-li o učení se jazyku jako o jeho osvojování, postihujeme tím velmi 

významuplně fakt, že osvojování jazyka je přisvojováním si sebe a světa, které se 

děje pojmenováváním a uváděním pojmenovávaného do vztahů. Je-li podle 

biblické tradice přiřazení jména tvořením, pak pradávné Adamovo pojmenování 

všeho jsoucího, onen „nominativní akt“, k němuž prvního člověka vyzval sám 

stvořitel, je symbolickým modelem tvoření či dotváření světa, které vykonává 

každý z nás, když vstupuje do jazyka. Pojmenováním k sobě přitahujeme svět  

a vycházíme mu v ústrety: svět je vtažen do jazyka a v něm, v jeho strukturách, 

teprve vyvstane jako náš časoprostor4.  

Tím, že člověk přijímá slovo jakožto pojmenování toho či onoho jsoucna, 

vstupuje do sdílené sítě; sice se podle Lacana podřizuje Logu, systému, 

nezávislému na jednotlivci, a dostává se pod nadvládu signifikantu (Phallu). Ocitá 

se v jazyku-celku struktur s danými pravidly a omezeními, jimž se musí 

přizpůsobit. V tom je jazyková skutečnost podobná skutečnosti nejazykové: určuje 

nám hranice, popř. možnosti a nemožnosti, otevírá nám volby a postoj, který 

k nim zaujmeme, totiž způsob, jak s nimi zacházíme, je součástí našeho životního 

nastavení a vypovídá mimojiné o tom, na jakém místě v kontinuu normality, 

přechodových jevů a patologie se nacházíme. Avšak tomu, že byl jedinec uveden 

do jazyka svými primárními pečovateli, svému dávnému vstupu do symbolického 

řádu může zpětně přitakat, dát mu souhlas, který vychází z vědomého rozhodnutí 

                                           
4 Proto se tento okamžik příběhu stvoření objevuje v moderní literatuře. Jeden z jeho posledních 
přepisů najdeme u současného francouzského autora a akademika Érika Orsenny. Román Velká 
láska (Grand amour, 1993) uvozuje vypravěčovo Věnování, v němž se na samém začátku mihne 
postava Boha, který je tu v jiskřivé, živě rozehrané ironii jakožto nejvyšší instance  
v metafyzické hierarchie metaforizovanou podobou otce v obzvlášť zveličelém měřítku. Vypravěč s 
obvyklou, takřka by se chtělo říci vrozenou ironií rozvíjí svou teorii o tom, že Bůh stvořil svět a že 
lidské bytosti se mají postarat o komentář, glosu ke Stvoření. Bůh je autor světa a člověk má být 
autor příběhu o tomto světě. Jinými slovy, skutečnost je oblast, jež má být pojmenována. Od této 
chvíle se rozdělení úloh znejasňuje, protože ačkoli vypravěč biblický příběh v jeho jádru respektuje, 
hrdina v roli Adama je v pokušení využít poslání, jímž byl vyznamenán a jímž dotváří stvořené,  
k soupeření s prvotním stvořitelem. Archetyp je přetvořen, aby se stal vehikulem leitmotivu,  
o kterém se lze domnívat, že jej napájí neuralgický bod osobní historie. 
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pro bytí v jazyce. Přijetím toho, co mu bylo dáno, aniž se ho kdo na jeho postoj 

ptal a aniž byl pochopitelně v příslušném vývojovém stadiu schopen jakýkoli 

takový postoj vůbec zaujmout, získává subjekt možnost (s určitou svobodou, 

zodpovědností a právy) přestoupit z „nulového stupně“ jazyka, řečeno v obdobě 

s Barthesem5, do osobního jazyka, jejž si utváří uvnitř jazyka kolektivního a jejž si 

utváří proto, aby tu zčásti vystoupil nad určené a určující struktury a přesáhl je. 

Aby jazyk, který takto teprve tvoří, stvořil pro nové poslání, jež bude naplňovat 

vůči němu, subjektu, i vůči sobě: člověk přivádí jazyk k tomu, aby sám sebe 

zrcadlil ve svém osvobození z instrumentality, aby se rozpínal do oslnivého 

vědomí dobré moci, kterou má, kterou subjektu dává, ale kterou zároveň subjekt 

dává jemu, a aby rozkvétal do schopnosti ve svém sebe-zrcadlení naplňovat svou 

hlavní funkci: otevírat se do otázky a tím do ní a pro ni otevírat toho, kdo jej ze 

jha služebnosti vyvazuje. Dodatečným přijetím závaznosti struktury si 

prokutáváme průhled do prostoru mimo ni a mimo nadvládu signifikantu, a tedy 

průchod k její porušitelnosti – uvědoměním symbolického řádu a svého místa 

v něm získáváme právo na tento nietzschovsky přesažný (transgresivní) akt. 

V tomto směru chci teď udělat další krok – nastínit možné propojení mezi 

dvěma přístupy k jazyku a k vztahu mezi jazykem a subjektivitou, jež se nejprve 

zdají natolik nepropojitelné, nakolik prosluly vzájemnou vzdáleností, ba 

neslučitelností: mezi fenomenologií a strukturalismem. Připomeňme si, že už 

ruský formalismus používá ostrého rozlišení mezi komunikativní a estetickou 

funkcí jazyka k definici pojmu literárnost, jejž potřebuje k autonomizaci literatury 

a vzápětí k důsledné teoretické legitimizaci této autonomie. Připomeňme si dále  

i to, že jazyk zakládající literárnost přestává být „neviditelným“ médiem 

komunikace, aby odchylkami od úzu, tzv. ozvláštněním, přestal být překrytý 

sdělením či tzv. jeho obsahem a „alétheticky“6 vyvstal ze skrytosti. Hodnotovým 

přesmykem, jímž se komunikativní funkce podřadí funkci estetické, jazyk uniká 

svému snížení na nástroj a vyvléká se z dorozumívací účelnosti, která jej přibližuje 

příručním jsoucnům, tak jak je v Bytí a času vymezuje Heidegger. Jakmile tento 

                                           
5 BARTHES, R. Le degré zéro de l’écriture.  
6 Ve smyslu αληθεια, tak jak tímto pojmem Heidegger ve 30. letech nasvěcuje pravdu coby 
vyvstávání všeho, co jest, ze skrytosti. 
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převrat vykonáme, jazyk se tím, že poukazuje sám na sebe, začne ukazovat  

a zjevovat svou utvářející, působnou sílu a svou auto-referenčností připomíná 

Dasein jeho povolanost k obdobné auto-referenčnosti, tedy k auto-reflexivitě, 

skrze niž se stává pro sebe samého dobrým místem k bytí.  

Osvobození jazyka od primátu komunikatiní funkce je navíc v hlubším 

vztahu, než se zdá, k možnosti pravdy. Je-li možné definovat pravdu nejen právě 

jako alétheiu, nýbrž mimojiné taky aristotelovsky, jako adequatio intellectus et 

rerum, což lze pro náš kontext přeložit jako soulad mezi symbolizovaným  

a symbolizujícím, pak by pravda neexistovala vně jazyka, protože teprve když 

disponuji reprezentací určitého výseku světa, mohu porovnávat vztah mezi 

symbolizujícím a symbolizovaným, tj. adekvátnost či neadekvátnost symbolizace. 

To platí najmě pro pravdu lidského jedince o něm samém, nezbytnou 

k obyvatelnosti a obydlitelnosti světa, jež závisejí na tom, zda je člověk v sobě 

dobře udomácněn, zda v sobě dobře přebývá. Proto ostatně všechny praktiky sebe-

poznání, tak jak procházejí evropskou kulturou v různých kontextech 

v provázanosti s vládnoucí epistémé a s kulturním stavem společnosti, tedy 

v kontextu šamanistickém a iniciačně-mysterijním v archaické epoše řecké antiky, 

v kontextu mytologicko-náboženském raného křesťanství, v kontextu mystické 

zkušenosti a hermetických nauk včetně alchymie až po psychoanalýzu  

a hermeneuticky založené psychoterapie, kterým je dnes teprve zhruba přes sto let, 

vedle svých ať už ritualizovaných či spontánních součástí mimo-slovních 

(gestických, choreografických, meditativních, extatických a jiných) nemohou 

operovat vně jazyka a vedou člověka do časoprostoru trojího setkání, jehož 

součásti jsou propojeny boromejským uzlem:7 setkání s jazykem, se sebou  

a s pravdou. Boromejská struktura tohoto pouta poukazuje na jazyk jako na 

proměňující, zjevující moc, jako na složku prostředí, kde se teprve pravda rodí;  

a kde k ní můžeme přejít od autenticity, protože žít v autenticitě ještě neznamená 

žít v pravdě8. Bez jazyka by tedy nebylo pravdy.  

                                           
7 V Lacanově smyslu: tři prstence jsou propojeny navzájem tak, že když rozpojíme jeden, 
rozpadne se celý uzel. 
8 Tímto jemným rozlišením Jiří Růžička charakterizuje Oidipovu situaci v Sofoklově tragédii.  
In RŮŽIČKA, J. Ego-analýza. Kritická studie.  
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Ontologický přesmyk jazyka znamená překonání určité hranice, jež lze 

přiblížit analogií s jevem, příznačném pro literární modernitu, ve které jde 

mimojiné o to, jak umění utváří náš vztah k hranicím a jak se tato jeho funkce 

uskutečňuje. Ta přichází s estetikou, která se definuje prvotně jako útok na 

hranice, přičemž jsou myšleny hranice nejen estetické, nýbrž i jiné. Implicitním 

definičním rysem takové estetiky je tedy prvek jiného řádu, prvek etický. Vzešlo-li 

celé moderní umění z rozchodu s konvencemi, tak jak je určovala tradice, lze říci, 

že moderna (v širším smyslu novověku, ale najmě v užším významu doby od 

konce 19. století) je jedním velikým, několik set, anebo několik desítek let 

rozvíjeným probouráváním kdysi závazných hranic. Proto moderní literaturu 

emblematizují jevy, které přesah hranic nejen tematizují, ale dokonce kladou jako 

etickou nutnost. 

Mezi těmito jevy, které před jejich paradigmatickým nástupem jako temný 

věrozvěst ohlašoval Markýz de Sade, se tyčí Georges Bataille. Ční čistotou, 

neúprosností a náročností svého požadavku, který vznáší bez bázně a hany, beze 

studu, ale i bez povýšenosti, avšak se závratí a s úzkostí ze závratě a s přitakáním 

úzkosti. Bataille klade přestoupení mravních zákonů nejen jako příkaz, nýbrž také 

jako podmínku autenticity a existenciální závažnosti literatury, která „je tím 

podstatným, anebo není ničím“.9 Pro Bataille, autora Ateologické sumy a „nového 

mystika“ – jak ho nazývá Sartre – , je ontologickým závazkem umělce nespokojit 

se s žitím v souřadnicích, v jejichž síti žijí lidé nehledající, zabředlí v hnijící 

mělčině morální zpohodlnělosti, kde samy sebe chrání zavrhováním zla a kde je 

netázající se přijímání dobra coby neproblematického mravního ideálu laciným 

zajištěním vlastního bezpečí.  

Ani Boha, který je pro Bataille spíš historickou metaforou mimoindividuální 

sféry, kam je nutno přesahem směřovat, ani člověka nelze hledat, natož nalézt, 

dokud setrváme uvnitř hranic, a Bůh je vlastně i tím, že není; prázdno, které 

nacházíme na místě, kde jsme čekali Boha, je ovšem tím kruciálním místem, 

k němuž jsme se upínali, jež nás volalo a k němuž jsme dospěli po křížové cestě, 

kam je vstup zakázán a která je zatarasena překážkami v podobě signálů hranic, 

jejichž přestoupení společenská smlouva zapovídá a trestá. Milníky, jež vytyčují 

                                           
9 Z předmluvy k souboru esejů Literatura a zlo, s. 9.  
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hranici, tyto znaky zapovězenosti, je však podle Bataille nutno číst jako pozvání 

k další cestě: transgresi etického kódu předchází – protože ji podmiňuje  

a připravuje – transgrese, totiž vlastně inverze sémantického kódu, která v jeho 

trojčlenném rozvržení přehodí pól „mohu“ a pól „nesmím“, a tak rozvrhuje novou 

strukturu modality, v níž se ze zákazu stává nejen možnost, nýbrž příkaz; v níž 

nejenže se z „nesmím“ stává „mohu“, ale v níž se smělostí, která musí být i 

odhodláním k úzkosti z takové troufalosti, je dokonce toto nové „mohu“ 

posouváno až k „musím“ a zakládá možnost „vnitřní zkušenosti“ coby 

zpochybňování lidského bytí samotným tímto bytím.10 Tato zóna však u Bataille 

není výhradně nietzschovská, jak by se na první pohled zdálo; není ani tak 

prostorem „mimo dobro a zlo“, jako sférou, kde se lidským dotekem se zlem, 

ochutnáním zla potvrdí nejen sama hranice mezi Bonum a Malum, ale také její 

platnost, ba její potřebnost. Toto titánství, pro které je zkušenost zla zkušeností 

mystickou a extatickou,11 je u Bataille spíš jakousi radikalizovanou formou 

imperativu, před kterým stojí lidské bytí u Hegela. Bataillova transgrese se 

vyjadřuje jako odhodlanost ke zlu, ovšem vymaněnému z konvenční definice: 

„zlo“ (a vzhledem k odlišnosti jeho pojetí dávám pojem do úvozovek) spočívá ve 

vymanění z účelovosti, jíž je myšleno i podřízení všeho konání životu a přežití,  

a ve vstupu do svobody, v níž přebytek energie nebude vložen do růstu  

a rozmnožování, ale do extaticky orgastického výbuchu mrhajícího výdaje. Toto 

zlo se ztotožňuje se Zarathoustrovou cestou k vrcholu a vůbec s rozhořčeně 

vroucími Nietzschovými výzvami k jakési bohatýrsky ontologické velkorysosti.12 

Toto zlo je tedy také úsilím o vymaněnost z hranic, avšak je přinejmenším částí své 

                                           
10 Do vztahu mezi překračováním hranic, filosofickým imperativem bezmezného 
sebezpochybňování a zkušeností, kterou Bataille nazývá „vnitřní“, vstupuje dokonce i delfská, 
zdravému narcismu blízká výzva k sebepoznání, jak Bataille pregnantně objasňuje v nárysu ke 
skladbě Ateologické sumy. 
11 Jak je patrné ve filosoficko-autobiografickém spisu Vnitřní zkušenost, 1947. 
12 Kromě jednotlivých citací, jimiž Bataille prokládá mnohé své texty, sestavil z Nietzschových 
epigramů, vybraných převážně ze Zarathoustry, z Veselé vědy a z posmrtného Nachlass, 
mozaiku maxim „určených k pomalým, dlouhým meditacím“, nazvanou Memorandum. Tento 
„Bataillův“ Nietzsche je otištěn v VI. svazku spisovatelových Œuvres complètes (Paříž, 
Gallimard 1973) jako doplněk Ateologické sumy, který dokládá, jak podstatným pilířem 
Bataillova hledání bylo Nietzschovo myšlení. 
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podstaty urputně, ba sveřepě odhodlaným klestěním cesty pro lidský přesažný, najmě 

sebe-přesažný pohyb, tak jak jej narýsovala Hegelova Fenomenologie ducha.  

Kafka říká, že „každá literatura je útokem na hranici“. Časoprostor, jejž 

vytváří umění, je pak tady proto, aby tu probíhala zkušenost hranic nejen jako 

zakoušení, ale i jako zkoušení hranic; aby byl umožněn útok na hranice, abychom 

v sobě jejich popřením dialekticky – opět hegelovsky – obrodili vědomí jejich 

blahodárnosti a aby v nás tak rozkvetla schopnost o ně pečovat.  

A aby bylo kam se vracet. 

Člověk, který se z lenosti, zbabělosti či konformismu odmítne setkat s hranicemi 

a podívat se za ně, zůstává jednoplošný a není práv své nezavršenosti, odvrhuje 

možnosti, které by si mohl zpřístupnit. Dialektický trojpohyb od dobra ke zlu a odtud 

k syntéze, pohyb, který hranici nerozmetá a nechává možnost návratu z prostoru „za“ 

do prostoru „před“, ostatně jako by měl na mysli i Nietzsche, když prohlašuje: „Člověk 

potřebuje to, co je v něm nejhoršího, aby dosáhl toho, co je v něm nejlepšího.“  

Bataille, u kterého jde především o zkušenost vědomí, je svým způsobem 

vzhledem k svému hegeliánství13 fenomenologem, ovšem tak, jako se v jeho myšlení 

až k občasnému splývání dotýkají filiace nietzschovské a hegelovské, se u něho 

přestupování rozkmitává do transgrese a transcendence. Přiblížením přestupku  

a přesahu nám Bataille ukazuje, jak je do člověka zaťato Ďáblovo kopýtko (protože 

andělé kopýtka nemají). Tam, kde slova přestupování a přesahování k sobě přilínají, 

v jejich tangentě se pootevírá štěrbina, která je netušeně dovnitř rozeklána. Tady, v 

hloubce této propasti,14 kterou otevírá smích, oběť, erotika, hra a poezie, lidské bytí 

přichází k úzkostně opojnému zakoušení toho, že jeho existence jakožto ek-sistence, 

vyvstávání, tedy vy-cházení, je už svou podstatou pře-cházením, tedy jakousi vlnou: 

přepadávajíc vlastní vahou dopředu vrhá se k tomu, čím bude, a v tomto neustajném 

vrhání unáší s sebou vlastní tvar, který je vždy vmezeřen v neznehybnitelném 

záblesku mezi tím, čím už není, a tím, čím ještě není, a který je pohybem, v němž, 

pableskujíc v neznehybnitelném mihotání skrytosti a neskrytosti, rozkvétá dobrá 

nebezpečnost lidství. 

                                           
13 Které Derrida nazývá „bezvýhradným“. Kapitola Od užší ekonomie k ekonomii všeobecné.  
In L´Écriture et la différence, s. 369–406. 
14 Kam nahlíží Beethoven v první a třetí větě Měsíční sonáty.  
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Vrátíme-li se k hranici mezi instrumentální funkcí jazyka a jeho osvobozením 

pro jeho ontologické působení a důsažnost, podaří se nám touto axiologickou 

rekonfigurací funkcí, která zrovnoprávní jazyk s ostatními existenciály, propojit 

funkci estetickou a ontologickou. Aby se však ozřejmila, musíme definovat 

estetickou funkci jinak, než jak byla definována ve své domovské oblasti, tedy 

jinak než strukturalisticky: tuto funkci jazyk naplňuje tehdy, když vrhá světlo, 

v němž se sám zjevuje jako toto světlo – jako světlo, ve kterém bytí přichází 

k sobě a samo sebe si uvědomuje. Dělí-li Barthes spisovatele podle toho, zda je 

pro ně jazyk nástrojem či cílem, a je-li toto rozlišení i kriteriem hodnoty, jakkoli 

se strukturalismus hodnotovým soudům bránil, pak, jinak řečeno, jedině ta 

Écriture, jejímž zdrojem je vědomí ontologicko-estetické funkční provázanosti  

a vzájemnosti, k čemuž by byl možná strukturalismus dospěl, kdyby byl 

neuzávorkoval jednoduše řečeno člověka, jedině ta Écriture nejenže vytváří jádro 

literatury, ale díky tomu, že se vztahu jazyka a bytí ujímá a vyžaduje být za něj 

odpovědná, že vyžaduje být existenciálním závazkem, se stává prostředím 

heideggerovské světliny, kde zrovnoprávnění a zjevení jazyka-logofanie, je 

v konečném důsledku zjevením bytí-ontofanií: slavností, kterou pečujeme o svůj 

domov uvnitř jazyka a o jazykovost svého pobytu a kterou je ochraňujeme před 

mrzačením, jímž je ohrožuje současná merkantokracie s pankomerčním  

a panliberalistickým duchem pozdně-kapitalistické či post-kapitalistické éry. 

Summary 

Our text would like to contribute to an interdisciplinary field delimited by phenomenology, 
literary hermeneutics and a psychoanalytical one, the philosophy of literature and, more generaly, 
the theory of interpretation and the paradigme of textuality who include the role of the language, 
more specialy literature as language, for the constitution of subjectivity and of an ontological 
relation to one´s self. 

Our point of departure is this very known Heidegger´s sentence that “the Language is the 
house of Being”. Applied to the literature, into an intersection of perspectives already mentionned, 
this key idea of modern hermeneutics pursues the heideggerian apology of the relation between 
language and being, however it goes against Heidegger´s belief the writing is only a supplement to 
speech. The inflexion from language to literature permits us to propose the analogical relation 
between literature and being through emphasizing the inseparable relationship of the esthetic and the 
ontological fonction of literature whose convergence opens the human subject to the relation to 
himself, eo ipso to the care of his soul (with an implicite reference to the platonician concept). 
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We make connexion between the liberation of the language from its instrumentality, and  
a phenomenon inherent to the literary modernity: trangression of boundaries that is proposed as a 
strict necessity. The ethical basis of modern esthetics is then illustrated on Sade, but particulary on 
Georges Bataille, his radically new definition of the evil, influenced by Nietzsche, and on the 
hegelian issue of his position which leads to a narrow bound between transgression and 
transcendance as it is pointed by the phenomenology.  

In this point of wiev, literature by liberating language from its utilitary tools, becomes 
through a logophany, an ontophany in which we can take a good, conscious care of our soul and 
even of the being, in this urgence to protect them against the contemporary mercantocracy and, by 
this way, develop a strong resistance against the usurpating expansion of the late-capitalist period of 
our history. 
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An Author and a Subject Within a Slovak (Con)text 

 

Abstract: The questions of authorship and subjectivity have been intriguing both for philosophy 
as well as for literature. In fact, new notion on the very matter presented by poststructuralist 
philosophy set new rules and in many ways inspired literature. Between 1960s and 1990s 
literatures around the world used some of the ideas (what is an author, death of an author) and 
implemented them into the body of literature. Despite this numerous group of authors there is 
another group of writers, mostly poets, who “move” with a notion of an author and a subject. 
These poets respond to an outer cause by splitting their integrity in order to examine their 
present state or to protect themselves from more severe damage.  
 
Key words: author, authorship, subject, subjectivity, Roland Barthes, Michel Foucault, 
depersonalization, integrity. 
 
Contact: University of Prešov, Faculty of Arts, Department of Slovak, Media and Library 
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1 

Charakter autorstva a autorského subjektu sa s pravidelnou periodicitou 

definoval a spochybňoval rovnako vo filozofii, ako aj v umeleckej literatúre 

a literárnej vede. Výsledky rozsiahleho filozofického bádania tejto témy sa do 

umeleckej literatúry premietali nepriamo, ako dôsledky a zmeny umeleckých 

smerov či „diskurzov“, ale spisovatelia sa nezriedka nechali inšpirovať aj 

metajazykovým bádaním filozofie, najmä filozofie jazyka, s ktorou doslova našli 

„spoločnú reč“.  

Kategórie autora a subjektu (v širšom aj jeho užšom, „autorskom“, význame 

termínu) si dokázali zachovať stabilnejší výklad len na krátko, omnoho častejšie 

sme boli svedkami pokusov o modifikáciu, metamorfózu či dokonca o úplnú 
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negáciu najprv kategórie subjektu, dodatočne aj kategórie autora. 

Najvýznamnejšie výsledky a vplyv na umeleckú literatúru a vedeckú reflexiu 

o umeleckej literatúre priniesla postštrukturalistická filozofia, ktorá po svojej 

teoretickej ofenzíve v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia 

zanechala v otázke autorstva a subjektovosti nové status quo. Známe práce 

Jacquesa Derridu, Rolanda Barthesa, Michela Foucaulta a pred nimi či po nich 

ďalších filozofov jazyka zavŕšili jednu etapu štrukturalizmu a zároveň vytvorili 

podmienky pre harmonizáciu radikálnych riešení, ku ktorým dospeli.  

Popri tomto filozoficko-literárnom teoretickom výskume sa však na hýbaní 

hraníc kategórií autorstva a autorského subjektu podieľala aj opačná, empirická 

umelecká línia. Radikalizmus filozofov neprichádzal ako ojedinelá iniciatíva, ale 

mal svoje pozadie v tom istom širokom civilizačno-kultúrnom pohybe, ktorý 

zasiahol spoločnosť celosvetovo. Emblematické texty postštrukturalistov vyšli 

z rovnakého prostredia a v rovnakom čase, ako vrcholila občianska 

„neposlušnosť“. Napr. roky 1968 a 1969, keď boli publikované také 

postštrukturalistické texty ako Barthesova esej Smrť autora a prednáška M. 

Foucaulta Čo je to autor?, bola francúzska spoločnosť poznačená študentskými 

a robotníckymi protestmi, namiereným proti vojne vo Vietname a proti „strnulosti 

francúzskej politiky, (ktorej príkladom bol prezident, Charles de Gaulle)“. 

Koncom mája roku 1968 dokonca reálne hrozilo, že tieto protesty dosiahnu za 

podpory ľavicových a ultraľavicových síl zvrhnutie vlády. „I keď sa udalosti mája 

1968 nakoniec podarilo udržať pod kontrolou konvenčnými politickými 

mechanizmami, duch radikálnych, miestami až revolučných myšlienok ovládol 

intelektuálne prostredie vo Francúzsku aj za jeho hranicami.“1 Význam roku 1968 

pre Československo, USA alebo iné krajiny netreba dvakrát zdôrazňovať. 

Doba bohatá na mimoriadne udalosti nachádzala svoju reflexiu aj 

v umeleckej literatúre, a tak spolu či popri radikalizácii filozofie sa aj umelecká 

literatúra radikalizovala. Pri čítaní textov týchto spisovateľov narážame na 

príklady rozrušenia integrity ľudskej osoby, tvorenej telesnou schránkou  

a disponujúcou kognitívnymi, emotívnymi a voluntatívnymi vlastnosťami, ako 

nám štruktúru osoby načrtáva psychológia. Pôvodné integrálne ja, zahrnujúce do 

                                           
1 ALLEN, Graham. Roland Barthes. London: Routledge, 2003, s. 74. ISBN 04-1526-362-X. 
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seba všetky vyššie spomenuté časti, sa na základe vonkajších okolností dostáva do 

situácie, keď sa človek – budúci autor – musí na seba pozerať v protirečení. Raz to 

bolo väzenie, inokedy extrémna introvertnosť alebo pochybnosti náboženskej 

viery, ktoré jednu súčasť ľudskej osoby vyčlenili proti iným súčastiam a spôsobili 

rozvrat. Toto protirečivé postavenie zostáva zaznamenané v umeleckom texte až 

s psychoanalytickou presnosťou. 

2 

Prv, ako si detailne priblížime skupinu literárnych textov nadväzujúcich na 

postštrukturalistické filozofické bádanie, pristavme sa pri niektorých základných 

postulátoch, ktoré z tejto filozofie do literatúry a literárnej vedy prenikli 

a trvalejšie v nich zakotvili. Treba podotknúť, že umelecká literatúra 

nepristupovala k záverom týchto bádaní dôsledne, ale reagovala hlavne na tie 

najviditeľnejšie tézy, ktoré dobre reprezentujú dva emblematické texty z roku 

1968, resp. 1969. Hoci Barthesova krátka esej Smrť autora a prednáška  

M. Foucaulta Čo je to autor? nepatria svojou šírkou ani komplexnosťou medzi 

najnasýtenejšie texty postštrukturalistickej filozofie, práve svojou dogmatizujúcou 

gestickosťou a pragmatickou adresnosťou sa stali symbolmi 

postštrukturalistickej filozofie pre nefilozofov, literátov nevynímajúc.  

Uvoľnene napísaná esej R. Barthesa Smrť autora sa stala štandardnou 

súčasťou kurikula humanitne orientovaných univerzít a proti nie sú ani odborníci 

z filozofie. V eseji nachádzajú dôležitú fázu prerodu štrukturalizmu na 

postštrukturalizmus, keď Barthes kriticky napáda udržiavanie koncepcie autora za 

účelom „stabilizácie významu“, čo je zhodné s pokusom „Západnej civilizácie 

preukázať vlastníctvo jedinečného, zjednoteného a neodškriepiteľného zmyslu 

alebo Pravdy.“ Ten istý autor dodáva aj širší kontext, keď konštatuje: „Radikálna 

oslava plurality a nekonečná hra významov v literárnych a iných dielach sa do 

roku 1968 spájala s mnohými kľúčovými termínmi teórie publikovanej v časopise 

Tel Quel osobitne a s postštrukturalizmom vo všeobecnosti.“2 

 

                                           
2 ALLEN, Graham. Roland Barthes. London: Routledge, 2003, s. 74. ISBN 04-1526-362-X. 
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Tranzitný charakter od štrukturalizmu k postštrukturalizmu eseje podčiarkuje aj 

uvedenie či definícia niektorých kľúčových termínov, ako to dokazujú aj tieto dva 

kratšie citáty z eseje: „Psaní je ono neutrální, smíšené a šikmé, kde mizí náš subjekt, 

ono černobílé, kde sa ztrácí veškerá identita počínaje tou, jež náleží tělu, které píše.“3 

Alebo na inom mieste eseje sa dočítame: „Přesne tak literatura (od nynějška by bylo 

lepší říkat psaní) odmítající přidělit textu (a světu jako textu) „tajemství“, tedy nějaký 

konečný smysl, uvolňuje aktivitu, kterou bychom mohli nazvat kontra-teologická 

a která je dočista revoluční, neboť odmítnout ustanovit smysl znamená konec konců 

odmítnout Boha a jeho hypostaze, rozum, vědu a zákon.“4  

Viaceré formulácie sprevádzajúce filozofické teórie postštrukturalistov sa 

stali priamymi návodmi, ktoré si spisovatelia zobrali ako inšpiráciu. Takou sa 

napríklad stala odpoveď Michela Foucaulta v diskusii po prednáške na tému Čo je 

to autor?, kde poznamenal: „autor se musí ztratit nebo musí být zastřen ve 

prospěch forem, jež jsou vlastní diskurzu. Toto je zřejmé. Otázka, kterou jsem si 

položil, zní: co toto pravidlo, ovládající zmizení spisovatele nebo autora, 

umožňuje objevit? Umožňuje objevovat hru funkce autora.“5  

3 

V slovenskej literatúre sa koncepty podobné s tými z postštrukturalistickej 

filozofie začali objavovať takmer paralelne s postupným vývinom filozofickej 

teórie. Podobnosť by sme našli v diele Pavla Hrúza Okultizmus z roku 1968, pri 

ktorom sa uvažuje o žánrovej charakteristike nazvanej „textový happening“ alebo 

u Pavla Vilikovského, najmä v postmodernej knihe, ktorá paroduje učebnice dejín, 

Večne je zelený..., písanej v rokoch 1971 – 1973, vydanej však až roku 1989.6 

Práve v decéniu, ktoré prišlo po Nežnej revolúcii, sa omnoho výraznejšie a aj 

presnejšie prejavujú účinky postštrukturalizmu. Deväťdesiate roky dvadsiateho 

                                           
3 BARTHES, Roland. Smrt autora. In Aluze, č. 3, 2006, s. 76. 
4 Dtto, s. 77 
5 FOUCAULT, Michel. Co je to autor? In FOUCAULT, Michel: Diskurs, autor, genealogie. 
Praha : Svoboda, 1994, s. 67. ISBN 075-033-87. 
6 Por. PRUŠKOVÁ, Zora. Večne je zelený... In Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia, 
zost. R. Chmel. Bratislava : Kalligram a ÚSL SAV, 2006, s. 507 – 509. ISBN 80-7149-918-8. 
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storočia mali celosvetovo svoju globálnu agendu, ktorú možno charakterizovať 

slovami Richarda Tarnasa z monografie Kozmos a duša (Náznaky nového 

svetonázoru), 2006: „Skutočnosť už nie je, čo bývala hlásal titul knihy 

charakteristickej pre deväťdesiate roky, sumarizujúc postmoderný intelektový 

a kultúrny vývoj. Uznanie, že objektívna realita rovnako ako osobná identita sú 

»konštruované««, že nemajú nezávislý základ, že sú druhom spoločenského mýtu, 

so všetkými oslobodzujúcimi a dezorientujúcimi následkami tohto uznania, bolo 

dominantnou témou tohto obdobia. Postmoderná epistemologická kritika 

modernej vedy a jej nárokovanie si na vlastnenie jedinečného alebo neotrasiteľne 

nadradeného prístupu k objektívnej pravde zohrali podobne všetko presahujúcu 

úlohu v kultúrnom živote tých rokov.“7 

Pre kontext Československa znamená vstup do deväťdesiatych rokov ešte 

radikálnejšiu zmenu, než to bolo vo väčšine geopolitického sveta. Predchádzajúce 

obdobie socialistického realizmu, spolu s pozostatkami kultu osobnosti nápadne 

pripomínajú autoritatívny vzťah kritiky k autorovi, tak ako ho polemicky 

zaznamenáva Barthes spomínanej eseji Smrť autora. „Dát textu Autora znamená 

vnutit mu pojistku, opatřit jej posledním označovaným, uzavřít psaní. Tato 

koncepce se velmi dobře hodí kritice (...)“8 a zo skúsenosti so socializmom vieme 

doplniť, že nielen kritike, ale aj tlačovému dozoru (cenzúre) a politickej moci. 

Totalita nasadenia v prospech autora, znamená mať niekoho zodpovedného za 

autorstvo, niekoho, s kým možno manipulovať, komu sa možno vyhrážať, koho 

možno odsúdiť a zavrieť. 

Bezprostredne po politickej zmene 1989 sa začína meniť aj literárna 

produkcia, ktorá rýchlo vstrebáva nové podnety, medzi nimi aj mnohé 

z postštrukturalistickej filozofie, a to jednak priamo, ako aj cez zahraničnú 

umeleckú literatúru, ktorá bola vplyvom postštrukturalizmu vystavená bez 

prekážok.  

Za prvé príklady možno uviesť prozaika Dušana Mitanu a jeho 

experimentálny román-koláž Hľadanie strateného autora z roku 1991, novelu 

                                           
7 TARNAS, Richard. Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View. New York: 
Penguin, 2007, s. 420. ISBN 978-0-452-28859-1. 
8 BARTHES, Roland. Smrt autora. In Aluze, č. 3, 2006, s. 77. 
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Jána Litváka Samoreč z roku 1992 a najdlhodobejšie v diele prozaika 

vystupujúceho pod menom Balla. Dielam je spoločná orientácia na text 

a „polemický“ vzťah k autorovi či autorstvu, ktorý má extrémny charakter. Na 

jednej strane má podobu „vypätej subjektívnosti“ (P. Zajac), na strane druhej 

potlačenie a vymazanie autora ako projekcie fyzickej bytosti aj ako epickej 

kategórie, či už narátora alebo demiurga textu, ktoré dobre symbolizuje Ballovo 

gesto – aj jeden je už priveľa. 

4 

Najvýraznejšiu paralelu s postštrukturalistickými postojmi a novým status 

quo autorstva a subjektu nachádzame v novej poézii, respektíve v metatextovo 

orientovaných experimentálnych zápisoch blížiacim sa poézii. Táto diferenciácia 

medzi poetickým a pseudopoetickým v textoch týchto autorov zohrala dôležitú 

úlohu pri identifikácii, charakteristike a hodnotení výsledkov ich činnosti, pretože 

novosť so sebou prinášala prehodnotenie štandardných axiologických postojov 

k ich umeleckej tvorbe.  

Všetko sa začalo a neskoršie aj kulminovalo v diele Petra Macsovszkého, ktoré 

sa stalo jednou z najdiskutovanejších tém v slovenskej poézii, pričom otázky sa 

celkom netypicky posúvali až na elementárnu úroveň: napríklad čo je to 

„poetickosť“, „emotívnosť“, vzťah medzi „slovami a vecami“, aby sme parafrázovali 

názov známej Foucaultovej knihy, z ktorej Macszovszky preberá mottá pre každý 

z cyklov z debutu Strach z Utópie. Typický je metajazykový záujem o proces 

tvorenia textu, semiotické možnosti a modelové situácie s jazykom. V súvislosti  

s Macsovszkého tvorbou (zbierky Strach z utópie, 1994; Ambit, 1995; Cvičná pitva, 

1997; Súmračná reč, 1999 a ďalšie) sa hovorí o „sterilite“, „cynickej dištancii“, 

poetike „coolness“ (citového chladu a indiferentnosti).  

Aj napriek vedomej a vyjadrenej dištancii voči konvenčnej poézii, keď 

Macsovszky uprednostňuje výraz „sterily“ pred názvom „básne“, nestráca tento 

druh tvorby kontakt s poéziou. „Autor skladá, znáša, kopí, zhotovuje, vyrába, 

konštruuje, vyzbrojuje (to sú napokon tiež pôvodné významy starogréckeho slova 

poiésis) z rozličných citátov... textových výpožičiek, odkazov, narážok, nové 

bizarné textové celky: »kolážové konštelácie, prepychové diskurzy, utajené 
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metafory a destilované kódy«“9. Macsovszky sa tiež necháva navádzať 

množstvom experimentálnych básnikov 20. storočia od Tristana Tzaru, cez T. S. 

Eliota až po Davida Antina, ktorých dielo už časom možno označiť ako klasiku.10 

Macsovszkého dielo neprichádza na Slovensko ojedinelo; zároveň spolu 

s ním sa do experimentu s textom púšťa Peter Šulej básnickou trilógiou Porno, 

Kult a Pop, vychádzajúcou v rokoch 1994, 1996 a 1998. Šulej prináša spojenie 

literatúry a techniky, respektíve technickej literatúry a nových médií, apelujúc na 

podobnosť „mechanizmu“ estetiky v technickej a umeleckej tvorbe. 

Na Macsovszkého a Šulejovo dielo mimoriadne rýchlo nadviazala o desať 

rokov mladšia skupina tvorcov, ktorá sa rozrástla do početnej, tzv. „text 

generation“ (termín J. Šranka), ktorú spoločne produkovalo vydavateľstvo  

P. Šuleja Drewo a srd. Ešte pred koncom milénia tu vystúpili Michal Habaj, Nóra 

Ružičková, Andrej Hablák, Martin Solotruk, a z ďalšej vlny autorov prichádzajú 

poetky Mária Ferenčuhová, Katarína Kucbelová, Jana Pácalová, Ľubica 

Somolayová a ďalšie.  

Kvantitatívny nástup skupiny autorov je impozantný a patrí 

k najvýznamnejším pohybom v slovenskej poézii po roku 1989 vôbec. Po 

vystúpení tejto skupiny sa museli reflektovať závažné otázky, pričom každý 

z autorov priniesol svoj osobitý „príbeh“. Michal Habaj vstúpil do literatúry 

knihou, ktorej názov bol ISBN kódom, teda 80-967760-4-5 (1997), neskôr si 

vyskúšal písanie pod štylizovanou identitou kyborga (zbierka Korene neba; 2000), 

či spoločného generovaného textu od štvorice autorov, ktorí sa nazvali Generátor 

X (1999). V dvoch prípadoch si autori vyskúšali písanie pod gynonymom, Peter 

Macsovszky pod menom Petra Maluchová napísal zbierku „ženskej lyriky“ 

Súmrak cudnosti (1996), a Michal Habaj ako Anna Karenina napísal doteraz dve 

zbierky Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009). Hra a experiment 

s identitou pokračuje aj naďalej, nateraz posledný rukopis v tlači sa pre zmenu 

volá podľa občianskeho mena autora, teda Michal Habaj. Z ďalších 

                                           
9 RÉDEY, Zoltán. Sebareferenčnosť básnického textu ako „sebareflexia poetickosti“ v súčasnej 
slovenskej lyrike (Poetika básnických textov Petra Macsovszkého). In RÉDEY, Zoltán. Súčasná 
slovenská poézia v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Nitra : UKF, 2005, s. 53. ISBN 80-
8050-796-1. 
10 Por. dtto. 
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pozoruhodných pokusov treba ešte vyzdvihnúť použitie slov, či poézie na pokus 

o výpoveď zo zrodenia vlastnej identity pod názvom Jazvyk (1999), Andreja 

Habláka, pričom názov Jazvyk je kondenzovaným výrazom pre zjazvený jazyk, 

ako aj „ja“ „zvykanie“ si na seba.  

Zaujímavosťou je, že oslobodenie slova od pôvodnej váhy a viazanosti so 

starými významami inšpirovali aj generačne staršie poetky Milu Haugovú a Annu 

Ondrejkovú, ktoré prevzali fragmentárny spôsob zápisu, bohaté využívanie 

interpunkcie – dvojbodiek, bodkočiarok či zátvoriek. Túto formu ďalšieho stupňa 

uvoľňovania verša však autorky využili opačným spôsobom ako P. Macsovszky 

a P. Šulej. Cez zlomkovitú a fragmentárnu výpoveď „postupne (stavajú) hlbinnú 

monolitnú výpoveď“, „katarznú spoveď“ „o vášnivo-krutej láske a bolesti, ale aj 

o ťažobe ľudského bytia vôbec“11. Kým v prvom prípade sa autori textovej 

generácie usilovali o nové „použitie“ literatúry, poetky Haugová a Ondrejková 

dištanciu medzi fyzickým autorom a jeho textovým subjektom zmenšujú na 

najmenšiu možnú medzu, v ktorej sa od čitateľa vyžaduje znalosť poetkinej 

biografie. 

5 

Pohyb, ktorý sprevádza ranú literárnu činnosť textovej generácie, bol 

hierarchicky v prospech dominancie textu, jazyka a reči nad autorom a jeho 

hypostázami. Tvorcovia textu sami seba označovali iba za zaznamenávateľov 

situácií textu, teda stali sa Barthesovými „pisármi“. Postupne však táto 

experimentálna vlna ochabuje a návrat týchto tvorcov do konvenčnej lyriky 

prináša konvenčnejšie ladenie veršov v porovnaní so súdobou básnickou tvorbou 

(návrat k romantike a emotívnosti až k hranici sentimentu). 

Ako sme už naznačili na začiatku tohto konferenčného príspevku, dynamické 

chápanie autorstva a subjektu nie je len doménou postštrukturalizmu, i keď mu 

treba priznať zásadné miesto v tejto téme. Dôležité príklady nachádzame v tvorbe 

básnikov, ktorých osobná krízová situácia vyvolala prehodnotenie toho, čo je 

                                           
11 JENČÍKOVÁ, Eva. Mila Haugová. In Čítame slovenskú literatúru III. Zost. J. Paštéková. 
Bratislava: ÚSL SAV, 1998, s. 289. ISBN 80-88746-12-4. 
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jadrom ľudskej bytosti a následne aj to, ktorá časť ľudskej bytosti sa vprojektuje 

do jej „alter ega“, „persony“, „lyričeskova geroja“ alebo lyrického subjektu, čo sú 

len niektoré z termínov označujúcich kategóriu „hovoriaceho“, „mluvčího“ 

z fikčných svetov lyriky. 

Nie je teraz naším cieľom hľadať spojivá a rozdiely medzi kategóriou 

subjektu v poetike a subjektom vo všeobecnosti, ktorý sa generácia J. Derridu 

pokúsila úplne znegovať slovami, že zachovať ideu subjektu je – „šialenstvo“. 

Pravdou však ostáva, že o najväčší pohyb voči konvenčnej predstave subjektu 

v umení sa zaslúžila práve filozofia a v menšej miere sa o dynamiku postarala 

poézia, pri ktorej sa autori stali nielen východiskom pre tvorivý subjekt, ale sami 

sebe sa stali objektom vlastnej introspekcie. 

Pri detailnejšom skúmaní týchto dispozícií v básnických textoch sa ukazuje, 

že majú niekoľko spoločných vlastností. Tou prvou je, že sú univerzálne 

a príklady môžeme nájsť v literatúre z minulosti, ako aj súčasnosti a rovnako sme 

doteraz príklady našli okrem slovenskej literatúry napríklad aj v poézii Borgesa, 

Vladimíra Holana, Czesława Miłosza, Seamusa Heaneyho, čiže argentínskej, 

českej, poľskej a írskej literatúry. Tou druhou črtou, spoločnou všetkým textom 

tejto skupiny je ich vyprovokovanie vonkajším podnetom, podnetom, ktorý 

u autorov narúša zvyčajnú integritu osobnosti a ako reakciu stavia básnika a jeho 

subjekt do neočakávaného patového postavenia. 

Priblížme si pars pro toto jeden príklad detailnejšie a ostatné aspoň v 

náznaku. Významnými – aj z celospoločenského hľadiska – sú básne Laca 

Novomeského, u ktorého sa motív vnútorného protirečenia objavuje v dvoch 

vypätých životných situáciách. Tá chronologicky prvá je zaznamenaná v zbierke 

básní Stamodtiaľ a iné s vročením 1964, ale odráža Novomeského skúsenosť 

s komunistickým politickým väznením, ktoré strávil v rokoch 1951 až 56 v Prahe, 

v Mírove a Leopoldove. Ide o báseň Triumf , zaradenú na významnú iniciačnú 

pozíciu v zbierke. 

 

Ale ten triumf, ísť a prísť až kamsi k sebe! 

Odomknúť zámku hrdzavú a rukou do rukáva, 

jak rukou do rukáva vstúpiť do vlastného bytia, 

od seba na krok iba 

a potom o krok ďalej. 
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Narovnať údy stuhnuté, i myšlienky a city, 

celý sa povystierať, celkom ako doma, 

rozsvietiť všetky lampy, 

nech žlknú do ulice, 

lebo je predo dňom a kohút na hambálku 

noc do tla nevydriemkal. 

 

Byť v sebe sebou, sám a bez dvojníka, 

bez jeho ochoty mi pomôcť v pomykove 

v hodinách medzi nutnosťou a slzou, 

i vtedy, keď sa rub, 

keď odrazu sa zjaví druhá strana mince, 

pretože chlieb i chlebík, ako Česi vravia, tiež je o dvoch kôrkach. 

 

Triumfom sa stala príležitosť byť znova jednotnou osobou, ktorá sa nemusí 

ukrývať za dvojníka. Motív dvojníckej depersonalizácie nie je len estetickým 

prvkom, ide hlbšie, považuje sa za obranný mechanizmus človeka, ktorému je 

vlastná „touha po syntéze“. Človek vystavený neprekonateľným podmienkam, 

„odděluje se od vnějšího světa a zcela přestává registrovat popudy, které odtud 

přicházejí“12. Netreba preceňovať spojitosť medzi básnickou metaforizáciou 

a presnou psychoanalytickou analýzou, ktorá sa tu ponúka, zároveň však vidíme, 

že výpoveď básnika, výpoveď väzňa a psychiatrický výskum si neprotirečia, ba 

práve naopak, navzájom sa podporujú. A preto, „triumf sebaoživenia / ako ja“ 

z úst Novomeského je potrebné vnímať v jeho existenciálnej podobe ako vrcholný 

prejav ľudského ohrozenia. Novomeský vo väzbe a väzení dlhodobo čelil novej, 

zrkadlenej a pretvorenej realite, v ktorej sa musel vzdať seba a prijať identitu nie 

pre skutočnosť, ale pre „potreby vyšetrovania“ a pre „potreby strany“. Jediný 

skutočný svet sa rozdelil na „starú“ a „novú“ stranu, „nevinné skutky v minulosti“ 

sa stali „zločinmi súčasnosti“ a pomôcť strane znamenalo prijať jej obvinenia bez 

                                           
12 FREUD, Anna. Já a obranné mechanizmy. Praha: Portál, 2006, s. 58 a 59. ISBN 80-7367-
084-4. 
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výhrad. Falošná bola realita, falošné bolo „svojvoľné znetvorovanie marxistických 

kritérií (...) v prospech kultu osobnosti“ a „naskrze falošná (...) bola aj sebakritika“ 

obvinených, „a to aj moja“13. 

Ďalším, rovnako závažným dokladom narušenia integrity je báseň 

Rozdvojenie, ktorá je úplne poslednou básňou tohto významného básnika. 

Novomeský presunom motívu depersonalizácie z vedľajšieho postavenia do 

postavenia hlavného motívu oslabuje jeho podvedomý až pudový základ. Stáva sa 

predmetom racionalizácie a súhrnným záverom introspekcie. Dôraz v básni sa 

kladie na „prímerie“ a prekonanie pochybností, hľadá sa harmónia, vyrovnanie 

protikladných síl v človeku, jeho túžob a možností ich naplnenia.  

Zdá sa, že Rozdvojenie čerpá zo skúsenosti, ktorá postihla básnika roku 1970, 

keď sa po mozgovej mŕtvici a čiastočnom ochrnutí dostala sloboda ducha do 

ostrého protikladu s obmedzeniami tela. Básnik však vie o viacerých 

rozdvojeniach – „Hľadám a hľadám čo len náznak zmeny, / tú, čo by zo mňa sňala 

kliatbu rozdvojení“ – a robí z neho nie jednotlivý prípad, ale princíp. Za túto 

„túžbu po syntéze“ je ochotný pristáť „aj na to /, že z fantázie vezmem čo-to do 

priehrštia“. Rozdvojení v Novomeského živote by sme našli niekoľko: bol 

básnikom, ale celý život sa viac spoliehal na vlastné slová novinára; so zmyslom 

pre povinnosť odopieral si vášeň pre poéziu; mal disproporčný vzťah k sebe (a 

vlastnej rodine) a k druhým. 

Aj u iných básnikov, u ktorých nachádzame príklady vnútorného 

rozosobnenia, je podnetom impulz z vonkajšieho prostredia. Asi najzreteľnejšie je 

to viditeľné v diele takých autorov, ktorých reprezentuje mladá írska poetka 

Leanne O’Sullivanová. Jej kniha Waiting for My Clothes (2004) je záznamom 

adolescentky postihnutej bulimicko-anorektickou poruchou a sprievodným 

znakom poruchy sa stalo rozštiepenie osobnosti poháňaná silnou motiváciou stať 

sa krásnou, aj za cenu, že ju to bude stáť život. Výborným využitím potenciálu 

básnického jazyka dokázala opísať vnútornú protirečivosť svojho stavu, ako to 

dokumentuje báseň Čo nás nezabije, ktorou O’Sullivanová završuje svoj súboj so 

                                           
13 List Antonínovi Novotnému. (December 1962) In Umenie politiky, politika umenia III. 
Z listov Laca Novomeského. Zost. Štefan Drug. Bratislava : Tatran, 1990, s. 266. ISBN 80-222-
0160-X. 
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sebou samou; metaforou „dokonalej vraždy“ ukazuje paradoxnosť svojho 

„rozdvojeného“ stavu:  

 

Vždy mi priniesli podnos až do izby, 

položili ho na stolík a potom ma nechali 

napospas miske polievky s hrudkami  

a krajcu chleba, odišli, aby som tam 

mohla žiť a zabíjať. Tá suka vo mne pálila, 

v hlave mi jačala svoje nie.  

Mohla som nás zabiť obe,  

ale živíme sa jedna druhou, 

ako rastliny a zvieratá, 

dych, ktorým dýchame. 

 

Bolelo, keď som ju v sebe dusila,  

ale bolesť nebola ostrá. Pri ústach  

som si držala mäkký chlieb ako náplasť 

a plakala do striedky. Bol to dokonalý zločin, 

nabrať, naliať, zabiť a položiť späť. 

Sedela som pred tou miskou, akoby to bola 

hrča pijavíc, ktoré jej upíjajú  

z krvi, lyžičku za lyžičkou, 

aby som nezomrela. 

 

Divoká a hladná som vyprázdnila misku, 

až kým som sa nedokázala postaviť nad tú druhú  

a nezačula jej pád, to staré čierne srdce  

tenšie a tenšie a mŕtve ako mäso. 

Keby som nevraždila, práve ona by si zgustla 

na všetkom, vrátane môjho života. 

 

Pri porovnaní tvorcov textovej generácie a básnikov zobrazujúcich samých 

seba v rozosobnení, možno uviesť záver: vybočenie z integrity signalizuje vážny 

problém. I keď je u tvorcov textovej generácie cieľom hra, v pozadí ide o reakciu 
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na krízu, ktorú filozofia iba jasnejšie formulovala. Tá kríza tu už bola a inšpirovala 

filozofov, umelcov a ovplyvňovala zmeny v geopolitickom rozmere. Medzi 

oboma skupinami je niekoľko rozdielov, ktoré by sme mohli vymedziť aj 

protikladmi filozofický kontext – psychologický kontext, prípadne opozíciou hra, 

rola, intelekt – empíria, osoba, integrita. Spojivom pre obidve odlišné skupiny je 

médium básnického jazyka, ktorý sa ukazuje ako dostatočne flexibilný  

a semioticky kompetentný aj na vyjadrenie tých najnáročnejších situácií človeka. 

Summary  

Authorship and subjectivity have been intriguing phenomena both for philosophy as well 

as for literature and between 1960s and 1990s literature got under strong influence of new 

philosophical challenges of poststructuralism. The impact was not only on writing itself but also 

on literary criticism and other scientific approaches towards literature. Among key question of 

the period we can find questions of “what is an author”, “what brings a death of an author” or 

“how subject is represented in the process of writing and reading”. Despite this numerous group 

of authors there is another group of writers, mostly poets, whose concentration is on an opposite 

phenomenon, physical and mental embodiment of an author within a text. These poets show 

even great impact of an outer cause that presses no only to reveal that an author and a subject are 

in a way the same entity but that there gets to splitting their integrity. This inner 

depersonalization is in order to examine their present state or to protect themselves from more 

severe damages. All in all, the new notion on the very matter (an author and a subject 

relationship) re-introduced by poststructuralist philosophy set new rules and in many ways 

inspired literature and literary criticism. 
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„Jetzt, da ich tot bin, kann ich endlich meine Autobiographie 

schreiben.“….“Es ist die Tote, die erzählt.“ 

(Susanne Taubes: Scheiden tut weh. Aus dem englischen Original Divorcing, 

1969, übersetzt von Nadine Miller. München 1995, s. 201, 203.) 

 

„Der Tod, der mir alles nahm, gab mir im Gegenzug ein deutliches 

Erinnerungsvermögen…“ 

(Maria Rybakova: Die Reise der Anna Grom. Eine Liebesgeschichte. Aus dem 

russischen Original Anna Grom i jeje prizrak, Moskau 1999 ins Deutsche 

übersetzt von Dorothea Trottenberg. Berlin 2001, s. 10.) 
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Citáty, vybrané jako motto k této studii, jsou sice tou nejzjevnější paralelou 

mezi oběma romány, avšak zdaleka ne jedinou. Základní spojnicí mezi oběma je 

kromě smrti narativního subjektu jako počátečního bodu vyprávění již samotné 

téma emigrace, popř. migrace, kolísání mezi identitou a alteritou a v neposlední 

řadě umělecký obraz lidského vědomí ve „třetím prostoru“ mezi životem a smrtí. 

V předkládané studii půjde především o to, nalézt nejvýraznější paralely mezi 

oběma díly (podrobnější analýza obou románů včetně jejich hlubšího 

filozofického pozadí bude předmětem další autorčiny studie). 

1. Biografické pozadí románů a jejich autorky 

Román Divorcing vychází v roce 1969 v New Yorku. Jeho autorka Susan 

Taubes spáchala měsíc poté ve věku jednačtyřiceti let sebevraždu. Tato 

mimořádná, avšak v době svého života téměř neznámá spisovatelka,1 pocházela 

z Budapešti (narodila se v roce 1928) a byla dcerou psychoanalytika Salomona 

Sándora Feldmanna (1889–1973). Již v dětství pociťovala rozpolcenost mezi 

židovsky ortodoxním měšťanským prostředím v rodině z otcovy strany (jeho 

povolání psychoanalytika v románu působí jako dekonstrukce odvěkých 

židovských rituálů a je dozajista pendantem k vědeckému výzkumu mýtů a rituálů 

autorčina exmanžela Jacoba Taubese) a mezi feministickým intelektuálně-

                                           
1 S. Weigel, Ch. Pareigis i T. Macho (přesné bibliografické údaje přinášíme postupně níže) 
shodně uvádějí, že ve známost vešla díky svému manželovi, „kontroverznímu“ religionistovi, 
Jacobu Taubesovi. Za svého života publikovala pouze analyzovaný román a několik kratších 
povídek – Helen Theinová uvádí texty The Starks, 1965 a The Patient, 1966 – ; další povídka 
Debriefing vyšla až posmrtně. Uvedenými texty se podrobněji zabývala pouze Theinová (srov. 
THEIN, H. Das Rätsel um Susan Taubes – eine Spurensuche. Zeitschrift für Religions - und 
Geistesgeschichte, 2007, Nr. 4, s. 371–386). Jak vyplývá z její analýzy, jedná se  
o psychologické kratší prózy, které znázorňují buď vypjaté existenciální situace, nebo stav 
lidského vědomí v hraniční situaci. Dle mého názoru se v těchto textech zjevně odráží vliv 
psychoanalytického vidění, které sice Taubesová kritizovala (srov. WEIGEL, S. Literatur als 
Voraussetzung der Kulturgeschichte. Schauplätze von Shakespeare bis Benjamin. Kapitola 
Zwischen Religionsphilosophie und Kulturgeschichte. Susan Taubes zur Geburt der Tragödie 
und zur negativen Theologie der Moderne, 127–145, zde s. 129), avšak jejím dílem se táhne 
jako červená nit. 
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anarchistickým živlem své matky Jozefy Margarity, roz. Ripperové (1899–1981), 

v roce 1948 podruhé provdané Batori, v USA pak změna jména na Marion Batory. 

(Ostatně vztah mezi rodiči i svůj vlastní vztah k nim, především pak k matce, 

zobrazuje Taubesová ve třetí části svého románu.) Literární talent zdědila  

S. Taubesová snad právě po své matce, která si po celý život psala deníky 

(bohužel se ztratily ve zmatcích poválečného období – pokud můžeme opravdu 

vycházet z výpovědi v románu Divorcing). 

 Autorka románu Anna Grom i jeje prizrak,2 Maria Rybakovová, se narodila 

více než o čtyřicet let později (v roce 1973), avšak i ona pochází z intelektuálního 

prostředí východní Evropy a i ona je poznamenána (dodejme, že evidentně 

šťastněji) intelektuálním dědictvím z otcovy i matčiny strany: jejím dědečkem byl 

jeden z nejznámějších spisovatelů období přestavby, Anatolij Rybakov, a její 

matka Natalija Ivanovová je známou literární teoretičkou a kritičkou. Téma 

židovského původu je pak i v románu Rybakovové sice jen jedním z bočních 

témat, avšak určitou roli hraje také. 

 Susan Feldmannová je nucena spolu se svým otcem v roce 1939 emigrovat 

do USA (její matka, s otcem rozvedená, zůstává v Budapešti; všimněme si 

stigmatu rozvodu, které lpí na matce stejně jako na její dceři). Susan se tedy stává 

emigrantkou, jejíž nedobrovolný status však v poválečných letech mění na 

dobrovolný status migrantky3 a spolu se svým mužem, po rozvodu pak sama, žije 

střídavě v Paříži, Jeruzalémě a USA. Nastupuje vědeckou dráhu4 a je autorkou 

                                           
2 Protože se mi doposud nepodařilo získat ruský originál, který se nevyskytuje ani v jedné 
z českých knihoven, a na ruském knižním trhu bylo hledání rovněž bezvýsledné, pracuji 
s německým překladem románu M. Rybakovové. 
3 O změně „emigračního“ statutu na „migrační“ píše i v souvislosti s románem M. Rybakovové 
rakouská badatelka Eva Hausbacherová, která vychází ve své analýze ponejvíce z teorie tzv. 
postkoloniálních studií. Srov. HAUSBACHER, E. Poetik der Migration. Transnationale 
Schreibweisen in der zeitgenössischen russischen Literatur, např. s. 30–37, nebo tamtéž oddíl Poetik 
der Migration, s. 107–144. 
4 S. Taubesová studovala filozofii na Bryn Mawr College, doktorské studium, jež zčásti 
absolvovala i na pařížské Sorbonně, ukončila v roce 1956 na Radcliffe College Harvard 
University. Poté odborně působila na Princeton University a na katedře sociologie  
a religionistiky na Columbia University, kde později pracovala i jako kurátorka Bushovy sbírky 
a archivu. (Profesor filozofie Wendel T. Bush, 1866–1941, vydavatel časopisu Review of 
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několika religiózně-filozofických studií.5 Kromě mateřštiny si osvojila angličtinu 

natolik, že se stává jejím nejen komunikačním, ale i literárním jazykem, a částečně 

i němčinu6 (o čemž svědčí i dostupné úryvky z její korespondence).7 Zájem  

o němčinu je dán zájmem Taubesové o německou filozofii, avšak zajisté také tím, 

že si ji jako vědecký jazyk vybral její manžel, Jacob Taubes.8 Po rozvodu se pak 

                                           
Philosophy; údaje srov. THEIN, s. 375). 
5 Taubesová se zabývala především filozofií F. Nietzscheho, M. Heideggera a pracemi  
S. Weilové. Podobně jako S. Weilová byla zastánkyní moderní recepce gnóze jakožto učení  
o dualismu dobra a zla a o možnostech lidské existence mezi těmito póly. V jejím myšlení se 
proplétá filozofie s náboženstvím a ústí do tzv. negativní teologie (srov. WEIGEL 2004, s. 127), 
v jejímž rámci hledala Taubesová spojnice mezi gnostickým myšlením a jeho recepcí  
u Heideggera či Weilové. K jejím hlavním vědeckým dílům patří esej The Nature of Tragedy, in 
The Review of Metaphysics VII (1953), 2 Issue No. 26, s. 193–206; The Gnostic Foundations of 
Heidegger´s Nihilism, in The Journal of Religion XXXIV (1954), 3, s. 155–172; The Absent 
God, in The Journal of Religion XXXV (1955), 1, s. 1–16; The Riddle Of Simone Weil, in 
Exodus 1 (1959) 1, New York, s. 55–71 (rukopis pochází patrně z roku 1956). Doktorská 
disertace nesla název The Absent God. A Study of Simone Weil. On the Religious use of Tyranny. 
Kromě dalších menších studií se Taubesová zabývala i africkými mýty: vydavatelka knih 
African Myths and Tales, New York 1963 a The Storytelling Stone. Myths and Tales of the 
American Indians, New York 1965. H. Theinová ve své studii upozorňuje na to, že její vědecká 
díla se liší i podle toho, jakým příjmením, příp. pseudonymem je podepsala (např. studie  
o Indiánech podepisovala dívčím jménem Feldmann, svá ústřední díla analyzující gnostické 
prvky v učení moderních filozofů podepisuje jako Taubes a u studie o Heideggerovi  
a gnosticismu přidává „gnostický“ pseudonym „Anima“). 
6 O její znalosti němčiny píše i H. Theinová na s. 374, když upozorňuje na četné německé 
sekundární prameny v odborném díle. 
7 Srov. PAREIGIS, Ch. „Creation is always violent“. Susan Taubes an Jacob Taubes, Zürich, 4. 
April 1952. Trajekte 8 – Zur Kritik der Gewalt, Oktober 2007, Nr. 15, s. 6–15. Korespondence 
S. Taubesové je součástí jejího archivu, uloženého od roku 2003 v Zentrum für Kultur- und 
Literaturforschung v Berlíně. V současnosti je archive zpracováván a postupně vychází 
editovaná korespondence. Prozatím vyšel první díl Susan Taubes. Die Korrespondenz mit Jacob 
Taubes 1950–1951. Herausgegeben und kommentiert von Christina Pareigis unter Mitarbeit von 
Almut Hüfler. München: Fink Verlag, 2011. 368 s. ISBN 978-3-7705-5181-1. K problematice 
zpracování archivu S. Taubesové viz PAREIGIS, Ch. Susan Taubes – Bilder aus dem Archiv. 
Trajekte 10 – Aus Berliner Archiven, April 2010, Nr. 20, s. 23–29 či WEIGEL, S. 
Hinterlassenschaften, Archiv, Biographie. Am Beispiel von Susan Taubes. In FETZ, B. – 
SCHWEIGER, H. (Hg.). Spiegel und Maske. Konstruktionen biographischer Wahrheit. s. 33–48. 
8 Jacob Taubes se narodil ve Vídni roku 1936, zakrátko nato se rodina přestěhovala do Zürichu. 
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Susan věnuje primárně literatuře a divadlu – S. Weigelová se domnívá, že její 

odchod z akademické scény byl zapříčiněn právě i jejím rozvodem s význačným 

religionistou Taubesem, avšak H. Theinová tento fakt nahlíží jako součást 

přirozeného vývoje osobnosti S. Taubesové. Důvody jejího dobrovolného 

odchodu ze života nejsou přesně známy: její tělo bylo nalezeno ve vlnách 

Atlantického oceánu a identifikováno až po několika dnech. Jak uvádí  

H. Theinová v citované studii, na přání Susan Taubesové byl i její prach rozptýlen 

v Atlantickém oceánu. Příznačné tedy je, že se její pozůstatky nacházejí také ve 

„t řetím prostoru“, a živlu příznačném pro heterotopii lodě dle Foucaulta (jak ji 

nalezla v románu Rybakovové Eva Hausbacherová v citované monografii). Její 

smrt bývá považována za „dokončení románového projektu“9 a její román se jeví 

v tomto kontextu jako životní i umělecká „závěť“, avšak S. Weigelová vyslovila 

dokonce i hypotézu, že by sebevražda S. Taubesové mohla souviset i se zdrcující 

kritikou románu10 – pak by ovšem Divorcing nebyl doslovnou realizací 

gnostického intelektuálního programu, nýbrž pouze jeho efektním „ozvláštněním“.

 Maria Rybakovová podobně jako Susan Taubesová zvolila status migrantské 

autorky i vědkyně.11 Obě tedy do jisté míry překračují či posouvají hranici mezi 

                                           
V roce 1963 byl povolán jako řádný profesor na Freie Universität v Berlíně, kde zemřel roku 
1987. Jeho nejznámějším dílem je Abendländische Eschatologie, poprvé vydaná v Bernu roku 
1947. Ostatně právě pociťování eschatologického momentu jako metafory pro poválečné období 
je typické i pro Susan Taubesovou. 
9 Srov. WEIGEL, S. Hannah Arendt und Susan Taubes. Zwei jüdische Intelektuelle zwischen 
Europa und den USA, zwischen Philosophie und Literatur. In HUML, A. – RAPPENECKER, 
M. (Hg.). Jüdische Intelektuelle im 20. Jahrhundert. Literatur- und kulturgeschichtliche Studien, 
s. 133–149.  
10 Srov. tamtéž, s. 134. 
11 K jejímu životopisu i vztahu k různým kulturám, mezi nimiž cestuje, srov. HAUSBACHER, 
s. 181–183. M. Rybakovová studovala v letech 1994–1996 klasickou filologii na moskevské 
státní univerzitě, poté pokračovala v Německu na Humboldtově univerzitě a studium ukončila 
v roce 2004 doktorátem na Univerzitě v Yale. Její závěrečná práce nese název The Child-
snatching Demons of Antiquity: Narrative Traditions, Psychology and Nachleben. Ph.D.thesis, 
Yale University 2004. Pracovala střídavě v Německu, Švýcarsku, Thajsku, Číně, kde vyučovala 
latinu. V roce 2005 získala stipendium jako writer in residence na Bard College, do roku 2006 
přednášela na univerzitě of California (Long Beach) na téma „Word and Nationality: Tolerance 
in Post-Soviet Literature“. Od podzimu roku 2007 vyučuje na San Diego State University. 
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literaturou a její recepcí, případně reflexí, a u obou se téma jejích děl stává 

uměleckým prostředkem: je jím recepce dávných kultur, případně antické 

filozofie, (u S. Taubesové pak gnostické učení a jeho recepce v první třetině 20. 

století). Romány obou autorek jsou do jisté míry i obrazem kulturního „třetího“ 

prostoru mezi Východem a Západem, odrážejí dobové filozofické diskuse  

(u S. Taubesové ovšem mnohem výrazněji) i vlastní vztah k filozofii (u Taubesové 

vyvstává filozofie z jejího románu explicitně, u Rybakovové pak nacházíme spíše 

implicitně ukrytý obraz recepce filozofického myšlení). 

 Na tomto místě ještě uděláme malou odbočku. Mohli bychom totiž vyslovit 

hypotézu o skrytém intertextu Taubesové v románu M. Rybakovové – zvláště 

v jeho první části, v níž je paralel a shod více, než by na první pohled mohl 

připustit shodný výchozí kontext obou autorek.  

 Čistě teoreticky je to možné: román S. Taubesové se v německém překladu 

objevil v roce 1995. V té době pobývala M. Rybakovová v Berlíně a vzhledem k tomu, 

že román byl v intelektuálních a literárních kruzích jistě znám, můžeme předpokládat, 

že jej četla. Její „přízrak Anny Gromové“ pak vychází o čtyři roky později – v roce 

1999. Již úvodní scéna výrazně připomíná počátek románu Divorcing. 

 
„Du lebst – ich bin tot.“ 
„Am Tag vor meiner geplanten Abreise […] habe ich mich in meinem Zimmer erhängt. […] 
Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal in einem so scheusslichen Zustand sehen müsste: 
Meine Augen quollen hervor, meine Zunge war geschwollen und hing heraus. Ausserdem hatte 
ich vergessen, dass man beim Tod durch Erhängen unwillkürlich urinieren muss […]“ 
(RYBAKOVA 2001, s. 7–8) 

„Was nach dem Tod von uns bleibt, verfügt – zumindest jetzt, nach drei Tagen – über eine 
deutliche Erinnerung an alles, was uns je passiert ist, selbst wenn wir es länst vergessen hatten. 
[…] Ich erinnere mich an den Tod. Plötzlich wollte ich einen Rückzieher machen, um Hilfe 

                                           
Kromě „přízraku Anny Gromové“ je autorkou románů Bratstvo proigravšich (2005), Ostryj nož 
dlja mjagkogo serdca (2009) a Gnedič (román ve verších z roku 2011). Její povídky a básně 
vycházejí v ruských literárních žurnálech Družba narodov, Zvezda či Inostrannaja literatura, 
vydala i dva povídkové soubory (Tajna, 2001, Slepaja reč, 2006). Hybridnímu pojetí kultury 
migrace je věnován esej Šumit Tirrenskoe more (2002), jenž analyzuje opět E. Hausbacherová 
na s. 211–215 cit. knihy. V roce 2002 získala literární cenu „Evrika“, v roce 2003 „Sergej 
Dovlatov Award“ za nejlepší ruskou krátkou povídku. Její texty jsou přeloženy do němčiny, 
angličtiny, španělštiny a francouzštiny. ˂http://ru.wikipedia.org/wiki.˃  [14.06. 2012]. 
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rufen, wenigstens noch einmal Atem schöpfen. […] Doch ich konnte vom anderen Ende des 
Zimmers aus meinen Körper sehen. Ich erinnerte mich an alles, und ich wusste alles, was in 
dreiundzwanzig Jahren mit ihm geschehen war. Da begriff ich, dass ich gestorben war. Ich war 
weder beunruhigt noch verwundert – anscheinend sterben auch die Gefühle, wenn der Körper 
stirbt. Wäre mir die Fähigkeit zur Freude geblieben, hätte ich mich darüber gefreut, dass ich 
mich in diesem neuen Zustand an Dich erinnern und Dir Briefe schreiben kann…“ 
(RYBAKOVA 2001, s. 8–9) 

 

„Ja, ich bin tot. Schon als ich ankam, wusste ich, dass ich tot bin, aber ich wollte es nicht als 
erste sagen.“ 

„Ich starb an einem Dienstagnachmittag, von einem Auto überfahren, als ich gerade die Avenue 
George V überquerte. Es regnete stark. Ich kam gerade vom Friseur. Dem Verkehr nach zu 
urteilen, […] muss es kurz vor achtzehn Uhr gewesen sein. Ich entdeckte ein freies Taxi, winkte 
ihm zu. Ich trat vom Bordstein und versuchte nach Möglichkeit, die Strasse zu überqueren. […] 
Ich stürzte drauf. Ich wurde auf die Mitte der Fahrbahn geworfen und sofort überfahren.“ 
(TAUBES 1995, s. 13–14)  

 

„Es geschah so plötzlich, ausserdem dachte ich gerade an etwas anderes. Aber mit ziemlicher 
Sicherheit bin ich tot. Es steht in der Zeitung.12 Der Arztbericht liegt bei der Polizei auf dem 
Schreibtisch, […] und das Gefühl, wie mein Kopf vom Rumpf gerissen wird, lebt noch nach. 
Mein Körper wächst ins Unermessliche, Billionen von Zellen sind plötzlich freigesetzt, dehnen, 
beschleunigen, drängen sich jubelnd, eilen zu den sieben Toren von Paris hinaus: […] die 
Finger meiner ausgestreckten Arme tauchen ein in die Wälder von Boulogne und Vincennes.“ 
(TAUBES 1995, s. 14) 

 
Nicméně opusťme pole spekulací; ať tak či onak, Maria Rybakovová 

zpracovává podobný zážitek, který je katalyzátorem celého díla a k podobnosti 

obou textů mohla vést i určitá vnitřní podobnost autorek. Nejblíže k pravdě by 

mohla být snad domněnka, že román Taubesové mohl být jedním z tvůrčích 

impulsů pro Rybakovovou, avšak na prostoru jejího románu začal žít svým 

samostatným životem. Dodejme také, že román Taubesové je mnohovrstevnatější 

a složitější, zatímco postupy Rybakovové místy připomínají spíše sentimentální 

román o lásce (navozený již epistolární formou) a místy tíhne dle mého soudu 

                                           
12 Oznam o smrti S. Taubesové se skutečně objevil v novinách! Srov. WEIGEL 2003, s. 133.  
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k efektu románu kolportážního, připomínající v některých detailech postupy 

rakouského spisovatele Johannese Maria Simmela. 

 V každém případě však máme co dočinění s pozoruhodnou paralelou vnímání 

bytí v „meziprostoru“ kulturní identity. 

2. Syžetové a kompoziční paralely, narativní rovina 

 V obou případech je narativní linie vedena z pozice „mrtvého“ subjektu, 

který díky překročení hranice mezi pobytem a jeho ukončením získal možnost 

vyprávět. Sice nepřímo, avšak přesto spojuje oba narativní subjekty sebevražda: 

narativní subjekt Marie Rybakovové, Anna Grom, svůj život dobrovolně končí 

z nešťastné lásky; narativní subjekt Susan Taubesové, Sophie Blind,13 umírá 

náhodně pod koly auta; láska zde ovšem hraje nikoli nepodstatnou roli – Sophie 

právě spěchala za svým tajuplným milencem Ivanem (ostatně hned v úvodu se máme 

právo domnívat, že její milý spáchal sebevraždu oběšením; právě v konfrontaci 

s románem Rybakovové získává tento detail na významu; důležitou roli hraje  

u Taubesové i médium dopisu). Autorka sama o něco později dobrovolně ukončuje 

svůj život – a někteří badatelé v tomto aktu vidí manifestaci „tragédie vlastního já“.14 

Sebevražda je tedy implicitně přítomna i v textu Taubesové. 

 Prostorem, který umožňuje realizaci narativního procesu, se v obou 

případech stává imaginární prostor vzpomínky.15 Vzpomínka tak v sobě zahrnuje 

celý život, který se v obou případech odvíjí v posloupnosti smrt-život-smrt.  

                                           
13 Jedná se snad o aluzi na jméno autorky, jež se z „hluché“ (taub) stala „slepou“ (blind)?  
A stává se snad po své fyzické smrti zřící? Problematikou jména narativního subjektu a jeho 
hrou se čtenářem i jazyky se zabývá i H. Theinová v citované studii na s. 374. I když určitou 
biografickou i lingvistickou hru autorka připouští, upozorňuje však na předtím opomenutý fakt, 
že „Blind“ bylo dívčí jméno matky Jacoba Taubese. 
14 Srov. WEIGEL 2003, s. 141. 
15 Fenomén vzpomínky (antické anamnésis) se stává v posledních letech nově interpretovanou 
kategorií. Vzpomínka jako imaginární třetí prostor, spojující minulost s přítomností, umožňuje 
uměleckou reinterpretaci nejrůznějších historických a společenských klišé a mýtů či kolektivních 
zážitků, které jsou nyní vnímány skrze prizma osobního prožitku. Z bohaté literatury jmenujme 
alespoň: ASSMANN, A. Errinerungsräume. Formen und Wandel des kulturellen Gedächtnisses. 
München: C. H. Beck Verlag, 1999. 424 s. ISBN 3-406-44670-1; MEHNERT, E. (Hg.). 
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Sophie Blind vypráví víceméně chronologicky, ovšem s malými odchylkami: 

od smrti přechází ke stigmatizujícímu společnému soužití s manželem Ezrou 

vrcholícímu rozvodem (tyto peripetie v sobě odrážejí složitý intelektuální  

i erotický vztah manželů Susanne a Jacoba Taubesových). Scénu rozvodu 

charakterizuje S. Weigelová jako surrealistickou a právě v ní se podle ní nachází 

klíč k dílu jako k antirománu.16 Léta následující po rozvodu pak zahrnují celý 

řetězec milostných dobrodružství, proplétajících se starostmi o děti, mísí se zde 

rovina reálná s imaginární, ve které můžeme tušit stavy vědomí vyvolané (snad?) 

psychofarmaky, obrazy intelektuálních debat, ukrytou polemiku 

s psychoanalýzou, odrážející vztah k otci. Stigma rozvodu a obava ze ztráty 

soukromí („…vše je veřejné…17) pak vrcholí v paranoidních scénách, kdy se 

běžná životní situace stává hrozbou psychiatrické kliniky.18 Ve druhé části románu 

pak Sophie vypráví ságu své rodiny, popisuje své dětství, emigraci a pokračování 

života v migračním prostoru. Zde se postupně obě roviny spojují a závěr 

vyprávění patří scéně, která předchází smrti Sophie.  

 Implicitním adresátem je veřejnost – ta, která bere Sophii soukromí a k níž se 

dostala prostřednictvím svého manžela. Této veřejnosti je určena dekonstrukce 

rituálu, kterým se stává Sophiin rozvod, pohřeb i svatba.  

                                           
Landschaften der Erinnerung. Flucht und Vertreibung aus deutscher, polnischer und tschechischer 
Sicht. Frankfurt/M. u.a.: Lang Verlag, 2001, 464 S. ISBN 3-631-35735-4; EICKELKAMP, R. Reise 
– Grenze – Erinnerung. Spuren des Verschwindens und die Erfindung der Wirklichkeit in 
ausgewählten Texten Michel Tourniers. Heidelberg: Winter, 2008. 299 s. ISBN 978-3-8253-5469-5; 
Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. Hrsg. Von 
Matthias Weber, Burkhard Olschowsky, Ivan Petranský, Attila Pók, Andrej Przewożnik †. 
Oldenburg Verlag, 2011. 388 s. ISBN 978-3-486-70244-6; Europäische Erinnerungsorte 1. Mythen 
und Grundbegriffe des europäischen Selbstverständnisses. Herausgegeben von Pim den Boer, Heinz 
Duchhardt, Georg Kreis, Wolfgang Schmale. Oldenburg Verlag, 2011. 350 s. ISBN 978-3-486-
70418-1. 
16 Srov. WEIGEL 2003, s. 135. 
17 Tento výrok vykládá S. Weigelová jako doklad opozice „veřejného“ a „skrytého“ autorství  
S. Taubesové: její publikace upadnou v zapomnění, ale její soukromí bude již navždy majetkem 
veřejnosti: „Ich habe nichts Persönliches anzugeben, alles über mich ist öffentlich“. Srov. WEIGEL 
2003, s. 137–138.  
18 Můžeme v těchto momentech snad spatřit narážku na skutečný psychický stav autorky? 
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 Maria Rybakovová volí tradičnější a kompozičně mnohem uspořádanější 

postup. Její vypravování má formu třiceti osmi dopisů adresovaných objektu 

nenaplněné Anniny lásky, Ulrichovi von Willamowitz, jenž je explicitním 

adresátem. Anna vypráví vzestupně: od smrti přeskakuje ke svému dětství, 

pokračuje svým odchodem do Německa, líčí svůj vztah k Ulrichovi a opětně končí 

u smrti. Vyprávění se uzavírá těsně před přechodem Anniny duše přes řeku 

zapomnění. Dochází dokonce i ke zpětné vazbě – Ulrich sám Anně píše dopis po 

seanci, kdy byl vyvolán její duch. 

 Obě autorky používají dějové vsuvky, v nichž jsou vyprávěny paralelní 

příběhy. U Sophie Blind jsou všechny soustředěny k vlastnímu „já“ a dotýkají se 

z velké části jejích kořenů a její rodiny (tento postup by potvrzoval vývod  

S. Weigelové o „tragické inscenaci vlastního já“). Anna Grom spíše rozvíjí 

příběhy postav ze svého okolí z doby svého života i z doby po fyzické smrti – 

všechny mají dokreslovat osudový kruh, ve kterém se Anna pohybuje a všechny 

jsou spíše jejími nešťastnými duchovními dvojníky (doc. Schmidt či tajuplný 

kormidelník z říše mrtvých Sempronius). 

 Pro realizaci syžetu je v obou případech určující topos cesty. Obě dvě ženy 

jsou neustále v pohybu, který neustává ani po fyzické smrti. Své putování mezi 

kulturami si sice obě dvě zvolily víceméně svobodně, avšak tato dobrovolně 

přijatá alterita neodpovídá na hlavní otázky a nepřináší uspokojení.19  

 V obou dílech se setkáváme s motivem ,návratu domů’. Místo toho cestuje po 

Německu a podniká cestu do Řecka a stejně tak se Sophie Blind převážně 

pohybuje mezi Paříží a New Yorkem. Nikde nevzniká pocit domova, Sophie Blind 

místo toho neustále nově buduje a znovu rozebírá nájemní byty, častý je motiv 

zavazadel.20 I Anna Grom neustále mění byty a úporně se je snaží vymalovat  

a uvést do pořádku. Tato snaha po domově neustále koliduje s minimálním počtem 

osobních věcí (před svou sebevraždou je všechny popořádku zlikviduje; výčty 

                                           
19 K aspektu ,unhomeliness of home’ dle H. K. Bhabby (místo uvnitř každého kulturního systému, 
v němž se „usazuje“ kultura Jiného) a možnosti jeho výskytu v románu M. Rybakovové viz 
HAUSBACHER, s. 197. Explicitně pozitivní postoj k mobilitě u M. Rybakovové, jak jej 
charakterizuje E. Haubacherová, se z mého pohledu obrací v existenciální vykořeněnost. 
20 Motiv zavazadel je možno vyložit i jako emblém emigrace – srov. motiv neustálého 
neuspokojujícího pohybu, jak jej uvádí Hausbacherová na s. 35 citované knihy.  
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osobních předmětů se vyskytují i u Sophie Blind); neustálá fluktuace mezi byty se 

stává hlavní podstatou jejího života. 

Tezi o „pozitivně pojaté ženské mobilitě“, kterou vyslovila v souvislosti 

s analýzou románu Rybakovové Eva Hausbacherová,21 v mnohém platí i pro 

spirálu – či kruh? – pohybu Sophie Blind. Motiv pouti, který je spojen s ženskou 

formou erósu, je nepřehlédnutelnou paralelou mezi oběma díly. 

 Obě ženy jsou sexuálně velmi aktivní a na prostoru vyprávění se oddávají 

mnoha milostným dobrodružstvím. Ty u nich však částečně fungují i jako moment 

poznání cizí kultury (obzvláště výrazně u Anny Gromové), částečně jako snaha  

o přežití a potvrzení vlastní existence skrze fyzický prožitek. Jak se však později 

ukazuje, existence je možná i v jiném prostoru než pozemském, což u obou 

románů odkazuje k filozofii gnosticismu. 

 V románu Susan Taubesové tvoří zvláštní vrstvu intimní vztah s manželem  

a otcem jejích tří dětí, Ezrou, který v sobě spojuje – tak, jako ve skutečnosti Jacob 

Taubes – „éros a intelekt“.22 Pro zajímavost uvedu jednu z milostných scén, která 

hraničí s perverzí a zároveň v sobě odráží hlubší kulturní podtext. Jedná se  

o scénu, kdy Ezra požaduje po Sophii, aby do jeho análního otvoru pronesla 

Otčenáš. Sophie však místo toho přednese židovskou modlitbu. 
 

„Sie sollte eine heilige Hure für mich sein. Sie war in den Augenblicken der völligen 
Erniedrigung ganz fantastisch. […] Einmal nachts, als sie das Hochamt der Fellation ausführte, 
befahl ich ihr, das Vaterunser in mein Arschloch hineinzusagen. Oder wenigstens ein Ave 
Maria. Statt dessen begann sie das „Shema Yisrael“ durch meine Gedärme zu brüllen. Ich hielt 
es nicht aus. Ich hielt es nicht aus. ,Schäm dich’, sagte sie, ,anderer Leute Religion zu 
verlästern. Ist denn deine eigene nicht heilig genug?’“ (s. 186) 
 

                                           
21 E. Hausbacherová v návaznosti na Karin Sarsenovou nově traktuje na s. 201–205 fenomén tzv. 
ženské mobility: zatímco dříve bylo „dobývání“ prostoru provázené erotickou aktivitou domíniem 
mužských protagonistů (počátek nacházíme v Homérově Odyssei) a ženská erotická aktivita byla 
nálepkována negativně pojatým termínem prostituce, je dnes volný pohyb po prostoru i z erotického 
hlediska vlastní i ženským subjektům. Hausbacherová v této souvislosti upozorňuje i na tradiční 
ruskou stigmatizaci ruských emigrantech jako prostitutek – „ženské“ Rusko se prodává 
„mužskému“ Západu. Srov. i SARSENOV, K. Kann denn Reisen Sünde sein? Drei Romane über 
mobile Frauen. Osteuropa 56, 2006, Nr. 6, s. 123–138, zde s. 124.  
22 Tento fakt vyčetla z jejich vzájemné korespondence Ch. PAREIGIS, 2007, s. 9.  
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Vztah obou partnerů k židovství a křesťanství je součástí filozofických  

a kulturních diskusí poválečné doby; to, jak se odrazil v daném díle, chceme 

analyzovat v jiné studii. 

 Společný je v obou dílech jeden osudový muž: u Sophie je to poněkud tajuplná 

postava Ivana,23 na cestě za nímž Sophie umírá pod koly automobilu,  

u Anny Gromové již mnohokrát zmíněný Ulrich von Willamowitz. V obou případech 

se jedná o osudové, avšak nerealizovatelné a nerealizované spojení; ačkoli tělesně se 

Sophie s Ivanem stýká, neodvažuje se, jak vyplývá z fragmentů rozhovorů, pro trvalý 

vztah v jedné zemi. Zároveň je jejich vztah líčen zcela jinak, než přechodné vztahy 

s kolegy Ezry či účastníky vědeckých kongresů – podobně jako u Anny Gromové, 

ústí tento vztah do plného „zajetí“ duše i těla.24 Zde je to však evidentně Ivan, který 

nenaplněnou láskou trpí (podobně jako u Anny Gromové se smutek z nenaplněného 

vztahu mísí se smutkem po vlasti) a jak jsme již naznačili, oběšený muž v pokoji, do 

nějž se po smrti Sophie dostává, je patrně právě on.  
 

„Jetzt erkennt sie die Gestalt eines Mannes, erinnert sich an den Schmerz, der sie zerriß, 
den ihr Körper nicht erwartet hatte – ist er ihr Liebhaber?-, im Mantel steht er an ihrem Bett, 
sie fragt sich, ob sie wie eine Wilde gebrüllt hat, […].“ 
„Die Form des Mannes ist verschwommen, eine dunkle leblose Masse, die ein weing pendelt; 
jetzt erblickt sie das Weiß seiner nackten Sohlen – er hat sich erhängt!“ (Taubes 1995, s. 9–10). 
 
 Nemožnost realizace šťastného duchovního i fyzického spojení partnerů je dána 

nemožností překročit určitou kulturní hranici, ale zároveň je dána také samotným 

fenoménem migrace či emigrace a nemožností ukotvení, nalezení identity a domova.  

V obou dílech hraje důležitou roli Německo či německá kultura jako médium 

filozofického myšlení. Kromě filozofického podtextu, který je v románu Taubesové 

implicitní, jsou menší části textu psány německy,25a autorka tak vytváří napětí mezi 

reflexí Německa jako zemí evropského filozofického dědictví a jako zemí 

odpovědnou za utrpení Židů za druhé světové války. Susan i Jacob Taubesovi 

                                           
23 Obě knihy spojuje tedy i motiv Ruska – u Taubesové nedořečený, pouze naznačený. Její milý Ivan 
je patrně ruským emigrantem. Tedy důležitý odkaz na další zemi, jíž se stala emigrace osudem. 
24 K tomuto momentu v románu Rybakovové viz HAUSBACHER na s. 208. 
25 I vzájemná korespondence s Jacobem Taubesem je částečně v němčině. Srov. PAREIGIS 
2007, 2011. 
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vnímali ovšem německou kulturu jako inspirativní prostředí, kterému oba dva 

věnovali převážnou část svého vědeckého života. 

V románu Taubesové tedy můžeme nacházet aluze na její chápání Heideggerovy 

filozofie i výše zmíněné „negativní teologie“, jak se projevuje v recepci gnostických 

směrů. U Rybakovové je tato filozofická vrstva mnohem jednodušší; napětí mezi 

německou a ruskou kulturou je převážně vytvářeno na bázi šablonovité migrantské 

zkušenosti (práce „na černo“, neuctivé chování zaměstnavatelů, často i ve vzájemném 

vztahu „migrant“ – „migrant“ – turecký zaměstnavatel a ruská pracovní síla), filozofie 

proudí do jejího díla spíše jen v povrchní vrstvě. Tam, kde je u Taubesové Heidegger 

skryt v samotné kompozici myšlenek a obrazů, vystupuje u Rybakovové otevřeně 

v rozhovoru mladých pseudointelektuálů. Co ale spojuje oba romány v tomto směru 

daleko více, je přítomnost dávné kultury, která může spojovat minulost s přítomností  

i budoucností. Tou je u Rybakovové obecně klasická filologie jako obor zabývající se 

„mrtvými jazyky“. Gnostický model pouti duše je pak podle mého úsudku přítomen již 

v samotném schématu pouti hlavní postavy od pozemské trýzně do světla – zde se 

Rybakovová mnohem názorněji přidržuje původního gnostického schématu, nežli je 

tomu v estetickém pojetí Taubesové.26 V obou případech však hraje toto učení roli 

tranzitního prostoru.27  

Summary 

This study deals with the parallels between two novels that are separated by almost 40 
years. The first novel came out in New York in 1969. Its author is Susan Taubes, an American 
religious studies scholar, philosopher, actor and writer of Jewish and Hungarian origin, whose 
life was marked by prewar emigration and postwar migration. The second novel came out in 

                                           
26 Thomas Macho rozlišuje v novodobém pojetí gnosticismu mezi několika typy: okultistickým, 
ideologickým, nábožensko-filozofickým a esteticko-literárním. Srov. MACHO, T. Moderne Gnosis? 
Zum Einfluß Simone Weil auf Jacob und Susan Taubes. In FABER, R. – GOODMAN-THAU, E. – 
MACHO, T. (Hrsg.). Abendländische Eschatologie. Ad Jacob Taubes, s. 545–560, zde s. 545. Na 
základě této klasifikace si dovoluji přiřadit román Taubesové právě k esteticko-literární reflexi 
gnostického myšlení ve druhé polovině 20. století. 
27 Jeho podrobné analýze a uměleckému zobrazení v obou románech bude věnována autorčina 
rozsáhlá studie připravovaná v rámci výzkumného projektu „Literatur und Wissen“, 
realizovaného ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i. 
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1999 in Russian (the German translation followed in 2001) and its author is Maria Rybakova,  
a classical philosopher and cultural studies scholar, writer and university professor. She, too, 
decided on life as an émigré from the latter half of the 1990s (at the time she wrote the novel 
under review she lived in Germany). 

The basic parallel between the books (apart from the authors' similar biographical 
backgrounds) is the narrative stance from the position of a dead person. The chief protagonists 
in both books, Sophie Blind in Taubes’, and Anna Grom in Rybakovas’, are dying, and their 
deaths become starting points of the narration. The transition to a different dimension enables 
them to recapitulate their lives and to narrate their life stories. Both cases involve an issue 
associated with the phenomenon of immigration and the depiction of the "third space" between 
the domestic culture and the receiving culture. 

Based on the biographical background to the novels and the subject and compositional 
parallels, as well as the narrative levels the study analyses the connections between the two 
works. These are primarily the phenomena of immigration, the vacillation between identity and 
alterity and the artistic image of human awareness in the "third space" between life and death. 
The author wishes to engage in a more detailed analysis of the philosophical context behind 
both novels (particularly gnosticism and its conception among the postwar Western European 
and American intelligentsia, Heideggers’ philosophy and its relationship to psychoanalysis and 
the deconstruction of the ritual) in some of her other studies.  
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Archetypální analýza a interpretace hudebního díla 
s mytologickým námětem 
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Archetypal Analysis and Interpretation of Musical Work  

with Mythological Subject 

 
Abstract: This paper is focused on layout of the basic methodological principles and general 
rules at analysis plus interpretation of a musical work with mythological theme. Interpretative 
resource is the theory of archetypes by Carl Gustav Jung and its application on area of musical 
art. Music and myth are comprehended like a mutually complementarity incommutable diction 
of the archetypal symbology.  
 
Key Words: Archetype, Carl Gustav Jung, Interpretation, Musical Work, Mythology. 
 
Contact: Department of Music Education, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Fráni 
Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, Czech Republic, e-mail: david.kozel@osu.cz 
 
Mytologickou naraci a auditivní výpověď hudebního proudu spojuje zachycení, 

zpracování, komunikační sdělení a interpretace lidské zkušenosti. Tato zkušenost 

je člověkem konstituována a transformována psychicky, kulturně, časově. 

Vzájemná provázanost obou sfér je zřejmá nejen blízkým charakterem obou 

zmíněných specificky formulovaných způsobů lidského vyjádření vnitřních 

psychických obsahů, procesů, vlastností, ale také střetáváním se v podobě 

hudebního díla, jež určitým způsobem reflektuje mytologický prvek v podobě 

námětu, symbolu, funkce, integrací mýtu do své struktury. Jsou to právě hudební 

skladby mytologického okruhu, ke kterým je nutno při jejich interpretaci 

přistupovat zvláštním způsobem, neboť se v nich prolíná prvek mytický a hudební 

– oba jsou navzájem neredukovatelné, a přesto souvztažné. Obecně chápeme 

mýtus jako symbolický jazykový obraz lidské psýché, stejně tak jako je hudba 

zvukovým (hudebním) obrazem téhož. Hudba je nepojmová, auditivní, mýtus je 

vázán na prelogické jazykové struktury, je mu také nasloucháno.  
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I přes nastíněnou odlišnost k zprostředkovaným homomorfním interakcím 

mýtu a hudby dochází na různých sférických úrovních. Spojuje je časový 

požadavek recepce, nutnost vyslechnutí celého příběhu nebo skladby před 

možností adekvátní responze individua, nemožnost vystoupení z proudu 

mytologické narace nebo hudby (uplývá stále dopředu) bez ztráty kontextu, 

smyslu, již uvedená auditivní vázanost, podněcování široce pojaté imaginace  

a procesu symbolizace (u mýtu je okruh navozovaných představ konkrétnější,  

u hudby značně uvolněný), v neposlední řadě je to vazba na univerzalismus 

vytváření obecných způsobů vyjádření reflexe lidské zkušenosti. Hudba a mýtus 

pak mohou interagovat na strukturální, sémantické a psychologicky funkční 

úrovni obou systémů.  

Specifické případy interpretace uměleckého díla nastávají v situaci, kdy 

hudební skladba svým názvem nebo zhudebňovaným textem odkazuje 

k mytologické látce. Interpretačním východiskem těchto hudebních skladeb může 

být konkrétní teorie, která si všímá zároveň samotné mytologie, vztahu mytologie 

a kulturních (hudebních) artefaktů, v případě její neexistence, nepropracovanosti 

apod., lze vytvořit aplikační podobu původně ryze mytologického typu. Tato 

problematika ústí do vstupního metodologického tázání distribuce kompetence 

mezi různými vědními obory a disciplínami k analýze a interpretaci mýty 

inspirovaných a mytických hudebních skladeb, stejně tak k vytvoření teoretického 

rámce, ve kterém se tyto činnosti mohou odehrávat. Výsledkem je citelný 

požadavek nutné interdisciplinarity1 a tímto i pluralistické metodologie v podobě 

postupů zvláště hlubinné hermeneutiky (analytické psychologie) a muzikologie 

(hudební sémiotiky).  

Různorodost interakcí mýtu a hudby je nutné systematizovat před vlastním 

započetím analýzy a interpretace a ujasnit si tímto i možnosti hermeneutických 

vstupů, účastnících se podmiňování naší činnosti. Ocitáme se totiž v odlišné 

situaci při interpretačním aktu, jestliže vnímáme mytickou hudební skladbu pro 

její zvukovou kvalitu, výraz…, nebo skladbu s mytologickým námětem bez vazeb 

na evokaci mytické hudební kvality. Navíc přirozeně vnášíme také kulturně 

                                           
1 Jmenujme např. oblast antropologie, kulturologie, vědy o mytologii, muzikologie, psychologie, 
filozofie, estetiky, lingvistiky, sociologie. 
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podmíněné a subjektivní významy, očekávání, akcenty. V případě mytologického 

námětu interpretačně silně intervenují jako proměnné: chronologická datace 

skladatele a paradigma jeho doby, stupeň zprostředkování mytologického motivu 

nebo příběhu (zpracování písemného zachycení mýtu, přepracování, obsahová, 

syžetová inspirace atp.), umělecké (hudební) zákonitosti stylové, estetické, 

filozofické, umělecký subjekt samotného autora atd. Tyto determinanty 

v součinnosti způsobují sémantické translace mýtu v hudbě, zachytitelné 

komparací s původními verzemi mýtů, genezí námětového motivu, analýzou 

hudby a amplifikací symboliky v umění. Problematiku sumarizuje a doplňuje 

následující víceúrovňový seznam: 

 

1) Mytická hudba 

funkce rituální, kultovní, magická, hudba provázející projevy mýtu v životě 

přírodních národů, starověkých kultur, nacházejících se v mytickém stavu myšlení 

2) Mýtus v hudbě  

a) výhradně strukturní: hudba odpoutaná od funkcí mytické hudby, ale svou 

kvalitou evokuje mýtus jako takový, imaginaci mytické doby nebo obecně 

podoby hudbu se v ní vyskytující 

b) výhradně námětový (s identifikací konkrétního námětového zdroje v názvu, 

textu, programu skladby, bez této identifikace):  

i) zpracování mytologického námětu, motivu, symbolu v původní podobě 

(ústní podání, písemné zachycení)  

ii)  přepracování mytologického námětu, motivu, symbolu v původní 

podobě 

iii)  volná inspirace mytologickým námětem, motivem, symbolem skrze 

uměleckou reflexi jiných uměleckých druhů nebo reflexi skladatele 

včetně syntézy 

iv) variantně proporční kombinace i–iii 

c) kombinace strukturního a námětového mýtu v hudbě  

 

V analytické psychologii Carla Gustava Junga (i přes jeho značný zájem  

o psychologii umění) nacházíme velmi málo vyjádření k hudbě, z nichž bychom 

mohli bezprostředně vycházet při koncipování archetypální analýzy a interpretace 

hudebních skladeb, v podstatě je tato oblast takřka vynechána a jde o dílčí 
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problematiku.2 Aplikujeme proto některé pojmy-termíny jeho teorie na oblast 

hudebního umění (archetyp, symbol, amplifikace, aktivní imaginace atd.). Na 

druhou stranu Jungovy nečetné teze přisuzují hudbě významné postavení ve 

vztahu k nevědomí a vyjadřování archetypů uměleckou cestou, jak následně 

doložíme na několika příkladech. Nejdříve je to naším autorem přímo citovaný 

názor, že Bachova fuga může být zápisem aktivní imaginace směřující k poznání, 

podobně jako Wagnerova hudba3 znázorňuje archetypy.4 V pojednání o libidu  

a jeho proměnách si Jung mj. všímá souvislostí rytmizace a hudby s pracovními 

úkony u přírodních národů.5 Odmítá názor, že by hudba byla celkově závislá na 

sexualitě (tj., že je takto plně určenou formou transformace sexuálně chápaného 

libida – kontrafreudovský názor), rytmizování obecně u člověka znamená 

vlastnost všech emočních procesů vůbec, viz princip opakování. Rytmická složka 

hudby na těchto nejzákladnějších úrovních proto souvisí dle Junga s psychickou 

energií a je prostředkem vyjádření její transformace. O rytmu říká, že „je 

klasickým způsobem vtištění určitých představ nebo jiných činností a to, co je 

vtiskováno, to znamená, co má být pevně organizováno, je převedení libida do 

nové formy uplatnění.“6 Hudební pohyb nevědomí Jung přirovnával k druhu 

symfonie, jejíž dynamičnost je stálým tajemstvím.7 Další zmínka je pouze 

zprostředkovaná, v roce 1956 Jung řekl americké muzikoterapeutce M. Tilly při 

rozhovoru a po ukázce hry na klavír, že i když slyšel hodně hudby, teď ji neslyší, 

neboť jej vyčerpala: „Protože hudba má co dělat s velmi hlubokým archetypovým 

                                           
2 Popsané Jungově zaměřenosti v jeho díle odpovídá také amplifikovaný materiál z mytologií, 
náboženských systémů, výtvarných, básnických děl. 
3 Jung připomíná Wagnerovo dílo v některých svých dílech, ale všímá si pouze námětu jeho 
mytologických oper. Např. Parsifal je mu symbolem úplného naplnění, v libretu se vyskytující 
grál a kopí patří k sobě svou jednotou protikladů jako mužský a ženský princip. JUNG, Carl 
Gustav. Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Tavistocké přednášky, s. 128.  
4 JUNG, C. G. Mysterium Coniunctionis. Gesammelte Werke 14, II. 1990, § 408. Podle 
RASCHE, J. Hudba. In MÜLLER, L., MÜLLER, A. (eds.) Slovník analytické psychologie. 1. 
vyd., s. 128.  
5 JUNG, C. G. Symbol a libido. (Symboly proměny 1). Výbor z díla VII, s. 214–217. 
6 Dtto, s. 215.  
7 JUNG, C. G. Seminar on Dream Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1984, p. 440. 
Podle KNAPP, B. L. Music, Archetype, and the Writer: A Jungian View, s. 1. 
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materiálem a protože ti, kteří hrají, si to vůbec neuvědomují. (…) To, co jste mi 

dnes dopoledne ukázala – nejen to, co jste řekla, ale především to, co jsem 

konkrétně prožil – mi dovoluje cítit, že hudba by měla být od nynějška součástí 

každé analýzy. Dosahuje k hlubokému archetypovému materiálu, ke kterému 

v naší práci s pacienty dosáhneme jen zřídka.“8  

Jestliže jsou archetypy organizujícím principem lidské imaginace, musí tímto 

nutně ovlivňovat nejen podobu a tvarovost mytologie, ale také oblast hudebních 

představ a celou rozsahovou plochu pojmu hudební myšlení.9 Strukturující 

předpoklady archetypů se proto projevují v mytologii i hudbě. Interpretace 

výsledného tvaru spojení mýtu a hudby je vždy neukončená  

a proměnlivá, neumožňuje vyčerpávajícím způsobem definitivně popsat vzniklé 

významy a interakce obou složek. Archetypy jako formální útvary se podle Junga 

naplňují vždy novým obsahem, jejich manifestace (např. v umění) se projevuje 

vždy odlišným (zkušenost, kultura) způsobem, ale na základě invariantu. Mýtus jako 

nositel archetypální symboliky je schopen vyjadřovat neslučitelné protiklady 

v nejednoznačné proměně obrazů. Charakteristický dynamismus, procesuálnost  

                                           
8 JUNG, C. G. C. G. Jung im Gespräch. Interviews, Reden, Begegnungen. Hinshaw, R. Fischli, 
L. Dürich, Daimon, 1986, s. 88 ad. Cit. podle RASCHE, J. Hudba. In MÜLLER, L., MÜLLER, 
A. (eds.) Cit. dílo, s. 128. 
9 K tomuto v muzikologii nejednotně přijímanému pojmu viz příslušné heslo Jiřího Fukače  
a Ivana Poledňáka ve Slovníku české hudební kultury. FUKAČ, J., VOLEK, J. Archetyp. In 
Slovník české hudební kultury [online]. [cit. 2012-03-12] Dostupné z 
<http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/chs/index.php.>  
Jiří Fukač při výkladu tohoto pojmu popisuje roli myšlenkových procesů a pojmů při vzniku 
hudební struktury takto: „Zavedením pojmu ,hudební myšlení‘ do muzikologie samozřejmě 
přiznáváme, že vznik představ hudebních struktur v subjektu se neobejde bez účasti vyšších 
racionálních funkcí a bez myšlenkových opor: ani elementární myšlenkový kontakt s hudbou 
nebývá zcela bezpojmový a čím složitější je produkovaná či reprodukovaná hudební představa, 
tím je úloha těchto funkcí a opor výraznější.“ FUKAČ, J. Hudební estetika jako konkretizace 
obecné estetiky a muzikologická disciplína, s. 102.  
Ke schopnosti hudby působit na oblast emocí a jejímu vztahu k řeči viz následující citaci 
Vladimíra Karbusického. „Netkví v této důvěře v sílu hudby působit v oblasti emocí podobně 
jako řeč cosi archetypického? Není to hlas z hlubokého podvědomí? Hlas přežívající v nás 
z raných stádií antropogeneze, kdy vývojově tvarové řady řeči a hudby rostly ještě málo 
diferencovaně z jednoho kmene?“ KARBUSICKÝ, V. Tvar a význam v hudbě, s. 301. 
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a ambivalence symbolizace mýtu je vlastní také hudbě pro její významovou 

nezakotvenost a proměnlivost – každý prvek hudební struktury je schopen nést 

v určité situaci archetypální symboliku. Při hledání významu a smyslu hudebního díla 

jsme proto schopni pouze jádro archetypu opsat, přiblížit se mu, ale nikdy jej 

zachytit.  
Obecně lze rozlišit dvojí typ uplatnění označení hudební archetyp: první 

význam se vztahuje k hudební struktuře samotné, tj. archetyp jako opakující se 

útvar (např. v oblasti melosu, metrorytmu, tektoniky) v hudbě, který se vyskytuje 

univerzálně či je omezen na určitý kulturní okruh, skladatelskou osobnost; druhý 

význam se vztahuje k estetické, psychologické, mytologické, rituální, náboženské 

apod. funkci hudby, tj. zde také spadají námětové hudební archetypy – 

mimohudební obsah hudební skladby s mytologickým prvkem interpretovatelným 

archetypálně.10 

Archetypální a sémantická analýza hudebního díla zpracovávajícího mýtus je 

příspěvkem k teorii programovosti hudby a jejího obsahu, která má sama o sobě 

dlouhou tradici.11 Programní název skladby zužuje denotační a asociační 

sémantické pole při teoretické analýze, interpretaci a recepci skladby, vztahuje se 

konkretizačně k jejímu designátu, umisťuje hudbu do blízkosti mýtu nebo jeho 

reflexe. Archetypální dimenze analytického a interpretačního procesu se týká 

námětového archetypu skladby a její vlastní hudební struktury (korelace, ovlivnění 

                                           
10 Vzhledem k zaměření tohoto příspěvku a jeho rozsahu k problematice hudebních archetypů 
odkažme alespoň na následující tituly a slovníková hesla: RASCHE, Jörg. Hudba. In MÜLLER, 
L., MÜLLER, A. (eds.) Cit. dílo, s. 128–129; FUKAČ, J., VOLEK, J. Archetyp. In Cit. dílo; 
Principles of Music Composing: Musical Archetypes. VIII. JANELIAUSKAS, Rimantas. (ed.). 
Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2008. ISBN 978-9986-503-81-1; 
POLEDŇÁK, I. Archetyp, s. 35–39. 
11 Připomeňme např. antickou teorii étosu a katarze, barokní afektovou teorii a hudebně 
rétorické figury, spor romantismu mezi koncepcí absolutní a programní hudby (zpětně 
reflektovaný E. Hanslickem, H. Riemannem), dále také četné hudební (estetické) teorie jako 
hermeneutický přístup Hermanna Kretzschmara, hudební symboliku Arnolda Scheringa, 
dynamismus a energetickou koncepci Ernsta Kurtha, intonační teorii Borise Vladimiroviče 
Asafjeva, pohybovou gestiku v hudbě u Heindricha Schenkera, spojení symbolu a tvaru v hudbě 
u Hermanna Scherchena, spojitost hudby a metafory podle Donalda N. Fergusona, 
interpersonální hypotézu hudby, idiomatickou hudbu Hanse Heinricha Eggebrechta, narativní 
archetypy v hudbě, rozmanité hudebně sémiotické přístupy atd. 
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struktury a obsahovosti) s vlivy sociokulturního, uměleckého, filozofického, 

estetického, biografického, psychologického aj. charakteru. Obrazem daného 

archetypu je původní mýtus, jeho umělecká reflexe a následně i hudební skladba. 

Naše chápání vlivu námětu na hudební skladby není vedeno primárně sledováním 

vztahu slova a hudby, ale vycházíme ze skutečnosti, že mýtus byl vytvořen na 

základě funkčnosti lidské psýché, která stejně tak ovlivňuje kompozici a percepci 

hudby, tj. slovní vyjádření i hudební vyjádření spolu může v určitých bodech 

korelovat, i když je finálně nesouměřitelné (hudba není druhem jazyka, ale 

symbolickým vyjádřením nevědomé a vědomé psýché) – vychází ze stejného 

podmiňujícího základu. Prizmatem Jungovy teorie archetypů přistupujeme 

k mytologii a hudbě jako k možnosti obohacující interpretace hudebního díla skrze 

analýzu námětu, amplifikaci významů, sledování vztahu skladatele 

k mytologickému prvku s vědomím kulturních a dobových souvislostí, nalézání 

korespondence, analogie, vztahovosti, resonance, prolínání, názvuků a náznaků… 

mezi obsahy mýtu a hudebními strukturami. 

Samotná archetypální analýza a interpretace mýtu v hudbě pak přináší nové 

pohledy na významovost a symboliku konkrétního díla. Její podobu není možné 

definitivně strukturovat, může se řídit několika navrhnutými konsekventně 

seřazenými hlavními principy: 

• Archetypální analýza a interpretace mytologického námětu skladby – 

původní starověké podoby, případně jeho pozdějšího přepracování, 

umělecké reflexe (literární, básnické, dramatické atd.), z níž skladba 

vychází. Vytvoření sémantického pole námětu. 

• Amplifikace námětového archetypu – konkrétní (námětový) archetyp je 

vyjádřen v mytologickém příběhu starověku, ale také v později vytvořených 

uměleckých dílech všech druhů včetně současných.12 Vytváříme tímto 

jakési významové ostrovy nebo trsy, shlukované kolem sledovaného jádra 

bez primárního diachronního řezu, jenž na straně druhé je potřeba 

zohledňovat, neboť nám umožňuje zakotvit sledovaný archetyp v tradici 

dané kultury.  

                                           
12 Není nutné sledovat pouze identický námět, obohacující jsou též blízké typy související 
s daným archetypem. 
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• Archetypální a sémantická analýza a interpretace hudební skladby. Využití 

komplexní analýzy uměleckého díla (tzn. zohlednění historických, 

uměleckých a osobnostních charakteristik a vlivů) a strukturální analýzy 

(parciální). Interpretace manifestace archetypu v hudebním díle skrze 

mytologický námět skladby a umělecký subjekt skladatele. Aktivní 

imaginace. Konfrontace sémantického pole námětu skladby s hudební 

strukturou – analogie, střety, posuny, transformace.  

 

Závěrečnou interpretaci a hodnocení skladby je možné vynechat 

z metodologického důvodu – archetypy vyjádřené v mýtu a hudbě se 

interpretovaly průběžně svou symbolikou a vytvořily amplifikací komplexní 

obraz, který bychom měli nechat působit (navracet se k němu) v mysli interpreta  

a recipienta. Pokus o detailnější shrnující finalizaci významů by mohl narušit 

fluidnost procesu, ztrátu nepřímo uchopeného smyslu a jeho integraci. 

Prezentovaný nástin postupu při analýze a interpretaci hudební skladby 

s mytologickým námětem je možné modifikovat, zpřesňovat a dále rozpracovávat 

na základě konkrétně prováděných reflexí uměleckých děl. 

Summary 

Myth and music are specific areas where archetypes can be expressed in specific ways. 
Myth is understood as an inspiration source for musical works. Myth (archetypal mythological 
symbols) and music (archetypal music symbolization) can create a new unity as a musical work 
with mythological subject. This unity can be interpreted with help of the next procedure: 
analysis and interpretation of musical subject and its archetypal amplification, archetypal and 
semantic analysis and interpretation of musical work. 
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Janáčkova Mša glagolskaja ve světle Vzkříšení 
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Mša glagolskaja by Janáček in the Light of the Resurrection 
 

Abstract: The analysis of Glagol Mass by Czech composer Leoš Janáček can clarify more 
precisely his theological attitudes. This contribution is methodologically based on three factors: 
the impressions of witnesses who knew Janáček´s reactions when he was composing this piece, 
then Janáček´s own statements about his own experience with faith and finally the distinction of 
accents which Janáček uses when composing parts of his work. A summary research result 
proves such kind of convergent personalism which determines itself within abstractly conceived 
musicology of some of his contemporaries. 
 
Key Words: Leo Janáček, Glagolitic Mass, Eastern Theology, Personalism. 
 
Contact: University of Olomouc, Faculty of Theology, Department of Pastoral and Spiritual 
Theology, e-mail: altr@cmtf.upol.cz 
 

1. Základní údaje o skladbě 

Je psána pro sólový kvartet SATB1, smíšený sbor, varhany a orchestr. 

Staroslověnský text je převzat od Miloše Weingarta2. Vokální korekturu provedl 

Janáčkův žák a důvěrný přítel Ludvík Kundera3. Skladba je dedikována 

                                           
1 Standardní označení pro soprán, alt, tenor a bas. Vycházím ze standardního vydání JANÁČEK, 
Leoš. Mša glagolskaja pro sbor a orkestr. Wien: Universal-Edition A. G., 1928. 
2 Miloš Weingart (1890–1938), český jazykovědec, univerzitní profesor v Bratislavě a Praze, 
autor Rukověti jazyka staroslověnského, provedl transkripci Vajsova textu. 
3 Otec L. Kundery ml. (1920), slavného autora četných románů. Německý překlad textu pochází 
od R. St. Hoffmanna. Existuje rovněž rekonstrukce anglického a latinského textu od Paula 
Wingfielda (srv. VOGEL, J. Leoš Janáček, s. 317). 



 

 236 

olomouckému arcibiskupovi Leopoldu Prečanovi4. Obsahuje osm částí: Úvod, 

Gospodi pomiluj, Slava, Věruju, Svet, Agneče Božij, Postludium, Intrada. Trvá asi 

40 minut. Premiéra se konala 5. prosince 1927 v brněnské Besedě. Provedení řídil 

Jaroslav Kvapil5. 

„V této mši můžeme pít vodu veškerého Slovanstva,“ odpovídá později 

Janáček.6 Bezprostředně po berlínském úspěchu Káti Kabanové, pražském 

provedení Sinfoniety7 a následném Curyšském festivalu8 – což představovalo 

trojici úspěchů – jde Janáček odpočívat na Hukvaldy.9 Pak přišly další hudební 

oslavy 11. července 1924. Měly být zakončeny odkrýváním pamětní desky na jeho 

rodném domku. Mohutně však ten den pršelo. Jinak důkladně připravený program 

(proslovy, gratulace) musel být pohotově zestručněn. Takže zpíval pouze jediný 

sbor, aby snad při oslavách návštěvníci mohli ještě věrně zůstat. 

Ač vydatně pršelo, přesto se mohl Janáček při delší procházce osobně setkat  

s tehdejším politikem J. Šrámkem a arcibiskupem olomouckým L. Prečanem. Ten 

měl totiž na Hukvaldech své stálé letní sídlo. Janáček si posteskl, jak upadá 

církevní zpěv, že „diletanti zasedli na chrámové kůry a že se zploštila česká lidová 

                                           
4 Leopold Prečan byl olomouckým arcibiskupem v letech 1923–1947. 
5 Janáčkův vztah s Jaroslavem Kvapilem (1892–1958), žákem Maxe Regera, pozdějším 
ředitelem varhanické školy (střídal Janáčka, když odcházel do důchodu), byl vždy srdečný (srv. 
ŠTĚDROŇ, B. Leoš Janáček: vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie, s. 48, 74, 207). 
6 Srv. Otázky a odpovědi. Lidové noviny 1927, 29. 3., roč. 35, č. 159. Přímo promluvil o této mši 
vlastně v anketě (k výročí Beethovenovy smrti) Die literarische Welt (citováno podle VOGEL, 

J. Leoš Janáček, s. 316), v týdeníku berlínské literární levice. V anketě (vedle příspěvku E. 
Křenka, Ph. Jarnacha, M. Ravela, I. Stravinského) jsou pozoruhodné informace  
o Beethovenově Missa solemnis: „Již ve dvaceti pěti letech jsem ji měl v malíčku... Tehdy jsem 
ji dirigoval několikráte v Brně. Proto jsem nemohl v Lipsku přicházet na zkoušky zpěvu k sv. 
Tomáši, kde ji prováděli neuvěřitelně fádním způsobem. Neumím lhát: nikdy mne díla 
Beethovena nenadchla, nikdy nevytrhla ze sebe, nepřenesla do extáze. Spíše padla na dno duše. 
Jsou možná i projevem siláctví, i když se nedá upřít bolestivá geneze jeho díla. Proto jsem 
prchal, když mne v Lipsku Reineck zařadil mezi první bas, a tím svým skoro wagneriánským 
pathosem, táhle a směšně procítěně, Beethovena daleko od nás rozmával... V Glagolské mši jde 
naproti tomu o syrovost, křehkost a zároveň pevnost. Je to víra.“ 
7 Dirigoval Václav Talich (1883–1961), pozdější šéfdirigent České filharmonie. 
8 Na který nakonec Janáček osobně nemohl přijet (srv. ŠTĚDROŇ, B. Leoš Janáček: 
vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie, s. 134). 
9 Srv. dtto, s. 130. 
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tradice hudební“10. Na to mu vysoký církevní hodnostář odvětil: „Tedy, mistře, 

složte něco cenného.“11 

Déšť se opakoval znovu, za jednoho koncertu v Luhačovicích.12 A takto 

právě mše zazněla: „dštění nebes“ se jaksi připomenulo. Náhoda? Vystupující byli 

naštěstí chráněni střechou nad pódiem, ale hosté se vesměs rozprchli pryč: pouze v 

první lavici zůstal sedět, zcela promoklý, pozorně naslouchající olomoucký 

arcibiskup. 

Tímto se dokázal vysoký hodnostář zapsat do „paměti Janáčkovy“ jako 

„vyhojující prvek“: v jeho nesnadném vztahu k těm, jimž byla svěřena v církvi 

zodpovědnost. Janáček též vzpomíná, že nepochybuje, jak „celému počinu 

požehnal“.13 Ve fejetonu později Janáček vzpomíná: „Lije, lije, lije déšť 

luhačovický. Mraky se převalují: vichr je trhá, rozmetává. Právě tak, jako před 

měsícem, tam před školou hukvaldskou. Smráká se hustěji. Už se díváš do tmavé 

noci, blesky ji stříhají. Blikavé světlo elektrické mizí. Nic jiného než tichý motiv 

(zoufalé mysli) ze slov Gospodi pomiluj načrtáváš. Nic jiného než v radosti výkřik 

Slava, slava! Nic jiného než drásající bolest z motivu Rapet že za ny mučen  

i pogreben jest! Nic jiného, než tvrdost víry a přísahy v motivu Věruju! A všeho 

nadšení a zmítání citového konce v motivech Amin, amin! Veleba svatosti  

v motivech Svet, svet! Blagoslovljen, Agneče Božij!“ 14 

Jinde pak Janáček uvádí: „Bez ponurosti středověkých kobek klášterních,  

v motivech bez ohlasu stejných kolejí imitačních, bez ohlasu spleten15 fugových, 

bachovských, bez ohlasu pathosu beethovenovského, bez hravosti Haydnovy; 

proti hrázím papírovým reformy Wittovy, jež nám odcizila Křížkovského!“16 Tak 

                                           
10 ŠTĚDROŇ, B. Leoš Janáček: vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie, s. 140. 
11 PROCHÁZKOVÁ, J. – VOLNÝ,  B. Narozen na Hukvaldech: Leoš Janáček, s. 67. 
12 Dne 2. srpna 1924. 
13 Srv. Lidové noviny 1927, 27. 11., roč. 35, č. 598. 
14 Dtto. 
15 Janáčkův neologismus v jeho učebnicích harmonie (srv. JANÁČEK, L. Hudebně teoretické 
dílo: spisy studie a dokumenty, passim). 
16 ŠTĚDROŇ, B. (ed.). Janáček ve vzpomínkách a dopisech, s. 27. Srv. článek VAJS, J. Mše ke 
cti svatých Patronů jazykem staroslovanským. Cyril: časopis pro katolickou hudbu posvátnou  
v Československém státě 1921, roč. 47, č. 1, s. 6‒7, kde jsou přiloženy texty Glagolské mše. P. 
Josef Martínek, profesor náboženství, sděluje (citováno podle VOGEL, J. Leoš Janáček, s. 317): 
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tedy „dílko“ mohlo vzniknout za tři týdny lázeňského pobytu, jakoby ve skice. 

Jako by se „bohové zjevovali za blesku a hromu“. Nelze však přesně stanovit, kdy 

Janáček poznal potřebný staroslověnský text. Ve skutečnosti myšlenka na 

„staroslověnskou mši“ dřímala v Janáčkovi už dříve: už jako „modráček“ 17 o tom 

snil, že napíše takovou mši k oslavám cyrilometodějským, totiž k 1000letému 

výročí oslav na Velehradě. 

 Typem mše se přiřadil k tradici Křížkovského, jenž na Velehradě právě 

poodhalil krásu české hudební tradice:18 proto se tehdy na Velehradě již také 

koncipovala „nějaká“ kantáta k oslavě moravských věrozvěstů. Nejenže kult 

cyrilometodějský byl všeobecně v této době zesílen, nýbrž měl sám zvlášť intimní 

vliv na Janáčkův život, takže ještě v roce 192819, bezprostředně před svou smrtí, se 

k němu hlásí. Skladba během komunistického režimu nebyla zařazována mezi 

duchovní skladby,20 neboť by se byla obtížně prosadila z hlediska 

„ideologického“, a zase v meziválečném období nebyla chápána jako „církevní 

dílo“, neboť nesplňovala některé standardní předpoklady.21 

                                           
„Ve školním roce 1920–1921 mne Janáček poprosil o schůzku. Referoval o svém setkání  
s arcibiskupem a Mons. Šrámkem. Arcibiskupovi Janáček říkal, že byl nablízko několika 
chrámů, ale že tam je hudba moc slabá. Totiž nešlo tam vůbec o přirozeně zpívaný český text, 
nýbrž o transkripci latinského chorálu. Arcibiskup ho vybídl, aby něco hodnotného napsal sám. 
Janáček mu odpověděl, že by pro to nerad skládal na latinský text.“ A tak ho Martínek odkázal 
na Vajsův text. 
17 Rozumí se, když byl studentem („podle modrého stejnokroje“) fundace Starobrněnského 
kláštera. 
18 Srv. RACEK, J. Pavel Křížkovský: prameny, literatura a ikonografie, s. 13. 
19 K 10. výročí Československé republiky, k 1000letému výročí sv. Václava: k tomuto roku 
chtěl dát svůj příspěvek. 
20 Např. „chrámové užitkové“. 
21 Latinské úpravy zpěvu. Janáček latinu ovládal, ale rozlišoval: je zpěv nepřirozeně chorální na 
sylabotoniku slovanskou a je zpěv tónosylabický chorální, ale pouze v latině (srv. JANÁČEK, 
L. Hudebně teoretické dílo, s. 209). Ke vzpomínkám na genezi díla: „Zdenka (manželka) byla 
šťastná, že myslí na Boha a že pro něj píše. Akorát mu v příhodné chvíli vytkla, že těch 
tympánů, jako by se jimi rouhal, dal tam mnoho. Na její radu to pak pozměnil.“ (TRKANOVÁ,  

M. U Janáčků, s. 97). „Mše působila rozruch hlavně v kněžských řadách. Přišlo jich také mnoho 
na první provedení. Říkali, že v takovém rámusu by se mše nedala sloužit.“ (Tamtéž, s. 97).  
A tak tato slova přiměla nejednoho kritika, aby oddělila Janáčka od smetanovsko-wagneriánské 
tradice a přivtělila ho k tendenci Debussuho, jenž, samozřejmě ale jako pařížský polobůh, také 
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2. Jazyk Glagolské mše 

Janáček nepoužil obvyklý latinský liturgický text proto, že by proti latině 

protestoval, nýbrž z důvodu, že ho znění staroslověnské přimykalo k tradici 

cyrilometodějské. Je to tím pozoruhodnější, že v této době nastal jakýsi obrat 

hudebních skladatelů „k využívání latiny“. Tak např. Stravinskij, jenž by mohl 

sáhnout, třeba jako Rachmaninov či Glinka, po starodávných textech 

staroslověnských, píše Žalmovou symfonii v latině aj.22 

Janáček však nepřejímá latinský text také proto, že se neshodoval ani s jeho 

nápěvkovou teorií,23 ani s organickým vývojem, jímž prošel právě v oboru 

církevní hudby – od svých harmonizací českých zpěvů církevních a staročeského 

Hospodine, pomiluj ny k Moravskému Otčenáši a k „hymnickým“ výjevům Výletu 

pana Broučka do 15. století, nemluvě o závěru („slovanské zvonkohře“) Tarase 

Bulby. Též třeba na Vysoké u Příbrami, v podrobných rozhovorech  

s A. Dvořákem, téma „církevní mluvy“ otevíral. 

Rovněž jej k volbě „glagolského“ textu vedlo instinktivní poznání, že mu 

duchovní látka v tomto případě otevře cestu k projevům nejen národním, ba že 

                                           
píše: „Spatřit východ slunce je užitečnější než slyšet Pastorálku“ (srv. HIRSBRUNNER, T. 
Debussy und seine Zeit, s. 149). Je ovšem známo (zdůrazňují to studie Marnolda nebo Mercure), 
že Beethoven ke konci života stále „méně vládl“ harmonií, jako by nenacházel zalíbení  
v dosavadní formě. Proto k tomu Janáček upřesňuje: „V kvartetech a pozdních sonátách se už 
ohlašuje nová doba, úlomkovitost, nesouvislost, roztříštěnost, která nás vlastně všechny spojuje“ 
(PŘIBÁŇOVÁ, S. /ed./. Hádanka života: dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, s. 376).  
A tímto lze snad i odpovědět na některé námitky, jež „jistá smetanovská interpretace“ vznášela 
(srv. NEJEDLÝ, Z. O umění a politice, s. 86n). Pro ceciliány byla mše zase málo tonální, pro 
„latiníky“ příliš byzantská, pro estetiky opět „hranatá“. A nakonec „touto mší Janáček řekl 
všechno“ (ŠTĚDROŇ, B. Leoš Janáček: k jeho lidskému a uměleckému profilu, s. 27). 
22 Cantiones profanae (srv. DANUSER, H. Die Musik des 20. Jahrhunderts, s. 207). 
23 Hlubší analýza by ukázala, že z toho hlediska vychází i církevní tvorba Josefa Olejníka 
(1914–2000), autora četných liturgických skladeb. Podmínky pro liturgický život se 
kondenzovaly během čtyřiceti let v českém prostředí předně do konkrétního života v chrámu. 
Takže zkušenost ověřila podstatné, i vytrpěné. Jeho dílo má vlastní, senzibilní a kultivovaný 
rukopis, a představuje syntézu tradice moravské lidové poezie v duchu Křížkovského a zároveň 
jistý druh „janáčkovsky“ lyrické poezie. Uchovává si však striktní nezávislost na „cecilianismu 
neochoralistů“ (Korejs, Holík). 
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umožní sestoupit k samým duchovním prazřídlům slovanství24, což zároveň 

prohlubuje jeho rozvíjenou obraznost přírody. Janáček sám uvádí: „Vždyť vůně 

vlahých lesů luhačovských byla tím kadidlem. Chrám mi rostl do obří velikosti 

lesa a rozklenutého nebe do dálek zamlžených: zvonečky v něm zvonilo stádo 

oveček.“ Někteří interpreti tuze unáhleně hovořili o lidovém „panteismu“, jiní, 

úzkostlivější, o blasfémii či útěku od posvátna.25 

A dále: „Slyším v tenorovém sólu jakéhosi velekněze, v sopránovém dívku-

anděla, ve sboru náš lid. Svíce – vysoké jedle v lese, zažehnuty hvězdami.  

A v obřadu tam někde sedí knížecí sv. Václav. A k tomu jazyk věrozvěstů Cyrila  

a Metoděje.“26 V základě je to tentýž jednoduchý poměr k Bohu, jenž dýchá z 

našich koled, písní adventních, vánočních a velikonočních. Proto se musel 

odklonit od konvence umělé církevní hudby a navázat na lidovou bezprostřednost, 

třebaže, jak dosvědčují jeho jiné církevní skladby, byl teoreticky náležitě  

o způsobu chorálu či struktuře oratorií poučen. 

Až na nějaké drobnosti, text se kryje úplně s mešním liturgickým textem. 

Vždyť už na den oslav sv. Cyrila na Velehradě, tehdy v roce 1867, byl povolen 

církevní autoritou (ihned po latině) liturgický jazyk staroslověnský.27 

Když nějaký brněnský kritik o Glagolské mši napsal, že „stařec Janáček, 

člověk pevně věřící, cítil stále naléhavěji, že v jeho uměleckém díle nesmí scházet 

složka vyjadřující jeho poměr k Bohu“, poslal mu vzápětí podrážděný Janáček 

odpověď: „Žádný stařec, žádný ‚věřící‘,“ ve smyslu: nejsem hoden toho jména. 

Jeho „víra“ byla, řekli bychom, „tomášovsky“ konvergentní. Janáčkova neteř Věra 

o něm v této souvislosti píše: „Kdysi chodíval do kostela pro náladu a inspiraci, 

nejraději do Emauz. V pozdějších letech jsem ho nedostala do kostela ani schovat 

se před deštěm. ‚Takový kostel,28 to je soustředěná smrt. Hrobky pod dlažbami, 

                                           
24 Srv. SMETANA, R. Vyprávění o Leoši Janáčkovi, s. 21. 
25 Srv. ŠTĚDROŇ, B. (ed.). Janáček ve vzpomínkách a dopisech, s. 124. 
26 Srv. Lidové noviny 1927, 27. 11., roč. 35, č. 598. 
27 V současnosti se mše již běžně při liturgii uvádí. Tak ji několikrát prováděl Albrecht  
v Mnichově (např. v jezuitském chrámu sv. Michaela) nebo zazněla též ve Vatikánu při 
pontifikální mši (za provedení Sixtinského sboru). Srv. SMRŽÍK, Š. The Glagolic or Roman-
Slavonic Liturgy, s. 4. 
28 Konkrétnost, ne obecnost: „jednotlivina“ v pohledu na téma univerzálií. 
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kosti na oltářích, obrazy o samém umučení a umírání. Obřady, modlitby, zpěvy – 

smrt a zase smrt. S tím nechci nic mít.‘“29 Víme, že takové pocity sdílel po úmrtí 

svých dvou mladých dětí. Ale také hlubší psychologie ukáže, že určité nálady 

mohl Janáček utrousit během „cesty po schodech“. 

Proč Emauzy?30 Proč strach ze smrti? Protest proti církvi, formě, jež umírání 

znázorňuje zrovna takto? Jak říká nějaká fráze: nemít něco společného „s něčím“ 

ještě neznamená „s Někým“. Pokud v jednom veřejném rozhovoru z února roku 

1928 říká: „Chtěl jsem zde zachytit víru v jistotě národa, ne na podkladě jen 

náboženském, ale mravním, silném, který si bere Boha za svědka,“31 tak vyjadřuje, 

že 1. národ usiluje o jistotu, 2. náboženství mu na první pohled představuje spíše 

veřejný kult, pakliže „čistý morální ethos“ se mu zdá konkrétnější než Boží 

tajemství (ta nikdy nepopíral), a proto 3. je-li mu Bůh nade vším, „bdělou účastí 

svědka“, Janáčkovo náboženství nevylučuje Boha přítomného a soudícího 

(svědka). Stejně jako v závěru Její Pastorkyně: „Boha si bral také za svědka.“32 

3. Jak mše zaznívá 

Mše začíná a končí slavnými fanfárami s doprovodem kotlů, při němž je  

v závěru mše ještě vsunuto slavné varhanní postludium.33 Dílo, jak již bylo řečeno, 

                                           
29 Článek JANÁČKOVÁ, V.  Strýc a smrt. 
30 Pražský klášter Emauzy mu představoval duchovní pokračování staroslověnské tradice. 
31 Glagolskou mši nelze odtrhnout od ostatních děl: nelze u ní učinit ani vtíravý „religiózní manifest“, 
ani „panteistický separát“ (srv. SMRŽÍK, Š. The Glagolic or Roman-Slavonic Liturgy, s. 6). 
32 ŠTĚDROŇ, B. Zur Genesis von Leoš Janáček´s Oper Jenůfa.  
33 Bezesporu „jedna z nejoriginálnějších skladeb“ ve varhanní literatuře světové vůbec (srv. DE 
BRISAY, D. A. C. The Organ and its Music: a guide for wireless and gramophone listeners, s. 
189n; DUFOURCQ, N. Le livre de l'orgue français: la musique, s. 120). Výraz postludium 
může vyjádřit to, co záhy „následuje za hrou“ (homo ludens jako homo liturgicus podle 
RAHNER, Hugo. Der spielende Mensch: homo ludens. Freiburg im Breisgau: Herder, 1935, 
passim), co afirmuje s lehkostí celek života, odpovídající byzantskému způsobu liturgie coby 
post hominum memoriam (pokud sahá paměť Člověka). Tóny se tady vpíjejí do sebe v základní 
hru stvoření. Tak, jako se sextoly – „porušení“ harmonie rytmu – vepsaly do kvintol, aby se 
postupným tonálním zdvihem posouvaly směrem ke svému základnímu tónu, který se po 
zpomalení úplně, jako když slunce dá roztát posledním zbytkům kalu, uhostí v synteticky 
základní diatonice (srv. RUFER, J. Die Komposition mit zwölf Tönen, s. 50). 
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začíná fanfárami: ovšem jiného charakteru, než je tomu s oslavným rázem 

Smetanovy Libuše. Ustálené sledy na slavnostně neseném motivu, k jehož 

osminové zdrobnělině, tvořící jakousi konstantu tohoto čísla, se napřed  

v nápovědích a v téže mixoldické tónině, konečně rovněž v plné velebnosti  

a zjasněně, připojuje jeho melodický doplněk. 

Také motiv, zahajující trojdílnou34 II. část (mešní Kyrie), není nic jiného než ona 

původně tak slavnostně rozezvučená radostná fanfára. Nabývá a také stlačením 

užších disonantních intervalů do hluboké polohy35 coby výraz zkroušené 

pohrouženosti, a zneklidněná nadto sráznou, jako blesk sjíždějící kaskádou ze svých 

prvních tří not. Kdežto ve sboru je pak, na slova Gospodi pomiluj, tiše intonována  

v konsonantní důvěryplnější podobě, což stupňuje střední díl (Christe pomiluj), 

úzkostný výraz zrychleným tempem a naléhavým opakováním nového motivu ve 

vysokém sopránovém sólu a konečně i ve sborovém ff, načež s návratem původní 

myšlenky přechází do jakéhosi vyrovnání mezi úzkostí a důvěrou. 

Tím radostněji nastupuje v témže sólovém sopránu II. část (mešní Gloria), 

nesena v orchestru, později i ve vokální složce motivem, v němž jsou (in nuce) 

obsaženy všechny tři motivické prvky celého díla, a z jehož pozdějšího 

osminového protihlasu se pak vyvíjí rušná imitační mezihra před Chvalim Te. 

Po vznosné dohře k tomuto dílu, oslavujícímu Boha Otce, a jako její měkčí 

ozvěna, zazní v as minor prosebný, violou ihned přejímaný motiv flétny. Je 

opředený, od něho odvozeným, staccatovým (jako trnitá koruna Kristova 

působícím) motivem houslí a harfy a uvádějící tak odstavec – v této trinitární 

podobě – ku chvále Boha Syna. Tento instrumentální motiv je doplněn jednak 

novým motivem vokálním (Vzeml´ej grěchy mira), jednak plnější obměnou 

úvodního motivu, stupňující pak – ve zhuštění, na své poslední tři čtyři noty 

(Amin, amin) – celé Slava do největšího lesku. 

Mešním textem Kréda vyjadřuje věřící postupně svou víru v Boha Otce,  

v Boha Syna a Ducha Svatého, jako i v jednu apoštolskou církev; dále vyznává 

                                           
34 Ve shodě s textem Gospodi pomiluj! Christe pomiluj! 
35 Srv. ALTRICHTER, M. „Duchovní“ a „duševní“: příspěvek z pohledu teologie narativní, s. 
154n. Pokud nenasytnost prožitků přerůstá do kontradikce, pak disonance může být následkem 
neúplných konsonancí – čekajících na čistý základní tón. 
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jeden křest na odpuštění hříchů a očekává vzkříšení mrtvých a život budoucího 

věku. Liturgický text se nejdéle zastavuje u lidsky nejbližší osoby Kristovy: tím se 

právě projevuje Janáček, hledající především „lidskou“ stránku každého námětu.36 

Jinak se však tlumočení hned prvního slova Věruju významně liší od obvyklého 

gregoriánského pravzoru, odpovídajícího manifestačního unizóna, jímž začíná 

například Krédo Beethoven v Missa solemnis nebo Bach ve Mši h minor.37 

Janáček dává slovu Věruju (způsobem jeho zhudebnění a jeho opakováním) již 

v prvním odstavci, týkajícím se Boha Otce, spíše výraz touhy po víře, jeho růstu v 

nás (Bůh se stává člověkem), než podobu manifestační „přísahy“; a teprve 

následujícím slovům (V jedinogo Boga, Otca všemoguštago) propůjčuje „tvrdost víry 

a přísahy“, a to motivem, který předtím už tvořil strohý úvod k této části.  

V druhé části (týkající se Krista) své opětné Věruju v orchestru ihned melodicky 

umocňuje, až při slovech (věruju v Boga ot Boga, svět ot světa Boga istina38) vykvete 

z terciového motivu zdánlivě nový, láskyplně oddaný nápěv, z jehož předposledního 

taktu, při zmínce o Kristově vtělení v člověka, jsou zase vytvořeny chromaticky 

kvílivé chody, jakoby již v pomyšlení na oběť, pro niž se stal Syn člověkem. 

Nápěvek Věruju, opakovaný vždy znovu a stále sladčeji, ba přechodně i onen 

„tvrdý“ motiv „p řísahy“ nyní nabývají zvlášť hřejivého, syntetického rázu. Pak 

konečně k oběti odhodlaný charakter nabude vrch a celý tento oddíl zakončí tři 

tvrdé akordy as minor39, jež jsou v celém díle vůbec pašijovou tóninou Kristovou. 

Dlouhou symfonickou mezihru, která nyní následuje, vysvětluje Ludvík 

Kundera „jako skladatelovu snahu vynahradit alespoň hudbou přílišnou spáditost, 

stručnost textu“.40 K tomu bych dodal, že tady, jedině v připamatování Oběti, 

můžeme v mlčení „našeho slova“ kontemplovat to, co již předcházelo v bohatém 

Kristově životě před jeho ukřižováním. „Záhadný, dlouho nevysvětlený přepis“ 

                                           
36 Srv. ŠTĚDROŇ, B. (ed.). Janáček ve vzpomínkách a dopisech, s. 399. 
37 Bach je dokonce celé buduje na onom církevním nápěvu (srv. GECK, M. /ed./. Bach-
Interpretationen, s. 128). 
38 Istina, srv. ŠPIDLÍK, T. Ruská idea: jiný pohled na člověka, s. 254 (srv. FLORENSKIJ, P. A. 
Sloup a opora pravdy, s. 175). 
39 As minor je oblíbená „janáčkovská“ tónina (srv. skladbu Amarus). 
40 Ve svém rozboru z únoru roku 1928. Citováno podle ŠTĚDROŇ, B. Leoš Janáček: k jeho 
lidskému a uměleckému profilu, s. 175. 
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klavírního výtahu41 hovoří o třech částech: Ježíš v modlitbách na poušti (recitativ 

flétny, pak cella, za doprovodu tří klarinetů), Kristus rozsévač blaha (fanfáry 

vystavěné na oněch třech základních pramotivech) a Kristovo utrpení (varhany sólo). 

Je zřejmé, že Janáček slova Raspet že zany, mučen i pogreben byst – slova,  

v nichž naopak Crufixus „Velké“42 Beethovenovy mše, a zejména mše Bachovy, 

tvoří mohutnou vokální část – „vyřizuje“ ve zpěvní složce se spěchem, jaký by se 

dal, včetně slova „mučen“, ještě vysvětlit vzrušujícím obsahem, a který by sváděl 

k nejpropletenější dramaturgii, tedy (vokálně) přinejmenším na způsob pašijí.43 

Janáček takto dramaturgii posunul do „mlčení slova“, kde je slovem jedině 

opuštěný tón:44 v razantní, otřesné mohutnosti. 

Nic jiného než drásající bolest – Kristus v realistické bezprostřednosti. Další 

slova I voskrse v tretij den (Et resurrexit, která u Beethovena, a zejména zase  

u Bacha, po jejich skutečně odumírajících „Crucifixech“, dávají možnost náhlého 

jásavého vzepětí), jsou u Janáčka zpívána ženským sborem v p, jako zvěstování 

tajemného zázraku ženami (Maria Matka nebo Marie Magdalská: můžeme si 

myslet), jež přišly navštívit Ježíšův hrob. A našly ho prázdný. A pak jako kontrast 

Janáček posouvá Sědit o desnuja (po pravici) Otca v mužském sboru do f  

a z dosavadního (es) minor do (Ces) major. 

Zatímco odstavec vyslovující víru v Ducha Svatého je zhudebněn na motiv 

„přísahy“, rozlije se hudba – neboť dozrálo plérómatické syntetizování nás 

vzkříšených – v závěrečném odstavci. Zejména tam, kde se tlumočí víra ve vzkříšení 

mrtvých a věčný život mohutným, strhujícím proudem, tvořeným obměnou nápěvku 

                                           
41 Srv. ŠTĚDROŇ, B. Mša glagolskaja: k 1100. výročí byzantské misse, s. 279. 
42 „Velká“: úzus pojmenovávat takto Missa solemnis (srv. SCHERING, A. Geschichte des 
Oratoriums, s. 180n; OREL, A. Die Katholische Kirchenmusik seit 1750, s. 285n). 
43 Srv. Bachovy Matoušovy a Janovy pašije (za nejvěrnější považuji podání Gardinera, přičemž 
orchestrálně pojaty jsou Richterovy, jimž se bezesporu přibližují v podání Harry Christophera 
(Cappella Sistina), méně už v podání Philippa Herrewegha (La Chapelle Royale, Paris), 
posouvající drama do jevištně umělého stylu (zatímco Rilling upřednostňuje, oproti 
„smyčcovému akcentu“ Richterově, dechy, Herrewegh však žestě, Christopher dřeva). 
„Bachovy pašije jsou bezesporu četbou evangelia“ (srv. BLUME, F. Die evangelische 
Kirchemusik, s. 48n). 
44 Slovo je tón (srv. například RABANUS MAURUS. De universo. Vilnius: University Library, 
1999, 18, 4; silencium rostoucí krásy jako Lama sabachtáni. 
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Věruju a novým motivem, jímž se pak rozezvučí i závěrečné Amin, amin. 

Další dvě mešní části: Sanctus (zde Svet) a Benedictus (Blagoslovl´en) 

spojuje Janáček v jednu.45 A také zde, jakoby při druhém (Krista se týkajícím) 

příchodu, viděl před sebou živou scénu, v níž, podle Kundery, „Kristus Král kráčí 

po ulicích a dav mu sype kvítí na cestu a jásá mu vstříc při své Blagoslavl´en“.46 

Také zde Janáček každé větě textu, jak je tomu v jeho starších církevních 

skladbách,47 přiděluje zvláštní hudební pasáž. A také zde buduje každou z nich na 

jednom motivu instrumentálním a jednom vokálním. 

První textovou větu zakládá hlavně na (téměř barokně působícím) motivu 

smyčců. Druhou textovou větu, jako i další část (Benedictus), staví na dvojitém 

motivu orchestrálním, s obměnou úvodní osminové figurace navrch a novou fanfárou 

uprostřed. Rovněž na fanfárovém motivu zpěvním (Plna sut nebesa, zemlja slavy 

tvojeje), v ozvěně nápěvu: Amin, amin z konce (afirmovaného, „doprožitého“) Kréda. 

VI. část, Agneče Božij (Agnus Dei), má tři díly. V prvním se ryze 

orchestrální, pašijově pietní ritornel na zjihlý osminový motiv předchozího čísla, 

opět třikrát vystřídá s pokornou prosbou sboru (bez průvodu) Agneče Božij, 

Agneče Božij, pomiluj nas, v němž poznáváme zkroušený nápěv Slava vo vyšnich 

Bogu, jak se zejména objevuje při prvním sborovém nástupu III. části (Slava). 

Ve středním díle přednášejí postupně všechna čtyři sóla bolestný synkopický 

nápěv, na slova Agneče Božij, vzeml´ej grěchy mira, provázený v orchestru svou 

vlastní prosebnou diminucí. Zkrácený návrat prvního dílu zakončuje toto bolestné 

mystérium. A touto hluboce „žíznivě-pietní“ částí celé mše také část sóla sboru končí. 

Nejde tedy o majestátní finální vlny Beethovena; následuje tu varhanní 

dohra, odpovídající na první pohled „běžné kostelní zvyklosti“. Zde však vlastně 

                                           
45 Tj. 40 let před liturgickou reformou. 
46 Parafrázováno podle VOGEL, J. Leoš Janáček, s. 340. Tady snad i Bachova Mše  
h minor působí obdobně: akordy ženských hlasů, zvolna se vlnící jako palmové větve 
andělských kůrů a s oslnivým jasem vysokého trojhlasu trubek. 
47 Srv. NTAMWANA, S. Sulla preghiera di invocatione Signore, pietà: testi e documenti di vita 
sacerdotale e di arte pastorale. Roma: Edizione delľ inna, 1973, s. 471n. Tak např. svého času 
existoval spor o mešní ordinárium P. Ebena v Liturgické komisi (srv. Kancionál: společný zpěvník 
českých a moravských diecézí. 7. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1981, č. 504), zda 
lze diferencovat aklamace lidu nestandardně vzhledem k úzu latinských mší con populi. 
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apokalypticky uvolňují nastřádané napětí pravým orkánem tónů, v podobě jakési 

bouřlivé pasaccaglie ve ff,48 takže varhany „nás samotné zpívají“49. 

Světlo vzkříšeného člověka ozářilo věrné posluchače. Trojí gradace „Beránka 

Božího“ (aktivní dýchání: činnost Otce a Syna; pasivní dýchání: Duch, jako 

„výsledek“ této činnosti; perichoréze v Trojici samotné: Otec je bez počátku, 

plodící a dýchající; Syn je zplozený a dýchající; Duch je vydechnutý), „postludia 

Ducha“ (nejdříve unizóno, pak rytmické sdělení jako harmonický život ve 

skrytosti, poté rozmělňující dějství s neočekávanými anakoluty, potom zase 

rozrůstání nových prvků, jež ovšem participují na základní, stále se zdvihající  

a zužující, melodické vlně, nakonec přesmyky pauz, se vkrví do syntetické plnosti, 

ne již však unizóna, nýbrž syté barvy pléna) a závěrečné „Intrady“ (fanfáry 

communia) oslaveného Otce jsou obrazem „trojičního sebesdělení“. Smyčce ve 

vysokých polohách jsou „věčnou Ženou“ v životě Trojice. Radikální příspěvek 

slovanské teologie: delegovaný Syn se „uvzdychává“ v Duchu, aby svítil Otec. 

A Intrada jako by říkala, že Ten, Kdo je Počátek, je i Konec. Intrada, za 

osminového tumulóza50 hromadných oktáv, působí jako slavnostně vzrušený 

nápor tísnícího se davu. Do mystického přítmí kostela, abychom použili Janáčkův 

obrat, uprostřed fanfár, jako by náhle vpadl oslnivý sluneční jas. A v tom smyslu 

je tato orchestrální dohra nejen intradou, ale současně přímo pochodovým 

vstupem (exodem) do oné nové, tedy plné jistoty, nezvratitelné tím, co ještě „dříve 

                                           
48 E-dis-cis-his-cis-dis-gis-H-cis-ais (Allegro 152). Postludium po silenciu Beránkově a před 
apokalyptickou Fanfárou. Ferdinand Klinda: „Z cvičných důvodů je zapotřebí nejprve ji zahrát 
takto: počítat na čtvrtiny, aby si hráč zvykl na pravidelnost osminového pohybu v pedále (jakož 
i manuále). Při interpretaci musí toto rozdrobení ovšem ustoupit velkorysejšímu, totiž 
celkovějšímu ztvárnění, např. dva takty jsou celek apod. V nezvyklé oscilaci přízvuku sudě 
členitého melodického tématu (půlové noty), oproti trojdobému metru doprovodných osmin, 
tkví jedinečný dojem tohoto díla“ (KLINDA, F. Organová interpretácia, s. 93). Otevřel se 
kosmos. Takže počítání je pomůcka, udržení harmonie jako symetrie je plochý, zastřený dojem, 
ale jenom asymetrie uvolněného vpíjení tónů navzájem do sebe, jako dechu zvuků, nás vtáhne 
do ikony dramatu mše. 
49 Upravuje se tady „východní ostražitost“ před záměnou lidského hlasu. 
50 Tumulace je pohřbením všech tónů starého člověka „do země“, symbolicky rodícího se 
člověka, z něhož pak vyroste nový člověk ve světle vzkříšení, a proto musí zaznít plné trojité 
nasazení. 
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nebylo zcela“, ale nyní už je životem samým: jakési „slovanské nebe“.51 Tónem, 

„touto ikonou“, vyzpíval plnější celek věření nežli to, co bylo možné dříve 

zachytit pocitovými slovy, jež nemusejí postihnout vnitřní zkušenost, přesahující 

jakoukoli artikulaci i při sebelepší distinkci odstínů. 

4. Možné objasnění 

 Mnozí autoři si lámou hlavu, jak to vlastně s „věřením“ Janáčka doopravdy 

bylo. Lze nabídnout také tuto interpretaci: Janáček nezpochybnil (nejenže 

výpověď o opaku neexistuje, ale rovněž ti, kteří s ním žili nablízku, toto popírají) 

víru jako objectum („depozitář tajemství církve“), ale náležitě zápasil s vírou coby 

„věřením“ (ve stupních a výkyvech věřícího subjektu), přijmeme-li klasické dělení 

„víry“ (obsahová dimenze víry jako quod id a růst věřícího in fieri)52. Akcent 

lidského „momentu“, převládající nad „skrytými neviditelnostmi  

a nepochopitelnostmi“, Janáček vícekrát zdůrazňuje. 

 Jako závažné faktum, v neprospěch Janáčkova „věření“ (kromě jeho 

psychologické obavy z „kobek, smrti, černé barvy“, což je zapotřebí dát též do 

souvislosti s bolestně prožívanou smrtí jeho dětí), je jeho vlastní umírání. Odmítá-

li v ostravské nemocnici přivolat kněze, nejde o momentální reakci, ale o jakýsi 

plnější postoj. Dále si tam nepřeje ani setkání s chotí Zdenkou, a nemalý obnos, 

téměř jako poslední „úkon na této zemi“, odkáže pochybené paní Kamile 

Stösslové. Nespravedlnost, jak ji hodnotí Janáčkova choť, jde dále než jen 

k pohoršení: „má dokonce obavu o jeho spásu.“53 Větu nekomentujme, nechme jí 

zaznít jako citát. 

 Je zapotřebí zdůraznit některé body složité pestrosti jeho „věření“. 

Vychován v „klasickém“ pojímání náboženství, odmítá spekulativní chápání víry, 

aby vynikla: autenticita (především nespoutanost formami a strukturami), pak 

                                           
51 Světlé tóny svítí skrznaskrz prostředím lásky. Srv. IL'JIN, Ivan A. Put' duchovnago 
obnovlenija, s. 97: „Nejhlubší a nejmocnější pramen duchovní zkušenosti, tudíž náboženské 
plnosti víry, je láska. V nebi, tedy, kde žije slovanská konkrétnost jedinečně milující ženy, 
budeme žít spojeni zpěvem krásy kvůli jedinému Miláčku.“ 
52 Srv. NEUFELD, K. H. Fundamentaltheologie: Jesus ‒ Grund christlichen Glaubens, s. 124. 
53 Srv. TAUBER, S. Můj hudební svět: vážně i s humorem: vzpomínky, s. 102n. 
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smysl pro konkrétnost a naturalismus – vše jakoby „nahrává“ jeho příklonu 

k „východně“ zakoušenému věření. Nemálo znal pohoršlivý život leckterých 

věřících, včetně duchovních; avšak na straně druhé se těšil z četných kněžských 

přátelství či vůbec, pokud už takto „věřící“ dělíme, ze vztahu s „ostatními“ 

věřícími, i s těmi, jež lze bezpochyby označit jako „intelektuály“. S nimi  

o tématech víry tu a tam hovořil. Převládala v něm intenzivní směsice vášní, 

fantazie, smyslovosti, a snad lze i hovořit o paralelně utajovaném, jen občas 

navenek projeveném „erotickém životě“, třebaže nepřesahoval rovinu 

sebekontroly (tu se domnívám, že volný nárůst tohoto „vnitřního světa“ mu byl 

hlavním důvodem k postupnému zanechání svátosti smíření). 

 Označit Janáčka jako „nevěřícího“ nemůže obstát. Takovou větu explicitně 

rovněž nevyslovil v předchozích letech ani ten nejpřesvědčenější marxistický 

interpret. Taktéž s pohledem na paletu všech jeho projevů (osobních, 

společenských, hudebních apod.) nelze hovořit o nějakém „lidovém panteismu“,  

a už vůbec ne o „intelektuální avantgardě“ (tyto tendence jsou zase v popředí 

v současné přítomnosti). Janáček vždy cítil s katolickou církví, třebaže jeho 

příklon k Rusku, a obecněji ke slovanství, mu nemálo skýtal sympatizování  

s pravoslavím. Janáček se nikdy nezaobíral eventualitou, že by otázka po Bohu 

neměla existovat: byla mu samozřejmostí. Že se životem prodíral v nesnázích, 

přineslo mu téměř vyloučení „předepsané“ askeze (ve smyslu církevních postů 

apod.): proč si upírat, když to „mám již odpracováno“; anebo: „co se právně 

přikazuje, otupuje vnitřní svobodu“. Fenomén „náboženskosti“ jeho četných, 

nejen církevních skladeb nelze, hájíme-li tezi „Janáčkovy autenticity“ (např. slovo 

odpovídá skutku), popřít. 

 Právě pohled na „sumu teologie“ jeho slavné Mše glagolské (a ta doopravdy 

přináší veliká požehnání tolika lidem, zvlášť konvertitům!) vybízí k hlubší úvaze, 

nejen řekněme muzikologické „v technické analýze“, ale také nejen sociologické, 

ve vyjmenovávání kulturního přínosu pro „duchovědnost“. Musí ke slovu přijít 

soustavnější teologie, třebaže interdisciplinární prolínání zmíněných oborů je zde 

nezastupitelné. 

 Východisko k možnému výkladu Janáčkova věření spatřuji v této sentenci: 

„Kobky“, o nichž Janáček hovoří, jsou čekáním na „Světlo vzkříšení“, jako temné 

tóny jsou součástí světlých melodií (což lze i muzikologicky, analyticky, 

dosvědčit), pakliže „prázdný hrob nemůže existovat bez Vzkříšeného“. Janáček 
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byl personalista v klasickém smyslu: neunesl fráze, ani vágně do sebe zapadající 

definice, vymykající se osobnímu prožívání. V tom je plus i minus jeho 

„světonázoru“. Negativní následky mohou nastat tím, že zůstane vězet v rovině 

protiteologického afektu, pokud ztotožnil teologii s bezduchým teoretizováním 

nebo neosobním vysluhováním liturgie. Pozitivní akcent lze zase shledat v jakési 

„nepodveditelnosti“: leckteré jeho intuice byly „příliš“ správné, než aby byly 

ideologizovatelné. Janáček nesloužil žádnému „ismu“, ale rovněž nedbal na 

„nemožné“. Geniální Glagolská mše na mnoha místech ukazuje, že si skrupule 

z neproveditelných pasáží (třeba jen vokálních i orchestrálních nástupů) příliš 

nečinil. Jednoduše „hudbu takto cítil“, a „vy hrajte, zpívejte“. 

 K akcentování sledované sentence je nutné uvést další moment: ačkoli se 

Janáček prima vista jeví jako „hrubozrnný barbar“, byl neobyčejně talentovaný 

právě v důsledném zachovávání forem a struktur. Ale ve smyslu: na počátku 

nebyla forma, do níž „dával“ obsah, ale vyvstalý obsah kultivoval stále 

adekvátnější (proto ona konvergence „věřícího“) formou. Nejen jeho teoretická 

část (učebnice apod.) o tom hovoří, ale rovněž jeho pedagogická činnost (jako 

svědectví žáků). A samozřejmě muzikologická analýza hudebních skladeb to 

podepře. Nejde o bezbřehou improvizaci. 

 Platí-li teologická zásada, že Transfigurace (Proměnění) předchází 

Kalvárii,54 pak Janáčkova „křehkost či vydanost“, zatím (formou) neošacených 

tónů, má předchozí zakotvení ve slávě vítězného tónu, který se však zatím 

bolestně hledá. Pak by bylo možné uvést tento pohyb „Janáčkova tónu“: 

nepojmenované zrození (epifanického) tónu, jeho vynesení na povrch cestou 

paradoxního odkládání (nesedících) forem, posléze bolestné hledání (ošacování) 

nalezených forem,55 přičemž syntézový tón spojuje ukázněnou (a přesto 

nevtíravou) formu s originálním (a vždy přesahujícím obsahem). Jde o putování 

od „nulity ve Slunci“ k námaze kvůli ryzosti,56 přes úsilí o setkání57 a žasnutí nad 

                                           
54 Srv. TREMBELAS, P. N. Dogmatique de ľÉglise orthodoxe catholique. 1, s. 39. 
55 „Úklid“, řekli bychom, se ve východním smyslu provádí na základě již žitého vztahu 
s „Někým“; nikoli že po „úklidu“, totiž po vlastním „uzdravování“, teprve přijde ke slovu ten, 
jenž „může“ zachránit, pakliže mu sami určujeme rytmus spásy. 
56 Tím, že nedochází k vědomému odevzdání se Dárci tónu, ale spíše k moralistnímu sledování 
principů, dochází k jakýmsi „trhlinám“ na cestě k „božské harmonii“. 
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„vyloupnuvším se Sluncem“, které se může transparentně,58 bez zábran v tónech 

pohybovat. Jeho tón je nanejvýš komunikativní: není komponován kvůli vlastní 

potěše, ale má „misijní“ náboj. Přináší dobré ovoce. Jde mu doopravdy  

a upřednostnění „maximálních perel“, které se s tušením dotýkají „Perly jediné“. 

A ještě k jeho „intimissům“: co vlastně můžeme vnějškově o nich povědět? Že 

závěrečná „forma“ jeho umírání měla takovou a ne jinou podobu ještě neznamená, 

že víme o tom, co ve skutečnosti dřímá v nulitě (námi viděné), jež může (víc než 

pravděpodobně) velice sténat po jediném „Slunci“ – po Vzkříšeném. Jestliže již 

jednou v tónech přijal „Tón“ (Slovo mezi námi) jediný, pak i v jeho temnějších 

polohách jde o potvrzení toho, co v blízkosti Vzkříšeného nahlédne ještě plněji. 

Summary 

The analysis of Glagol Mass by Czech composer Leoš Janáček can clarify more precisely 
his theological attitudes. This contribution is methodologically based on three factors: the 
impressions of witnesses who knew Janáček´s reactions when he was composing this piece, then 
Janáček´s own statements about his own experience with faith and finally the distinction of 
accents which Janáček uses when composing parts of his work. A summary research result 
proves such kind of convergent personalism which determines itself within abstractly conceived 
musicology of some of his contemporaries. 
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Je pozoruhodné a zaujímavé sledovať osudy pojmov, ktoré sa stali súčasťou 

rôznych typov diskurzov. Kategória vznešeného ich má v svojej genetickej línii 

viacero. Každý z diskurzov, či už filozofický, etický, estetický, teologický, 

antropologický a i., s kategóriou vznešeného narába s ohľadom na špecifické 

intencie a podmienky. Vznešené sa stalo diskutovaným pojmom najmä v závere 

20.storočia, pričom diskusie opakovane poukazovali na skutočnosť, že vznešené 

nie je samo osebe jednoduchým problémom; vznešené je vždy na pomedzí 

filozofie, etiky, estetiky, teórie umenia a i., je interdisciplinárnym poľom, kde sa 

odohráva dialóg filozofa, estetika, etika a umelca a práve postihnutie spojovacích 

ciest na jednej strane a odlišností na druhej strane predstavuje niekedy neľahkú 

úlohu. Kľúčom k odkrývaniu súčasných prístupov k vznešenému je podľa nás 

systematická analýza kategórie, o ktorú sa zaslúžil Immanuel Kant. Jeho pozícia 

sa stala tak určujúcou, ako aj kritizovanou. Ukazuje sa však, že každé nové 
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premýšľanie tejto kategórie sa s Kantovým vymedzením nanovo vysporiadava.1 

Náš text pracuje s Kantovým estetickým vymedzením kategórie, pričom však 

aktívne posudzuje na jednej strane jej etické vymedzenia, na druhej strane jej 

„presahy” za estetický svet. Ak pripomenieme Gadamerovu tézu, podľa ktorej 

„Estetika se musí rozplynout v hermeneutice. Toto tvrzení se týká nejen šíře 

problému, nýbrž platí tím spíše pro jeho obsah. Hermeneutiku jako celek totiž 

naopak musíme určit tak, aby učinila zadost zkušenosti umění.“2 tak si myslíme, 

že zvolená cesta nielenže vedie k hermeneutickému cieľu, ale ho navyše istým 

spôsobom svojimi závermi predurčuje. Naopak téma rozplynutia estetiky (ani jej 

náhrada filozofiou umenia ako sa nás snažil presvedčiť napr. Danto3) nie je dnes, 

po viac než 50-tich rokov od jej formulácie pre estetiku opodstatnená. 

Prológ, ktorý dnes nemožno opomenúť reprezentujú Kantove Pozorovania  

o pocite krásneho a vznešeného (1764)4, kde sa Kant zameriava na dištinkciu 

rôznych objektov pocitu krásna a vznešeného, stanovenie vlastnosti vznešeného 

alebo krásneho u ľudí a predstavuje estetické myslenie, ktoré tieto ústredné 

kategórie jeho estetiky analyzuje nielen cez posúdenie schopnosti vzbudiť pocit 

vznešeného a krásneho prostredníctvom rôznych objektov, ale zároveň predstavuje 

dva modely vzťahov etického a estetického pri analýze vznešeného a krásneho  

u ľudí vôbec. Obe vymedzenia jasne signalizujú snahu po komplexnom prístupe, 

avšak celkového teoretického prínosu, akým bude ich reflexia v Kritike súdnosti 

ani zďaleka nedosahujú. Kant svojim textom predznačuje líniu skúmania 

dispozícií človeka, predstavuje priestor hľadania objektívnych kvalít predmetu, 

ktorý v účinku bude rozpoznaný ako vzbudzujúci pocit vznešenosti (a krásy), 

ukazuje možnú cestu skúmania vznešeného ako estetickej a etickej kategórie  

                                           
1Porovnaj: SOŠKOVÁ, J.: Immanuel Kant a súčasná estetika, s. 7–10. 
2 GADAMER, H.G.: Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky, s. 155. 
3Porovnaj: KVOKAČKA, A. Spôsoby komunikácie s umením vznešeného, s. 191–199. 
4Text zaznamenáva opätovný záujem v posledných tridsiatich rokoch. Porovnaj napr. 
MÉNARD, M. D. Kant's "An Essay on the Maladies of the Mind" and Observations on the 
Feeling of the Beautiful and the Sublime, s. 82–98; ALQUIÉ, F. Emmanuel Kant: OEuvres 
philosophiques: Introduction aux oeuvres de 1764 a 1766.; CROCKETT, C. Theology of the 
Sublime; CROWTHER, P. The Kantian Sublime. Oxford, Clarendon Press, 1989; SOŠKOVÁ, J. 
Kantova koncepcia nezainteresovanosti estetických súdov a súčasná estetika. In BELÁS, Ľ. 
(Ed.) Kantov odkaz v kontexte filozofickej prítomnosti, s. 64–76. 
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a zároveň podáva ich vzťah v dvojakej podobe: a) estetické vznešené pred 

nástupom rozumu (a posudzovania etického) s relatívnou komplexnosťou pocitu 

vznešeného na úrovni pociťovania, teda bez etického rozmeru a b) estetické ako 

priestor a funkčný základ pre etické pochopenie pocitu vznešeného. 

Psychologicko – antropologické skúmanie pocitu vznešeného nájde svoje 

uplatnenie v Antropológii z pragmatického uhla pohľadu, ale nie v Kantových 

estetických, respektíve k estetike smerujúcich dielach. 

Predtým, než pristúpime ku Kritike súdnosti obráťme svoju pozornosť ku 

Kantovej praktickej (etickej) filozofii. Kant vo veľkolepej a mnohé aspekty 

sumarizujúcej formulácii o vznešenom tvrdí, že „taká je ozajstná vzpruha čistého 

praktického rozumu. Nie je to nič iné než sám čistý morálny zákon, pokiaľ nám 

dáva pociťovať vznešenosť našej vlastnej nadzmyslovej existencie a vzbudzuje 

subjektívne v ľuďoch, čo si zároveň uvedomujú svoje zmyslové súcno, a tak s ním 

spojenú závislosť od svojej patologicky ovplyvňovanej prirodzenosti, úctu pred 

svojím vyšším určením“5. Kategória vznešeného sa v celku Kritiky praktického 

rozumu objavuje ako atribút (vznešené konanie; vznešenosť zákona; vznešenosť 

našej prirodzenosti), alebo ako pocit (duša sa cíti povznesená; zákon dáva 

pociťovať vznešenosť nadzmyslovej existencie). Rozpoznaná vznešenosť konania 

z povinnosti vyplývajúcej z mravného zákona tak v praktickom konaní človeka 

poukazuje na jeho vlastnú vznešenosť ako rozumnej bytosti náležiacej nielen do 

fenomenálneho, ale aj noumenálneho inteligibilného sveta rozumového zákona  

a slobody6, ktorého nádherný objav nám prostredníctvom morálneho zákona 

umožňuje čistý praktický rozum. Aký je teda vzťah úcty a vznešeného, ktorý 

predstavuje Kant? Vznešené nie je morálnym pocitom, tým je pre Kanta iba úcta. 

Keď sme si tejto úcty vedomí, čo by sa dalo predpokladať s ohľadom na mravné 

konanie prekračujúce privátne záujmy a náklonnosti, ktoré je navyše konaním 

proti vôli a „iba z úcty k povinnosti, a nie z prekypujúceho srdca“7, vtedy 

zažívame pocit vznešeného. Kant tento pocit človeka nechápe ako pohnútku  

k mravnému konaniu a vraví, že „je to čosi veľmi vznešené v ľudskej 

                                           
5 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 107. 
6 Porovnaj: SOBOTKA, M. Kapitoly z dějin německé klasické filosofie I., s. 43. 
7 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 105. 
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prirodzenosti byť určovaný ku konaniu bezprostredne čistým rozumovým 

zákonom a pokladať dokonca aj klam, subjektívno tejto intelektuálnej 

určovateľnosti vôle, za čosi estetické a za účinok zvláštneho zmyslového citu“8. 

Iba také konanie nás privedie k vedomiu cnosti, ktoré doprevádza podľa Kanta 

špecifický pôžitok, ktorý dostáva pomenovanie „spokojnosť so sebou samým“9. To 

je jeden z momentov, ktorý Kantovi umožňuje odlíšiť etickú a estetickú rovinu. 

Spokojnosť so sebou samým pramení z uvedomovania si slobody ako schopnosti 

poslúchať morálny zákon. Kant si je vedomý, že týmto termínom možno označiť 

aj „epikurejské“ naplnenie predstavy blaženosti, a preto jasne odlišuje 

intelektuálnu (teda nie na citoch založenú) spokojnosť so sebou samým od 

estetickej spokojnosti „spočívajúcej v uspokojovaní náklonností, aj keby boli ako 

jemne povymýšľané, (estetická spokojnosť, p.a.) nikdy nemôže zodpovedať tomu, 

čo myslíme spokojnosťou“10.  

Ak by sa aj zdalo podľa tohto vymedzenia, že estetická vznešenosť nebude 

zohrávať žiadnu väčšiu úlohu v celku Kritiky praktického rozumu, keďže estetické 

je tu zmyslovo empirické, mnoho interpretátorov poukazuje na estetické vyústenie 

druhej Kritiky. Často citovanú sentenciu samotného záveru Kritiky praktického 

rozumu, kde sa Kant vyznáva, že „dve veci napĺňajú myseľ vždy novým  

a vzrastajúcim obdivom a hlbokou úctou, čím častejšie a vytrvalejšie sa nimi 

myslenie zaoberá: hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne.“11, 

chceme dať do súvisu s nami sledovanou témou. Kant v tejto formulácii  

a následnom vysvetlení dôsledne zachováva odlíšenie obdivu a úcty. Obdiv 

hviezdnatého neba nad nami je spojený s rozšírením spojenia (zmyslového sveta 

so svetmi nad svetmi a systémami systémov) do nedozernej veľkosti je, ako nás 

upozorňuje Kant už skôr, afektom, úžasom, ktorý sa „môže vzťahovať aj na veci, 

napríklad na nebotyčné vrchy, na veľkosť a vzdialenosť nebeských telies […] Ale 

to všetko nie je úcta.“12 Pomenúvame tieto objekty ako esteticky vznešené  

v kontexte Kritiky praktického rozumu, k čomu nás upriamuje Kantova otázka: 

                                           
8 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 135. 
9 Dtto, s. 136. 
10 Dtto. 
11 Dtto, s. 180. 
12 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 96–97. 
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„Čo teda robiť, aby boli (úcta a obdiv, p.a.) užitočné a vznešenosti predmetu 

primerané?“13. Naproti tomu dávame etickú vznešenosť morálneho zákona v nás, 

ktorý „nekonečne zvyšuje moju hodnotu ako inteligencie, a to na základe mojej 

osobnosti, v ktorej mi morálny zákon zjavuje život nezávislý od zvierackosti, ba 

od celého zmyslového sveta“14. Úcta sa totiž vzťahuje iba na ľudí, nikdy nie na 

veci. Veci v nás môžu vzbudiť náklonnosť, lásku aj strach, ale nikdy nie úctu.15 

Vonkajší a vnútorný svet sa nám ukazuje vo svojej nekonečnosti a vznešenosti, ale 

raz ide o nekonečnosť a vznešenosť estetickú, ktorú obdivujeme, inokedy 

nekonečnosť a vznešenosť etickú, voči ktorej pociťujeme hlbokú úctu. 

Kritika súdnosti prináša iný mechanizmus vznešeného. V Kantovej estetike je 

primárnym podnetom pocitu páčenia zmyslový vnem, ktorý sa obracia  

k poznávacím schopnostiam subjektu, teda k obrazotvornosti a umu, ktoré sa  

v svojej činnosti, vďaka ktorej je nám predmet daný, a teda v tvorbe predstavy  

o predmete, nezameriavajú na poznanie predmetu. Subjekt sa nesnaží subsumovať 

predstavu pod konkrétny pojem, ale zameriava sa reflektívne na súlad, alebo 

nesúlad, ktorý nastane práve počas trvania ich vzájomnej a v prípade krásy 

súladnej hry. Tento súlad vzbudzuje pocit páčenia sa, ako výsledok úspešnej 

kooperácie týchto poznávacích schopností pri tvorbe predstavy. V prípade, že pre 

túto jednotlivú predstavu subjekt začne hľadať korešpondujúci pojem, zameriava 

sa na objektívnu účelnosť predmetu, ktorý mu je v predstave daný a postupuje  

v procese teoretického poznávania, ak sa však obráti k pocitu páčenia sa a ten sa 

stane predmetom jeho reflexie v súde vkusu, hľadá dôvody tohto subjektívneho 

páčenia sa, ktoré nemôže odvodiť od pojmu o predmete a ani na základe zaujatia 

na predmete ústiacom do pocitu príjemnosti, ale len na základe formálnej 

účelnosti predmetu, ktorý vykazuje zhodu s celkom predstáv, ktorých je 

obrazotvornosť daného subjektu schopná. Na základe takejto predstavy 

nezainteresovanej formálnej účelnosti predmetu a s ohľadom na pocit páčenia sa 

prebieha súd vkusu o kráse. Pri vznešenom sa tento proces zastaví pri tvorbe 

predstavy predmetu. Predmet, ktorý označíme ako vznešený sa obracia na 

                                           
13 KANT, I. Kritika praktického rozumu, s. 180. 
14 Dtto. 
15 Porovnaj: dtto, s. 96. 



 

 258 

obrazotvornosť, pričom táto v tvorbe predstavy zlyháva. V neschopnosti spracovať 

jav do podoby predstavy obrazotvornosť dosahuje svoje maximum, pohybuje sa 

na svojich hraniciach, vznešené sa zdá byť pre obrazotvornosť násilné a subjekt 

zažíva pocit nepáčenia sa. Uvedomenie si limít obrazotvornosti v kontakte  

s nekonečnosťou prírody, alebo jej nespútateľnej moci sa subjekt pokúša prekonať 

prestupom k ideám umu, prípadne rozumu, na čom sa zakladá Kantovo chápanie 

matematického a dynamického vznešeného. Vznešené teda nevyhnutne 

predpokladá tento prestup k ideám. Estetické naladenie mysle subjektu pri 

posudzovaní vznešeného, ktoré pramení z dosiahnutia zhody medzi 

obrazotvornosťou a rozumovými ideami je podľa Kanta zlúčiteľné so stavom 

mysle, ktorý by vyvolal „vliv určitých idejí (praktických) na cit“16. Skutočnosť, že 

obrazotvornosť nie je ani pri najväčšom úsilí schopná znázorniť ideu rozumu, 

ukazuje prevahu rozumového určenia našich poznávacích schopností nad 

najvyššou schopnosťou zmyslovosti, čo je podľa Zátku „opět dalším důkazem 

nadřazenosti rozumu nad fenomenální přírodou“17. Pre nás je dôležité, že pocit 

neprimeranosti obrazotvornosti k dosiahnutiu idey, ktorá je pre nás zákonom, 

nazýva Kant úctou. Nie je to teda úcta k prírode ako takej, ale je to „úcta k našemu 

vlastnímu určení, kterou prokazujeme nějakému objektu přírody jistou subrepcí 

(záměna úcty k ideji lidstva v našem subjektu za úctu k objektu)“18. Toto je model, 

ktorý vysvetľuje prečo, podľa Kanta nesprávne, pomenúvame isté objekty prírody 

ako vznešené, aj keď vznešenosť má len miesto v mysli súdiaceho, pričom táto 

myseľ musí byť naplnená „již mnohými idejemi, má-li takový pohled navodit 

pocit, který je sám vznešený“19. Kant práve na základe mechanizmu subrepcie 

nachádza rozmer sensus communis vznešeného - spoločný základ pre posúdenie 

vznešeného v morálnom cite. Podľa Kanta sa nárok na prijatie nášho súdu  

o vznešenom v prírode nedá predpokladať na základe vkusu, ale na základe citu: 

„Neboť tak jako tomu, kdo při posuzování nějakého předmětu přírody, který 

pokladáme za krásny, zůstává lhostejný, vyčítáme nedostatek vkusu, tak říkáme  

                                           
16 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 89. 
17 ZÁTKA, V. Kantova teorie estetiky, s. 94. 
18 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 90. 
19 Dtto, s. 82. 
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o tom, kdo u toho, o čem soudíme, že je vznešené, zůstává nedojat, že nemá cit.“20 

K pojmu morálneho citu nás Kant vedie cez pojem kultúry, ako širšieho rámca, 

ktorý umožňuje rozpoznanie vznešeného. Kantovi sa zdá, že „je zapotřebí větší 

kultury nejen estetické soudnosti, ale i poznávacích schopností, které jsou jejím 

základem, abychom mohli vyslovit soud o této kladné hodnotě přírodních 

předmětů.“21 O akú kultúru teda ide? Kant podľa nás pracuje so širším pojmom 

kultúry (spoločnosti) a užším pojmom kultúry (subjektu), ktorý vyžaduje pre 

naladenie mysle pocitom vznešeného „vnímavost pro ideje“22. Pre súd  

o vznešenom je jeho predpokladom úspešná hra obrazotvornosti a rozumu, ktorá 

ukazuje neúčelnosť predmetu ako účelnú pre prestup zmyslového sveta. 

Individuálna je práve schopnosť vzťahovať obrazotvornosť k rozumu ako 

schopnosti ideí, pre ktorú vyžaduje súd vznešenosti kultúru. Ak by nedošlo  

k prestupu zmyslového sveta v našej predstave k ideám rozumu, ostávame v zajatí 

zahltenej zmyslovosti a pocit vznešenosti nenastupuje. Kant to postihuje, keď 

vraví, že „to co, připravené kulturou, nazýváme vznešeným, bude vskutku 

připadat nevzdělaným lidem bez rozvoje mravních idejí jako pouze odpuzující“23. 

Nestačí tak iba všeobecný pojem kultúry, ktorej vzory by sme automaticky 

preberali, lebo to by ešte nezaručovalo, že pocit vznešeného bude pre takéto 

subjekty zmysluplne disponibilný, naopak Kant smeruje k užšiemu pojmu kultúry 

napr. aj formuláciou: „Ale proto, že soud o vznešenosti přírody vyžaduje kulturu 

(víc než soud o krásnu), neznamená to ještě, že by musel být vytvořen kulturou  

a zaveden pouze konvenčně do společnosti, nýbrž má svůj základ v lidské 

přirozenosti, a to v tom, co můžeme zdravým rozvažováním přičíst zároveň 

každému a požadovat od něho, totiž ve vloze citu pro (praktické) ideje, tj. ve vloze 

morálního citu.“24 Súhlasnosť súdov o vznešenom v prírode, teda nemožno 

predpokladať len na základe kultúry spoločnosti a očakávať, že v prostom 

osvojení tejto kultúry (prijatím konvencií) stane sa pre subjekt príroda v istých 

svojich prejavoch vznešená, resp. bude v ňom vzbudzovať pocit vznešenosti, ale 

                                           
20 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 96. 
21 Dtto, s. 95. 
22 Dtto. 
23 Dtto. 
24 Dtto, s. 96. 
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ukazuje sa ako nutná na základe všeobecnosti vlohy morálneho citu. Kant sám 

tvrdí, že vkus (pre krásu) a cit (pre vznešenosť) „požadujeme od každého člověka 

a také to, pokud má alespoň nějakou kulturu (naša kurzíva, p.a.) u něho 

předpokládáme; jen s tím rozdílem, že vkus, protože v něm soudnost vztahuje 

obrazotvornost pouze k rozvažování jakožto schopnosti pojmů, požadujeme skoro 

od každého, cit však, protože v něm soudnost vztahuje obrazotvornost k rozumu 

jakožto schopnosti idejí, požadujeme jen za subjektivního předpokladu (o němž 

však smíme oprávněně věřit, že jej každý splňuje), totiž za předpokladu morálního 

citu v člověku, a tím také tomuto estetickému soudu připisujeme nutnost.“25 

Nutnosť súdov o vznešenom je možná vtedy, ak sú vyslovené v rovnakej kultúre 

(predpokladá sa pre subjekt aspoň nejaká kultúra), a teda nutnosť súdu  

o vznešenom prepodkladá zhodnú vnímavosť voči rozumovým ideám. Ako 

ukážeme následne takto postulované prístupy ku kategórii vznešeného a vôbec 

celok filozofického myslenia Kantovho kritického obdobia sa stali inšpiráciou aj 

pre slovenské estetické a filozofické myslenie. 

Záujem o Kantovu filozofiu bol v prvej polovici 19. storočia „v podstate 

celouhorským javom“26. Aj keď nachádzame „orientáciu v smere kantovského 

kriticizmu, s patričným dôrazom na obsiahnutie celého systému estetiky – najmä  

u M. Greguša, F. Palackého, L. Schediusa a K. Kuzmányho“27, je všeobecne 

známe, že v oblasti estetiky prevládli viac pokantovské filozofické – estetické 

systémy Friesa, Bouterweka a Kruga. Napríklad Friesova koncepcia, v ktorej sa 

„pokúsil modifikovať Kantov systém vyšších poznávacích mohutností (Verstand, 

Urteilskraft, Vernunft) na trojicu zmyslovo – intelektuálneho poznania (Wissen), 

viery (Glaube) a tušenia (Ahnung) a každej z týchto zložiek vyhradil osobitnú 

oblasť pôsobnosti a prisúdil aj špecifickú noetickú funkciu“28, našla širokú odozvu 

najmä u K. Kuzmányho29, kantovská línia myslenia, alebo jej kritika, ovplyvnila aj 

M. Greguša, J. Kollára, P.J. Šafárika, F. Palackého či A. Vandráka. Analýzy 

                                           
25 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 96. 
26 BOTŤÁNKOVÁ, E. K prameňom estetického myslenia na Slovensku, s. 12. 
27 Dtto, s. 11. 
28 Dtto, s. 13. 
29 Porovnaj: BOTŤÁNKOVÁ, E. K prameňom estetického myslenia na Slovensku, s. 13; 
SOŠKOVÁ, J. Estetika Michala Greguša, s. 79. 
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kategórie vznešeného nachádzame v slovenskej estetike 19.storočia u viacerých 

autorov, z nich väčší význam má vznešené u M. Greguša a K. Kuzmányho. 

Chronologicky, podľa roku vydania, sa vznešené objavuje najprv u Michala 

Greguša (Compendium aestheticae,1826), neskôr u Karola Kuzmányho (O kráse, 

1836). Poznamenajme však, že navzájom o svojich prácach nevedeli30. 

M. Greguš, žiak F. Bouterweka31, svoju „kantovskú“ estetickú pozíciu 

premýšľa aj v intenciách W.T. Kruga32, pričom dôsledkom je fakt, že „Greguš sa 

Kantom viac inšpiruje […] no neopakuje povrchne Kantove stanoviská, ale 

premyslene ich konfrontuje s jestvujúcim stavom estetického poznania v snahe 

vyhnúť sa jednostrannosti“33. Naopak podľa Mészárosa možno Greguša „zaradiť 

medzi eklektických filozofov“, čo mu však nebráni vysloviť tvrdenie, že 

„Gregussova učebnica estetiky nie je obyčajným kompilátom, ale v mnohých 

aspektoch originálnym dielom“34. Greguš svoju koncepciu vznešeného uvádza 

vetou: „Vznešenosť je krása, v ktorej prevažuje ideálnosť a zreteľ na formu síce 

obmedzenú, ale veľkú.“35, ktorou akoby potvrdzoval, „že krásno považuje za 

centrálny pojem estetiky a pojmy príjemného a vznešeného sa stávajú 

druhotnými“36. U Greguša možno sledovať v základe dve stanoviská v ponímaní 

vznešeného. Ide alebo o istú modifikáciu krásy („krása vznešená“37), alebo 

samotnú ideu vznešeného. Toto dvojité ponímanie vznešeného má viacero príčin. 

Na rozdiel od Kanta a pod vplyvom Bouterweka sa „Greguš chce dopracovať k 

ontológii, preto rešpektuje predmet prebúdzajúci krásu i „zákonitosti“ duchovných 

síl, ktoré vedú k idey krásy.“38 Greguš tak podľa Soškovej pokračuje v Kantovej 

myšlienke, že pocit krásy vzniká na základe slobodnej hry obrazotvornosti  

                                           
30 Porovnaj: SOŠKOVÁ, J. Estetika Michala Greguša, s. 67; BUJNÁK, P. Dr. Karol Kuzmány, 
s. 92–93. 
31 Porovnaj: BOTŤÁNKOVÁ, E. K prameňom estetického myslenia na Slovensku, s. 51. 
32 Porovnaj: SOŠKOVÁ, J. Estetika Michala Greguša, s. 56 – 58. 
33 Dtto. 
34 MÉSZÁROS, O. Školská reforma v bývalom Hornom Uhorsku, s. 136. 
35 GREGUŠ, M. Compendium Aestheticae. Cassoviae, 1826. Citované podľa: BOTŤÁNKOVÁ, E. 
K prameňom estetického myslenia na Slovensku, s. 62. 
36 MÉSZÁROS, O. Školská reforma v bývalom Hornom Uhorsku, s. 136. 
37 SOŠKOVÁ, J. Estetika Michala Greguša, s. 38. 
38 Dtto, s. 36. 



 

 262 

a poznávacích schopností, pričom Greguš „zdôrazňuje, že v tejto hre je dôležitá 

jednota pocitu pôžitku a intelektu, lebo intelekt odhaľuje kvalitu predmetu 

vyvolávajúceho estetický dojem“39. Estetický princíp zhody a harmónie ako 

zjednocujúci princíp „jednoty pocitov, predstáv, pamäti, rozumu“, teda princíp 

„harmónie, jednoty a súladu duševných schopností“40 sa podieľa na odlíšení 

estetického od teoretického, praktického, morálneho a náboženského. Práve 

estetický princíp zhody, v ktorom Gregušovi „ide o jednotu obsahu a formy, 

vnútorného a vonkajšieho, celku a časti, celku a časti, podstaty a javu“41, ale aj  

o zhodu predmetu so stavom nášho ducha, slúži Gregušovi „ako metodologické 

východisko zdôvodnenia odlišností čistej krásy foriem (absolútnej a relatívnej)  

a ich modifikácií v podobe krásy vznešenej, krásy komickej ako aj modifikácií 

krás v jednotlivých druhoch umenia“42. Greguš už v § 18 Compendia 

predznamenal svoje vysvetlenie tvorby idey vznešeného, keď tvrdí, že „Kritériami 

konečnej krásy sú zhoda a ideálnosť. Ani jedna z nich neplodí bez druhej 

(relatívne) dokonalú krásu a kdekoľvek by jedna z nich chýbala, krása by bola 

nedokonalá. Predsa však môže jedna prevažovať nad druhou a pritom sa nemusí 

rušiť prítomnosť estetického záujmu. Menovite, ak by prevažovala vo forme zhoda 

a v nej by bol skrytý znak nekonečna, krása by bola pôvabom (Anmut); ak by 

prevažovala ideálnosť a pohľad na konečnú formu, ktorý omnoho silnejšie vyvolá 

predstavu a pocit nekonečna, krásu nazveme vznešenosťou (Erhaben).“43  

V citovanom §30 Compendia vo vznešenosti rovnako prevažuje ideálnosť nad 

zhodou. Greguš ihneď upozorňuje na hranice estetického sveta, lebo „ak celkom 

chýba estetická zhoda, vznešenosť je čisto veľká; pretože ničí vedomie znamenitosti 

ľudských vlastností, stráca všetok svoj estetický charakter.“44 V podstate tak nanovo 

opakuje Kantovo stanovisko, ktoré uvádzame pri popise mechanizmu vznešeného. 

                                           
39 SOŠKOVÁ, J. Estetika Michala Greguša, s. 37. 
40 Dtto. 
41 Dtto, s. 38. 
42 Dtto. 
43 GREGUŠ, M. Compendium Aestheticae. Cassoviae, 1826. Citované podľa: BOTŤÁNKOVÁ, E. 
K prameňom estetického myslenia na Slovensku, s. 60. 
44 GREGUŠ, M. Compendium Aestheticae. Cassoviae, 1826. Citované podľa: BOTŤÁNKOVÁ, E. 
K prameňom estetického myslenia na Slovensku, s. 60. 
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Vznešenosť Greguš delí na „vznešenosť rozsahu a intenzity“45, čím nahrádza 

Kantovu matematickú a dynamickú vznešenosť, keďže podľa neho Kantova 

„terminológia nie je celkom presná, pretože každá vznešenosť tým že je veľká, je 

matematická“46. Napohľad mätúce tvrdenie objasňuje až bližšia explikácia 

vznešenosti, z ktorej vyplýva, že Greguš vidí veľmi úzke prepojenie vznešenosti 

rozsahu a vznešenosti intenzity, keď tvrdí, že „zdá sa teda, že dynamickú vznešenosť 

možno ťažko oddeľovať od vznešenosti extenzívnej. Preto estetické pôsobenie 

veľkých hmôt, aj keď nie nezmerateľných a nekonečných je o to väčšie, o koľko 

väčšia sila sa nebadane viaže s ich predstavou“47. V nasledujúcej analýze vznešenosti 

intenzity Gregušove tvrdenia zotrvávajú na koncepcii Kantovej. Na rozdiel od Kanta, 

pod vplyvom Kruga a Bouterweka, Greguš sleduje podoby vznešeného a tak smeruje 

„k pochopeniu súvislostí ale aj diferencie idey krásy a vznešeného od empiricky, 

skúsenostne, zmyslovo vnímateľných stupňov a podôb krásy a vznešeného“48. 

Greguš tak v Compendiu aestheticae syntetizuje viacero súdobých estetických 

koncepcií a tak, ako to postihla Sošková, sa jeho „pokus o syntetický nadhľad vyhol 

úskaliam protirečivej jednostrannosti originálnych estetických koncepcií v kontexte 

historickej a logickej celostnosti estetického poznania“49. 

Ako sme naznačili K. Kuzmány vo svojich publikáciách s estetickou 

tematikou (O kráse, 1836; Ladislav, 1838) predstavuje, „domýšľa  

a dovysvetľuváva Friesovo uvažovanie o estetickom a umeleckom svete a poslaní 

filozofie“50. Kuzmány (tak ako Fries) priznáva dôležitú úlohu „estetickej stránke  

v živote človeka a v jeho formovaní sa k ľudskosti […] Estetický vzťah k svetu, 

estetická výchova je teda i prostriedkom výchovy mravnej a svetonázorovej, je 

                                           
45 GREGUŠ, M. Compendium Aestheticae. Cassoviae, 1826. Citované podľa: BOTŤÁNKOVÁ, E. 
K prameňom estetického myslenia na Slovensku, s. 60. 
46 Dtto. 
47 Dtto, s. 63 
48 SOŠKOVÁ, J. Estetika Michala Greguša, s. 41. 
49 Dtto, s. 21. 
50 SOŠKOVÁ, J. Estetika Michala Greguša, s. 74. Porovnaj: VÁROSSOVÁ, E. Filozoficko – 
estetické náhľady Karola Kuzmányho. In Karol Kuzmány. Sborník z vedeckej konferncie Ústavu 
slovenskej literatúry SAV a Matice slovenskej, s. 68, 70; BUJNÁK, P. Dr. Karol Kuzmány,  
s. 25–26, 93 a i. 
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prostriedkom k dosahovaniu múdrosti života a postihnutiu jeho zmyslu.“51 Podobné 

stanoviská konštatujú aj iní.52 Ak sa cez umenie a krásu dáva človeku tušenie, isté 

nejasné poznanie prírody a sveta tak tvorba umenia, ktorá spočíva v tvorení krásy (čo 

je cieľom umenia)53 nespočíva v napodobňovaní vzorov krásy, ale jej „cieľom je […] 

vystihnúť podstatu zobrazovaného predmetu. To sa deje intuíciou, vciťovaním, 

tušením.“54 Vznešené je pre Kuzmányho citom55 v dvojakom zmysle: estetickom  

a mravne - vlasteneckom. V prvom význame, ako to výstižne u Kuzmányho 

sumarizoval Pišút, je odlíšené od krásy: „krása je konkrétna, určená časom a 

priestorom, vznešenosť je tušenie toho, čo prekračuje hranice času a priestoru, povrch 

vecí, dojmy, predstavy; je tušením podstaty javov.“56 V druhej oblasti je ambíciou 

preniesť, vzbudiť cit vznešenosti, ktorý popri hrdosti, viere a odvahe Kuzmányho 

napĺňa pri pohľade na Tatry57 ako to ukazuje v komentári Ladislava Bujnák: „Jemu 

samému (Kuzmánymu, p.a.) v Ladislavovi išlo o to isté: prostredníctvom pestrého 

obrazu Slovanstva chcel vzbudiť vznešený vlastnenecký cit.“58 

Ako sme v úvode naznačili a ako vidno z náčrtu sledovania jednej 

(kantovskej) línie kategórie vznešeného je táto mnohovrstevnatá, interdiciplinárna, 

                                           
51 VÁROSSOVÁ, E. Filozoficko – estetické náhľady Karola Kuzmányho. In Karol Kuzmány. 
Sborník z vedeckej konferncie Ústavu slovenskej literatúry SAV a Matice slovenskej, s. 74. 
52 Porovnaj: KUBIŠOVÁ, H. Jazykovo – estetická analýza Kuzmányho eseje O kráse.  
In SEDLÁK, I. (Ed.) Karol Kuzmány a Štefan Moyses v slovenských národných a cirkevných 
dejinách, s. 34; PIŠÚT, M. Karol Kuzmány. 1. Životopis. 2. Kuzmányho prínos do vývinu 
slovenskej literatúry. In Karol Kuzmány. Sborník z vedeckej konferncie Ústavu slovenskej 
literatúry SAV a Matice slovenskej, s. 25. 
53 Porovnaj: VÁROSSOVÁ, E. Filozoficko – estetické náhľady Karola Kuzmányho. In Karol 
Kuzmány. Sborník z vedeckej konferncie Ústavu slovenskej literatúry SAV a Matice slovenskej, 
s. 79–80. 
54 PIŠÚT, M. Karol Kuzmány. 1. Životopis. 2. Kuzmányho prínos do vývinu slovenskej 
literatúry. In Karol Kuzmány. Sborník z vedeckej konferncie Ústavu slovenskej literatúry SAV  
a Matice slovenskej, s. 25. 
55 Porovnaj: BUJNÁK, P. Dr. Karol Kuzmány, s. 28. 
56 PIŠÚT, M. Karol Kuzmány. 1. Životopis. 2. Kuzmányho prínos do vývinu slovenskej 
literatúry. In Karol Kuzmány. Sborník z vedeckej konferncie Ústavu slovenskej literatúry SAV  
a Matice slovenskej, s. 25. 
57 Porovnaj: BUJNÁK, P. Dr. Karol Kuzmány, s. 28. 
58 Dtto, s. 93. 
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ale tiež neobyčajne plodná. Aké otázky pred nami vyvstanú, keď sa podujmeme 

sledovať hermeneutické interpretácie vznešeného? Ak prijmeme základné 

východiská a chápeme hermeneutiku ako teóriu rozumenia59 a máme pri tom 

napamäti diferenciu rozumenia a interpretovania tak ako ju naznačuje Greisch60, 

ktorá pre nás znamená rozvrhnutie troch spôsobov ako rozumieť aktuálnym 

otázkam hermeneutického myslenia s ohľadom na jeho dejinné premeny a ktorú 

samotný autor predkladá cez trojicu vymedzení: a) hermeneutika ako „pouhý 

„výklad”, jako činnost, která má různou podobu podle oblastí aplikace (biblická 

exegeze: doména vyhrazená pre hermeneutica sacra; soudní praxe, klasická 

filologie)”; b) filozofická hermeneutika začínajúca u Schleiermachera ako 

„transcendentální analýza podmínek možnosti rozumění”; c) hermeneutický vek 

rozumu ako „věk myšlení, které objevilo univerzálnost problému rozumění  

a výkladu, a snaží se nyní, vycházejíc z aktu interpretace, definovat novou podobu 

samého rozumu” 61 tak sa následne v kontexte témy príspevku otvárajú tri 

možnosti: 

a) horizont požiadavky dvojakej interpretácie, ktorý by interpretáciu kategórie 

vznešeného viedol k hlbinnej hermeneutike 

b) Gadamerom ovplyvnené skúmanie vznešeného na príklade jeho tragického 

c)  predporozumenie – sebapochopenie – interpretácia/rozumenie v kontextoch 

hermeneutického kruhu 

Všetky sa tak či onak zbiehajú do jedného vyššie popisovaného mechanizmu, 

ktorý sa tak podľa nás pre skúmanie osvedčuje. 

Dvojaká interpretácia znamená požiadavku, podľa ktorej by prvá interpretácia 

(základný typ interpretácie) mala podobu „komentáře, v němž se odráží minimální 

konsenzus vztahující se ke srozumitelnosti textů. Tím je stanoveno, co daný text  

v širokém slova smyslu znamená pro komunitu čtenářů, respektive interpretů. Tento 

typ interpretace charakterizuje snaha postihnout základní, podstatné rysy 
zkoumaného filosofického nebo uměleckého díla, respektive dějinného období. 

Druhé čtení, druhá interpretace si však klade za cíl postihnout něco nového, co dosud 

                                           
59 SZONDI, P. Úvod do literárnej hermeneutiky, s. 11. 
60 GREISCH, J. Rozumět a interpretovat, s. 5 a n. 
61 GREISCH, J.: Rozumět a interpretovat, s. 8. 
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běžné čtení neobjevilo, co často ani nebylo vědomě vytvořeno autorem a v mnohém 

je to protikladné základnímu zaměření jeho textu, avšak je to nesmírně inspirativní. 

Tento druhý typ interpretace je schopen směřovat jinam, než kam je zaměřena 

základní pojmová výstavba autorova textu.“62 Hroch, odvolávajúc sa na Derridu 

a Gadamera, má na mysli tzv. hermeneutickú imagináciu ako „schopnost nacházet 

nové, nečekané souvislosti“63 na úrovni metafor, symbolov, archetypov, motívov, 

ktoré sú „však nově interpretovány a přeinterpretovány, získavají nové významy  

a konkretizace jak v souvislosti s vývojem struktury společnosti, tak i s proměnami 

myšlenkových koncepcí, duchovních tradic, estetických postojů, lidské imaginace, 

senzibility a emocionality.“64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruce Nauman: Concrete Tape Recorder Piece (1968)65 

 

Interpretačnú mohúcnosť tohto prístupu sa ukáže pri analýze diela Brucea 

Naumana Concrete Tape Recorder Piece (1968). Betónový blok v sebe ukrýva 

magnetofón so slučkou, z ktorej sa prehrávajú výkriky človeka. Divák v galérii však 

toto zisťuje len na základe popisu diela, keďže betón zvuk neprepustí do okolia.  

                                           
62 HROCH, J. K pojetí interpretace ve filosofické a hlubinné hermeneutice. In. VOREL, J. (Ed.) 
Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace, s. 11. 
63 Dtto. 
64 Dtto, s.12. 
65 Nauman, B.: Concrete Tape Recorder Piece, 1968. Foto: A. Burger, Zürich, © VG Bild-
Kunst, Bonn 2007. [Online]: http://www.artnet.de/magazine/schmerz-im-hamburger-bahnhof-
berlin/images/2/. Cit. dňa: 2012-05-29. 
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Bežné „čítanie“, ktoré sa uskutoční sleduje formálnu a obsahovú analýzu so 

základným nárysom pragmatiky textu66. Prečo taká skepsa? Bežné čítanie je 

povrchné čítanie. Táto povrchnosť premieňa podobu čítaného i čítajúceho. 

Naporúdzi je tu stanovisko Zusku: „Jaký estetický objekt a komplementárně jaký 

estetický recipient však vzniká při dnes běžné prohlídce galerií, kdy divák podle 

statistických výzkumů věnuje každému obrazu či objektu v průměru pět vteřin 

„recepčního“ času...?“67 Bežné čítanie bez širších interpretačných súvislostí, 

odkázané na zmyslovosť (k tomu povrchnú, lebo „stresovanú“) a jediné vodítko v 

podobe názvu diela ponechá recipienta „nedotknutého“, resp. znechuteného 

nonsensom predstavovania bloku betónu. Až druhé čítanie, čítanie pri ktorom 

príjemca – interpret pátra po zmysle nonsensu a nachádza informácie o ženskom 

kriku prehrávanom na magnetofónovej slučke, ktorý však jeho zmyslovosť 

nezachytila badá v sebe jednak dôsledky zrady zmyslov na poznávajúcom  

a pociťujúcom subjekte, ale tiež prebudenú obrazotvornosť, imagináciu, 

asociatívnu spleť, čo kritickým, možno obviňujúcim prstom ukazuje na našu 

predstavu zaistenosti poznania, konania, zmyslu, ktorú dielo umenia usvedčilo  

z omylu. Dielo, ktoré predostiera to čo je „vnímateľné osebe ako nevnímateľné pre 

nás“68 má už len na krok k Lyotardovým vymedzeniam vznešeného. Vznešené nás 

teda vedie k intenzívnej serebareflexii a len v kontexte prestupov, k tomu čo nás 

zakladá a určuje (naše vyššie určenie, konečný cieľ ľudskej existencie, sloboda, 

Boh alebo iná entita) rozumieme stavom, ktoré zažívame. Otrasenie istoty, že svet, 

ktorý je pre mňa je svetom dispozitívov mojich zmyslov a na nich budovaného 

vedenia, prerušenie toku jeho zmysluplného uchopovania, atak skúsenosti  

a rozšírenie jej hraníc ideami, ktoré zdanlivo nezmyselný blok nakoniec evokuje, 

to je stav, ktorý zaznamenávame u Nancyho: „vznešené je v kontakte s dielom, ale 

nespočíva v jeho forme. Tento kontakt je mimo diela, je na jeho hraniciach,  

v istom zmysle je mimo umenia: ale bez umenia by vôbec nebol. (…) Dotýkajúc 

sa nášho predurčenia je umenie predurčené nás zasiahnuť“ a o niečo neskôr pripojí 

„nakoniec niet azda vznešeného umenia, niet vznešeného diela, vznešené má 

                                           
66 Porovnaj: POKORNÝ, P. Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 49 a n. 
67 ZUSKA, V. Estetika. Úvod do současnosti tradiční discipliny, s. 122. 
68 WELSCH, W. Estetické myslenie, s. 48. 
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miesto tam, kde nás diela zasiahnu.“69 Tento motív by azda mal rezonovať  

v hlbinnej interpretácii v kontexte tejto kategórie. 

Gadamerom ovplyvnené skúmanie vznešeného na príklade jeho tragického 

vykazuje mnohé pozoruhodné analógie s tragickým. Ako tragické, tak i vznešené 

vyžadujú vo svojej definícii zahrnutie rozpoloženia príjemcu, obe nachádzame  

v uplatnení „krížom“ cez sféru žánrov umenia, ale aj za jeho hranicami, nie sú teda 

vyslovene umeleckými fenoménmi, ale eticko-metafyzickými fenoménmi  

(aj s mimoestetickým momentom). Gadamer si kladie otázku po bytnosti 

tragického ako základného estetického fenoménu a zisťuje že nejde o nepremennú 

bytnosť, ale že sa dejinne vymedzuje s istými odchýlkami, variáciami a preto sa 

Gadamer podujíma na skúmanie tragického od jeho prvej zásadnej formulácie  

u Aristotela, ktorá je pre Gadamera zaujímavá tým, že zahŕňa pôsobenie na 

divákov, čo sedí do Gadamerovho modelu umenia ako hry a vrátane príslušnosti 

diváka k tejto hre. Tragické tvorí „do sebe uzavřený kruh smyslu, který se sám ze 

sebe brání tomu, aby do něj cokoli pronikalo a zasahovalo. Co chápeme jako 

tragické, to nezbýva než pouze přijmout“70. To isté platí pre vznešené. Jeho zmysel 

alebo odhalíme a prijmeme, alebo nepristúpime (či nie sme spôsobilí pristúpiť, 

lebo „to co, připravené kulturou, nazýváme vznešeným, bude vskutku připadat 

nevzdělaným lidem bez rozvoje mravních idejí jako pouze odpuzující“71) na hru, 

ktorú vznešené rozohráva. 

Eleos a fobos (súcit a strach, resp. žiaľ a mrazenie, „při němž tuhne v žilách 

krev a zmocňuje se nás děs“72) ako model aktérov pôsobenia tragického a jeho 

katarzného účinku nachádzame v nami skúmanej oblasti analogicky ale  

v dvojstupňovej štruktúru strach, ohrozenie, fyzická bezmocnosť / údiv, obdiv, 

úcta; páčenie sa, ktoré vzniká nepriamo je vytvárané „pocitem okamžitého 

zabrzdění životních sil a na to jejich ihned nasledujícím a o to silnějším 

výlevem“73 a preto obdobne platí, že tak ako pri tragickom i pri vznešenom 

„povznesenost a otřes, které se diváka zmocňují, v pravdě prohlubují jeho 

                                           
69 NANCY, J. L. L'offrande sublime. In Du sublime, s. 71, 73–74. 
70 GADAMER, H.-G. Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky, s. 126. 
71 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 95. 
72 GADAMER, H.-G. Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky, s. 127. 
73 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 81. 
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kontinuitu se sebou samým. Tragický zármutek (ale aj vznešené, p.a.) vyvěrá ze 

sebepoznání, jehož se divákovi dostává.“74 

 Nakoniec pre predporozumenie – sebapochopenie – interpretáciu/rozumenie 

v kontextoch hermeneutického kruhu a pre nami sledovanú kategóriu platí 

Heideggerovo konštatovanie, podľa ktorého „rozhodující není dostat se z kruhu 

ven, ale správnym způsobem dovnitř“75. Teória hermeneutického kruhu, ktorá je 

viac-menej prítomná vo všetkých metódach hermeneutiky, tu v nadväznosti na 

citáciu Heideggera nesleduje len symbolické, metaforické či iné „referenčné 

horizonty“76, ale tiež nami sledovanú vlohu morálneho citu (pre praktické idei 

rozumu) a kultúru. Predporozumenie sa teda tu zakladá v širších súvislostiach. 

Rovnako jeho praktické užitie len s obtiažami projektuje anticipačné stratégie, 

ktoré by postup hermeneutickej analýzy mal potvrdiť či vyvrátiť. Pri premýšľaní 

kategórie vznešeného si však uvedomujeme inú polohu. Stav a pocit vznešeného 

je reakciou na niečo neočakávané, čo vystaví príjemcu takpovediac 

nepripraveného (skúsenostne, poznávacími mohutnosťami) zoči – voči objektu, 

javu, situácii, ktoré nazveme vznešenými. Táto kontradiktorická hra ústi do 

rozšírenia skúsenosti, obrazotvornosti, symbolického myslenia atď. čo znamená, 

že jej opakovanie, resp. jej jemné variovanie je ak nie sporné, tak minimálne 

menej intenzívne. Prirodzene z toho vyplýva porozumenie ako povznášajúce 

sebapochopenie, kumulovanie a uvedomovanie si dominancie nad prírodným, istá 

estetická, ale aj etická vzpruha pod. Tu sme bližie k Ricouerovmu vymedzeniu 

kedy „člověk chápe sebe sama oklikou. Je to přinejmenším dvojnásobná oklika: 

přes text, který jej zaujme, a přes interpretace jeho vlastního světa, které mu text 

nabídne. Člověk se tak k textu vrací s porozuměním a porozuměním textu začne 

(lépe) rozumět sobě“ 77. Znamená to teda zároveň rozpoznanie zmeny medzi 

predporozumením a rozumením, kedy sebareflexia vynesie na povrch nielen 

povahu pobytu s textom, dielom, ale aj hodnotu (doprevádzanú možno katarziou), 

                                           
74 GADAMER, H.-G. Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky, s. 128. 
75 HEIDEGGER, M. Sein und Zeit, s. 153 citované podľa SZONDI, P. Úvod do literárnej 
hermeneutiky, s. 125. 
76 POKORNÝ, P. Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 109. 
77RICOEUR, P. Život, pravda, symbol, s. 180–182. Citované podľa POKORNÝ, P. 
Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 202. 
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ktorú dielo, vec, text pre nás má. 

Na záver chceme upriamiť pozornosť na citáciu Kantovej Kritiky súdnosti: 

„Nebylo řečeno snad nic vznešenějšího nebo vznešeněji vyjádřena myšlenka, než 

v onom nápisu nad chrámem Isidy (matky přírody): „Jsem vše, co je, co bylo a co 

bude, a můj závoj neodkryl žádný smrtelník.“ Segner použil této ideje jako 

smysluplné viněty, předeslané jeho přírodní nauce, aby svého učně, kterého chtěl 

zavést do tohto chrámu, předtím naplnil posvátnou hrůzou, která měla naladit mysl 

k slavnostní pozornosti“.78 

 

Heumann: Isis (1754), detail79 

 

Sentencia, ktorá predstavuje podľa Kanta absolútne vznešené vzbudila obrovský 

záujem. Za všetkých spomeňme Novalisa, ktorý v reakcii na uvedené v jednej 

básni napísal: „Uspel, odkryl závoj bohyne Isis a čo uvidel? Zázrak zázrakov, 

uvidel seba samého.“80, ale tiež Hegla, Tennysona, Schillera, zo súčasnejších 

Kellyho81, Assmanna82 či pozoruhodnú prácu Hadota83. Qua licet (voľne: 

                                           
78 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 131. 
79 Heumann: Isis. 1754. Repro: D. Johann Andreas Segners Einleitung in die Natur-Lehre. 2. 
Aufl., Göttingen: Abram Vandenhoecks Witwe, 1754, Foto: Richter, Regine, 2005.03 [Online]: 
http://www.deutschefotothek.de/obj80856551.html. Cit. dňa: 2012-05-29. 
80 Novalis (Friedrich von Hardenberg): Die Lehrlinge zu Sais. 1798 [Online]: 
http://novalis.de.ki/ Cit. dňa: 2012-05-29. 
81 KELLY, G. A. The Poetics of John Rawls. In Journal of the History of Ideas. Vol. 57, No.2, 
1996, s. 343–364. 



 271 

vzhľadom k tomu, čo je dovolené, p.a.) uvedené na pomníku reprezentuje motív 

osvietenstva, teda hľadanie poznania pre ktoré je prerekvizitou vstup do chrámu 

prírody s konečným cieľom odhalenia závoja bohyne. Kant nehovorí o zrušení 

závoja, jeho kritická filozofia už ukázala, že to nie je možné (vec osebe ostáva 

pred intelektom zahalená). Lacoue Labarthe84 spája sentenciu o Isis s inou citáciou 

Kritiky súdnosti: „neexistuje snad vznešenější místo v židovském zákoně přikázání: 

neuděláš si modly v podobě něčeho co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi nebo ve 

vodě pod zemí atd. Jedině toto přikázání může vysvětlit entuziazmu, který cítil 

židovský národ ve své mravní epoše pro své náboženství“85. Lacoue Labarthe 

pozoruje príbuznosť týchto formulácií: je to boh / bohyňa, kto prehovára; prehovárajú 

nepriamo, nie vlastným hlasom, ale ich slovo je predstavované, zapísané na tabuliach, 

alebo nad chrámom; obe výpovede sa týkajú nereprezentovateľnosti Boha. „Boh sám 

seba nazýva neprezentovateľným, či už cez formu zákazu ho zobrazovať, alebo 

formou deklarácie nemožnosti tejto reprezentácie (nik ma nedokáže odhaliť), ktorá je 

azda rafinovanejšou, ak nie viac desivou formou zákazu“86 Obe citácie sú založené na 

rovnakom obsahu, ktorý prehlasuje, že Boh je neprezentovateľný. Toto je kanonická 

definícia vznešeného: vznešené je prezentáciou neprezentovateľného, alebo 

presnejšie použijúc Lyotardovu formuláciu je vznešené prezentáciou, že niečo 

neprezentovateľné existuje. 

Prezentácia Isis je však pochopená nie ako reprodukcia ale ako odhalenie  

a to podľa Lacoue Labartha mení všetko, keďže chápe (podoprený argumentmi 

Heideggera o odkrývaní pravdy pri diele umenia) kontradiktorickú citáciu Isis ako 

metaforu, v ktorej neprezentovateľné je tu pochopené ako neodhaliteľné. Tento 

posun znamená personifikáciu celku prírody, celku bytia, čo je zároveň 

personifikáciou pravdy. Isis teda nevypovedá „pravdu“, ale konštatuje pravdu 

o pravde. „Čo sa odhaľuje v prehovore Isis je to, že keď hovorí pravdu o sebe, keď 

prehovára pravdu o pravde a odkrýva samú seba ako pravdu, tak pravda (odkrytia) 

odkrýva samú seba ako nemožnosť odkrývania, resp. ako nevyhnutnosť 

                                           
82 ASSMANN, J. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. 
83 HADOT, P. The Veil of Isis: An Essay on th History of Idea of Nature.. 
84 LACOU-LABARTHE, P. Sublime Truth.(Part 1). Cultural Critique, Spring 1991, s. 5–31. 
85 KANT, I. Kritika soudnosti, s. 102. 
86 LACOU-LABARTHE, P. Sublime Truth.(Part 1), Cultural Critique, Winter 1991–92, s. 9. 
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zakrývania konečnosti, smrteľného bytia. Hovoriac o sebe, odkrývajúc seba, 

pravda tvrdí, že základom pravdy je nepravda, teda základom odkrývania je 

zakrývanie. Pravda (odkrývania) odhaľuje samu seba ako seba zahaľujúcu.“87 

Príspevok, ktorý chápeme ako iniciačný text k téme, sa pokúsil 

o predstavenie interpretačných prístupov ku klasickej kategórii aby tak ukázal, že 

explanačný potenciál klasického aparátu, ktorý zažíval sériu relativizovania 

v priebehu minulého storočia, je hodný opätovnej pozornosti. Veríme, že sa nám 

podarilo priestor hermeneutickej interpretácie vznešeného čiastočne pomenovať 

a text sa stane inšpiratívnym pre ďalšie skúmania. 

Summary 

The presented article deals with the possibilities of hermeneutic interpretation of the notion 
sublime which we have studied in the line of thought of I. Kant. Kant's conclusions on the sublime 
from ethical, philosophical and aesthetic point of view, we connect with the thinking in the Slovak 
philosophical and aesthetic field. We have studied three possibilities for access to hermeneutical 
interpretation and try to apply them partially on the example of visual arts.  
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Abstract: The author of this article compares two methodologies and their interpretative 
disposals according to the art of modern style and its present state. They are conceptions of 
important Slovak realistic art philosopher S. Štúr and Czech aesthetician Zd.Mathauser who 
unites both structuralist as well as phenomenological attitude. The author depicts possibilities 
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V našom príspevku sa nebudeme venovať konkrétnym predstaviteľom hermeneutiky, 

ani ich metodológii. Sme toho názoru, že okrem špecificky hermeneutických 

koncepcií, odvodených od M. Heideggera, H.-G.Gadamera, P. Ricoeura a pod.,  

v ktorých ústrednou myšlienkou je dať metodologický návod na chápanie  

a vysvetľovanie významu umenia a umeleckej tvorby, má takéto, vlastne praktické 

vyústenie každá filozofia umenia, alebo estetická teória, vysvetľujúca povahu 

umenia. V konečnom dôsledku zmysel každej z nich sa uzatvára možnosťou dať na 

jej základe inštrukcie k výkladu a porozumeniu umeleckých diel, k pochopenia 
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zmyslu umeleckej tvorby, k vysvetleniu možnej podoby estetického vnímania.  

S. Štúr (1901-1981)1 patrí k zakladateľom moderného slovenského 

filozofického myslenia a jeho filozofia umenia, poskytujúca metodologický návod 

na spôsob vnímania a interpretácie umeleckých diel a umenia všeobecne je 

zaujímavá aj v súčasnosti. V Rozprave o živote (mimochodom dielo vzniklo 

takmer v rovnako čase ako Ortegovo y Gassetovo dielo Dehumanizácia genia 

(1943)) vysvetľuje Štúr koncepciu umenia ako zmnoženie života, koncepciu 

umenia ako poznania, no na rozdiel od Gasseta nemá také pesimistické závery, 

týkajúce sa moderného umenia, hoci aj on sa vracia k vysvetľovaniu a chápaniu 

zmyslu moderného umenia ako J. Ortega y Gasset, W. Banjamin, Th. W. Adorno.2 

Jeho vízia umenia v živote človeka je však na rozdiel od Gasseta, Adorna 

a čiastočne aj Benjamina pozitívna, bez katastrofických vízií. Opiera sa 

o realistickú filozofiu, v mnohom sa inšpiruje T. G.Masarykom, ale jeho 

koncepcia umenia je odlišná od Masarykovho pragmatizmu. Inšpiruje sa  

B. Crocem, ale bez dôkladného prijatia intuitivizmu, a F.X.Šaldom ako kritikom 

umenia. Riešenia, ktoré Štúr ponúka nie sú na prvý pohľad módnymi. Citlivo 

reaguje na myšlienkový a filozofický stav v Európe, podrobuje kritike najmä 

iracionalizmus, ktorý považuje za „chorého ducha“ , nesmerujúceho 

k myšlienkovému, duchovnému ani spoločenskému ozdraveniu. Štúr chce 

rehabilitovať plodnosť života ale nie vo zvrátenej iracionalistickej podobe. Sú mu 

cudzie paušálne označenie stavu moderného umenia za dekadentné 

či dehumanizačné. Neprijíma ani označenie umenia za hlavného vinníka 

odľudštenia života i odľudštenia umenia, odmieta jednoznačne obviňovanie 

umenia za stav dekadencie v spoločnosti. Vsádza na rozum a na správne poznanie 

reálneho stavu spoločnosti, na kritiku, vyplývajúcu z jednoty života a poznania. 

Charakterizujúc stav postoja spoločnosti k modernému umeniu zdôrazňuje, že 

                                           
1 ŠTÚR, S. je významným slovenský filozof; rozpracoval koncepciu filozofie umenia, ktorá je 
obsiahnutá v jeho prácach Rozprava o živote (Bratislava 1946), ďalej v: Problém 
transcendentna v súčasnej filozofii, Bratislava 1938; Smysel slovenského obrodenia, Liptovský 
Mikuláš 1948; Zápasy a scestia moderného človeka, Bratislava 1998(vydaná posmrtne);  
2 Podrobnejšie pozri odlišnosti medzi Gassetovou koncepciou „dehumanizácie umenia“ a Štúrovou 
koncepciou moderného umenia in: SOŠKOVÁ, J. Umenie ako vyslanec humanizmu. In Idea 
humanizmu a tolerancie v kontexte etnokultúrnej identity, s. 115–122.  
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nejde ani tak o pokles tvorivých síl a prejav nedostatku, ako skôr únavy 

z nadbytku, bezradnosť nad nahromadeným bohatstvom ... závrat z hojnosti... 3 

(Nemožno si nevšimnúť určité podobnosti názorov Štúra s oveľa neskorším 

stanoviskom W. Welscha a jeho koncepciou anestetiky z presýtenia). Podľa Štúra 

je skutočnosť oveľa bohatšia a mnohotvárnejšia než ju môžeme postihnúť 

vedeckými a racionálnymi schémami. Uzatvára, že skôr ako o umeleckú ideu ide  

o ďaleko širšiu a hlbšiu únavu a bezradnosť intelektuálnu, ktorá je rýdzo povahy 

noetickej, a umelecká dekadencia je už iba následkom4. Problémy vidí nie 

v umení, ale hlavne v správnom a realistickom poznávaní samej skutočnosti. 

Štúrov kritický realizmus ako filozofická pozícia je syntézou poznania, na poznaní 

založenom živote a konaní. Vo svojej filozofii nadväzuje, či skôr sa inšpiruje  

T. G.Masarykom, no na rozdiel od jeho kritiky moderného umenia, Štúr moderné 

umenie chápe inak. Podobne sa inšpiruje B. Crocem ale neprijíma jeho zotrenie 

hraníc medzi logickou a estetickou formou poznania. Podľa Štúra aj intuitívne 

umelecké poznanie musí vyberať, triediť z nesmierneho a nezachytiteľného prúdu 

dojmov a nikdy nemôže celkom postihnúť všestrannú plnosť života. 5 Umenie je 

podľa Štúra poznaním intuitívnym, pracujúcim s predstavou, je sprostredkovaným 

poznaním a nevyhnutným stupňom v poznávaní. Umenie pracuje s predstavami 

a tie sa stávajú látkou pre pojem. Umelecký výraz predstavy je považovaný 

Štúrom za spôsob objektivácie predstavy, čím sa predstava nestáva len zmyslovým 

pocitom, ale aj intuíciou. Pre Štúra „intuitívne“ znamená toľko ako „vyjadrené“, 

teda ako rôznorodá manifestácia človeka – rečnícka, hudobná, maliarska, atď. 

Princípom umenia je vyjadrená predstava. Noetické chápanie umenia je podľa 

Štúra jeho prednosťou a zároveň hranicou, pretože umenie nemôže preklenúť 

rozpor života a sna, zdravia a poézie, neba a zeme, samozrejme tým menej pravdy, 

fantázie a logiky... 6 Aj to je dôvod, prečo odmietol redukciu umenia na 

hedonizmus z jeho vnímania a zmyslového uspokojenia. Na druhej strane odmieta 

aj tie koncepcie, ktoré od umenia očakávajú plnenie rôznych funkcií, 

                                           
3 ŠTÚR, S. Rozprava o živote, s. 9. 
4 Dtto, s. 10. 
5 Dtto, s. 40–41. 
6 Dtto, s. 53. 
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neprimeraných jeho povahe. Umenie podľa neho nemôže slúžiť akýmkoľvek 

individuálnym alebo všeobecným záujmom utilitárnym, nemá poslanie 

umravňujúce, ani výchovné, ani nijaké mystické náboženské...7 Štúr hovorí: ... 

akonáhle počneme vnášať do umeleckého aktu princípy cudzie jeho povahe 

a zloženiu, princípy ideové, utilitaristické, morálne, pedagogické, náboženské 

alebo akékoľvek tendencie iné, rozrušíme a ničíme tým jeho vlastnú umeleckú 

funkciu – obdobne, ako keby sme vedu, morálku, výchovu a pod. chceli uskutočniť 

len pomocou fantázie.... Nehľadajme preto v umení, čo v ňom nie je a ani byť 

nemôže, ale hľadajme v ňom predovšetkým to, čím bohato oplýva: a to je ona 

najkonkrétnejšia činnosť intuitívna, obrazivá.8 Štúr odmieta chápať umenie ako 

napodobovaciu činnosť a uprednostňuje umenie ako zobrazovaciu činnosť. 

Umenie nie je podľa neho ani okrasou, ani dekoratívnym ornamentom, nie je však 

ani ideológiou, ekonómiou, etikou, pedagogikou. Je konkrétnym predstavivým, 

eminentne noetickým princípom našej duchovnej aktivity. Umenie je zmnožením 

života, no iba v zmysle jeho obrazivého poznania, obohatenia poznania, 

vystúpenia zo zajatia zmyslovosti a fyziologickej pocitovosti.  

Doba moderného umenia nastolila „hraničnú situáciu voľby“ medzi životom 

a umením, ale aj prestupovanie života a umenia. Umenie mohlo podľa Štúra 

„olúpiť o život“ a život sa mohol stať neuvedomeným a nepoznaným, zmyslovým 

jestvovaním v suteréne pocitovosti. Vzťah S. Štúra k modernému umeniu nie je 

extrémny: ani neočakáva od neho riešenia všetkých problémov spoločnosti, ani ho 

nezatracuje. Jeho zásadné stanovisko k zmyslu umenia pre život je: Lebo ako 

umenie vonkoncom popisne nenapodobňuje život, tak nemôže a nesmie byť 

životom napodobňované. Umenie je poznanie, ktoré istotne vyberá zo života 

mnohé potrebné prvky i samu inšpiráciu k umeleckému výtvoru, avšak ak máme 

toto poznanie využiť plne pre život, nemožno ho mechanicky prenášať do 

odlišných a cudzích podmienok, ale treba si rovnako len vyberať z neho určité 

poznatky a domyslieť a pretvoriť ich tvorivo pre vlastné podmienky životné, pre 

individuálny a spoločenský proces – až potom sa nám môže umenie stať životne 

                                           
7 ŠTÚR, S. Rozprava o živote, s. 68. 
8 Dtto, s. 69. 
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plodným.9 V protiklade ku Gassetovi, Adornovi ale aj Benjaminovi keď analyzuje 

umenie moderny (osobitne diela Flauberta, a Ibsena) nezatracuje ich a ani ich 

nepovažuje za dehumanizujúce, za extrémne. V poslednom svojom diele Zápasy, 

výkyvy a scestia moderného človeka vysvetľuje, že v tomto období (v období 

moderny) došlo k narušeniu jednoty života a poznania. Jednostrannosti, ktoré 

z toho vyplývali – či už zveličenie zmyslovosti a pudovosti, alebo iracionalizmu, 

alebo abstraktnej duchovnosti, alebo viery vo všemocný rozum považuje za 

príčiny rôznych „výkyvov“, „scestí“, „zápasov“. Tieto jednostrannosti spôsobili aj 

rozpoltenosť človeka. Umenie moderny podľa Štúra odhaľovalo túto rozpoltenosť, 

ukazovalo dôsledky nihilizmu, hedonizmu, naturalizmu, abstraktného moralizmu. 

Štúr je presvedčený, že moderné umenie veľmi pravdivo, neskreslene odhaľovalo 

všetky hroziace nebezpečenstvá výkyvov a scestí moderného človeka a jeho 

rozpoltenosť. Za tragický omyl považuje nie umeleckú výpoveď, ale to, že pravda 

umenia moderny nebola vlastne vypočutá príjemcami. Nezlyhalo moderné 

umenie, ale zlyhal človek, príjemca, spoločnosť, ktoré nedokázali porozumieť 

varovaniam umenia.  

Paralely medzi situáciou moderného umenia v spoločnosti a súčasnou 

situáciou umenia v súčasnej spoločnosti sú viac ako zjavné a aj to je dôvod, prečo 

by bolo možné aplikovať metodológiu S. Štúra pri interpretácii a chápaní 

súčasným umeleckých diel. Aj súčasné umenie môžeme v určitom zmysle chápať 

ako varovanie, ako oznamovanie rôznych výkyv a scestí postmoderného človeka, 

či ide o narušenie jednoty poznania, alebo o zveličenie zmyslovosti, alebo 

o zveličenie telesnosti, alebo o zveličenie autority parciálnych poznaní a pod. Aj 

dnes sa opakuje rovnaká chyba ako v období moderny. Človek z rôznych dôvodov 

(nedostatku syntézy poznania, prílišnej parciálnosti a jednostrannosti, prílišnej 

účelovosti a ekonomickej použiteľnosti a pod. človek nenačúva varovaniam, ktoré 

umenie, niekedy v extrémnej podobe prináša, nechce im rozumieť, nechce ich 

chápať, je schopný sa iba uraziť, odmietnuť, vysmiať sa, obviňovať umenie za 

všetko zlé, čo sa v realite, v živote deje. 

Štúr ako realistický filozof umenia ponúka koncepciu, ktorá neberie umenie ako 

prostriedok. Umenie je podľa neho rovnocenný spôsob „poznania a zmnoženia 

                                           
9 ŠTÚR, S. Rozprava o živote, s. 93. 
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života“. Jeho interpretácia a chápanie však nesmeruje k hľadaniu návodov na život, 

k povrchnému porovnaniu umenia a života. Obracia pozornosť do vnútra umeleckého 

diela, k jeho výstavbe, k jeho metaforám, k jeho vnútornej logike. Iba tak je možné 

odhaliť poznanie, ktoré umenie prináša ako zmnoženie života.  

Zdeněk Mathauser (1920 – 2007), známy literárny estetik a filozof umenia 

rovnako obracia pozornosť do vnútra umeleckého diela, analyzuje dielo z hľadiska 

jeho umeleckej situácie a podľa nás aj z hľadiska estetickej situácie a ponúka 

možnosť interpretácie umeleckého diela z pozície odhalenia jeho vnútorných 

cieľov a zámerov.  

Vo svojich prácach10, v ktorých poukazuje na určitú blízkosť štrukturalizmu 

a fenomenológie pri skúmaní umenia, zvlášť v práci Básnivé nápovědi Husserlovy 

fenomenologie11 odlišuje fenomenológiu od psychologického a hlavne 

fyziologického prístupu komunikácie s umeleckým dielom a považuje eidetickú 

redukciu rovnako ako fenomenologickú redukciu za tvorivé akty. Dokladá to na 

prácach J. Patočku, J. Mukařovského, E. Husserla. H.-G. Gadamera, R. Jakobsona 

a ďalších. Fenomenologickú metódu považuje za prekročenie hraníc zmyslovosti, 

psychologizmu i transcendentálnosti. Porovnáva fenomenologicky pochopený 

estetický predmet a štrukturalisticky pochopený estetický objekt a vysvetľuje ich 

rozdiely. Zisťuje, že je rozdiel medzi estetickým predmetom, ktorý vytvára subjekt 

činným vedomím (cez fenomenologickú, eidetickú, transcendentálnu redukciu) 

a estetickým objektom ako štrukturalistickou kategóriou, kde korelátom 

estetického objektu je estetický subjekt. O subjekte Mathauser hovorí: máme ho 

v zádech, je to on, kdo formuje nás. Estetický objekt je zjavný cez koreláty dielo-

znak a dielo –vec.12 Dostať sa k esencii veci (alebo ku zreniu podstaty) znamená 

vhľad do zmyslu veci a tento vhľad sa deje intuitívnym zrením13, alebo inými 

slovami povedané „vypínaním reality“. Dostať sa k esencii veci značí rezignovať 

na reálny status veci14 . Estetický predmet je teda to, čo je dielom portrétované, 

                                           
10 MATHAUSER, Z. Estetika racionálního zření.  
11 MATHAUSER, Z. Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie. 
12 Dtto, s. 113. 
13 Dtto, s. 125. 
14 Dtto, s. 140 
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ukázané15. To, čo vidíme na obrazoch nie sú predmety samé, ale znaky predmetov. 

To, čo počujeme nie je fyzický tón, ale znak tónu, atď. Uvedomenie si uvedených 

súvislostí umožňuje Mathauserovi vysvetliť model „umeleckej situácie“, 

vytvorenej umelcom i participáciou príjemcu. V istom zmysle podobne ako  

N. Goodman (hoci na inom metodologickom základe) je možné Mathauserov 

model „umeleckej situácie“ použiť ako východisko modelu „estetickej situácie“. 

Mathauserov model umeleckej situácie chce ukázať pozitívnu komunikáciu 

štrukturalistickej a fenomenologicko-hermeneutickej metódy. V oboch prípadoch 

sa nakoniec smeruje k vysvetleniu symbolu, podobne ako u N. Goodmana jeho 

skúmanie jazykov umenia smeruje rovnako k objasneniu tvorby symbolov rečou 

umení. Mathauser odlišuje symbol od ilustratívnej jednosmernosti alegórie. Cez 

bezprostredný predmet, intencionalitu vedomia, priame zrenie podstaty vysvetľuje 

recepciu symbolu ako určitý druh okľuky k priamemu zreniu podstaty t.j. ku 

symbolickému predmetu. Ten je vlastne iným objektom než ten, ktorý je mienený. 

Mathauser pripomína produktívnosť Husserlovho učenia o predmetnej 

vyplnenosti, semiotickej nepriechodnosti a výrazovej priezračnosti16 . Považuje 

teóriu symbolov za blízku samej predmetnej výplne fenomenologicky chápaných 

intencií a s predmetnosťou intencie súvisí podľa neho aj tzv. nepriechodnosť 

symbolov17. Upozorňuje na dvojakú funkciu tej zložky aktu vedomia, ktorú  

E. Husserl nazval výrazom (Ausdruck), t.j. vedomia, zmocňujúceho sa predmetu 

nielen priamym intendovaním, ale okľukou, pri ktorej prostredníkom medzi 

vedomím a predmetom je výraz , teda význam, ale i odkaz k predmetu. Výraz si 

však žiada samostatnú zmyslovú empíriu, svoju vlastnú, na ňu zameranú intenciu, 

novú „znakovú“ predmetnosť. V tomto zmysle nepriechodnosť umeleckého textu 

vrcholí.18 ... Výrazu totiž systémovo predchádza tzv. náveštie (u Husserla Anzeige). 

... ktoré má ráz vektoru . Mathauser vysvetľuje ako vzniká symbol a ako v tom 

zohráva hlavnú úlohu metaznak pri alegórii a metareferent pri metafore19. 

Mathauser dodáva: ak hovoríme o kontraste alegorického na jednej strane 

                                           
15 MATHAUSER, Z. Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie, s. 143. 
16 Dtto, s. 180. 
17 Dtto, s. 181. 
18 Dtto. 
19 Dtto, s. 182. 
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a metaforického (spolu s ním i symbolického) na druhej strane, ide o kontrast 

princípov, nie nutne kontrast konkrétnych umeleckých diel. Mathauser používa 

Ogdenov a Richardsov trojuholník referencie a pripomína, že vzťah medzi 

znakom a referenciou je správny a medzi referenciou a referentom je adekvátny, 

potom vzniká nie reálny, ale implicitný, vložený ...vzťah medzi znakom 

a referentom: vzťah zastúpenia . Pre popis alegórie (priestor umeleckého diela) 

platí vznik metaznaku. Pre popis metafory (podstata umeleckého diela), a tu tiež 

vychádza z referenčného trojuholníka, platí vznik metareferencie. Mathauser 

pripomína, že na rozdiel od modelu alegórie je tu znak Z ...jedinečný. 20 Metafora 

na rozdiel od alegórie normu (spoločensky a kultúrne podmienený úzus) 

nevyžaduje a často ani neznáša. Stojí tu podľa Mathausera slovo slobodné, plne 

arbitrárne, a my vnímame práve to slovo, ktoré bolo v básni použité21. Slovný 

znak metafory mieri na viac referentov (referent a metareferent), no napr. 

v modernej poézii 20. storočia majú comparatum a comparans podľa Mathausera 

rovnakú váhu, tú istú platnosť. Aj pri teórii metafory ide podľa Mathausera o spôsob 

mienenia javov a nie len o porovnanie. Mathauser sa nazdáva, že fenomenologický 

prístup kladie dôraz na spôsob mienenia javu a v teóriách metafory dochádza podľa 

neho k príliš úzkemu spojeniu metafory s momentom porovnania. Podľa neho 

metafora na rozdiel od alegórie je svojou povahou aposteriórna, je časovou 

dimenziou „nastávania“. Metafora podľa Mathausera akoby nebola plánovitá, ale 

iba sa dostavuje. S tým podľa neho súvisí aj druhý moment metafory a ten je 

ontologický. ...metafora vrcholí v onom okamihu, keď sa plne oddeľuje od 

porovnania, od (v metafore zamlčaného) porovnávajúceho „ako“, a kedy miesto toho 

nadobúda platnosť ontologického tvrdenia(vrátane jeho básnivej absurdnosti)22. 

Metafora má podľa Mathausera dve fázy. V prvej metareferent vyhľadáva v referente 

spoločné menovatele oboch: oboje je teraz porovnávané a v druhej fáze metafora 
odhliada od akéhokoľvek porovnania, pomer podobnosti a nepodobnosti už 
nehrá úlohu, naopak metareferent sa osamostatňuje. Inými slovami povedané  

(a v tom je blízkosť so Štúrovou koncepciou) metaforickosť umeleckého diela 

                                           
20 MATHAUSER, Z. Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie, s. 185. 
21 Dtto, s. 186. 
22 Dtto, s. 186–187. 
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vytvára jeho samostatnosť a nepodobnosť s reálnou skutočnosťou, akoby metafora na 

chvíľu prerušila všetky styky a súvislosti so žitou realitou.  

Mathauser sa nazdáva, že umelecký symbol je syntézou estetických javov 

(dokonca aj logických ako je to v prípade pojmu alebo sylogizmu v celej štruktúre 

symbolu), ale hlavne v princípe metaforickom a v princípe alegorickom. 

Mathauser tvrdí, že v modeli symbolu prebieha (na rozdiel od modelu alegórie 

i metafory) oscilácia na oboch stranách schémy: na strane znaku ako referenta. 

Symbol máva oboma krídlami. Z alegórie využíva symbol schopnosť racionálnej 

generalizácie... pritom je ale diskurzívnosť alegórie prebíjaná mnohoznačnosťou 

a intuitívnosťou metafory.23 Vonkajší protiklad alegorického (metaznakový 

princíp) a metaforického (metareferenčný princíp) prechádza do vnútorného 

napätia vo vnútri samej štruktúry symbolu. Mathauser toto vonkajšie a vnútorné 

napätie považuje za črtu symbolického, čo je podľa neho zároveň blízke princípu 

intencionality. Cez vymedzenie odlišnosti alegorického, metaforického 

a symbolického princípu vysvetľuje Mathauser model umeleckej situácie najskôr 

ako lineárny, rozlišujúci dielo –vec a dielo-znak, kde dielo vec teda artefakt bol 

synonymom označujúceho symbolu. (Lineárny okruh umeleckej situácie 

pozostáva zo štyroch trojuholníkov: trojuholník referencie(a), trojuholník 

genézy(b), trojuholník predmetnosti(c) a trojuholník morfológie(d)). Lineárny 

model umeleckej situácie však považuje autor za nedostačujúci k objasneniu 

skutočného bohatstva umeleckej situácie a preto aj na základe štúdie  

J. Mukařovského z roku 1943 Zámernosť a nezámernosť v umení vytvára ďalší 

model umeleckej situácie, kde do vnútra lineárneho štvorca, ktorého vrcholmi sú 

referent, dielo znak, dielo vec, materiál vstupujú aj ich tzv. dublety a tými sú 

portrétovaný predmet, estetický objekt, artefakt, kultúrny materiál.  Nazýva 

ho „spätnoväzobný model umeleckej situácie“, pretože medzi tzv. dubletmi je 

vytváraný komunikačný vzťah (materiál a kultúrny materiál, referent 

a portrétovaný predmet, dielo-znak a estetický objekt, dielo-vec a artefakt). 

Uvedené dva štvorce modelujú dve podoby interpretácie umeleckého diela. Jednu, 

ktorá zotrváva pri empirickej realite (referent, dielo-znak, dielo-vec, materiál) 

a druhú, ktorá smeruje k eidetickej a možno aj transcendentálnej perspektíve 

                                           
23 MATHAUSER, Z. Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie, s. 188. 
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predmetu (portrétovaný predmet, estetický objekt, artefakt, kultúrny materiál). 

Mathauser presadzuje tzv. antiilustratívny charakter umeleckého diela, čo chce 

podporiť vysvetlením modelu umeleckej situácie, vnútornými väzbami, napätím, 

otočením energie jednotlivých vrcholov, inými slovami povedané ich vzájomnou 

komunikáciou. Podstatné na jeho koncepcii, okrem vzájomnej komunikácie 

jednotlivých prvkov či vrcholov je to, že vníma pohyb, energiu, zmenu vo vnútri 

umeleckej situácie, že ju nechápe ako statickú, jednosmernú. Počíta s participáciou 

príjemcu a s jeho vedomím, ale počíta aj so zmenami a pohybmi vo vnútri 

umeleckého diela ako modelu umeleckej situácie a dodajme aj estetickej situácie. 

V závere práce to vyjadruje prostredníctvom tzv. návratov t.j. vzájomne spätých 

premien transcendencie v imanenciu-čím dovršuje svoje vysvetlenie porozumenia 

medzi štrukturalistickým a fenomenologickým prístupom k umeleckému dielu 

a jeho umeleckej a estetickej situácii. Rozlišuje v umeleckej situácii štvoro 

„návratov“, respektíve štvoro vzájomne spätých premien transcendencie 

v imanenciu. ...ide o taký model, o takú podobu „situácie“, ktorá odhaľuje oku 

bežného čitateľa síce skryté, ale pôsobivé otočky v umeleckom diele a zabraňuje 

prvoplánovému, povrchne ilustratívnemu výkladu diela. Cieľom „geometrie“ – 

akokoľvek sa to môže javiť paradoxné – je nakoniec prispieť k prebudeniu citu pre 

umenie. Tými štyrmi návratmi sú: „umění neumět“24 ako otočenie energie od 

materiálu cez dielo-vec, k zámernému artefaktu teda k vecnosti veci až po pozíciu 

umeleckej schopnosti; od vrcholu veci k dielu-znaku, potom k estetickému objektu 

teda ku konkretizácii diela znaku až k dielu-veci a artefaktu. Tretím návratom je 

otočenie energie od diela znaku cez referent ako zástupný znak k portrétovanému 

predmetu, t j. k esencii umeleckej potenciality referenta až ku autoreferencii; 

a nakoniec je to presun energie od materiálu v medziach metareferencie ku 

kultúrnemu materiálu a ďalej ku portrétovanému predmetu, kde materiál uplatní 

svoje predpoklady a kedy účel umenia sa stáva samoúčelom. Ak to zhrnieme, 

potom štvoro vzájomne spätých premien transcendencie v imanenciu v stručnosti 

je: umelecká schopnosť – umění neumět; dielo-vec ako prírodný fakt a artefakt; 

umelecká referencia-autoreferencia; materiál ako účel-samoúčel. 

Fenomenologickým „čítaním“ či doplnením štrukturalistickej metódy sa 

                                           
24 MATHAUSER, Z.: Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie, s. 209. 
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pozornosť sústreďuje postupne od vonkajších podmienok diela k vnútornému 

dianiu v diele a od neho k projekcii účelov a významov diela.  

V každej z týchto fáz je vnímajúci subjekt posúvaný čoraz hlbšie a hlbšie do 

vnútra umeleckého diela, do vnútra umeleckej situácie, a podstupuje proces 

postupného uvedomovania si jednotlivých fáz pristihovania sa pri tom, že vníma 

umenie, že odkrýva umelecký zámer-nezámer, že odkrýva dištinkciu medzi 

dielom vecou a dielom znakom, že odkrýva povahu metafory ako nositeľa 

umeleckej a estetickej informácie, že v konečnej fáze porozumením umeleckého 

symbolu je dovŕšená komunikácia a chápanie umeleckého diela ale i transformácie 

subjektu, vnímajúceho umelecké dielo a porozumenie a chápanie celého procesu 

genézy subjektu vnímajúceho práve toto jedinečné umelecké dielo.  

Prvý a prostredný obrázok je dielom košického predstaviteľa moderny  

E. Króna z roku 1922. Je možným príkladom aplikácie tak Štúrovej koncepcie 

chápania umenia ako zmnoženia života a poznania, ktoré sa týka tak poznania 

spoločnosti, umenia i samého človeka a rovnako je možné uplatniť Mathauserovu 

koncepciu prieniku do vnútra umeleckého diela a zisťovať vznik metafory, 

estetickej informácie, umeleckej informácie a transformácie vnímajúceho subjektu 

v dôsledku poznania a chápania umenia i vnímajúceho subjektu. Posledný obrázok 

je od známeho J. Pollocka. Podobnosť oboch diel je čisto náhodná, no môže byť 

dôkazom anticipačných možností stavu človeka a poznania jeho situácie vo svete 

a je vysvetliteľná tak realistickou koncepciou S. Štúra ako fenomenologicko- 

štrukturalistickou koncepciou Z. Mathausera. 
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Summary 

The author explains possibilities of hermeneutic application of two different 
methodological conceptions of art perception: the realistic philosophical art conception of 
Slovak art philosopher S. Štúr and the structuralist-phenomenological conception of art and 
aesthetic situation of a Czech literary aesthetician and art philosopher Zd. Mathauser´s work. 

S. Štúr understands the art as a multiplication of life, as its recognition that is created 
through a „roundabout“ in order to warn against and discover a wrong way, unbalances and 
falling down of man. The art, in his view, is created neither because of imitation nor because of 
putting a man deeply into it, so, he loses and forgets about himself and becomes stolen of his 
own life. The art is a recognition and multiplication of life, a recognition and multilication of 
percipient´s own life. 
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Zd. Mathauser ,using his detailed explanation of factors and items of art situation and 
aesthetic situation of art work, shows a guide of percipient´s gradual penatration into the depth 
of the work of art. He shows passing of his mind from the understanding of allegory and through 
the discovery of metaphor, to, finally, understanding of a symbol. On the base of this process, 
the percipient recognises thingism of a work of art, its character as well as an art and cultural 
material. Finally, a common percipient having sensual experience transformes into a sentient 
and indulgent percipient of art works. Zd.Mathauser shows this transformation of a percipient of 
art work into an aesthetically thinking subject. 
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Abstract: The following article contents information about Maria Janion, a notable specialist in 
literature and culture of Romanticism. The text below wants to be an approach to the figure of 
professor Janion, not just as an expert in the field of literature but also as a lecturer in 
philosophic and humanistic topics.  
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Polský romantismus – tento jev je v literární vědě neodmyslitelně spojován 

s velikány poezie jakými byli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt 

Krasiński a někdy také Cyprian Kamil Norwid, a taktéž tradičně operuje s pojmy 

jako: vlastenectví, pokrok, lidovost, altruismus, mesianismus. Pohled na polskou 

realitu v období ztráty samostatnosti (konec 18. a celé 19. století) přes prizma 

takto pojímaných hodnot může být chápán jako opodstatněný, přímo žádoucí. 

Neexistence samostatného státního útvaru, národní pronásledování, snaha  

o znovuobjevení dávné slavné minulosti; to vše v jistém smyslu tvořilo příznivou 

                                           
1 Maria Janion nar. 24. 12. 1926 v obci Mońki v Podlaském vojvodství (dnes východní Polsko), 
polonistka zabývající se dějinami polské literatury, hlavně 19. a 20. století. Působila jako 
vysokoškolský pedagog a vyškolila bezpočet polských literárních vědců, kritiků, spisovatelů, 
novinářů, editorů a učitelů. Je známá také jako literární kritik a odbornice na polský a evropský 
romantismus. Je členkou Institutu literárních výzkumů Polské akademie věd. Svou vědeckou dráhu 
iniciovala publikacemi o polském romantismu. Postupem doby se její myšlenkové penetrace přenášely 
z oblasti literatury na problematiku obecně kulturní a filozofickou. V této rovině se zabývá hlavně 
proměnami, kterými prochází Evropa v posledních desetiletích. Do dnešních dnů je vědecky činná. 
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atmosféru pro vznik polské literatury v novém duchu, zcela odlišném od 

závazného kanónu minulého období. Tyto a mnohé další problémy nacházíme 

v historicko-literárních, kulturně historických či filozofických pracích profesorky 

Marie Janion, vědkyně a vysokoškolské pedagožky, jedné z nejvýraznějších 

osobností mezi badateli literatury polského romantismu.  

Nejsme schopni se v jednom příspěvku dotknout všech témat, která se stala 

náměty k úvahám profesorky Janion, můžeme se ale pokusit prezentovat některé 

z jejich myšlenek. Přesto, že literatura je pro ni v mnoha dílech pouze 

východiskem k úvahám – historickým, uměleckým i filozofickým, to, s čím se 

tradičně pojí jméno Janion, je interpretace děl polského romantismu. Mnozí její 

nástupci – bývali studenti, doktorandi či asistenti – zdůrazňují, že je především 

vědkyní zaměřenou na poezii a drama, přesto v její publikační činnosti najdeme 

knížky a stati pojednávající o beletrii, literární kritice, metodologii literární vědy 

apod. Jak si později ukážeme, z mnoha literárně vědných reflexí vyplynou 

poznatky vztahující se k současnosti a někdy předjímající budoucnost. Jeden 

z bývalých posluchačů a doktorandů prof. Janion, Józef Bachórz vzpomíná, že 

úvahy, ke kterým nutila studenty na svých seminářích, nebyly pouze o jediném 

období písemnictví, stávaly se diskusemi o dilematech současného světa, a taktéž 

o vlastních vnitřních nejistotách (Księga Janion 2006, s. 189). Romantismus, přes 

velkou sympatii k němu, se v její interpretaci nestal pouze depozitářem památek 

ani jeho nekritickou apoteózou (Księga Janion 2006, s. 189). Díky ní je stále 

otevřenou knihou, která nabízí nové interpretace a přesahy do současnosti.  

Romantismus byl pro Marii Janion východiskem k jejím prvním vědeckým 

penetracím a také první velkou výzvou. Zhostila se jí knižním počinem - publikací 

o Lucjanu Siemieńském z roku 1955, kterou vstupuje do polské literární vědy jako 

osoba nonkonformní a neustálé hledající nové perspektivy a interpretace. Tento 

přístup k problémům je charakteristický pro všechna díla prof. Janion. 

K nejdůležitějším bezpochyby patří studie o polských spisovatelích období 

romantismu, np. Zygmuntu Krasińském (Zygmunt Krasiński, debiut i dojrzałość, 

1962) nebo Adamu Mickiewiczowi (Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, 1990, 

Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z historii poezji i mentalności, 2001). 

Úvahy o literárně vědných problémech se stávají východiskem pro zamyšlení nad 

existenciálními otázkami současného světa a krizí hodnot (Kobiety i duch inności, 

1996, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś“ , 1996, Żyjąc tracimy życie. 
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Niepokojące tematy egystencji, 2001). Přestože prof. Janion má velice široký 

vědecký záběr, do všech prací se promítá její primární zájem o literaturu  

a ztvárnění světa jejím prostřednictvím. Časté odvolávání se na literaturu období 

romantismu je pro ni typické. Z tohoto důvodu považujeme za opodstatněné, blíže 

se věnovat její knize Gorączka romantyczna (Romantická horečka), vydané 

poprvé v roce 1975 ve Varšavě a podruhé v Gdaňsku v roce 2007. 

 
Gorączka romantyczna to fantastyka i przeżycie kosmosu, to tragizm i rewolucja, to 

frenezja i niepodległość, to przede wszystkim odkrycie nowej cudowności, nowej, gdyż okazało 
się, że cała ta rzeczywistość – widzialna i niewidzialna – jest „cudowna“, naładowana 
nieoczekiwanymi znakami i znaczeniami, eksplodująca „cudami“ w każdym najdrobniejszym 
nawet wydarzeniu (JANION 1975: 7). 

 

Paradigma romantismu je základním paradigmatem novověku, píše M. Janion. 

Pro paradigma používá autorka definice uváděné a diskutované v prací S. 

Amsderdamského2 a chápe je jako: „všeobecně uznávané vědecké poznatky 

poskytující společnosti v daném období vědecké modely problémů a jejich řešení“, 

nebo jinak: „přijaté modely nebo vzory“ teoretických názorů a výzkumných metod 

v určitém období (JANION 1975, s. 25). Takto pojímané paradigma je závislé na 

poznávacích schopnostech společnosti v dané době a změna jednoho paradigmatu na 

jiný vede ke změně způsobu vědeckého nazírání na problém. Takže, zjednodušeně 

řečeno, změna paradigmatu vede ke změně chápání světa. Tyto mechanismy změn 

paradigmat Maria Janion aplikuje na dějiny literatury, kde se jedná o „rekonstrukci 

boje paradigmat-systémů pojímaných jako konflikt různých úhlů pohledu a vnímání 

skutečnosti“ (JANION 1975, s. 26). Pro nastupující romantismus bylo příznačné 

negování dosavadního, čistě racionálního přístupu ke světu a člověku. Toto rozdílné 

vnímání světa klasiky a romantiky je zřetelné na příkladu Mickiewiczovy 

Romantyczności, programové básně polského romantismu. Autorka Gorączki o něm 

píše:  

 
Manifest polskiego romantyzmu, uznany za jeden z zasadniczych utworów programowych 

romantyzmu słowiańskiego, zderzając polemicznie „czucie“ i „wiarę“ z oschłym, bezdusznym 

                                           
2 Amsterdamski, S., Między doświadczeniem a metafizyką. Z filozoficznych zagadnień rozwoju 
nauki. Warszawa 1973, cituji za JANION, Maria. Gorączka romantyczna, s. 25. 
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rozumem, dając wyraz „kryzysowi teoretycznemu“, dzielił się z czytelnikami przeczuciem odkrycia 
nowego świata. Dawniej dostrzeganym „anomaliom“-„dziwom“, wykluczonym z kultury oficjalnej 
jako ludowe zabobony, zrodzone z ciemnoty gminnej lub zaćmienia umysłu, nadawał całościową 
interpretację, mówiąc nie tylko o tym, że one istnieją, ale też i o tym, czym są – dla struktury tego 
świata niewidzialnego, do którego chciał dotrzeć romantyzm (JANION 1975, s. 28).  

 

Romantismus se ostře oddělil od těch názorů, pro které smyslové vnímání – 

empirie bylo jediným nástrojem poznávání světa.  

 
Świat niewidzialny to podstawowy wymiar rzeczywistości romantycznej. Skandalem 

poznawczym dla romantyków było to, że oficjalna kultura nie znała i nie chciała znać tego 
wymiaru (JANION 1975, s. 28). 

 

Jak těžké bylo porozumět myšlenkám a pocitům básníků počátku 19. století, 

pochopíme i z polemik, které vedli tzv. romantikové a klasikové3. Nejvýraznější 

odpůrce nové poezie Jan Śniadecki, autor statě reagující na stanovisko 

Brodzińského, v článku O pismach klasycznych i romantycznych není vůbec 

schopen přijmout jiné paradigma než klasicistické. Ještě brutálněji se o romantické 

poezii a Mickiewiczowi vyjádřil Kajetan Koźmian4, pro kterého tato „nová“ 

poezie byla projevem nevkusu, neznalostí pravidel poetiky a výplodem choré 

fantazie. Nakonec se ukázalo, že tato literatura, vzniklá na periferiích, narušující 

veškerá dosavadní pravidla, nejvýstižněji reflektovala soudobé dění a lidské 

pocity. Romantismus byl největším objevem vnitřní reality v dějinách evropského 

umění, konstatuje Maria Janion (Janion 1975: 9). Je třeba si tedy odpovědět na 

otázku: Co tvoří paradigma oné novověké kultury, kultury období romantismu? 

Dle prof. M. Janion jsou to tři charakteristické znaky (JANION 1975, s. 39-45): 

1. specifická reinterpretace návratu k přírodě; 

2. nobilitace neoficiálních kultur; 

                                           
3 Tradičně se v polské literatuře uvádí jako první literárně vědná rozprava na téma romantické 
literatury stať Kazimierza Brodzińského: O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu 
poezji polskiej, publikovaná v roce 1818. Autor se snaží najít kompromisní stanovisko mezi 
tvůrci osvícenské poezie a romantismem a vytvořit tak model národní literatury. Tato stať 
vyvolala řadu reakcí, hlavně obhájců klasicismu, např. Jana Śniadeckého, viz další text. 
4 Píše o tom M. Janion w Goraczce romantycznej v odvolání na vydané v roce 1972 deníky 
Kajetana Koźmiana (JANION 1975, s. 30–31). 
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3. revoluce mládí. 

Nadšení přírodou, typické pro romantismus, vyplynulo z opozice vůči dvorsko-

feudální kultuře minulého období a vůči měšťanskému racionalismu. Poezie, dle 

romantiků, byla chápána jako neomezená tvůrčí síla, která nerespektuje žádná 

omezení a pro kterou neexistují hranice, včetně dodržování pravidel literárních 

žánrů. Příroda v poezii nemůže být jejím přímým napodobováním, má 

symbolizovat realitu, kosmos.  

 
Romantycy dojrzeli w niej (naturze – przyp. J. R.) żywy organizm, źródło życia – życia 

organiczno-dynamicznego, irracjonalnego i konkretnego zarazem, bezpośredniego, które nie 
mogło być uchwycone przez suchy i abstrakcyjny Rozum, zawsze pośredni, nigdy bezpośredni 
(JANION 1975, s. 41). 

 

Romantikové pojímali přírodu jako organismus, autonomní jednotku, která 

žije svým vlastním životem, a tedy nelze na ni nahlížet pouze rozumově. Taktéž 

člověka, jako součást přírody, chápali jako individuum a národ je v jejich pojetí 

projevem organického života. 

Dalším znakem tohoto paradigmatu bylo objevení lidové kultury vyrůstající 

z pohanských kořenů. Romantismus vyzvedával takové prvky, které byly doposud 

na okraji zájmu společnosti, nechal se inspirovat tajemnými rituály, jejichž 

nositelem byl venkovský lid a jehož základem bylo propojení člověka s přírodou, 

nadpřirozenými silami, dušemi zemřelých, kosmem.  

 
Romantyzm (…) dokonał nobilitacji kultury nieoficjalnej, niejako kontrkultury swojej 

epoki. (…) Była to kultura ludowa przede wszystkim, a następnie pogańska, antylatyńska, 
słowiańska, północna, a więc wchodziły w nowe życie te wszystkie odłamy kultury, które dotąd – 
od czasów renesansu – znajdowały się na obrzeżach europejskiego procesu kulturotwórczego 
(Janion 1975, 42–42). 

 

Lidová demonologie zajišťující neustálé spojení světa živých 

s nadpozemským světem, víra v čáry a sny se stavěly ostře do protikladu  

k „racionálním“ metodám poznání světa a člověka. To vše vedlo k vytvoření 

nového modelu kultury období romantismu, zcela odlišného od koncepce světa  

a člověka předchozí epochy. 
Romantyzm bowiem (już) uchwycił dylemat „natury“ i „kultury“, „życia“ i „cywilizacji“, 

„człowieka“ i „maszyny“, i usiłował odkryć tajemnicę równowagi między nimi (JANION 1975, s. 43). 
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Třetím znakem kulturního paradigmatu romantismu bylo prezentování mládí 

nikoliv jako kategorie biologické, ale jako souhrnu postojů. Mladý člověk byl 

obdařen nadšením, vírou, citem, altruismem. Ve společnosti těmto procesům 

napomáhalo uvolnění tradičních rodinných vztahů, odchod mládeže do měst  

a vytváření nových svazků založených na přátelství, kamarádství, bratrství. Tento 

fakt mj. způsobil, že se v polské literatuře objevily symbolické situace: „odchod 

z domova“, „opuštění rodiny“, „loučení s milenkou“. Rodinou se měla stát nová 

sociální skupina – nejčastěji se jednalo o společenství mladých mužů spojených 

nezištnými bratrskými pouty, kterých cílem bylo, ve specificky polských 

podmínkách, osvobození Polska a znovuzískání jeho samostatnosti5. Altruismus  

a nezištné sebeobětování odlišovalo tuto skupinu mladých mužů od „starců“, 

racionálně uvažujících představitelů předchozí generace. Není divu, že celé toto 

období bylo poznamenáno odporem vůči existujícímu pořádku. Jak uzavírá Janion:  

 
Bunt romantyczny, nacechowany poczuciem głębokiego, organicznego, tragicznego 

niepogodzenia, stanowi zasadniczą postawę poznawczą romantyzmu. Cała wielka literatura 
romantyczna jest na niej zbudowana (JANION 1975, s. 45). 

 

Přestože Maria Janion vydala spoustu monografií, publikovala nespočet 

článků a studií, její dílo Gorączka romantyczna je citována častěji než jiné. 

Důvodů může být několik – zaprvé: zbořila mýtus polské romantické literatury 

jako vlastenecko-mesianistické, zadruhé: demonstrovala mechanismy změn  

a konfliktů v nazírání na svět přes prizma literatury; zatřetí: dovedla dokázat 

propojení a návaznost uměleckých směrů, a to nejen literárních. Ve svých 

pozdějších pracích se vrací často k myšlenkám formulovaným v Gorączce, někdy 

je rozvíjí, reinterpretuje nebo, obohacena o další vědecké zkušenosti, zobecňuje. 

Tak je tomu v dalších jejich dílech, na příklad ve sbírce esejů „Czy będziesz 

wiedział, co przeżyłeś“ , kde píše:  

 
Jesteśmy świadkami okrutnego paradoksu: osiągnięta niepodległość, do której zdobycia 

wszechwładny romantyzm przyczynił się w sposób zauważalny, niweczy teraz podstawę jego 

                                           
5 Nejvýraznějšími příklady této poezie jsou: Oda do młodości a Pieśń filaretów od Adama 
Mickiewicze napsány v roce 1820. 
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oddziaływania. Kształtuje się w kulturze sytuacja odmienna od tej, która panowała  
w dwudziestoleciu międzywojennym, chociaż wielu wyobraża sobie prosty powrót do idei, 
zachowań i postaw sprzed ponad półwiecza. Odmienność zaś położenia polega przede 
wszystkim na fakcie nieznanego dotychczas dziejom rozwoju kultury masowej oraz jej 
technicznych środków przekazu. (...) Do wszystkich bowiem naszych nieszczęść dołącza się 
jeszcze i to, że straciliśmy okalające stale nasze postacie romantyczne piękno, nasz ideał 
bohaterstwa, raz utajony, raz jasny, lecz stale nam towarzyszący. Zaczyna blednąć heroizm 
romantyczny – to wspaniałe marzenie zbiorowości o sobie samej (Janion 1996b, s. 14–15).  

 

Úvahy Janion na témata oslabení národních mýtů, postupné a dobrovolné 

zřeknutí se národní identity nutně vede k rezignaci na vlastní národní kulturu  

a vehnání širokých vrstev společnosti do náruče masové (založené na laciných 

hodnotách) kultury. Autorka eseje se přesto snaží prognózovat cestu nového 

paradigmatu polské kultury:  

 
Filozofia egzystencji, wydobyta również z polskiego romantyzmu, lecz inaczej 

odczytanego, będzie nieodzownym składnikiem tego nowego myślenia, które powinno starać się 
zrównoważyć inspiracje kultury wysokiej i kultury masowej, kultury ogólnonarodowej i 
poszczególnych kultur alternatywnych, kultury „swojej“ i kultur „obcych“. Najważniejsze 
wartości przeszłości nie muszą być wcale zaniechane. Ale całemu procesowi trudnej 
transformacji winna towarzyszyć świadomość niebezpieczeństwa w dobie, gdy wartości 
obracają się tak łatwo w antywartości, gdy patriotyzm przedzierzga się w nacjonalizm: 
koniecznej obronie wartości musi towarzyszyć ich uzasadniona krytyka, zapobiegająca temu, by 
stawały się absolutami (JANION 1996b, s. 22–23). 

 

Tyto teze, které vyslovila v letech 1990-1992, upozorňují na nutnost 

kritického nazírání na hodnoty, aby se nestaly, jak říká autorka, antihodnotami, na 

velké vlastenecké ideje, které se velice rychle mohou proměnit v nacionalismus. 

Z druhé strany vidí potřebu, a možná přímo nutnost, nového pohledu na díla 

polského romantismu, již ne jako na nudnou povinnou četbu, ale jako na díla 

obsahující hluboce existenciální náboj, vztahující se ke konfliktu jednotlivce  

a společnosti, pochopení smyslu svobody člověka. Maria Janion v knize Płacz 

generała píše, že bez Mickiewicze by nebylo polské poezie té nejbytostnější 

součástí polské kultury (JANION 1998, s 300).  
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Summary 

Polish Romantic literature requests a profound immersion in the hidden and deeper meanings. 
Maria Janion, professor in Literature, by commencing a discussion on the traditional concepts of 
the Polish Romanticism, discovers different views of this literature through the fantasy genre 
"new wonder", as she calls it, the medieval symbolism, or the analysis of the contradictions 
between the tragedy and the irony of the Polish Romantic authors. In her work, Professor Janion 
underlines the meaning of the Romantic literature not just as an inspiration for further writers, 
but also as an evidence of the influence of ideas contained in these works in all the Polish 
society. 
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Hledání čtvrtého rozměru v díle Pavla Florenského 

Lenka Naldoniová 

The Search of the Fourth Dimension in the Work of Pavel Florensky 
 

Abstract: The fourth dimension in the work of Pavel Florenskij is interpreted as time which can 
not exist if it is disconnected from tridimensional space. This space-time dimension is the world 
of Sophia which is a necessary condition of creativity. Linear time is a characteristic of  
a tridimensional world but in a fourth-dimensional world, time is identical to eternity and it 
becomes an eternal present without past and future. In Florenskij´s view, artists should entered 
in the fourth-dimensional world in order to express it in a symbolic way in our world.  
 
Key words: P. Florenskij, fourth dimension, time, space, Sophia, creativity, geometry, 
mysticism, Apollonian, Dionysian. 
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lenka.naldoniova@osu.cz. 

 

Vše, co existuje kolem nás, existuje v čase a prostoru. Čas můžeme vnímat  

v lineární posloupnosti jako minulost, přítomnost a budoucnost, ale jednotný čas 

lze nahlížet synteticky pouze jako věčně přítomný celek. Naopak prostorové 

nahlížení je analytické, jelikož jednotlivé části celku jsou rozdrobeny do 

třírozměrných obrazů. A právě tato nepohyblivost nám otvírá cestu k rozšiřování 

našeho vědomí. Pravé poznání tedy v sobě spojuje syntézu a analýzu, pohyb  

a statičnost, což nalezneme i ve Florenského pojetí časoprostoru. 

Významný ruský teolog, filosof, vědec a umělec Pavel Florenskij (1882–

1937) interpretuje čtvrtý rozměr podle Einsteinova vzoru jako čas, který 

neodmyslitelně souvisí s třemi prostorovými rozměry, s nimiž tvoří tzv. 

časoprostor. Podle Florenského by trojrozměrný předmět bez čtvrtého rozměru byl 

pouhou abstrakcí a nemohl by tedy být považován za část reality. Kromě toho, že 
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by tento předmět nemohl být vnímán ve zkušenosti, nemohl by dokonce být ani 

myšlen, protože i proces myšlení probíhá v čase.1  

Pojmem čtvrtý rozměr ale nebyl vždy myšlen pouze čas, nýbrž i další 

prostorová dimenze. Během jedné ze svých lekcí na VCHUTEMS P. Florenskij 

vyjmenoval čtyři možná použití slova „prostor“, který můžeme používat ve 

významu 

1. viditelného prostoru, který vidím před sebou a vnímám jej jako první 

dojem; 

2. viditelného prostoru, který ve mně vyvolává vzpomínky vztahující se 

k tomuto prostoru; 

3. fyzikálního prostoru, který nevnímáme smysly, ale mentálně; 

4. abstraktního prostoru, který je konstruován v geometrii, kde nemáme jeden 

prostor, ale nekonečně mnoho prostorů.2 

Před A. Einsteinem byl čtvrtý rozměr považován za dimenzi geometrického 

prostoru a stal se prvním krokem k vyšším rozměrům, které měly velký vliv i na 

umění: „Léta 1890 – 1910 lze považovat za zlatý věk čtvrtého rozměru. Byla to 

doba, kdy myšlenky pocházející od Gausse a Riemanna pronikly do literárních 

kruhů, do avantgardy i do uvažování široké veřejnosti a ovlivnily trendy v umění, 

literatuře a filozofii. Nový filozofický směr, teosofie, byl hluboce ovlivněn 

vyššími rozměry. (...) Historička umění Linda Dalrymple Hendersonová ve své 

práci Čtvrtý rozměr a neeuklidovské geometrie v moderním umění tuto myšlenku 

rozvádí a tvrdí, že v uměleckém světě čtvrtý rozměr ovlivnil rozhodujícím 

způsobem vývoj kubismu a expresionismu.“3  

V Rusku byli ovlivněni čtvrtým rozměrem hlavně futuristi. Ruský futurismus 

byl rozdělen na egofuturismus, který byl založen I. Severjaninem v roce 1911,  

a kubofuturismus trvající od roku 1910 až do roku 1930. Hlavním představitelem 

kubofuturismu byl básník Velemir Chlebnikov (1885–1922), který vytvořil nový 

básnický jazyk tzv. zaum přecházející hranice rozumu po vzoru šamanských 

zaříkadel. Podle Chlebnikova existuje univerzální jazyk, který je možno zachytit 

                                           
1 FLORENSKIJ, P. Lo spazio e il tempo nell´arte, s. 136. 
2 Dtto, s. 271. 
3 KAKU, M. Hyperprostor, s. 69. 
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ve slovech vzniklých libovolnými kombinacemi fonémů a morfémů, přestože tato 

slova nejsou částí přirozeného jazyka. Chlebnikov věří, že těmito kombinacemi 

lze vytvořit novou realitu. 

Mezi jmény ruských malířů ovlivněných čtvrtou dimenzí nalezneme  

K. Maleviče (1878–1935)4 a V. Kandinského (1866–1944). 

Úvahy nad novým pojetím geometrie nalezneme i v románu Bratři 

Karamazovi (1880), kde Dostojevskij vložil do Ivanových úst pochybnosti  

o možnosti racionálního pochopení reality s více než třemi rozměry: 

„Ale jedno je třeba zdůraznit: jestliže Bůh je a skutečně stvořil svět, stvořil 

jej, jak je nám dokonale známo, podle Euklidovy geometrie a lidský rozum stvořil 

s představou pouze tří prostorových rozměrů. Nicméně byli a jsou i teď geometři  

a filosofové, dokonce velmi vynikající, kteří pochybují, že by celý svět nebo ještě 

obecněji řečeno celé bytí bylo stvořeno jen podle Euklidovy geometrie; odvažují 

se dokonce snít o tom, že by se dvě rovnoběžky, které se podle Euklida nemohou 

na zemi nikdy setkat, někde v nekonečnu možná setkaly. Usoudil jsem, můj milý, 

že nedovedu-li pochopit ani tohle, kdepak bych pochopil Boha. Přiznávám 

pokorně, že mi chybějí schopnosti k řešení takových otázek, můj rozum je 

euklidovský, pozemský, kdepak bych tedy mohl posuzovat věci, které nejsou 

z tohoto světa.5 I tobě radím, abys o tom nikdy nepřemýšlel, příteli Aljošo, 

                                           
4 Na poslední výstavě futuristů v prosinci roku 1915 Malevič vystavil pět obrazů, které 
odkazovaly na čtvrtou dimenzi: „Painterly Realism of a Football Player-Color Masses in the 
Fourth Dimension; Painterly Realism, Boy with Knapsack-Color Masses in the Fourth 
Dimension; Movement of Painterly Masses in the Fourth Dimension; Automobile and Lady-
Color Masses in the Fourth Dimension; and Lady-Color Masses in the Fourth and Second 
Dimensions.“ HENDERSON, L. D. The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in 
Modern Art, s. 238. 
5 Také Kaku poukazuje na nemožnost poznávání vícerozměrných prostorů a vysvětluje ji tím, že 
lidstvo nemělo potřebu se bránit přirozenému nebezpečí přicházejícímu z jiných prostorů než 
z trojrozměrného: „To, že nevidíme vyšší rozměry, je vlastně důsledek přirozeného vývoje. 
Naše mozky se vyvinuly tak, aby se dovedly vypořádat s miliony nepředvídatelných okolností 
ve třech rozměrech. Okamžitě, aniž bychom se museli zamyslet, jsme schopni rozeznat lva ve 
skoku nebo útočícího slona a reagovat. Ti lidé, kteří si uměli lépe představit, jak se objekty 
pohybují, točí a kroutí ve třech rozměrech, měli vlastně významně větší schopnost přežít než 
ostatní. Bohužel zde nikdy nepůsobil tlak přirozeného výběru, který by preferoval schopnost 
chápat pohyb ve čtyřech prostorových rozměrech. Schopnost vidět čtvrtý prostorový rozměr 
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obzvláště co se týče Boha, a nejen s ochotou, protože nadto uznávám i jeho 

přemoudrost a jeho cíl, nám už naprosto neznámý. Věřím v uspořádání, ve smysl 

života, věřím ve slovo, k němuž svět spěje a které samo ‚bylo u Boha‘ a které 

samo bylo Bůh, a tak dále do nekonečna.“6  

Poté, co vědci začali překračovat Einsteinovo pojetí čtvrtého rozměru jako 

času, prostorový rozměr, který byl dříve chápán jako čtvrtý rozměr, změnil svou 

pozici a začal být vnímán jako pátý rozměr navíc k času a třem rozměrům 

prostoru.7 Dějiny čtvrtého prostorového rozměru mají počátek v 19. století, během 

kterého matematici překročili hranice Euklidovy geometrie. Na univerzitě 

v Göttingenu byla v roce 1854 přednesena teorie o nové geometrii, která nahradila 

klasickou řeckou geometrii Euklidovu. Autorem přednášky byl matematik Georg 

Friedrich Bernhard Riemann, žák Carla Friedricha Gausse, nazývaného „kníže 

matematiků“, který již ve svých studiích předjímal neeuklidovské geometrie. 

Riemannova přednáška ovlivnila „záhadným čtvrtým rozměrem“ umění, vědu, 

filosofii a literaturu v Evropě.8  

Riemann ale nebyl jediný matematik, který se zasloužil o formulaci 

neeuklidovských geometrií. Maďarský matematik János Bolyai vypracoval v roce 

1824 řadu myšlenek týkající se nové geometrie sedlovitých tvarů. V Rusku se  

o propagaci neeuklidovské geometrie platící na zakřivených plochách zasloužil 

Nikolaj Ivanovič Lobačevskij (1792–1856), který v roce 1826 představil dnes 

ztracený spis Exposition succincte des principes de la géometrie avec une 

démostration rigoureuse du théorème des parallèles na Fakultě matematiky 

univerzity v Kazani. Tento spis vyšel pod názvem O načalach geometrii (1829) 

                                           
jistě nikomu nepomohla ubránit se útoku šavlozubého tygra. Lvi ani tygři na nás neútočí ze 
čtvrtého rozměru.“ Tamtéž, s. 25.  
6 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 271. 
7 Převzala jsem rozdělení čtvrtého rozměru na „prostorový rozměr“ a „časový rozměr“, které použil 
M. Kaku v knize Hyperprostor: „Vědci se dnes zabývají tím, že překračují Einsteinovu představu 
čtvrtého rozměru. V současnosti se jejich zájem soustřeďuje na pátý rozměr (prostorový rozměr 
navíc k času a třem rozměrům prostoru) a dále. (Abych se vyhnul zmatkům, sklonil jsem se v celé 
této knize před zvyklostmi a nazývám čtvrtým rozměrem prostorový rozměr navíc k délce, šířce a 
výšce. Fyzikové jej ovšem nazývají pátým rozměrem, já se však budu řídit tradicí. Čas budeme 
nazývat čtvrtým časovým rozměrem.)“ KAKU, M. Hyperprostor, s. 24. 
8 Dtto, s. 43. 
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v deníku Věstnik kazaňské univerzity.9 Právě na Lobačevského se často odkazuje 

Pavel Florenskij ve svých interpretacích prostoru. P. Florenskij byl vynikající 

matematik10, který studoval geometrický prostor a na základě svých znalostí 

matematiky interpretoval prostor v klíčových literárních dílech, jakým byla 

například Danteho Božská komedie.11  

Pojem „čtvrtý rozměr“ se stal v Rusku populární po roce 1915 pod vlivem 

Petra Uspenského (1878–1947), který ve stejném roce přeložil do ruštiny spis 

Charlese Hintona The Fourth Dimension. Uspenskij již dříve vyložil Hintonovy 

rozbory ve své knize Četvertoe izmerenije (1910) a Tertium organum (1911)12. 

                                           
9 Tato práce byla neznámá až do roku 1837, kdy ji vydal i Crelleho žurnál ve francouzské verzi. 
Na základě studií Bolyaie a Lobačevského vznikla v roce 1868 Bolyaova-Lobačevského 
geometrie, které dal pevný základ Ital Eugenio Beltrami. LIVIO, M. Neřešitelná rovnice,  
s. 187–188. 
10 P. Florenskij byl žákem N. V. Bugajeva, otce významného symbolického básníka A. Bělého: 
„Memoáry Andreje Bělého a autobiografické poznámky Pavla Florenského však svědčí o tom, 
že prvním impulsem ke kontaktu těchto dvou význačných osobností ruské kultury počátku 20. 
století byly teorie Bělého otce – profesora matematiky N. V. Bugajeva (1837–1903). Jeho 
posluchačem na Moskevské univerzitě byl mimo jiné i tento významný církevní činitel, filozof  
a matematik P. A. Florenskij. Bugajevovy originální matematické teorie a logicko-filozofické 
úvahy, týkající se matematické analýzy a teorie čísel, nazvané jím samým aritmologií, které na 
konci 19. století rozvířily celou řadu vědeckých diskusí v oboru, si kladly za cíl podřídit základy 
celé matematiky nejstarším filozofickým ideám. Florenskij pak o několik let později hodnotí 
toto propojení matematiky s metafyzikou jako jeden z nejvýznamnějších obratů v lidském 
myšlení vedoucím k celostnému pohledu na kulturu.“ Jak dále uvádí J. Vorel v poznámce: 
„Nutno poznamenat, že dané pojetí rovněž plně odpovídá přístupům či cestám, jimiž se ve stejné 
době ubírala i západní věda (M. Planck, H. von Helmholtz, A. Einstein aj.).“ VOREL, J. 
Astrální próza Andreje Bělého, s. 90. 
11 V knize Mnimosti v geometrii Florenskij se snaží matematicky dokázat reálnou existenci 
duchovního prostoru, ve kterém dochází k imaginaci a tento prostor Florenskij považuje za 
dosažitelný. V závěru knihy Florenskij píše, že Dante tento prostor nazývá Empyreem. 
Astronomicko-teologický pojem coelum empireum popisoval desátou sféru světa, která je 
místem Boha, andělů a duší přijatých do nebeského Ráje. Předchází mu devět nebí, z nichž 
poslední je nazýváno podle Aristotela Primum Mobile, které hýbe dalšími osmi nebi. Na rozdíl 
od těchto devíti nebí, která jsou v neustálém pohybu, Empyreum bylo duchovním místem věčně 
nehybným nacházející se mimo čas a prostor. Dante jej popisuje v Ráji 33, s. 38–45.  
12Tertium Organum – Klíč k záhadám světa pojednává z velké části o abstraktních 
matematických teoriích a filosofii. Kniha vyšla v češtině v nakladatelství Eugenika ve čtyřech 
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Uspenskij viděl ve čtvrtém rozměru možnost úniku před smrtí přechodem do 

reálného světa ducha.13 

Uspenskij vysvětluje rozdíl mezi „metageometrií“14 Charlese Hintona  

a neeuklidovskou geometrií Lobačevského: „Neeuklidovská geometrie a spolu s ní 

i geometrie Lobačevského nemají s metageometrií nic společného. Lobačevskij ve 

své teorii nepřekračuje hranice světa tří dimenzí. Metageometrie považuje 

trojrozměrnou kulovou plochu za průřez vyšším prostorem. Z matematiků se této 

myšlence nejvíce přiblížil Bernhard Riemann, který skutečně chápal vztah mezi 

časem a prostorem.“15 Podle Uspenského čtvrtý prostor je totožný s časem: „Již 

dříve jsme v důsledku abstraktního usuzování dospěli k závěru, že čtvrtá dimenze 

prostoru musí ležet v čase, tudíž čas je přímo čtvrtou dimenzí.“16 

Hintonovy a Uspenského spisy byly známy i Florenskému, který je například 

uvádí v poznámce k desátému listu knihy Sloup a opora pravdy.17 Ve stejném 

spise Florenskij předložil problém poznání čtyřrozměrného prostoru, který si 

nemůžeme představit v trojrozměrném prostoru: „Copak si může člověk, který 

vůbec nezná geometrická tělesa, udělat konkrétní představu o tělese, když má po 

                                           
částech pod názvy: 1. Tajemství čtvrté dimenze; 2. Svět vyšších dimenzí; 3. Odhalené záhady 
života; 4. Zrození výjimečného člověka. Mezinárodní odezva dostihla Uspenského po překladu 
tohoto díla do anglického jazyka v roce 1922. V předmluvě anglického vydání nalezneme tato 
slova amerického architekta a teosofa Clauda Bragdona: „Názvem Tertium organum Uspenský 
jedním tahem pera předvedl ohromující smělost vlastní mysli... Tento název mluví sám za sebe: 
máme tu knihu, která znovu přehodnocuje veškeré znalosti dnešního dne. Jestliže Aristotelovo 
Organum vyjmenovalo zákony, jimiž se řídí myšlení subjektu, a Baconovo Novum Organum se 
zaměřilo na zákony, s nimiž je možné dosáhnout pochopení objektu, pak Třetí pravidlo mysli 
existovalo před těmito dvěma a jeho neznalost neomlouvá porušování obou. Od nynějška bude 
Tertium Organum určovat zaměření lidské mysli a řídit je.“ Citováno v úvodu Ariany 
Trávníčkové, In: USPENSKIJ, P. Tajemství čtvrté dimenze – Tertium Organum I, s. 8.  
13 GLATZER ROSENTHAL, B. The Occult in Russian and Soviet Culture, s. 14. 
14 Pojmem „metageometrie“ použil Charles Hinton pro svůj systém poznávání vyššího prostoru. 
USPENSKIJ, P. Svět vyšších dimenzí – Tertium Organum II, s. 9. 
15 Dtto, s. 11–12. 
16 USPENSKIJ, P. Svět vyšších dimenzí – Tertium Organum II, s. 59. 
17 V poznámce zmiňuje Hintonův spis A New Era of Thought (1888) a The Fourth Dimension 
(1904) a Uspenského Červertoe izmerenije (1909) a Tertium Organum (1911). FLORENSKIJ, 
P. Sloup a opora pravdy, s. 641. 
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ruce jen plošná měřítka, jako jsou body, linie a výseče plochy, které jsou 

vymezeny těmi či jinými konturami (‚plošné střípky‘)18? Copak si my dva 

můžeme představit vytvoření čtyřrozměrného prostoru na základě jeho tří projekcí 

v trojrozměrném prostoru?“19 

V trojrozměrném prostoru nalezneme pouze neucelené fragmenty celistvého 

objektu, který lze vnímat pouze synteticky: „spojitost jednotlivých aspektů je 

syntetická a nikoliv analytická, je dána pouze a posteriori, formou zjevení, tj. jako 

fakt duchovní zkušenosti.“20 

Florenskij zažil syntetický pohled na celek během duchovních zkušeností, 

které Lubomír Žák rozdělil z hlediska vztahu se čtvrtou dimenzí do dvou životních 

etap. V první části života se vrátíme do Florenského dětství, které trávil uprostřed 

přírody na Kavkaze. Právě v přírodě poprvé Florenskij zažil mystickou zkušenost 

jednotného času, který jakoby se zastavil ve věčnosti a zrušil rozdělení přítomného 

od minulého a budoucího. 

Ve druhé části života to již nebyla příroda, která mu otevřela cestu do 

čtyřrozměrného prostoru, ale sibiřský koncentrační tábor a s ním spojené utrpení. 

V dopise Olze z 22. listopadu 1936, rok před svou smrtí, P. Florenskij popisuje 

minulost jako něco, co je na nějakém místě věčně uchováno a je neustále reálné a 

aktivní. Občas Florenskij ztrácel hranice mezi vlastní osobností a jinými lidmi a ve 

stejném dopise poukázal na fakt, že hranice osobnosti je možné jasně vymezit 

pouze v knihách.21 

S časem je spojená paměť, kterou P. Florenskij rozebírá v sedmém listě knihy 

Sloup a opora pravdy. Na rozdíl od věčné paměti Boha, lidská vzpomínka je 

omezená a nemohoucí: „Ale co vlastně znamená lidská vzpomínka, která je stejně 

nemohoucí jako lidská mysl. Bůh přece disponuje tvůrčí myslí, ‚myslí ve věcech 

(věcmi)‘, proto i Jeho věčná paměť je nejmocnější a reálné zakotvení ve Věčnosti 

toho, co se již událo v Čase. Ale lidská mysl, zejména mysl rozvráceného  

                                           
18 Florenskij přidal poznámku: „Termín, který zavedl Bugajev, N. V. ve svých článcích 
Geometrija proizvolnych veličin a Preryvnaja geometrija.“ Dtto, s. 640. 
19 Dtto, s. 283. 
20 Dtto, s. 283. 
21 FLORENSKIJ, P. A. Non dimenticatemi. Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo 
e sacerdote russo, s. 340. 
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a vyčerpaného lidstva, je jen nemohoucí a přeludné zavedení do Času toho, co 

v Čase už není. Je to marná snaha zachytit ztrácející se stíny.“22 

Paměť otvírá člověku možnost mystické zkušenosti, která se nachází mimo 

Čas.23 V Čase probíhají pouze psychologické elementy, které i s Časem odcházejí, 

proto se jedná o prožitou zkušenost pouze v daném okamžiku, kterou nelze 

zopakovat. Naopak mystická realita se nachází v nadčasové přirozenosti, tudíž 

paměť má vždy transcendentální či transcendentní význam.24 

Paměť umožňuje vstup do duchovní sféry a jako duševní činnost odpovídá 

myšlenkové tvorbě, během níž dochází k tvůrčímu „obnovení z prožitých představ 

toho, co se otvírá mystické zkušenosti ve Věčnosti“ a symboly Věčnosti touto 

tvorbou pronikají do časového prostoru.25  

Mystická realita je základem představy, která vstupuje aktuálně do 

přítomného momentu a tímto umožňuje náhled na celistvost Času, čímž se člověk 

dostává nad všechen Čas.  

Florenskij rozděluje symboly, které jsou tvořeny pamětí, do tří momentů: 

„Paměť je symbolická tvorba. Tyto symboly umístěny do minulosti, do 

roviny empirie, se nazývají vzpomínkami; vztahující se k přítomnosti se nazývají 

představivostí; a kladené do budoucnosti jsou považovány za předvídavost, vidění 

věcí budoucích.“26 

V časových momentech se takto rozkládá Věčnost, ale Věčnost se stává 

identickou s Časem pouze v božském vědomí: 

                                           
22 FLORENSKIJ, P. Sloup a opora pravdy, s 183. 
23 Florenskij se odkazuje na Henriho Bergsona, kterého považuje za „nejvýznamnějšího  
a nejvlivnějšího filosofa současnosti“. Pro Bergsona je paměť „činnost, s níž ‚vstupujeme do 
duchovní sféry‘ a která duchovní bytost činí sebeuvědomělou, tj. sebe samou. A pak budeme 
souhlasit s tím, že celá teorie poznání, ve svém konečném souhrnu, je teorie paměti.“ Dtto, s. 185.  
24 Florenskij ztotožňuje Kantův pojem „transcendentální“ s Platónovým pojmem 
„transcendentní“ ve vztahu k paměti: „(...) je-li tedy podle Kanta základ poznání 
transcendentální paměť, pak podle Platóna je základ poznání transcendentní paměť. A pokud si 
dále povšimneme, že ‚transcendentální‘ má v Kantově pojetí zjevně transcendentní význam,  
a ‚transcendentní‘ si v Platónově pojetí můžeme vyložit také jako ‚transcendentální‘, pak 
musíme příbuznost myšlení dvou největších filosofů pokládat za nepochybnou.“ Dtto, s. 185. 
25 FLORENSKIJ, P. Sloup a opora pravdy, s. 185. 
26 Dtto, s. 186. 
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„To, co u Boha nazýváme ‚pamětí‘, se dokonale slučuje s Boží myslí, protože 

v božském vědomí je Čas identický s Věčností, empirické s mystickým, zkušenost 

s tvorbou. Božská mysl je dokonalá tvorba, a jeho tvorba je jeho paměť. Bůh, když 

pamatuje, myslí, a když myslí, tvoří.“27 

V listě desátém P. Florenskij ztotožňuje Boží Paměť se Sofií, neboli  

s ženskou ideální bytostí, která představuje pravé Stvoření v Pravdě: 

„Sofia je Boží Paměť, v jejíchž posvátných hlubinách přebývá vše, co jest,  

a mimo niž je jen Smrt a Šílenství.“28 Florenskij popisuje Sofii jako čtvrtou 

Osobu, která je stvořená, proto nevytváří božskou Jednotu, tedy není Láska, ale 

účastní se Lásky božské Trojice. Sofie je vnímána odlišně na základě Hypostáze, 

ke které se obracíme během kontemplace: „Z pohledu Otcovy Hypostaze je Sofia 

ideální substance, základ stvoření, moc čili síla jeho bytí. Obrátíme-li se na 

Hypostazi Slova, pak je Sofia rozum stvoření, jeho smysl a pravda. A nakonec, 

z pohledu Hypostaze Ducha v Sofii vidíme duchovnost stvoření, svatost, čistotu  

a jeho neposkvrněnost, tj. krásu.“29 

Jakým způsobem člověk může dosáhnout této posvátné hlubiny světa Sofie, 

nám Florenskij popisuje v knize Ikonostas. P. Florenskij zde odkazuje na 

počáteční pasáž z Geneze (1,1), podle které Bůh stvořil nebe a zemi, tedy vše 

stvořené je rozdělené na svět viditelný a neviditelný. Florenského zajímá právě 

hranice mezi těmito dvěma světy, kterou je možné přecházet a Florenskij uvádí tři 

možnosti tohoto přechodu: sen, umění a mystiku. 

Ve snu člověk zažívá zkušenost světa neviditelného, ve kterém platí jiné časové 

měřítko než ve světě viditelném. Čas zde plyne vlastní rychlostí  

a s vlastním měřítkem, může překročit nekonečnou rychlost a v momentě překročení 

nekonečné rychlosti se změní směr jeho toku. Jedná se o tzv. okamžitý čas, jehož 

objevitelem byl podle Florenského baron Karl du Prel30, ale ten se zalekl ještě před 

objevem času opačného. Florenskij uvádí příklad momentu, během kterého se stane 

něco, co se stane podnětem kompozice snu – např. nějaký hluk, vůně, paprsek světla 

                                           
27 FLORENSKIJ, P. Sloup a opora pravdy, s. 186. 
28 Dtto, s. 334. 
29 Dtto, s. 303. 
30 Karl du Prel se objevuje také ve Výkladu snů Sigmunda Freuda. GLATZER ROSENTHAL, 
B. The Occult in Russian and Soviet Culture, s. 14. 
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apod. To, co vyvolalo sen, se zároveň stává i příčinou probuzení, což je vnímáno 

prostřednictvím dvou vědomí: denního a nočního. Prostor, ve kterém čas probíhá 

naopak, Florenskij nazývá „zdánlivý prostor“, který je zrcadlovým odrazem našeho 

světa. Na úrovni snu dochází k prožitkům horního a dolního světa: „Při ponoření do 

spánku se ve snu a snem symbolizují ty nejnižší prožitky horního světa a ty nejvyšší 

prožitky světa dolního: jsou to poslední cáry prožitků jiné skutečnosti, zatímco jsou 

už naznačovány dojmy skutečnosti zdejší. To je důvod, proč mají večerní sny, sny 

před usnutím, význam především psychofyziologický, jako projevení všeho, co se 

v duši nahromadilo z denních dojmů, zatímco sny předjitřní jsou většinou mystické, 

neboť duše naplněná nočním vědomím a zkušeností noci je maximálně očištěná  

a smytá od všeho empirického – do té míry, do jaké je tato individuální duše v jejím 

daném stavu vůbec schopna být od vášní smyslového světa osvobozena. Sen je 
znakem přechodu z jedné oblasti do druhé a symbolem.“31  

Tento symbol je relativní a závisí na oblasti, ze které se na symbol díváme: 

z hlediska horního pohledu je sen symbolem světa dolního, a naopak. Sen vzniká 

v případě, kdy se vědomí dotýká obou světů: „když se vědomí pohybuje poblíž 

hranice přechodu a není úplně uzavřeno dvojímu vnímání, tj. ve stavu lehkého 

spánku nebo dřímavého bdění.“32 

Stejně jako u snu, také v umělecké tvorbě dochází k přechodu z jedné oblasti do 

druhé: „Stejným způsobem se duše vynáší z dolního světa a vstupuje do světa 

horního v umělecké tvorbě. Tam se bez obrazů nasycuje vnímáním podstaty horního 

světa, nahmatává věčná noumena věcí a po nasycení, obtížena věděním, sestupuje 

znovu do světa dolního. A tady, při cestě dolů, se její duchovní křeč na pomezí 

vstupu do dolního světa zahaluje do symbolických obrazů – do těch samých, kterého 

po zachycení vytvoří umělecké dílo. Neboť umění je zhmotněný sen.“33  

Umělec by ale mohl tvořit pouze na základě momentu výstupu do horního 

světa a tato povznášející inspirace by byla pouhým psychologismem, který by 

přiváděl k zabloudění. Naopak Florenskij poukazuje na důležitost momentu 

sestupu, který obohacuje tvorbu o mystické „předjitřní sny“. Právě čas je 

                                           
31 FLORENSKIJ, P. A. Ikonostas, s. 22. 
32 Dtto, s. 22. 
33 Dtto, s. 22–23. 
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ukazatelem momentu, který je převáděn do tvorby: při sestupu platí pozemský čas, 

tedy umění je uspořádáno mechanicky (například naturalismus); umění sestupu je 

motivováno teleologicky a odpovídá času zdánlivého prostoru (symbolismus). 

Symbolismus je tedy umění sestupu, které zhmotňuje vyšší realitu.  

Třetí příklad přechodu z jedné oblasti do druhé nacházíme v mystice a zde 

Florenskij používá dvojici pojmů apollinský – dionýský: „dionýské vytržení 

z viditelného“ přivádí duši do neviditelné oblasti a v momentě sestupu, kdy se duše 

setkává se symbolickými obrazy neviditelného světa, dochází k „apollinskému vidění 

světa duchovního“, neboli ke zření idejí.34 Dionýské rituály zaujaly zastánce tzv. 

bogostrojitelstva (bohostrůjcovství) – nového náboženství zaměřeného na 

proletářskou kulturu, které bylo propagováno M. Gorkým a A. V. Lunačarským od 

roku 1905. Nietzscheova propagace dionýských kultů přivádějících člověka 

k potlačení vlastní individuality měla za cíl zbavit lidi osobních zájmů a věnovat se 

čistě kolektivnímu boji za propagaci socialismu.35  

F. Nietzsche aplikoval dvojici živlů apollinský – dionýský ve své první 

filosofické knize Zrození tragédie z ducha hudby, aby jimi vyjádřil výtvarné 

umění a hudbu. Nietzsche přiřadil dvojici apollinského a dionýského pudu ke 

dvěma fyziologickým stavům, které umělec prožívá ve snu a v opojení: 

„Abychom si oba pudy ujasnili, pojímejme je zprvu jako odloučené umělecké 

světy snu a opojení; neboť mezi těmito fysiologickými stavy jest obdobný rozdíl 

jako mezi živlem apollinským a dionýským. Ve snu poprvé, podle představy 

Lucretiovy, předstoupily nádherné zjevy bohů před lidské duše, ve snu zřel velký 

výtvarník opojná těla nadlidských bytostí, a hellénský básník byl by na otázku po 

tajemství poetického tvoření odpověděl rovněž připomínkou snu, byl by tedy 

podal vysvětlení podobné onomu, jež dává Hans Sachs v ‚Mistrech pěvcích‘: 
Příteli, co je básnění? 
Dávati pozor na snění! 
Člověka nejhlubší pud a blud 
může jen v snách být proniknut: 

jeť poesie a umění jen snopravecké věštění.“ 36 

                                           
34 FLORENSKIJ, P. A. Ikonostas, s. 23–24. 
35 GLATZER ROSENTHAL, B. The Occult in Russian and Soviet Culture, s. 23. 
36 NIETZSCHE, F. Zrození tragédie z ducha hudby, s. 11. 
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Dionýský živel je Nietzschem popisován po vzoru Schopenhauerově jako 

úděs, ke kterému se přidává „slastné očarování“ v momentě, kdy se člověk 

zbavuje principu individuace a v momentě spojení s dionýským živlem přichází 

stav opojení. „Pod kouzlem dionýského živlu nejen že se zas uzavírá kruh  

a svazek mezi člověkem a člověkem: i odcizená, nepřátelská či zotročená příroda 

slaví opět slavnost smíření se ztraceným synem, s člověkem. Dobrovolně podává 

půda své dary, smírně se blíží šelmy ze skal i z pouští. Květinami a věnci je 

zasypáván vůz boha Dionýsa, pod jeho jhem kráčejí pardálové a tygři. Změňte jen 

Beethovenovu plesnou píseň ‚Radosti‘ v obraz a neskrblete fantasií, když zástupy 

milionů ve zbožné úctě klesají v prach: tak se přiblížíte podstatě dionýského.“37 

Sen, umění a mystika jsou založeny na stejném principu pohybu, který 

obohacuje duši o obrazy ze sféry neviditelného světa. Tento vzestupný a sestupný 

pohyb duše je předpokladem tvorby symbolických básníků, mezi něž patřil  

i Florenského přítel A. Bělyj. Florenskij zapojil své matematické znalosti do teorie 

o symbolech a za pomocí geometrie chtěl dokázat neviditelný svět čtvrtého 

rozměru: „Florenského kniha ‚Mnimosti v geometrii‘ byla pokusem o důkaz 

existence tzv. čtvrtého rozměru pomocí geometrie a jeho vztahu vůči viděnému 

světu. Zde také Florenskij ukazuje na možnosti rozšířit působnost své matematické 

teorie (‚teorija mnimostej‘) na oblast umění.“38 

V knize Analiz prostranstvennosti i vremeni v chudožestvenno-

izobrazitelnych proizvedenijach Florenskij popisuje rozdíl mezi čtyřrozměrným 

reálným obrazem a jeho zachycením v třírozměrném prostoru. Pro apollinské 

zachycení obrazu je nutné jej zbavit dionýského pohybu neboli čtvrté časové 

dimenze. Přestože jednotlivé trojrozměrné obrazy nejsou odrazem čtyřrozměrné 

dimenze ve svém celku, stávají se základem pro abstraktní odraz celého obrazu 

reality.39 Živá forma všeho stvořeného bytí je božská Sofie, která umožňuje tento 

                                           
37 NIETZSCHE, F. Zrození tragédie z ducha hudby, s. 13. 
38 VOREL, J. Astrální próza Andreje Bělého, s. 95. 
39 „(...) каждый действительный образ имеет четыре измерения и есть, если говорить  
о нем как о целом, некоторое образование четырехмерной геометрии, т.е. не тело, а сверх-
тело, или, по терминологии Н.А. Гулака, тело-тела. Это тело-тела имеет свою 
геометрическую форму, столь же существенно далекую и даже несравнимую с тем, что 
обычно мы называем формою тела, как, например, куб или октаэдр не похожи на 
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jednotný pohled na celek, v němž jsou všechny protiklady sjednoceny. V Sofii 

existuje jiný čas, než je čas neživých věcí. Tento čas se ve vědomí uspořádává za 

pomoci syntézy časových momentů, což nám umožňuje hudba, ve které převládá 

časová koordináta. Florenskij uvádí rozdílné postupy sjednocení za pomoci hudby na 

příkladech Mozarta a Beethovena. Mozartovo dílo musíme poslouchat vícekrát, 

abychom dosáhli totálního sjednocení, které přichází náhle. Naopak u Beethovena 

dochází k pomalému sjednocování jednotlivých hudebních tónů uvnitř vědomí 

posluchače. V momentě sjednocení hudební dílo se již nenachází v nám známém 

čase, ale přešlo do nadčasové oblasti, aniž by při tom došlo ke ztrátě uspořádanosti.40 

                                           
параллелограмм, получаемый при их сечении, или эллипс – на конус. Необходимо  
в полной силе проникнуться мыслью о решительном несходстве образа действительного, 
т.е. четырехмерного, и трехмерного сечения его, обычно принимаемого за форму 
предмета. Микроскопист, разрезывая свой препарат ломтиками, старается о возможной 
тонине их, т.е. о возможном ослаблении третьего измерения. А аналитическое научное  
и житейское сознание интеллигента, при уяснении себе образа действительности, 
всячески старается отвлечься от длительности или возможно ограничить ее, чтобы 
возможно исключить из образа его текучесть; предмет исследования пригвождается, 
чтобы хотя приблизительно задержать его процессы. Микроскописту необходимы его 
усилия в указанном смысле по условиям современной микроскопической техники; но он 
не обольщает себя надеждою, будто истинное строение объекта таким приемом будет 
представлено наиболее точно. Наоборот, когда стараются об устранении четвертого 
измерения, то имеется в виду не только и не столько техника исследования, к сожалению, 
в настоящее время неустранимая, как истинность получаемого таким приемом образа. 
Эти трехмерные разрезы, как и двухмерные микроскопические препараты, в отношении 
своей формы, повторяем, не имеют ничего похожего на образ цельного объекта, и нет 
никакого прямого перехода от первого ко второму. Но разрезы, несомненно, дают 
материал для отвлеченных выводов о форме цельного образа и в этом смысле могут 
служить основанием к познанию последних.“ FLORENSKIJ, P. Analiz prostranstvennosti  
i vremeni v chudožestvenno-izobrazitelnych proizvedenijach kap. LXII. Dostupné z: 
http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm#zp  
40 „На первый раз Моцарт, как ни восхищает он хрустальным журчаньем, не 
охватывается, хотя бы и приблизительно, как замкнутое целое. Но, прослушанная раз, и 
два, и три, пьеса объединяется. С Бетховеном это происходит постепенно, и каждый 
новый раз уплотняет связи целого. К Моцарту же понимание целостности приходит 
вдруг: рассыпалась, а потом внезапно выступила музыкальная форма. Бетховен 
оплотневает в сознании, а Моцарт внезапно открывается, как снежная вершина в разрыве 
тумана. Когда это единство в сознании, так или иначе, установилось, музыка перестает 
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Aktivita vědomí je základem pro dosažení jednotného času, což u běžného člověka 

nastává v momentě modlitby. Naopak vědomí, které je oslabeno denním chaosem, 

navykne člověka na pasivní vnímání, které rozděluje čas do jednotlivých momentů, 

v nichž se ztrácí pohled na celek. Duchovní aktivita je návratem ke sjednocení 

časových fragmentů a tím otvírá cestu do světa Sofie, která je také věčnou Pamětí 

umožňující tvorbu. Schopnost tvorby člověk získává v momentě dosažení 

časoprostoru, který je podle Florenského cílem lidského osudu: „Tímto naším 

údělem, či tímto naším osudem, (...), tj. tím, co je o nás vyhlášeno shůry, co je nám 

souzeno či přisouzeno – fatum je od fari – údělem naší nemohoucnosti i naší 

převahy, tímto darem tvorby k Božímu obrazu je časoprostor.“41 

Závěrem můžeme konstatovat, že pro P. Florenského je dosažení 

časoprostoru předpokladem pro sjednocení člověka se Sofií, neboli ideálním 

lidstvím, podle kterého člověk tvoří a pomáhá zdokonalovat přírodu. Schopnost 

tvorby je atributem Boha, což znamená, že v momentě, kdy se člověk stane 

„tvůrcem“, proměňuje se i v „bohočlověka“ s možností pohybu z viditelného do 

neviditelného světa a naopak podle vlastní vůle. Časoprostor Sofiina světa tak 

otvírá své brány aktivnímu vědomí, které nepodlehlo každodennímu chaosu. 

Summary 

The fourth dimension was interpreted by artists as a dimension of space after the passage 
from euclidean to non euclidean geometry. After Einstein the fourth dimension became the 
expression of time connected to the three-dimensional space of our world. Florenskij interpreted 
this fourth-dimensional time-space as a world of Sophia which is a necessary condition of 
artistic creativity, particularly with Russian symbolist artists. In Florenskij´s view, there are 
three possibilities of entering into the invisible world of eternal space: dream, art and mysticism. 
The passage is divided into ascendent and descendent movements. During the ascendent 
movement, the soul has a view of images which has a psychophysical origin. Only through the 
descendent movement from the fourth-dimensional world the soul enriches itself with symbolic 

                                           
быть только во времени, но и подымается над временем. Музыкальные тоны или их 
сочетания, физически звучащие один за другим, в сознании целого делаются 
совместными, не теряя, однако, своего порядка (...).“ FLORENSKIJ, P. Analiz 
prostranstvennosti i vremeni v chudožestvenno-izobrazitelnych proizvedenijach kap. LXVIII. 
Dostupné z: http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm#zp  
41 FLORENSKIJ, P. A. Ikonostas, s. 25. 
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and mystical images. The origin of our images can be recognized by the movement of time 
which is linear in our tridimensional world but in the fourth-dimensional world the direction 
changes and it moves in the opposite way. The most important moment for catching symbolical 
images is the descendant moment. Florenskij uses dionysian and apollonian concepts to express 
two movements during mystical experience: dionysian is the movement from the visible to the 
invisible world and apollonian means a vision of symbolical images which should be expressed 
by artists. In this way, Sophia as an ideal human being can be unified with human imperfection 
and doing so, man becomes the expression of divine-humanity. 
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„Každé nové umění je hluboce a podstatně monistické: věří v jednotu sil 

životních a světových, je neseno vášnivou touhou a snahou, sceliti všecko posud 

roztržené a roztříštěné, sceliti všecky staré rozeklané rány, všecky kontrasty, jež 

uměle šířilo a udržovalo staré umění, poněvadž z nich žilo. Každé nové, opravdu 

nové, umění, i dnešní naše, pracuje ke kultuře, poněvadž kultura je zázrak umění 

opakovaný, neustále, v každou hodinu kteréhokoli všedního dne, a proměněný tak 

v methodu, poněvadž kultura je inspirace připoutaná s nebes na zemi a daná do 

služeb každé lodi naší touhy jako vítr nebeský, a která se tak stala z výjimky 

pravidlem a služebnou silou.“ 

           F. X. Šalda1 

 

                                           
1 ŠALDA, F. X. Boje o zítřek. Meditace a rapsodie. Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 1. Nová krása, 
její genese a charakter, s. 108. 
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Podstatným rysem kritické, ale i umělecké tvorby Františka Xavera Šaldy (1867–

1937) byla idea jednoty a integrace. Ta se pak opírala o představu kulturního 

organizmu utvářeného zráním evropského ducha jdoucí ruku v ruce chápáním umění 

jako estetické inkarnace duchovna, ideou tvořivého usilování života tvořící základní 

orientaci umění a myšlenkou svobody umělecké individuality nazírané v integrálním 

smyslu slova a ztělesňující vyšší podobu života. Byl to právě Šalda, který ve svých 

kritických pracích otevřel cestu k usouvztažňování umění a života, cestu k hlubšímu 

porozumění umělecké tvorby a jejímu konečnému usazení do širšího významového 

celku. Tvořivý život se pro Šaldu stal základním kritériem pro hledání smyslu 

uměleckého díla. Význam umění a umělecké kritiky pak podle Šaldy tkví právě 

v jejich možnostech přivést život k sebeuvědomění, sebeporozumění. Umění Šalda 

nazírá jako koncentrovaný, „zmnožený“ a „stupňovaný“ projev života, jehož 

prostřednictví lze teprve poznat jeho pohyb a tvořivé směřování.  

Český filozof Antonín Mokrejš ve své monografii „Duchovní svět F. X. 

Šaldy“2 věnované esteticko-filozofickému kontextu Šaldova díla a snažící se 

představit ho jako „organický celek živého uvažování“3 poukazuje na fakt, že 

„duchovní svět“ Šaldova díla se vyznačuje směřováním k vytvoření organického a 

jednotně rozvíjeného myšlenkového a živého celku. V Šaldově tvůrčí koncepci 

nachází Mokrejš prvky, které rezonují se základními postuláty hermeneutického 

přístupu k uměleckému dílu, tj. snahu nazírat a vidět přítomnost reálných věcí 

prizmatem souboru a celku a zároveň i snahu prozkoumat „bytostné struktury 

tohoto celku“: „Základní intuice o umění jako bytostném vidění a způsobilosti 

vidět, o umění jako způsobu a podobě života i jeho podstatného sebepochopení,  

a stejně tak založení kritické činnosti jako síly a činitele, který schopnost vidět 

podněcuje, provokuje a rozvíjí, nasvědčují tomu, že se Šaldovi terén umění 

vyjevuje právě z hlediska tázání a že všechny aktivity spojené s uměním výslovně 

zkoumá v jejich konstitutivních souvislostech s pohybem otvírání se.“4 Podle 

Mokrejše si Šalda v celé své kritické tvorbě kladl dvě otázky: co je umění a co je 

to kritika, které jsou v jeho případě formulovány „v kontextech podstatného 

                                           
2 MOKREJŠ, A. Duchovní svět F. X. Šaldy. 
3 Dtto, s. 8. 
4 Dtto, s. 13. 
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tázání“ a tím bezprostředně odkazují k porozumění problematice bytí a pochopení 

skutečnosti. 

Na počátku tvůrčí cesty tohoto významného českého literárního kritika stojí 

fascinace moderním evropským uměním, což se bezprostředně odrazilo také 

v jeho prvních básnických pokusech inspirovaných především parnasistní tradicí, 

a které byly postupně otištěny v časopisech „Lumír“ a „Česká Thalie“. V roce 

1890 byla v moravském časopise „Vesna“, jehož redakce sympatizovala s mladou 

uměleckou generací, publikována jeho, jak ji sám označil, „impresionisticky 

symbolická“ povídka „Analýza“ , která vyvolala silnou polemickou bouři mezi 

tzv. realisty a negativní kritickou odezvu zejména ze strany Herbenova „Času“. 

Příčinou této kritické reakce byl radikální odvrat autora povídky od jevové stránky 

života k vnitřnímu světu, a tudíž i protest proti realisticko-naturalistické umělecké 

koncepci. Šaldova povídka přinesla, vedle některých Zeyerových děl, značné 

ambice vyslovit nevyslovitelné a eminentní zájem o smysly neuchopitelný a dosud 

neprobádaný svět lidského nitra, který lze do jisté míry zprostředkovat jen s pomocí 

intuitivního poznání, i značnou míru experimentátorství v oblasti tradičních 

literárních postupů, na něž nebylo české literární publikum dosud zcela připraveno. 

Šlo zde zejména o úsilí přenést těžiště problematiky poznání světa z povrchu do 

samotného nitra lidské bytosti, úsilí osvobodit symbolizující schopnost slov, vytvořit 

novou symbolistickou metodu zobrazení a proniknout tím k dosud skrytým obsahům 

a významům. V povídce jsou zobrazeny dva protikladné přístupy k životu: analytický 

popírající život a otázky srdce a duše a intuitivní přijímající život v celé jeho 

složitosti a představující syntézu rozumu a srdce, syntézu rozumu, etiky a religiozity. 

Právě přístup druhý (syntetický) podle Šaldy otevírá cestu k proniknutí k jádru věci  

a ke zduchovnění a proměně života a světa.  

Skutečným průlomem na cestě k českému modernímu umění byla však až 

Šaldova teoretická stať „Synthetism v novém umění“ (1891–1892), která měla 

značný vliv i na mladého Březinu. Její vznik byl motivován polemikou s realisty  

a především jeho vnitřní potřebou teoretického ukotvení základních problémů 

moderního umění. Hned v samotném úvodu ke své stati Šalda upozorňuje na 

postřehy H. Taina, s jehož estetikou, stejně jako s estetikou E. Hennequina, byl 

dobře seznámen, že vývoj evropské literatury druhé poloviny 19. století začíná 

provázet úsilí o „metafyzický syntetizmus“ formující celou podstatu moderní 

poezie: „Schopnost abstrakce, subtilní způsoby dobrati se tajův intuicí  
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a symbolisací, touhu po sloučení method vědeckých s uměleckými, mystický 

vztah a tušenou konečnou jednotu Vědy, Náboženství. Umění odhaduje jako 

vlastní cíle její v těchto slovech jako v mlhách fluidních a přece skoro magneticky 

určitých a pronikavých jako má býti nové to umění samo.“5 

Tainův postřeh tak podle Šaldy jednoznačně vychází z představy, která formuje 

„tušení a aspirace celé moderní literatury“ a která předpokládá, že za „cítěnou formou 

každé věci“ prosvítá její „esence“, kterou můžeme pouze uhadovat. Podle Šaldy je 

ovšem snaha abstrahovat „Věčné, Jednotné a Absolutní“ z nahodilého, vedlejšího, 

relativního, časem a místem omezeného a rozděléného základní hodnotou, ke které 

více či méně vědomě směřují všichni velcí myslitelé a umělci, jako např. Spinoza, 

Pascal, Shelly, Poe, Stendhal, Balzac, Baudelaire aj.: „Síly umělců napjaty k řešení 

těchto problémů; skutečně vědecká estetika chce jim pomáhati hledati tyto vznešené, 

vysoké a tmavé cesty. A tento směr mysli tato duševní disposice není ani povrchní 

ani mělká. Každý den akcentuje se určitěji a zřetelněji. Poslednímu desetiletí jest již 

příznačná. [...] Lze říci bez paradoxu, že devatenácté století, zvláště v druhých svých 

dvou třetinách, prohloubilo, zhustilo a ne-li stvořilo, alespoň přetvořilo, zvláštním  

a velmi intensivním způsobem uvědomilo cit Mystického. Dnes myslí a sní všichni 

pod jeho studeným stínem. Strom Neznámého hází na lidstvo mraky tmy, které – 

ukázalo se tak bezpečně a jistě – nerozední se nikdy.“6 
Moderní filozofie podle Šaldy naopak zapověděla otázky po počátku a konci  

a po skrytých příčinách všech věcí, jako by chtěla zbavit člověka „marného  
a zbytečného nepokoje“ a omezila se na rozumové poznání druhotných  
a vedlejších příčin, neboť ty prvotní zůstanou provždy ukryté pod povrchem 
jevového světa: „...moderní filosofie přikryla život jako smutečním gázem tajemství. 
Nemyslíme o něm, nesmíme, nemůžeme o něm mysliti a právě proto je všude cítíme, 
proto pro nás je, žije všude.“7 Stejně tak se i věda upřednostňující analytickou metodu 
omezila na limitovaný okruh zkoumání, vyloučila ze svého zájmu náboženské  
a metafyzické otázky a uzavřela se tak zkoumání „okruhu srdce a duše“, který 
bezprostředně odkazuje k jiným pramenům vhodným pro poznávání světa. 

                                           
5 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 11. 
6 Dtto, s. 12–13. 
7 Dtto, s. 15. 
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A právě v souvislosti s tím se tyto zapovězené otázky staly centrem zájmu 

moderního umění, k němuž cestu otevírá tvorba B. Pascala, E. A. Poa, A. de 

Vigny a R. Wagnera, jejíž společným jmenovatelem je „nejostřejší vědomí“  

a „nejhlubší cit nepoznatelného“: „Je to Pascal, který chce dokázati jistotu zjevení, 

který chce spasiti živou pravdou budoucnost a který píše svou Demonstraci 

křesťanského náboženství, jistou odpověď pochybám, světlo do tmy. Ale nedopíše 

ji nikdy. Tma zhasí světlo. Zbude dílo neukončené, dílo ve zřícenině, oběť a oltář 

tmy zároveň. Je to Poe, který s matematickou jistotou popíše, vymezí, vyměří 

skutečnost, ...aby tím krutěji, ironičtěji, nevysvětlitelněji zjevilo se tajemné. Je to 

Wagner, duše v horečce napjatá k neznámému, které je tu doslovně tragickým 

symbolem, jak lze jej pochopiti jen úplným ztotožněním se s ním ve spojení všech 

sil duše. Je to A. de Vigny, který pochopil nutné osamocení, lhostejný klid všeho 

živého k sobě, nemožnost vyjíti ze svého já jako studené a věčné rozdělení člověka 

a přírody, žádosti a ukojení, touhy po pravdě a pravdy, věčné mlčení tajemství. 

Těm všem řekl rozum málo. Rty jeho jsou studené, a studená jsou jejich slova.  

A čím hlouběji hledali, čím netrpělivěji, vášnivěji kladli otázky, tím méně dostali 

odpovědí. Nakonec stával se rozum němým, neodpovídal vůbec.“8 

Právě zde spatřuje Šalda kořeny moderního umění, jehož nejvýraznějším 

rysem je „spiritualistická a náboženská reakce“ jako protest proti „positivně 

viděnému indiferentismu“, který s sebou přinesl naturalizmus. Jeho nejvýraznější 

projevy, mezi něž řadí „adoraci Věčného a Absolutního“, zájem o hlubinnou 

psychologii, o smysl osudu jednotlivce a světa, tíhnutí k tajemnu, „meditace 

bolestné přítomnosti a vise radostné budoucnosti“, symbolizace čistých idejí  

a pevné zakotvení umění v mravním mysticizmu – to vše nakonec nalézá 

v anglické a ruské literatuře poslední třetiny 19. století. Tento duševní stav, nebo 

přesněji řečeno psychické naladění, v literatuře ovšem označuje za období, jehož 

hlavním příznakem je urputná snaha vyjít za hranice analytizmu chápaného jako 

stádium rozkladu a směřovat od rozdělení směrem k jednotě, tj. ke sloučení 

v původní a vyšší celky. 

Důsledkem analytického přístupu ve vědě a umění bylo „vyhnanství ducha“, 

                                           
8 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 15–16. 
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rozdělení společného kulturního dědictví, což vedlo k zapomenutí „věčné Pravdy“, 

která je poznatelná pouze v duchu syntézy, a chápání umění v horizontech časovosti. 

Naturalizmus se svou estetikou, jejíž podstatu utvořilo přenesení metod přírodních 

věd do oblasti umění, striktně zakazoval studium psychologie jedince, neboť by 

nebylo objektivní pozorovací metodou a nemohlo by tak zprostředkovat poznávání 

skutečnosti: „Nikdy nebylo by umění analytičtější ani v analyse obmezenější, nikdy 

závislejší na prostředí časovém a místním, nikdy pasivnější a imitativně 

reproduktivnější. Byla by mu stejně zakázána malba hnutí duševních, intuice, snu  

a vise, symbolisace sil přírodních a meditací metafysických jako fantasie a nuance 

citu, aspirace mravní jako humoristické naladění. Bylo by jen více méně přesným 

zápisem procesu přírodně-sociálního, pro vědu ceny ostatek více než pochybné.“9 

A tak se oproti Zolově „domněle objektivní pozorovací metodě“ jako reakce 

na naturalizmus postupně vytvářela metoda, jejíž základy byly pevně zakotveny 

v subjektivizmu a subjektivní zkušenosti. Ta se zpočátku dá nazvat 

psychologickou a později intuitivně symbolickou, neboť moderní umění začalo 

brzy tušit, že pozorování činí z umělce pouhého fotografa, který přehlíží  

a zanedbává skrytou významovost i vnitřní vazby mezi objekty pozorování 

samotného. Zde se F. X. Šalda opírá o estetické koncepce E. Roda  

a E. Hennequina, v jejichž základu leží metoda upřednostňující intuitivizmus  

a studium „vnitřní bytosti“. Sám E. Rod, snící o moderním románu jako  

o „románu vnitřním odehrávajícím se v srdci“, chápe intuitivizmus jako metodu, 

která intuici používá jako základ literární psychologie, z jejíhož záběru není 

vyloučen jediný psychický fenomén (rozum, cit, vůle, sen...). Cílem této metody 

tedy už není popis jednotlivostí a výčet vytvářející určitou determinaci předmětu, 

nýbrž komplexní duševní nazírání předmětu jako znaku odkazujícímu k jeho 

utajenému smyslu, významu a určitému stavu duše. 

A právě v tom Šalda vidí samotné základy syntetizmu v umění, které náhle 

obracejí svůj zájem k absolutnímu významu, abstrakci celku, kdy se smysl 

nazíraného předmětu, který je chápán v platónském smyslu slova jako částečná 

realizace, omezený tvar, vzpomínkový úlomek, tj. část odkazující k celku, stává 

                                           
9 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892-1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 23–24. 
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součástí skrytého smyslu, celku jako „čisté ideje“ či „v ěčného rozumu“10: „Nové 

hnutí dnes nejenže pevně a pojmově neměnně poznalo a objalo podstatu umění, 

vlastní a celou neobmezenou jeho říši – „vrátilo mu vlast po dlouhém vyhnanství“, 

jak se řeklo, tím, že proti pseudoobjektivismu a domněle vědeckému induktivismu 

                                           
10 V knize soudobého německého filozofa H.-G. Gadamera „Aktualita krásneho, umenie ako hra, 
symbol a slávnosť“  se setkáme s podobným pohledem na problematiku. Zde je pro vysvětlení 
slova symbol, jenž hraje v oblasti moderního umění rozhodující roli, použito podobenství 
Platóna, který ve své „Hostině“ uvádí mýtus o archaickém člověku, jenž se skrze svoji 
dokonalost chtěl vyrovnat bohům a byl jimi proto z trestu rozdělen na dvě části. A právě tento 
mýtus je pak považován za podobenství o hledání kdysi ztracené části lidské bytosti za účelem 
jejich nového spojení ve vyšší existenční celek. Podle takového podobenství je každý člověk 
pouze jistým „úlomkem“ širšího celku a jeho životním údělem je „hledání a znovuobjevení 
ztraceného duchovního příbuzenství“. Slovo symbol má svůj původ v řečtině, kde je nejčastěji 
spojováno s významem „vzpomínkový úlomek“ a v návaznosti na zmíněný platónský mýtus 
podle Gadamera znamená prožití symbolického tak, že se jeho jednotlivé, zvláštní představí 
jako úlomek bytí a smysl, který mu odpovídá, ho přivede ke štěstí a spojí se s ním do ústrojného 
celku. Toto „scelení“ je pak věčně hledaným úlomkem k fragmentu našeho života. 
Významovost a smysl, který tkví v krásném umění, v uměleckém díle tak poukazuje na něco, 
co není dáno bezprostředně ve viditelném a srozumitelném světě. Symbol tedy představuje 
jakousi „protihru odkrývání a skrývání“. Symbolické tak neukazuje jen na význam, ale současně 
i existuje samo – reprezentuje význam. Prostřednictvím uměleckého díla se tak nejen na něco 
odkazuje, ale v něm samém je ještě vlastněji a skutečněji přítomné to, na co se odkazuje. Jinými 
slovy: umělecké dílo poukazuje na bytí a zastupuje ho a přirozeně tak znamená přírůst na něm 
samotném. Vše, co se uskuteční v umění, není ale jen prosté odkrytí smyslu. Spíše by se dalo 
říct, že je to „záchrana smyslu ve slavnosti“, kde se nic neztratí, ale spíše zrodí a zpevní 
v poddajnosti výtvoru samotného. Umění je tedy podle Gadamera vždy MIMÉSIS, symbolická 
reprezentace umění nás přivádí k souhlasu a k setrvání při něčem opětovně poznaném. 
Nejbytostnější úlohou umění je tak snaha naučit se naslouchat (se vším se vyrovnat, vše 
opětovně vyslechnout) a dospět prostřednictvím znovunalezení ztracené řeči k poznání 
„pravdivé univerzality světa“. Z toho vyplývá, že jev umění má v našem myšlení stále velmi 
blízko k základnímu určení života, ke „struktuře organické bytosti“ (viz učení V. Solovjova  
o Všejednotě). Umělecké dílo je jako organická jednota, jejíž každá jednotlivost, každý moment 
pohledu nebo textu nepůsobí rozkouskovaně, a nebo jako „mrtvá část“. Mnohem víc je umělecké 
dílo, stejně jako každý žijící, živoucí organizmus, soustředěné pohyb směrem do středu. 
V uměleckém díle se vlastně učíme „specifickému způsobu setrvání“. Podstatou času 
v uměleckém zážitku je to, že se učíme „setrvat“, což je podle Gadamera s největší 
pravděpodobností „poměrně konečná analogie s tím, co se nazývá věčností“ .Viz GADAMER, 
H.-G. Aktualita krásneho, umenie ako hra symbol a slávnosť. 
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položilo synthetický intuitivism – ono již tím samým, současně, zároveň, integrálně 

(právě plným pojetím, srozuměním intuitivismu-konkretismu, který stejně se obrací  

k vnějšímu jako k vnitřnímu, spojuje, správněji vyrovnává oboje v ideálním 

ekvivalentu jednou a současně ,,formy“, po druhé a současně „látky“) určilo jeho 

význam, t . j. výraz, symbolisaci, nebo specielněji a poněkud ve smyslu obmezeněji – 

technickém jeho styl.“11 K problematice formy a stylu se Šalda staví následovně: 

forma je podle něho založena na celistvém vidění života a na poznávání jeho 

vnitřních zákonitostí, styl v jeho pojetí neznamená zdobnost či ornamentálnost, ale 

„jednotnou perspektivu“ (vědomí celku, souvislosti a životního rytmu) nazírající 

život a svět a předpokládající vyhraněnou tvůrčí individualitu obdařenou schopností 

zhustit a prohloubit, koncentrovat a „krystalizovat 

Nové umění je podle Šaldy novým jen ve svém radikálním protestu proti 

realisticko-naturalistické estetice, ve své nejhlubší podstatě se ovšem vrací ke 

svému obecnému vědomí a snaží se jen jeho problémy systematizovat v absolutní 

a úplnou teorii. Podle tradičního schématu nazírání na vývoj umění se vše děje 

v neustálé snaze objektivizovat individuálně-znakové, neboť vše, co vzniká jako 

subjektivní, konkrétní, symbolické, dogmatické, se začíná v toku času nazírat jako 

historické, objektivní a formové, jako žánr, zákon a pravidlo, kdy z procesu 

chápání artefaktu postupně vymizí respekt k jedinečnosti a neopakovatelnosti 

tvůrčí individuality. Jakýkoliv subjektivně-smyslový znak, význam či symbol toho 

či onoho umělce-génia je tedy přijat, změněn, kodifikován a nakonec mylně 

považován za historicky objektivní a absolutní útvar či formu. To ovšem vede jen 

k tomu, že umění, které je vždy subjektivní, symbolické, významové, smyslové  

a znakové, je v dogmatické estetice a technice mylně přijímáno jako absolutně 

dané, hotové, reálné formové a žánrové, jako abstraktně (historicky) absolutní. 

Proto je jedním ze znaků moderního umění jeho snaha o antiformalizmus, snaha 

narušit závazná abstraktní pravidla a prolomit hranice všeho dosud logického, 

konvenčního a objektivního: „A odtud každý nový umělec-genius, t. j. každý 

pokrok v rozvoji synthesy konkrétně-symbolické znamená boj, odpor, vzpouru 

proti souboru analytického abstraktivismu formového, proti estetikám a poetikám, 

                                           
11 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 29. 
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proti sneseným a ověřeným již genrům, syntaxím, formám: akt tvůrčí: boj proti 

hotovému. Z toho jde již a rozumí se teď jako pojmové nutnosti reakci proti 

abstraktnímu, historickému, objektivnímu, genrovému formovému slovem, která 

vyznačuje nové hnutí. Je hluboce vlastní odevždy umělci, tím vlastnější, čím větší 

jest. Nové době náleží jen, že fakt ten pojala jako projev vlastního zákona 

pokrokového rozvoje umění, že ho vytkla, formovala a zdůvodnila.“12 

V estetické teorii syntetizmu jsou podle Šaldy zformovány základní cíle 

moderního umění: identita, vůle k vnitřní integrálnost a celistvost díla jako 

celistvost života, adekvátnost Výrazu a Podstaty, která je určena přímým a plným 

pochopením „intuitivizmu-konkretizmu“ jako podstaty uměleckého poznávání. 

V nahlížení na umělecké dílo prostřednictvím vnitřní a živé intuice lze dojít 

k poznání jeho pravdy, tj. jednoty Vnitřního a Vnějšího jako celku, který je 

zároveň něčím novým a zvláštním (heideggerovským „přírůstem na bytí“)  

a zároveň i výjimečným proniknutím k podstatě a „znovustvořením 

v transcendentní pravdě“ („...totéž a jedno jednou je Výrazem a po druhé 

Podstatou, ale vždy Výraz je celý jedině v Podstatě, Podstata celá jedině ve 

Výrazu. Výraz je zřená Podstata, Podstata jest intuovaný Výraz“.13).  

Toto apriorně-metafyzické a estetické schéma obsažené ve všech velkých 

uměleckých dílech minulosti i současnosti je nakonec Šaldou považováno za 

„abstraktně-ideální normu“ nového umění, které je „oprávněno pokusit se 

z uměleckého díla vyjmout obraz ducha, jehož je buď znakem a výrazem, nebo 

také neodvislou a konstitutivní částí“. Nové umění v Šaldově představě požaduje 

ruku v ruce s moderní psychologií „individuální konkretizaci, subjektivní 

symbolizaci řeči a jazyka jako souboru a generalizace všech uměleckých tvarů“,  

o čemž svědčí třeba umělecká tvorba P. Verlaina, S. Mallarmého a R. Wagnera.  

A tak i v duchu Hennequinova estopsychologizmu rozvíjí Šalda úvahy o stylu 

uměleckého díla (chápaného už ne jako něco materiálního, ale šířeji i jako 

význam), jehož základním znakem je evokativnost a jehož povaha není 

formálního, ale substanciálního charakteru, a tudíž je tedy ukryt v Podstatě  

                                           
12 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 31. 
13 Dtto, s. 33. 
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a naopak samotná Podstata uměleckého díla se ukrývá v jeho stylu. To nakonec 

znamená, že obojí vytváří nerozlučitelnou transcendentní jednotu.14  
Hodně prostoru věnuje Šalda ve své stati termínům symbol, symbolizace  

a symbolizmus. Symbolizmus jako jeden z nejsilnějších projevů moderního umění 
je jím chápán a přijímán jako apriorně metafyzický umělecký postup, který 
s sebou nese „názornou niternost“, umožňuje „vzájemnou znakovost Podstaty 
(obsahu) a Významu (stylu, formy) a intuitivní poznání transcendentní jednoty. 
Rezolutně se ovšem Šalda vymezuje proti úzkému chápání symbolizmu jako 
abstraktně-filozofické snahy zprostředkující poznání „čistých idejí“. Toto pojetí 
považuje za příliš abstraktní, omezené ve svém účinu na sféru umělecké činnosti  
a protivící se jeho představám o plném, integrálním, syntetickém umění. 
Symbolizmus tedy chápe jako „umělecké, tj. konkrétně-intuitivní či znakově 
symbolické poznávání“, do něhož jsou vedle čistých idejí integrovány rozumové  
a empirické pojmy: „Odtud zdůvodněný odpor proti termínu symbolismu, příliš 
subtilnímu, úzkému, obojetnému, jejž lépe a reliefněji, zdá se mnohým, dovede 
nahraditi termín: synthetismus. Ukazuje sice o málo jasněji než symbolismus 
způsob nebo methodu uměleckého nazírání, je sice stvořen analogickou fikcí 
methody vědecké, ale nemá alespoň v sobě nic předmětově obmezeného, ryje 
dosti hluboko a přece zase dosti široce vysokou a ideálně nevyčerpanou linii 
Jednoty a Celosti v umění a to již ve stadiu jejího přechodu v širší pole 
všeobecnějšího a kolektivnějšího zladění duševního, disposice spíše sociologické 
než individuálně estetické a psychologické.“15 

                                           
14 To se samozřejmě týká i oblasti interpretace uměleckého díla, neboť i tradiční čistá kritická analýza 
artefaktu nikdy neukáže jeho „dojmovou“ a vlastně tak i estetickou hodnotu: „Po provedení analyse  
v tomto stavu rozkladu ztrácí dílo pro ty, kteří je rozpitvali nebo jimž se ukazuje v této rozdrobenosti, 
každou sílu operační, každý vliv dojmový, jest neúčinným mechanismem, rozloženým strojem, který 
vyšetřován v sestrojení kol je nutně v klidu a tím tedy nepoznán v ,tom, co je důvodem jeho bytosti. Je 
tedy v této podstatně abstraktní analyse poznání díla neúplným, nepřesným, necelým.“ (ŠALDA, F. X. 
Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism v novém umění, s. 42.) 
Proto je podle Šaldy nezbytně nutné zaměřit se při poznání uměleckého díla na činnost, která v lidské 
duši „rozšiřuje vlny dojmů“ a dovolí tyto dojmy procítit. Jde tedy v podstatě najít takovou cestu 
k umění, která v pojetí estopsychologické školy akcentuje „konkrétně-symbolicky evokační sílu“ jako 
projev estetické syntéze a jejímž úkolem je „impresivní reprodukce uměleckého díla“. 
15 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 46. 
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Nicméně i abstraktnější a užší koncepce symbolizmu, která je reprezentována 
např. tvorbou S. Mallarmého, nachází podle Šaldy své opodstatnění v moderním 
umění. Má totiž vážný význam pro duševní a duchovní stav současného světa  
a kultury, neboť pomáhá řešit metafyzicky-náboženskou otázku a tišit a hojit všechny 
„rány moderní Psyché Dolorosy“, které v poslední době způsobila skepse analytické 
filozofie a „prázdný slovný dogmatizmus určitých, pevných, historických, legálných, 
sociálních církví a sekt“: „Tedy v poli konstrukcí estetických specielně běží o to, 
zbaviti (konkretisací-intuici nazíranou) Ideu a Myšlénku empirické obmezenosti 
místa a času, ode vší závislosti logickou činností a pamětí (t. j. něčím abstraktním  
a neintuitivně-konkrétním) dobyté, od vědeckého determinismu, v nějž je spoutána 
analysujícím rozumem, pozorováním, ode vší dokumentace, slovem: od historicko-
sociálního prostředí.“16 Takový symbolizmus nakonec ve své podstatě zachraňuje 
„duši náboženství“, protože transponuje náboženské pravdy a symboly do sféry 
umělecké fikce a ta jako taková je činností „filozofické či věčné Pravdy“. Jeho 
podstatou je tedy odkrytí absolutna a obecných pravd pod příkrovem jevů a forem, 
zbavených vazeb na místo a čas, kteří jsou velkými nepřáteli čisté ideje.  

Tím, jak je tento druh symbolizmu integrálně umělecky fixován a omezen na 
metafyzickou otázku, ovšem podle Šaldy fatálně opomíjí otázku sociální a jakmile 
překročí mez Umění – Náboženství, stává se fakticky bezmocným. Proto i nadále 
pro něho ideálem zůstává symbolizmus naplňující představu „syntetického, 
integrálního umění“. Samotné pojmy symbolizmus a symbol, jak Šalda ukazuje, 
jsou totiž často definovány pomocí slov „výběr“ a „syntéza“, neboť jako umělecká 
metoda přechází všechna nepodstatná fakta a vybírá „syntetický příběh“, ve 
kterém se ukrývá věčná, neměnná idea nebo bytost, která v sobě obsahuje 
„esenciální rysy“ nazírané jevové skutečnosti. Jedinou podmínkou „integrálního 
umění“ je tedy poznání a nazírání intuitivně-konkrétního či symbolicky 
znakového. Tehdy má umění cit poznat základ – Podstatu: „To dovedl by jedině 
synthetism. Ukazují k tomu již první počátky a kroky ať v literatuře anglické, ať 
ruské nebo nejmladší francouzské. Ukazuje k tomu i zajímavý zjev náboženské 
renesance moderní malby, která (třeba posud bez ryzího a čistého ekvivalentu 
vlastně uměleckého) nese patrný ráz mystický, sociální a symbolický.“ 17 

                                           
16 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 49. 
17 Dtto, s. 53. 
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Syntetizmus v umění nechápe Šalda ani jako určité dogma, ani jako literární 

program či manifest literární školy nebo směru. Je to jen čistá, imanentní podstata  

a ideální cíl moderního umění, v jehož základech se tají nejvyšší úcta k právu  

a svobodě každé umělecké individuality: „Odtud nekonečný, poněvadž 

neobmezený jeho význam: nepředpisuje, nepřikazuje umělci jako formule třeba 

naturalismu Zolova (která není než osobním vkusem povýšeným za dogma, jak 

pověděl správně Lemaître), ale – a v tom je nejryzeji a nejvlastněji moderní – ve 

zbožné a bázlivé úctě k právu každé individuality umělecké a lidské spíše 

naznačuje než ukazuje směr posloupné a nejplnější evoluce všech jejích sil 

v umění jediné, celé, integrálné, které by (neobjektivní a samoúčelná forma sobě) 

i proniklo i objalo i Jedno i Všecko , jak snil a myslil již Goethe.“18 
Svou esejistickou, ale i uměleckou tvorbou F. X. Šalda vlastně zahájil, ovlivněn 

dominantní myšlenkovými proudy v evropské filozofii a estetice (Taine, Hennequin, 
Bergson, Nietzsche, Dilthey), tažení proti klasickým modelům pojímání umění  
a významně tím tak zasáhl do vývoje moderní české literatury a literární kritiky. Jeho 
estetika směřovala k akcentaci svobodné tvůrčí osobnosti a k širšímu,  
tj. syntetickému pohledu na svět umění. Jeho tvůrčím krédem se stala představa  
o kultuře, která je podle jeho vlastních slov „sňatkem ducha s hmotou, kdy se Fyzis  
a Psyché stávají říší naplnění“, a o novém umění, v němž převládá symbolické  
a ornamentální a které má neobyčejně silnou „intuici celku a rytmu života a světa“ 
ukotvenou v nekonečnosti: „Každé nové kráse a každému novému umění jsou cizí  
a daleky nectnosti stáří: nezná sobectví specialisace, nezná hmotného napodobení 
malých výseků a výkrojů života, neodlučuje se od velikého rytmického celku, 
neuzavírá se před ním, není isolované, nýbrž oddané, sloužící a splývající: nese, 
slouží, pracuje k jednotě a k celku nejprve umění a pak života, chce ne napodobit 
život, nýbrž zdobit jej, zmnožovat a stupňovat intensitu jeho rytmu, prochvět jím 
všecko jako vibrací světla, sepnout jím všecko v jeden veliký akord plesu a extase. 
Každá nová krása a každé nové umění jest symbolické a ornamentální, každé nové 
umění má neobyčejně živý cit celku a nekonečnosti, cítí a ctí rytmus Života a světa, 
přizpůsobuje se mu, splývá s ním...“19 

                                           
18 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 1 (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 10. Synthetism 
v novém umění, s. 53–54. 
19 ŠALDA, F. X. Boje o zítřek. Meditace a rapsodie. Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 1. Nová krása, 
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Antoním Mokrejš v monografii „Duchovní svět F. X. Šaldy“ v souvislosti se 

svým zamyšlením nad smyslem umění konstatuje následující: „Umělecké 

znázornění v prezentaci věci zpřítomňuje zároveň svět, jehož součást přítomná věc 

tvoří a v jehož silokřivkách jako právě taková a taková vyvstává. A zviditelňuje jej 

jako prostředí jednotné hybnosti života, která strhuje, unáší a váže jak věc, tak i ty, 

kdo ji opravdu vidí a dávají se jí zaujmout.“20 Umělecká tvorba je tedy pro Šaldu 

významná „pro vyšší zdraví duše“, předpokládá jednotnou aktivitu smyslů  

a činnost ducha. Díky ní se člověk duchovně „otevírá“, neboť tam, kde je 

syntetické viděni, přichází i porozumění světu. Umění tak kultivuje smysl pro 

skutečnost, objektivní zákonnost a pravou povahu věcí a jevů ukrytou pod 

povrchem, představuje cestu k „původnosti života“: „A rovněž cesta umění za 

skutečností co nejskutečnější, odkrývání a budování skutečnosti jako duchovního 

řádu, jako zákonné stavby a skladby, vyjevuje, že se budování skutečnosti rovná 

zajišťování prostoru těch našich pohybů, které zakoušíme jako smysluplné a že 

budování prostoru tu má ráz rozšiřování volnosti jako otevřenosti pro nároky 

smyslu a kultivování naší způsobilosti nárokům smyslu porozumět.“21  

Tvůrčí umělec tedy podle Šaldy nereprodukuje vnější skutečnost, ale vytváří k ní 

skutečnost novou, rovnocennou, svéprávnou a podstatnější. Šalda pak tuto samostatnou 

skutečnost (přepodstatnělou, básnicky osvětlenou podobu vnějšího světa) nazývá 

„druhou realitou“, v níž je spatřena bytostná povaha života: „…skutečnost není 

povrchová vlastnost věcí, nýbrž stav nitra, osvobozeného od malosti a vráceného sobě 

tvořivým otřesem: …čistá a ryzí duchovnost.“22 Takto chápaný tvůrčí proces vedoucí 

k objektivitě ovšem předpokládá umělce, který v každé věci dokáže objevit vnitřní 

zákon, řád a smysl a osvobodit z ní „tvar“ v ní dosud ukrytý. 

Významnou součástí Šaldova esteticko-filozofického systému je chápání 

umělecké tvorby jako „základní prazkušenosti své bytosti“ a realizace a výrazu 

tvůrčího, aktivního vztahu k životu jako perspektivě celku a jeho následné 

interpretaci, která vede k vidění otevření se a pochopení smyslu. Umělecká tvorba je 

                                           
její genese a charakter, s. 92. 
20 MOKREJŠ, Antonín. Duchovní svět F. X. Šaldy, s. 145. 
21 Dtto, s. 158. 
22 ŠALDA, F. X. Kritické glosy k nové poezii české, 1939. 
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v prvé řadě vyjádřením důvěry k životu jako tvořivému pohybu, majícímu svůj 

vnitřní organický řád skrytý racionálnímu poznání, a vírou v jeho směřování 

k harmonii a jednotě. Umění se proto podle Šaldy stává prostředkem 

„sebeuvědomování života“, naslouchání jeho „duchu“. Proto ho kritik chápe jako 

koncentrovanou „vystylizovanou“ podobu života, jako projev jeho tvůrčí aktivity  

a moudrosti, spojené s vývojem a vzestupem celé lidské kultury k jednotě, harmonii  

a řádu. Ve své stati věnované Janu Nerudovi, která je součástí „Kritických projevů“ 

vymezuje skutečné literární dílo jako „klidný, dokonalý organism umělecký, sám 

v sobě rytmicky uzavřený a ze sebe rostoucí, který jest svou pokojnou zákonnou 

krásou podobenstvím vesmíru a všeho teplého života v něm“23. 

Jako literární kritik se stal vášnivým zastáncem modelu literárněvědného 

přístupu, vystupujícímu proti věcným a schematizujícím kritériím, respektujícího 

svobodu sebevyjádření tvořivého ducha a směřujícího k intuitivnímu poznání 

literárního díla. Chápání tvůrčího aktu jako činnosti bezprostředně spojené 

s intuitivním prožitkem tajemství života a intuitivním poznáním jevové 

skutečnosti, stejně jako snahu postihnout cestou „k prazkušenostem“ básníků 

evoluci a typ tvůrčí individuality pak Šalda rozvíjí ve svých knihách „Boje  

o zítřek“ (1905) a „Duše a dílo“ (1913).  

Jádrem Šaldovy „tvořivé kritiky“ postihující „v symbolickém osvětlení obraz 

života“, je právě zřetel k aktivní a „tvořivé spoluúčasti“ na uměleckém díle. Stejně 

jako ve svých teoretických úvahách o umění i v kritice vystupuje proti analytizmu 

a na prvním místě zohledňuje v pohledu na tvůrčí osobnost a dílo hledisko 

integrační, syntetické, tj. snahu posuzovat každé umělecké dílo jako celistvý, 

harmonický organizmus, jako osobitý svět a spatřovat v něm životní aktivitu, 

vzestup, tvořivé naplňování života a narůstání smyslu. V „Bojích o zítřek“ pak 

konstatuje, že každý veliký kritik „přebásňuje“ a „dobásňuje“ posuzované 

umělecké dílo, tj. přijme autorovy předpoklady, konstitutivní složky jeho díla, 

jeho duchovní typ a přetvoří a dotvoří je z nich a s nimi.  

Výraznou pozornost si ovšem zaslouží i Šaldova esej „Umění a náboženství“ 

(1914), v níž stejně jako třeba D. S. Merežkovskij v kontextu ruského esteticko-

                                           
23 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 8 (1910–1911). Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 17. Jan Neruda 
jako literární kritik, s. 229. 
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filozofického myšlení přelomu století (viz níže) odmítá „tzv. moderní 

materialistickou vědu“ a snaží se prostřednictvím religiozity, představující „tvořivý 

výkon života“ a návrat k jeho kořenům, nalézt univerzální energii opětovně spojující 

individuum s celkem a řešící stávající krizi humanizmu. Zárodky tohoto postoje lze 

samozřejmě nalézt v již zmíněné Šaldově studii „Synthetism v novém umění“ , kde je 

kladen důraz na skutečnost představující cestu k poznání světa, která se protiví 

racionální analýze a jejímž nejhlubším základem je náboženský cit. Po celou svoji 

tvorbu ovšem Šalda razantně odmítá náboženský fanatizmus a religiozita se mu stává 

jedním z pilířů syntetizmu jako tvořivé cesty ke zniternění a duchovní integritě a řádu 

v moderním umění: „Neboť krása jest jen slovo, obraz a podobenství pro 

nepojmenovatelnou jednotu Života, pro mystickou sílu, která znova a znova obrozuje 

svět, pro kouzlo prchající chvíle, kterou se božstvo vylévá do vesmíru a života, pro 

mysterium rozkoše a hrůzy, spravedlnosti a důslednosti životní, pro světlo, jehož záři 

snesli z nás jen největší geniové a titani a i ti jen na vteřinu a z jehož přešlosti, 

vzpomínkou a legendou, žijí všichni ostatní. [...] A stejně v umění: chceme krásu, 

která se připíná k světovému rytmu a přibližuje se mu nekonečností melodie. 

Nestrhuje nás krása uzavřená a uzavírající, příliš hotová a obmezená i vymezená. 

Umělecké dílo jest nám tím vzácnější, čím intimněji nás spojuje s vibracemi světové 

lyry, čím více jeho zásluhou s nimi splýváme.“24 

Ačkoliv Šaldovu tvorbu provází přesvědčení o různosti povahy náboženství  

a umění, mají pro něho obě oblasti přece jen některé společné rysy, které vedou 

člověka k sebeoslovení a dramatické polarizaci života. Obrozené náboženství  

a umění je jednou ze zbraní v „bojích o zítřek“, neboť se vzdalují povrchnosti  

a vnějškovosti a stávají se výrazem meditativního ponoru, hlubšího smyslu  

a projevem svobodné osobnosti zbavené tradičních dogmat a myšlenkových schémat, 

což vede k nastolení syntézy a integrálního řádu. V náboženství tedy stejně jako 

v umění vidí Šalda schopnost rozumění životu opírající se výhradně  

o obraznost, intuici a vnitřní zření: „Věda svádí věci v sebe, zjednodušuje, sjednocuje 

– její poslední princip jest úspornost, hospodárnost, ekonomika. Jest karakteristické, 

že jsou kulturní filosofové, kteří vidí hodnotu vědy v tom, že člověku uspořuje 

                                           
24 ŠALDA, F. X. Boje o zítřek. Meditace a rapsodie. Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 1. Nová krása, 
její genese a charakter, s. 110. 
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zkušeností. Proti ní stojí náboženství a poesie nebo umění jako výklady světa osobní 

a osobnostní; i ony touží po tom, pojmouti a obejmouti svět a život a zúčtovati si je, 

ale se stanoviska jednotlivcova: jednotlivec o sobě jest jim cílem, jednotlivci a 

jednotlivinám přikládají jedinou opravdovou skutečnost a jedinou opravdovou 

hodnotu. Chtějí býti právy Životu v celé jeho šíři, v celém jeho kypivém 

individuálním varu a bohatství. [...] Náboženství a umění shodují se v tom, že 

zažehují a udržují víru ve skutečnost jednotlivcovu a v jeho nekonečnou hodnotu.“25 

F. X. Šalda se tak vlastně stal stoupencem duchovně integrujícího směru 

v moderním umění, jehož obroda spočívala právě v přimknutí k idealizmu jako 

jediné perspektivy duchovní jednoty a výrazu protestu proti pozitivistické 

filozofii, která s sebou přinesla destrukci celku. Ve své knize „Umění  

a náboženství“ tedy Šalda, podobně jako ruští mladosymbolisté, podtrhuje 

požadavek obnovení celistvosti moderního člověka, k vytvoření jednotné kultury 

cestou propojení všech možných činitelů stmelených na stejné duchovní základně, 

kterou dříve zajišťovalo náboženství. Jednou z cest k celistvosti vidí právě 

v prohloubení vnitřního prožitku moderního člověka, které by mělo obstarat obrozené 

náboženství jako jedinečný projev vnitřního života a které rozvíjí představu člověka 

jako celku, jenž v sobě zahrnuje duchovní svobodu a tvorbu.  

Vzhledem k tomu, že moderní umění má podle Šaldy ambice hledat a stvořit 

člověku nové a vyšší životní jistoty, nezbývá mu než se opírat o duchovní 

skutečnosti, systém hodnot, pevný střed a neměnné symboly, které jsou příznačné 

právě pro religiózní zkušenost a které jsou podle něho, jak ukazuje na tvorbě 

Dostojevského a Balzaka, nevyčerpatelným zdrojem inspirace a tvůrčí energie:  

„V náboženství naproti tomu pramenem poznání jest vnitřní zkušenost, cosi, co 

jsem prožil a mohl prožít jen já, který jsem prošel těmi a těmi jedinečnými 

událostmi a činy, a co jest tedy ve své podstatě nesdělitelné; cosi, v čem jest 

zrušen rozdíl mezi podnětem a předmětem, cosi vázaného úplně na osobnost; cosi, 

čeho nejsem pánem, čeho si neukládám, nýbrž co se děje se mnou a ve mně. [...]  

A podobně jest tomu v poesii a v umění. I umělec a básník žije, to jest tvoří svou 

vnitřní zkušeností, ne pozorováním vnějšího světa; vnitřní zření jest prius, vnější 

                                           
25 ŠALDA, F. X. Studie o umění a básnících. Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 9. Umění  
a náboženství, s. 13, 14. 
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vidění přistupuje k tomu až na druhém místě a jen proto, aby potvrdilo ne jemu, 

ale třetím pravdu jeho zření vnitřního. Že umělec a básník tvoří pozorováním 

vnějšího světa, jest předsudek naturalistický, který neoprávněně smísil poznání 

vědecké s poznáním básnickým. Že vnitřní zření, intuice, obraznost jsou tvůrčí 

orgány básnické a že předjímají skutečnost, t. zv. objektivnou, jevovou nebo 

empirickou, věděli a cítili i básníci etiketovaní jako realisté, pokud byli opravdovými 

básníky-tvůrci, tak na příklad Gustav Flaubert.“26 

V Šaldově pojetí ovšem tato religiozita stejně jako mystika nepotřebuje ani 

církev, ani dogmata a rituály a je cíleně zaměřená na zintenzivnění a zaměření 

religiózního vědomí a na tvorbu hodnot. Religiózní vědomí a tvorba jsou tedy 

založené na principech duchovního a niterného života, kterému vládne touha po 

dokonalosti a pravdě. A také tím religiózní vědomí a umění nacházejí společnou 

řeč, neboť představují „tvorbu lásky“ zprostředkující, stejně jako u ruského 

filozofa V. Solovjova27, bezprostřední poznání vztahů vytvářejících kosmickou 

harmonii: „Náboženské vědomí přirozeně touží sjednotiti všecky duše: enthusiasm 

jest Život, jímž žije, a enthusiasm toť oheň, jenž chce býti přenesen na největší 

počet srdcí – oheň, jenž přesvědčuje tím, že se sděluje a že zažehuje; a enthusiasm 

obecnosti naopak zase odrazem stupňuje a zmocňuje vnitřní subjektivné vědomí 

náboženské, z něhož původně vyplynul. [...] A tímto kultem enthusiasmu 

společenského a vůle k němu sbližuje se zase náboženství s uměním a s poesií,  

a náboženství může jim v tom býti někdy i oporou nebo vzorem. Umění a poesie 

zvláště jest nejen tvorba z lásky, z jeji žhoucí intensity, nýbrž přímo tvorba lásky, 

největšího množství životní družnosti; umění a poesie kultivují lásku jako největší 

                                           
26 ŠALDA, F. X. Studie o umění a básnících. Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 9. Umění  
a náboženství, s. 16, 17. 
27 „V Rusku Solovjev, Merežkovskij, Rozanov, Berďajev domýšlejí, každý svým způsobem, 
rasově mystickou, nábožensko-tvůrčí myšlenku Dostojevského a každým slovem ukazují, že jest 
on otcem těchto hledatelů nových náboženských symbolů pro moderní Rus. Filosofie, z níž 
vycházejí, jest vesměs filosofie protiracionalistická a protifilistrovská, opravdová filosofie 
tragičnosti, toužící bolest životní přetvořiti a zbožniti v radost oběti a vykoupení; oni všichni 
hnáni jsou démonismem poznání, jak řekl Berďajev, jenž nemá mezí a hranic; svoboda, z niž 
vycházejí, jest absolutná a nezadatelná, a přímé prožití lidství a božství, byť za cenu smrti, jejich 
vůdčí motiv.“ (ŠALDA, F. X. Studie o umění a básnících. Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 9.  
Umění a náboženství, s. 22.). 
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množitelku vztahů mezi lidmi a tím stupňovatelku prostředků výrazových: ona jest 

tkalcem nejbohatší tkáně duchové, v niž zapřádá život.“28 

V náboženství vidí Šalda cestu k obnovení integrity moderního člověka  

a k zesílení všelidských základů lidské osobnosti, která by měla zachovat člověku 

pocit jedinečnosti, vymanila by jej z „obecné nivelace hodnot“ a uchovala mu jeho 

samotu v obležení davu. A o to samé vlastně podle Šaldy usiluje i moderní umění:  

„A zde jest rozhodný bod, v němž stýká se moderní náboženství s moderní poesií. 

Nová poesie orientována jest také cele k vůli živototvorné: touží po tom, aby jí a v ni 

byl ozdraven, obrozen, zcelen člověk; aby jí ovládl úplně svou duši a dobyl z ní všech 

jejích možností, v něž ztratil již víru; touží dáti člověku nové vyšší jistoty než jsou 

pseudoskutečnosti odmocněného stínového života, žitého v logických abstrakcích.“29 

Je-li podle Šaldy cílem umění procítit plnost lidskosti, neobejde se bez 

náboženského cítění a bez náboženské tvorby. Přitom se umění vůbec nemusí 

zbavovat svých tradičních nástrojů a prostředků a nechat se pohltit dogmaty  

a rituály. Umění a především pak poezie, o níž je v Šaldově eseji především řeč, se 

musí stát tvorbou „životně náboženskou“, celou poezií s jejím „sladkým smyslem 

pro skutečnost“, který nedokáže nahradit žádné náboženství, stejně jako ona 

nemůže nahradit náboženství v oblasti duchovně mravní: „A právě od poesie 

náboženské budu žádati, aby jejím ústředním nervem byla tělesnost, jež touží býti 

posvěcena, a svoboda, která doufá býti zbožštěna v lásku. Konečný poměr mezi 

náboženstvím a uměním vidím tedy v tom: soutěž a spolupráce v úplné volnosti  

a při úplné samostatnosti; různost cest a metod při výbojnosti stejně vroucí. 

Toužím-li po znáboženštění poesie, chci tím její zesílení a ne její porobu;  

a zejména nechci, aby utonula v náboženství a nejméně již v některém positivném 

náboženství historickém; nechci tím tedy ani askese, ani mnišství, ani návratu do 

středověkých katedrál, nýbrž kult dramatických sil životních i vesmírných, 

opravdovou tvorbu v celém smyslu slova.“30  

 

                                           
28 ŠALDA, F. X. Studie o umění a básnících. Soubor díla F. X. Šaldy. sv. 9. Umění  
a náboženství, s. 32.  
29 Dtto, s. 34. 
30 Dtto, s. 37. 
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Náboženská zkušenost tedy podle Šaldy představuje návrat k prapůvodní 

tvořivosti života: „Náboženskost jest mně tedy právem souznačná s životnou 

tvorbou osobnosti a skrze osobnost. Jen jí uvědomuje se náboženskost sobě, jen jí 

sděluje se jiným; neděje se to, nemůže se to díti ani dialektickými formulkami, ani 

řečňováním a rozumařením. Kde náboženskost opravdu jest, tam projevuje se tím, 

že život rozpučí se výbojnou mízou, že rozkvétá svobodou, radostí, štěstím, že 

přenáší se vítězně př mlhu, chlad, tíseň, pochyby, nevíru a malověrnost, 

mrzoutskou odpudivost, nastydlý a bručounský pesimism, neplodné hloubaření  

a jalovou trudnomyslnost. Náboženský člověk jest radostný a sije radost kolem 

sebe: rozradostňuje každého, koho se dotkne. Má svůj vtip, svůj humor, teplou 

rozkošnou rovnováhu a pohodu duše, jimiž čelí nesrovnalostem, svárům  

a výšinůmm vnějšího světa: jimiž je vyrovnává. Jeho duše jest cele prostouplá 

zvýšenou energií životní: jest svá ve všem; a na svůj radostný tón ladí a k souznění 

nutí všecky lidi, s nimiž se setká.“31 

Šaldova koncepce syntetizmu a religiózní podstaty umělecké tvorby se 

samozřejmě významně zrcadlí v jeho kritických pracích o soudobé české 

literatuře. Značně kriticky se ovšem Šalda stavěl k tvorbě představitelů Katolické 

moderny, v níž postrádal „životně náboženský element“, a také vstoupil do ostré 

polemiky s dekadentně-symbolistickými básníky a kritiky sdruženými okolo 

„Moderní revue“, jimž vytýkal nedostatek tvůrčích sil, nepůvodnost, přehnanou 

vyumělkovanost a falešné pozérství, i když se nakonec přese všechny své ostré 

výpady proti tvorbě A. Procházky aj. Karáska ze Lvovic, motivované nejen 

odlišnými postoji k umění, ale i osobními důvody, pozitivně vyjádřil o básnickém 

talentu Karla Hlaváčka.  

K problému dekadentě-symbolistického umění se Šalda vyjádřil především 

ve své kritické studii „K otázce dekadence“(1895). Právě zde směřuje v pojetí 

dekadence od tradičního, zjednodušujícího vymezení tohoto uměleckého směru 

jako stavu výlučně vyvrcholené individualistické kultury k pojetí hlubšímu, které 

individualizmus („odlišení individua“, individuaci) nepopírá, naopak ho staví na 

první místo jako základní podmínku ve vývoji umění. Dekadence se Šaldovi jeví 

                                           
31 ŠALDA, F. X. Kritické projevy – 11. Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 20. Román náboženský?,  
s. 149–150. 
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ne jako „rozkošnický smyslový egoizmus“, ale ve své reakci na stav světa  

a společnosti a své pravé podstatě jako „společenský, altruistní útvar“. Šaldův 

kritický pohled na dekadenci proto není podmíněn představou úpadkovosti, 

„nemoci“ a umělecké pokleslosti, její negativní projevy spatřuje naopak v tom, že 

je příliš výlučně uměním považovaným za absolutní entitu mimo život a nad 

životem, projevujícím se „až otravujícím a zeslabujícím altruizmem“32. 

Naplněním Šaldových představ o povaze moderního umění odpovídala tvorba  

J. S. Machara, A. Sovy a nejvíce nakonec poezie O. Březiny, který kritika fascinoval 

hloubkou a univerzalitou své myslitelské a umělecké koncepce. I když Šalda prvním 

dvěma Březinovým básnickým sbírkám, v nichž doznívala dekadentní inspirace, 

nevěnoval téměř žádnou pozornost, jeho básnická sbírka třetí, tj. „V ětry od pólů“  

(1897) zrodila neutuchající pozornost kritika k dílu tohoto českého symbolisty par 

excellence, o čem svědčí i bohatá korespondence mezi kritikem a básníkem. 

Březinova kniha básní zaujala Šaldu jako přímá umělecká projekce opravdového 

moderního umění, v níž svoje ztělesnění našla představa teurgického, 

„syntetizujícího“ symbolizmu jako cesty k poznání a spoluvytváření světa a představa 

religiózní obrody moderního člověka. V Březinovi viděl Šalda básníka – tvůrčí 

individualitu ponořenou do těch nejhlubších souvislostí života a světa, která usiluje  

o pochopení osudu člověka a kosmu ve vzájemné spojitosti a pokouší se budovat 

nový životní řád. Na tvorbě Otokara Březiny ocenil F. X. Šalda v duchu svého 

esteticko-filozofického uvažování právě úsilí překonat tradiční dobová estetická 

východiska dekadence a symbolizmu směřováním od subjektivizmu k teurgii jako 

tvůrčí proměně života a světa, tj. k renesanci duchovního rozměru lidské existence  

a kultury jako souboru hodnot.  

 

 

                                           
32 ŠALDA, F: X. Kritické projevy – 2. Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 11. K otázce dekadence,  
s. 221. 
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Summary 

A significant feature of critical and art work of František Xaver Šalda (1867–1937) was 
the idea of unity and integration, the idea of cultural organism, formed by ripening of the 
European spirit, understanding the art as an aesthetic incarnation of spirituality, the idea of 
creative efforts of life as the basic orientation of art and the idea of freedom of the art 
individuality, understood in the integral sense of the word and embodying a higher form of life. 
It was Šalda who opened the way to relating of art and life, the way to deeper understanding of 
art creation and its final settling into a broader meaning complex. According to Šalda, the 
creative life became a basic criterion for searching of sense of art work. The meaning of art and 
art criticism lies in their possibilities to bring life to self-awareness, self-understanding. 
According to Šalda the art is seen as a concentrated, multiplied, and increased demonstration of 
life, through its means we can finally learn about its motion and creative direction. 
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Key words: narrative ethics, narration, narrative, narrative theology, narrative turn, 
storytelling. 
 
Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Philosophy, e-mail: 
vladimír.siler@osu.cz 

Příběh první. Expozice tématu. 

V roce 1793 se v malé vesnici na jižní Moravě, na moravsko-rakouském 

pomezí, v německy mluvící rodině, narodil Karl Postl . Rodiče byli poměrně 

zámožní, otec byl v obci starostou, přísným a váženým, také úspěšným vinařem, 

matka 11 dětí, milující a snaživá hospodyně. Takže si mohli dovolit dopřát synovi 

studium na jezuitském gymnáziu ve Znojmě a pak ho dokonce vyslat na studia 

teologie do Prahy. Karl Postl se stal knězem, a ač Rakušan, vstoupil v Praze do 

řádu křižovníků s červenou hvězdou, což byl řád ryze český. Na univerzitě ho učil 

Bernard Bolzano, osvícený humanista a racionálně kritický myslitel. A mladý 

kněz se překvapivě stal sekretářem řádu a díky tomu záhy pronikl do nejvyšších 

kruhů pražské šlechty i intelektuální smetánky. Angažoval se 

v protimetternichovských intrikách osvícenců a zednářů a víc a víc se odvracel od 
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bigotní katolické víry. Vzhledem k tomu, že už mu v Praze začala hořet půda pod 

nohama, využil pobytu v Karlových Varech – a zmizel. Za pomoci svých 

bohatých zednářských přátel cestoval v utajení po Německu a Švýcarsku – a všude 

hledal optimální politické zřízení, které by vyhovovalo jeho osvícenským ideálům. 

Rozhodl se hledat i za oceánem. V roce 1823 se vydal do Ameriky. Zde si změnil 

jméno, hodně cestoval, podnikal a vždy uměl využít svých schopností ke stykům 

s vlivnými lidmi. Politický systém Ameriky ho nadchl. V podstatě dělá v Americe 

totéž, co o několik let později při svých cestách Alexis de Tocqueville – studuje 

americkou demokracii, aby ji mohl importovat do Evropy. V roce 1826 se taky 

vrací, se jménem Charles Sealsfield a americkým pasem. Začíná psát. Cestopisy, 

ale s politickým podtextem. Články a reportáže, ale i dobrodružné romány. 

Cestuje a poznává – indiány, Mexičany, ale i pionýry, kolonizátory a zálesáky.  

A o tom všem píše, romány i politické články. Proniká do nejvyšších kruhů 

jižanské podnikatelské sféry, ale i newyorských průmyslníků a bankéřů, až se 

dostává i do blízkosti prezidentů či mužů, kteří se jednou prezidenty stanou. 

Sealsfield se opět vrací do Evropy, povzbuzen nadějemi revolucí roku 1830. 

Nějakou dobu se pohybuje v nejvyšších patrech evropské politiky, ale přitom stále 

publikuje a stává se známým spisovatelem. Nakonec se usadí ve Švýcarsku. 

Vnitřní neklid, ale i intriky politických konzervativců ho nakonec vyhánějí na 

další cestu do Ameriky, z níž se vrací opět do Švýcarska – v době, kdy se schyluje 

k revolucím roku 1848. S nadšením přivítal pád Metternichova režimu, ale 

s politováním konstatoval, že republikánské myšlenky se v Evropě neprosazují, 

jak by si představoval.  

Roku 1853 podnikl čtvrtou cestu do Ameriky, z níž se vrátil po čtyřech letech. 

Jeho romány vycházejí v angličtině i němčině, ale zájem čtenářů už se víc 

soustřeďuje na noviny, ne cestopisy. Navzdory popularitě a poměrně slušným 

příjmům plynoucím ze spisovatelské činnosti, odborné kritiky jeho knih nejsou 

příznivé. Zemřel, v podstatě všemi opuštěn, roku 1864 ve švýcarském Solothurnu, 
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kde je také pohřben. Teprve z jeho závěti svět poznal, že známý americký spisovatel 

Charles Sealsfield je uprchlý křižovník Karl Postl z malé moravské vísky.1 

Sealsfieldovy romány, cestopisy, črty a povídky nemají valnou literární 

hodnotu. Ale staly se součástí americké i německé literatury. Zejména 

dobrodružná líčení života kovbojů a osadníků osidlujících americkou divočinu  

a bojujících s indiány i mezi sebou navzájem a přesto schopných uspořádat si své 

záležitosti i bez existence zavedených státních institucí, jen na základě 

demokratické domluvy a respektování dohodnutých pravidel, nadchla srdce široké 

čtenářské obce. Byly to naivní příběhy, ale plné ideálů a utopických představ. 

Dnes bychom takové čtivo označili za barvotiskový ideologický kýč, určený 

v nejlepším případě pouze pro mládež. Jenomže politologické a literární analýzy 

ukázaly, že Sealsfieldovy knihy opravdu masově hltali američtí chlapci, a to 

včetně těch, z nichž se později stali politici, a dokonce prezidenti. A z jejich 

svědectví plyne, že ideály z pokleslé dobrodružné literatury zapalovaly jejich 

srdce pro politiku jako férové řešení společenských záležitostí. Americkou 

demokracii sytily literární vzory dovezené z Evropy. A vzory americké 

demokracie, naivní a utopické, jsou dosud reimportovány do Evropy. 

Selsfieldovy romány zřejmě inspirovaly Karla Maye. A četba mayovek 

podobně formovala charakter generací evropských chlapců a mladíků – stejně jako 

v našem prostředí později foglarovky. Síla příběhů, byť naivních a pokleslých, 

avšak uchvacujících fantazii a pronikajících přímo k nitru, přispívá k utváření 

etických modelů jednání, které provázejí člověka po celý život. 

V případě Charlese Sealsfielda – Karla Postla bychom nalezli mnoho důvodu 

k opovržlivé kritice, dokonce zavrhujícím soudům, ale nemůžeme popřít, že mnozí 

nejlepší mužové své doby přičítají zásluhy na svých mravních ctnostech a politické 

jasnozřivosti banálním pravdám a povrchním moralitám převzatým z příběhů, 

utkaných z osvícensko-romantických představ evropských salonních politických 

myslitelů a zkušeností amerických honáků dobytka. Příběhy si zřejmě žijí vlastním 

životem, a nedají na mínění literárních kritiků ani na přezíravé úšklebky etiků. 

                                           
1 Životopis Karla Postla – Charlese Sealsfielda podává UHLÍŘ, Dušan. Charles Sealsfield – 
spisovatel dvou kontinentů. Předmluva ke knize: SEALSFIELD, Ch. Rakousko, jaké je. Viz 
také: sealsfield.cz. 
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Sealsfieldovské společnosti, až už občanských ctitelů, nebo akademických 

teoretiků, existují v různých zemích a každoročně pořádají sjezdy i konference, na 

nichž kromě jiného přijde občas řeč i na právě zmíněný politický a etický 

výchovný rozměr jeho příběhů. 

Příběh druhý. Prohloubení tématu.  

Roku 1884 se ve východním Frísku narodil Wilhelm Schapp. V roce 1902 

nastoupil na studia právní vědy ve Freiburgu, u Heinricha Rickerta, ale současně 

studoval filozofii v Berlíně, kde navštěvoval přednášky Wilhelma Diltheye  

a Georga Simmela. A k tomu si ještě zapsal fenomenologický seminář u Edmunda 

Husserla v Göttingen. Za sedm let se mu podařilo absolvovat jak práva, tak  

i obhájit dizertaci u Husserla z fenomenologie vnímání. Navzdory slibné 

akademické kariéře naskýtající se díky členství ve fenomenologickém kroužku 

nejbližších Husserlových spolupracovníků, nastoupil dráhu státního zástupce  

a notáře, na níž setrval až do svého penzionování. Teprve až téměř sedmdesátiletý 

vrátil se ke své někdejší filozofické lásce – fenomenologii a vytvořil koncepci, 

v níž zužitkoval i celoživotní zkušenosti nabyté v soudních budovách. V roce 1953 

vydal knihu In Geschichten verstrickt – Zapleten do historek.2 Tvrdí v ní, že 

člověk je bytostně konstituován příběhy, do nichž je zapředen. Je to pozoruhodná 

teorie, která stojí v jistém opozičním napětí k Heideggerově fundamentálně 

ontologické koncepci bytí člověka i věcí. Proti Heideggerovu In-derWelt-sein 

staví své In-Geschichten-vestrickt. Ne nadarmo zní podtitul knihy Zum Sein von 

Mensch und Ding – O bytí člověka a věci. Představuje ovšem i alternativu vůči 

existencialismu, filozofii jazyka i personalismu či filozofii dialogu. Zvláštní je, že 

si této knihy tehdy prakticky nikdo z akademického světa nevšiml. Bez zájmu 

zapadly i další dvě knihy, v nichž Wilhelm Schapp rozvinul svou teorii do volné 

trilogie. Poslední z nich vyšla v roce 1965, kdy také Wilhelm Schapp umírá. 

Historka je tedy zdánlivě bez pointy. Naštěstí někdo na nit jeho příběhu 

navázal, jak ještě uvidíme. Zneuznaného Schappa tedy na chvilku opustíme. 

                                           
2 SCHAPP, W. In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding. 
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Stojí za připomenutí, že v naší zemi se o Schappovi dosud zmínili, jak se zdá, 

jen dva lidé. Doc. Pavla Zajícová, která o něm referovala konferenci v Ostravě  

v roce 2009. K Schappovi ji přivedl zájem o naraci, ale ve svém příspěvku 

dokazovala, že teorii konstituování já pomocí vyprávění má lépe propracovanou 

David Carr.3 Tím druhým je Prof. Josef Vojvodík, který se k Schappově knize jistě 

dostal během svých pobytů a studií v Německu. Nyní knihu využívá ve výuce 

literární vědy a fenomenologie.4 

Narativní teologie. Přemet vzad. 

Od vydání pozoruhodné Schappovy knihy o příbězích uplynulo dvacet let  

a najednou na různých místech, napříč obory, nezávisle na sobě začíná propukat 

masivní zájem o vyprávění, později označený jako narrative turn, který podobně 

jako linguistic turn znamená odvrat od metafyziky, substančního myšlení, ale 

dokonce i od myšlení relačního, vztahového, dialogického. Důraz na vyprávění je 

protiváhou vůči dominanci analytické filozofie. (V poslední době ovšem nastává 

zřejmě nějaký nový opětovný příklon k lingvistice a analytické filozofii 

označovaný po roce 2000 jako cognitivistic turn.) Jako samostatnou linii je asi 

třeba odlišit iconic turn – protože obrazy, stejně jako metafory, symboly a jiné 

podobné jazykové tropy a figury jsou statické (převažují podstatná jména, poezie, 

lyrika), zatímco vyprávění je dynamické (převažují slovesa, próza, epika). 

Slovo naratologie se objevuje kolem roku 1970 u francouzských 

strukturalistů, zájem o příběhy však má svou prehistorii už u Proppa a Bachtina. 

Gadamerova Wahrheit und Methode vychází 1960. Ricouer koncipuje svůj Čas  

a vyprávění v letech 1978 – 1980 (v těsné blízkosti biblisty Northropa Freye).  

A pak nastává přímo módní boom zájmu o naraci, narativitu napříč humanitními  

i sociálními vědami. Wilhelma Schappa však nikdo z těchto nových naratologů 

                                           
3 ZAJÍCOVÁ, P. Hermeneutika a narace. In: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace 
II. Edice Studia humanitatis – Ars hermeneutica.  
4 Viz např. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1651 nebo 
http://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909907&lang=cs. . 
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nezná.5 A není to jen tím, že němečtí autoři bývají v odborném světě užívajícím 

angličtinu hůře dostupní. Německé filozofy a teology zná obvykle svět docela 

dobře. Ale ani sami němečtí odborníci si doma Schappa nevšimli. 

S výjimkou dvou teologů. Lehkou rezonanci přizná Johann Baptist Metz6, 

jeden z tvůrců politické teologie konce 60. let a bezděčný inspirátor 

latinskoamerické teologie osvobození, která k užití narativních postupů v církevní 

praxi dospěla samostatně ze svého kulturního prostředí a zpětně tak potvrdila 

oprávněnost zájmu akademiků o tuto znovuobjevenou a nově doceněnu metodu. 

Ale programově se k Schappovi přihlásí teolog Dietmar Mieth  v knize Dichtung, 

Glaube und Moral7, v níž navrhuje využít teorie příběhů k vytvoření nového typu 

teologické narativní etiky. 

Zajímavé je, že jak Metz, tak Mieth jsou katolíci, a ti, jak známo, měli vždy 

k hermeneutice odpor, a to nejen proto, že ji v 19. století resuscitovali protestanti, 

kteří pak s její pomocí vybudovali ve 20. století pozoruhodnou, revolučně moderní 

teologii. Tabuizaci hermeneutiky v katolické církvi odvážně prolomil až  

2. vatikánský koncil (1963–1965). Narativní obrat v teologii odstartovalo v roce 

1973 páté číslo časopisu Concilium, který byl vždy ve vývoji o krok napřed  

a věštil přicházející trendy. 

Zájem o naraci, pozitivní hodnocení vyprávění, je však jak u katolíků, tak 

protestantů ve 20. století něčím naprosto překvapivým a z hlediska dosavadního 

                                           
5 Jak se lze snadno přesvědčit prohlídkou citačních aparátů a indexů významných referenčních 
přehledových publikací. 
Dějiny vzniku a vývoje naratologie podává např. PHELAN, J., RABINOWITZ, P. J. A 
companion to narrative theory. Zejména tyto dvě kapitoly: HERMAN, D. Histories of Narrative 
Theory (I): A Genealogy of Early Developments, s. 19–35; FLUDERNIK, M. Histories of 
Narrative Theory (II): From Structuralism to the Present, s. 36–59. 
FLUDERNIK, M. An Introduction to Narratology.  
JANNIDIS, F., PIER, J., SCHMID, W. (Eds.). Narratologia – Contributions to Narrative 
Theory/ Beiträge zur Erzähltheorie. 
HERRMANN, D. (Ed.). Routledge Encyklopedia of Narrative Theory.  
ABBOTT, P., H. (Ed.) The Cambridge Introduction to Narrative. 
6 METZ, J. B. Kleine Apologie des Erzählens. Concilium. Roč. 9, č. 5, 1973, s. 334–341. 
7 MIETH, D. Dichtung, Glaube und Moral. Studien zur Begründung einer narrativen Ethik. 
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vývoje teologického myšlení představuje ne jednoduše revoluční zvrat či změnu 

paradigmatu, ale přímo kotrmelec, a to ještě dozadu.  

Judaismus, a v jeho šlépějích i křesťanství, se od počátku vždy militantně 

vymezuje vůči pohanství. Monoteistická víra v transcendentního Boha stojí 

v nesmiřitelné opozici s jakoukoli pověrou. Judaismus, stejně jako později 

křesťanství, boří modly, kácí posvátné háje, ruší cykly vegetativním časem 

rytmizovaných svátků, oškliví si jakoukoli magii a vysmívá se mýtům. Ač to může 

znít lidem, kteří mají k náboženství odtažitý vztah, neuvěřitelně – posvátné texty 

judaismu a křesťanství, vtělené do Bible, obsahují minimum mytické látky. Bible 

se snaží historizovat, přesně datuje, lokalizuje, spásné události se odehrávají 

v konkrétních politických kontextech. Bůh je ovšem důsledně dematerializovaný  

a denaturalizovaný, ale jeho projevy mají naopak na lidi hmatatelný dopad. 

Židovští proroci vedou zápas proti magii a mýtu. Ježíš ani nečaruje, ani nespřádá 

bájné nauky. Samozřejmě že myšlenka transcendentního Boha a spásy jako 

radikálně nové existence představuje dimenzi k přirozenému pozemskému světu 

kolmou, vymykající se možnostem dosahu člověka, ale právě důsledným 

oddělením transcendence a imanence je tato koncepce zásadně odlišná od 

dobových forem náboženství, s jejich kultickým provozem i ideovými konstrukty. 

Přesto se samozřejmě v Bibli ozvěny a střípky mýtu či stopy magického 

myšlení nacházejí. Konkrétní náboženský provoz jak judaismu, tak křesťanství 

vždy zápasil s tímto pokušením zabřednout zpět do pohanského modelu, v němž 

vše se točí kolem člověka a jeho přání, představ a potřeb. 

I když počínání proroků a apoštolů v lecčem připomíná snahy antických 

filozofů o nastolení logu namísto mýtu, přesto biblický text není racionálně 

spekulativní, ale spíše literárně-poetický. 

A právě s tím má novodobý křesťan na prahu moderní doby potíž. Nechce žít 

ve schizofrenii. Svět utvářený racionální vědou a technikou je zásadně jiný než 

obzor starověkých pastevců a zemědělců. Proto vzniká na přelomu 18. a 19. století 

biblická hermeneutika jako pokus opustit vše, co v Bibli je ve zjevném rozporu 

s moderním obrazem světa a způsobem života, a nahradit to době a místu 

přiměřenou interpretací toho podstatného, co biblické texty člověku zvěstují. 

Jedním z interpretačních klíčů byla zejména v protestantismu 19. století tzv. 

liberální teologie, která činila velké ústupky rozumu a vědě a často krkolomně 

vykládala biblické texty tak, aby formálně zůstala víra v Boha a zjevenou inspiraci 
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biblických textů zachována, ale přitom křesťan mohl žít se svobodným svědomím, 

tedy nemusel pokládat za pravdu něco, co je v rozporu s jeho zkušeností. Ve 30. 

letech 20. století zase Rudolf Bultmann v rámci protestantismu nabídl nový 

interpretační klíč, který biblická sdělení kódoval do řeči a konceptů existenciální 

filozofie, tehdy se rodící. Jeho metoda odmytologizování evangelia 

(Entmythologisierung) slavila triumf v 60. letech, kdy oslovovala i širší vrstvy 

dávno už sekularizované inteligence či zcela nábožensky netknutou mladou 

generaci. Demytologizace Bible, ale i užití hermeneutiky k interpretaci vlastních 

dějin teologického myšlení přiblížilo evangelium modernímu člověku. Bible byla 

ovšem ve jménu vědeckých postupů a s využitím textové, jazykové, literární  

a historické kritiky rozcupována k nepoznání. Z tradiční výbavy věřícího se mnohé 

škrtalo, tichým duchem opouštělo, zato se přidávaly součásti nové, nové nikoli podle 

litery, ale podle ducha, přiměřené dobovému horizontu a aktuální situaci. 

Jestliže ale za této situace někdo řekne, že biblické historky, jakkoli 

samozřejmě nejsou historickou pravdou, a dokonce nesou stopy mýtu, jsou ve 

skutečnosti pěkné a že je máme brát takové, jaké jsou a nepodrobovat je 

hermeneutické transformaci – pak je to nepochybně šok a revoluční počin. 

Možná bychom mohli i v této fázi rozlišit iconic turn a narative turn, i když 

oba trendy vlastně mířily k sobě a snad i mínily totéž. 

V jedné linii se ohlašovalo docenění obrazné mluvy Bible. Projevovalo se 

studiem speciální formy Ježíšových podobenství, tolerancí vůči titulům, jimiž si 

zbožný člověk jinak nepojmenovatelného Boha přibližuje. Začíná se říkat, že 

metafory, paraboly, symboly či alegorie není třeba překládat ani vykládat. Sallie 

McFague přišla jako první s konceptem metaforické teologie.8 Ukázalo se totiž, 

že moderní člověk už není alergický na pohádky a jinotaje, jako byl osvícenec 

nebo vyznavač pozitivismu. Člověk odkojený moderním románem  

a psychoanalýzou, fascinovaný hollywoodskými filmy a opojený televizními 

seriály, bombardovaný reklamními slogany a šizený novinovými titulky rozhodně 

                                           
8 MCFAGUE, S. Parable, Metaphor, and Theology. Journal of the American Academy of 
Religion, s. 630–645.  
MCFAGUE, Sallie. Speaking in parables. A Study in Metaphor and Theology. 
MCFAGUE, S. Metaphorical Theology. Models of God in religion Language.  
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nebyl onen učebnicový animal rationale nebo pragmatický homo economicus, jak 

si představovaly materialistické ideologie 19. století. Přitakání k obrazům, 

metaforám a symbolům byla ovšem u teologů novinka. Freud a Jung byli přece jen 

obtížně slučitelní s křesťanstvím. Nehledě k tomu, že se tak z Bible a náboženství 

mohlo snadno stát jen něco jako poezie. 

Druhá linie nezůstala u statických obrazů, ale ocenila dynamičnost 
vyprávění. U jejích počátků stál v Německu Johann Baptist Metz a Dietmar Mieth 

a záhy jí výrazně pomohl Eberhard Jüngel úzce spolupracující s Paulem 

Ricouerem. V anglofonním světě byl prvním propagátorem narativní teologie 
Stanley Hauerwas.9 Vrátit se k vyprávění, ahistorickému příběhu, tedy fikci – není 

to právě to, čemu chtěla moderní teologie uniknout? Neskončí tak Bible  

a náboženství – podobně jako pohádky – v sice folklórním, ale přece jen muzeu? 

Ano, v čase triumfu bultmannovského hermeneutického odmytologizování  

a vítězství heideggerovsko-sartrovského existencialismu provedli někteří 

teologové přímo salto mortale – přemet vzad. Ne do středověku jako katoličtí 

novotomisté, ani do idealizovaných časů apoštolských, tedy hellénistické pozdní 

antiky, ale přímo někam do mytického bezčasí, do onoho „bylo nebylo, za 

devaterými horami a devaterými řekami…“ 

Narativní teologie je tak buď jen nešťastné označení, nebo rozpor s tím, o co 

moderní teologie až dosud usilovala. Polehčující okolností jí může být, že do 

podobného rozporu se od 70. let 20. století dostávají i další vědecké disciplíny, 

které se otevřely porozumění pro naraci, například psychologie, medicína, sociální 

práce, biologie – a taky etika. Teologie, přesněji tato teologie, tak získala v očích 

věd, v nichž nacházela dosud jen blahosklonnou přezíravost, nečekaného 

souputníka. 

Ale stále je obtížné zbavit se pocitu, že tudy se do vědy vkrádá nebezpečná 

simplifikace. Tuto obavu dobře narativně artikuluje a neurovědnými argumenty 

podporuje Nassim Nicholas Taleb ve své kultovní Černé labuti, v kapitole nazvané 

Klam narativity: „Máme rádi příběhy a s oblibou věci shrnujeme a zjednodušujeme, 

tedy redukujeme počet rozměrů. (…) Klam narativity náš mentální obraz světa 

                                           
9 HAUERWAS, S. Vision and Virtue. Essays in Christian Ethical Reflection. Zejména kapitola 
The Self as Story: A Reconsideration of Religion and Morality from the Agent´s Perspective. 
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závažně zkresluje; (…) Román, povídka, mýtus či pověst, všechny mají stejný účel: 

ušetřují nás komplexity skutečného světa a zaštiťují před nahodilostí.“ 10 

A právě o přesný opak onoho zjednodušení usiluje odborný diskurs, vědecké 

poznání. Vyprávění není totéž co vědecká rozprava, dokonce by se dalo odlišit  

i od debaty, diskuse a dialogu. Příběh a kognice jsou jiné způsoby destilování  

a kondenzování zkušeností za účelem jejich efektivního uskladnění v paměti 

(mysli, mozku)a distribuování tradicí. Bohužel jsme často svědky rozvolněného 

užívání těchto pojmů, takže se setkáváme i s výrazy „narativní diskurs“ nebo 

„diskurs narativity“, případně s představou, že příběh nám zprostředkovává určité 

poznání, anebo že poznané vtělíme do příběhu. Dobré rozlišení navrhl Jan 

Spousta, sociolog s teologickým vzděláním. (Mimochodem vedle Michala 

Altrichtera jeden z mála, kteří se u nás o narativní teologii kompetentně 

vyjadřují.11) Pokud toto rozlišení převedeme do tabulky, vyvstane polaritní napětí, 

které sice není vzájemně se vylučující dichotomií, ale současně přesvědčivě 

zabraňuje svévolné záměně obou pólů:12 

 
narativní diskursivní 

legenda, báje, příběh, přísloví, 

podobenství atd. 

zákoník, právní kazuistika, 

systematizace, filozofický traktát 

mýtus filozofie, později věda 

vyprávění přemýšlení, rozvaha, úvaha 

svět je jednotný (homogenní) svět je členitý (strukturovaný)  

a hierarchizovaný 

vyprávění plyne diskurs zastavuje, ustaluje, fixuje do 

textu 

svět nemá jasné a pevné hranice diskurs vymezuje (definuje) a rozděluje 

vyprávění je úzce spjato s osobami diskurs odosobňuje a zobecňuje, usiluje 

                                           
10 TALEB, N. N. Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobných událostí, s. 81 a 87. 
11 Viz např. ALTRICHTER, M. Duchovní a duševní. Příspěvek z pohledu teologie narativní. 
ALTRICHTER, M. Metoda narativní teologie. Studia theologica. 2003, č. 12, s. 62–67. 
12 Sestaveno podle: SPOUSTA, J. Proti posvátné nudě – Teologie příběhu. Souvislosti. 1994, č. 
3, s. 80–82. 
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vypravěče a posluchačů, je momentální 

a neopakovatelné 

o univerzalitu a reprodukovatelnost 

vychází ze subjektu a míří k subjektu vychází z pomocné představy 

absolutního, objektivního, neutrálního 

(nezúčastněného) rozumu a směřuje 

k objektu (k věci) 

pravdivost a užitečnost se měří 

přírůstkem životní moudrosti, životní 

orientace účastníků 

pravdivost se měří neexistencí rozporů 

s objektem, užitečnost vzrůstem 

možností objekt uchopit, pochopit, 

manipulovat s ním a předvídat jeho 

budoucí chování (činnost, průběh) 

primární otevřenost stále se měnícímu 

životu účastníků, který může samo 

vyprávění ovlivňovat, protože z něho 

vyvěrá 

snaha dosáhnout uzavřenosti, upevnění 

– zapsání, kodifikování; 

text sám o sobě se pak stává objektem 

(předmětem) dalšího diskursu 

prostřednictvím interpretace, citace 

nebo taky falzifikace. 

morálka právo 

hledá mystérium světa hledá logos světa 

není to jednosměrný akt komunikace 

(zdroj – kanál – příjemce) 

je to jednosměrný akt komunikace 

 

spontánní ústní podání (tradice) kanonizovaná tradice, rituálně 

předávaná, často písemně fixovaná 

autentické společenství, momentální 

kontext 

instituce, vysoký stupeň regulace, 

nadčasovost, předvídání, plánování 

amatérismus profesionalita 

společenská homogenita, rovnost hierarchizovaná struktura, byrokracie 

 
 

V případě teologie se tedy jeví narativní metoda jako jedna z možných 

alternativ, ale nikoli jediná a výlučná. Navíc v církvi je zaručena zdravá 

rovnováha mezi živým společenstvím (vyprávějících) věřících a staticky 

konstruovanou, byrokracií ohroženou, avšak racionálně fungující institucí. 
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Analogii téhož bychom asi obtížně hledali v případě narativní psychologie, ale 

možná by existovala pro narativní přístup v managementu. 

Narativní teologie tedy jednak znovu čte biblické příběhy jako příběhy, 

obraznou mluvu proroků či Ježíše ponechává v její poetické rovině, neznepokojuje 

se tím, že metafory a symboly něco jiného říkají a něco jiného myslí, ani nepitvá 

archetypy a alegorie. Už se nebojí mýtů. Ostatně je právě jako mýty kriticky 

rozpoznává i všude kolem sebe v moderní době – třeba v mediálním zpravodajství 

nebo v politických ideologiích a vědeckých předsudcích. Důrazu na naraci 

se okamžitě chopily i feministické teoložky a aplikaci příběhů se naučili 

náboženští pedagogové. A samozřejmě není náhoda, že teologové narativity 

pomáhali na svět i narativní etice. 

Narativní etika – nonsens, nebo banalita?  

Výraz narativní etika („etika v příbězích“, „vyprávěcí etika“) je vlastně 

performativní protimluv .13 Etika se pokládá za vědu, která racionálně zkoumá 

mravní jevy. Má-li být vědou, musí užívat příslušný odborný diskurs, používat 

přesné a jasné pojmy, pracovat analyticky, myslet kriticky a svá zjištění a tvrzení 

musí předkládat k prověření metodickou skepsí a ověření intersubjektivním 

konsenzem jiných odborných komunit a širšího intelektuálního pole. Vyprávění, 

historka je přesným opakem vědeckého diskursu. Zajisté že existují moralizující 

příběhy, ale ty snad patří do oblasti mravních fenoménů, jež právě etika popisuje  

a zkoumá. Autoři, kteří prosazují narativní etiku, počínaje Dietmarem Miethem, 

musejí proto provádět určitou myšlenkovou ekvilibristiku, aby obhájili 

oprávněnost takového výrazu. Vyprávění může být legitimním nástrojem vědecké 

etiky tehdy, je-li reflektujícím shrnutím zkušeností s mravními jevy. Ale i v tomto 

případě jde spíše o ilustraci pro zvýšení názornosti či usnadnění porozumění, tedy 

spíše ústupek činěný přísnému diskursu. Druhá možnost je, že vyprávění umožňuje 

právě takovou zkušenost a zprostředkovává ji. Mravoličné historky mohou být nejen 

předmětem zkoumání, ale i médiem, jímž se takové reflektující zkoumání děje. 

                                           
13 HOFHEINZ, M., MATHWIG, F., ZEINDLER, M. Ethik und Erzählung. Theologische und 
philosophische Beiträge zur narrativen Ethik, s. 11.  
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V případě, že jde o velké umělecké romány nebo filmy, si něco takového dovedeme 

představit. Ještě hlubším argumentem pro možnost narativní etiky ale je, že člověk 

jako mravně jednající subjekt, je konstitutivně určován příběhy, ať už těmi, které se 

dějí a jichž je účastníkem, nebo těmi, které se vyprávějí či které sám vypráví. A toto 

je teze, s níž přišel Wilhelm Schapp a k níž z jiných pozic podobně dospívá David 

Carr a kterou, opět nezávisle a překvapivě, začal hájit známý etik Alasdair MacIntyre 

knihou Ztráta ctnosti vydanou v roce 1981. 

Je-li tomu tak, že člověk je bytostně utkán z příběhů, pak nejen onen 

mravně jednající, ale i ten eticky reflektující může být sám sebou a rozumět sám 

sobě do značné míry jen díky vyprávění, jichž se stal součástí nebo vypravěčem. 

V tom případě by narativní etika nebyla nesmysl, ale přinejmenším jeden 

z legitimních přístupů k reflexi mravní problematiky. Ale přístup, který není prost 

otázek a pochyb – a četných dalších komplikací. 

V německé jazykové oblasti toto pojetí narativní etiky převládlo díky Dietmaru 

Miethovi, který se od počátku 80. let vyprofiloval na čelného odborníka nejen na 

teologickou etiku, ale postupně i na bioetiku, respektovaného nejen na univerzitách 

v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale i v různých grémiích občanských  

a politických, včetně institucí Evropské unie. 

A díky narativní teologii a narativní etice došla rehabilitace i zapomenutá kniha 

Wilhelma Schappa. Docentka etiky Karen Joisten na Gutenbergově univerzitě 

v Mainzu uspořádala nejdříve konferenci a pak v roce 2007 i vydala sborník 

věnovaný narativní etice, v níž Schappova teorie historek přišla výrazně ke slovu.14  

A Karen Joisten, nyní profesorka, založila na univerzitě centrum bádání o Wilhelmu 

Schappovi15, a letos vydala první sborník prací o něm16. Historka se tak může uzavřít 

slíbenou pointou: Syn Wilhelma Schappa Jan (nar. 1940) šel ve šlépějích otce, 

vystudoval právo a filozofii v Göttingen a působí jako profesor na univerzitě. V roce 

2004 přispěl do sborníku věnovaného Wilhelmu Schappovi vzpomínkou na otce, ale  

i kritickou reflexí jeho teorie i její další recepce a interpretace.17 

                                           
14 JOISTEN, K. Narrative Ethik. Das Gute und Böse erzählen.  
15 Viz: http://www.wilhelm-schapp-forschung.philosophie.uni-mainz.de/ 
16 JOISTEN, K. Das Denken Wilhlem Schapps.  
17 LEMBECK, K.-H. Geschichte und Geschichten. Studien zur Geschichtenphänomenologie 
Wilhelm Schapps. Würzburg, 2004. 
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Narativní etika tedy je sama sobě problémem. Je-li zpochybněn ontologický 

status subjektu, nemá-li člověk jasnou identitu, je vůbec možná nějaká morálka?  

A jestliže vyprávění je nutně epizodické, může na něm být založena ucelená etická 

soustava? 

Narativní etika je opakem kantovské etiky, spočívající v racionálně 

zváženém volním rozhodnutí, nadto zobecnitelném do univerzálního pravidla. 

Jednající člověk je podle ní něco zcela jiného než descartovský subjekt, 

spekulativně reflektující sebe sama a povznášející se tím nad ontologický status 

pouhých věcí. 

Člověk je podle Schappa do značné míry pasivním objektem, lapaným 

nějakými jinými, na něm nezávislými předivy, do nichž je tu a tam částečně 

vetkán. Není to tak – abychom zůstali u schappovské metafory –, že by si jako 

pavouk ze sebe soukal a spřádal vlákno, které ho udrží, nebo že by si z klubka 

odvíjel Ariadninu niť, která ho vyvede z bludiště k sobě. Ani tak že by si sám jako 

onen pavouk nebo jako rybář splétal sítě, do nichž by z vnějšího světa chytal to, co 

potřebuje ke svému přežití.  

Člověk je v naratologické perspektivě decentralizovaný, má rozptýlenou 

lokalizaci, jeho výskyt v čase houstne nebo řidne – podle toho, jak je momentálně 

někým pojat do svého příběhu. 

Na takovém já že má být založena mravní odpovědnost? Vždyť každá osnova 

má jiná sudidla! MacIntyre se v klíčové 15. kapitole své knihy se svým projektem 

obhájit aristotelské pojetí ctností dostává do slepé uličky ve chvíli, kdy si 

uvědomí, že identita já jako substance, na niž mají být přivěšeny akcidence ctností 

jako její statické a stabilní vlastnosti či přívlastky, je neobhajitelná – právě tváří 

v tvář prosté skutečnosti, že člověk v průběhu života prochází různými příběhy, 

v nichž sehrává rozmanité role, stává se bezděčným aktérem i vypravěčem 

historek, jež si nezvolil, ale které mu byly vnuceny okolnostmi. V takové situaci 

ztrácí individualismus smysl.18 Člověk tak musí převzít odpovědnost i za něco, co 

přímo nespáchal, ale čeho se stal součástí jako jeden z aktérů příběhu, který ovšem 

nebyl jeho příběhem. Stejně tak může být z odpovědnosti vyvázán, pokud svou 

roli zakomponoval do takového vyprávění, v němž vinu nenese. Narativní přístup 

                                           
18 MACINTYRE, A. Ztráta ctnosti, s. 256.  
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v etice jistě ocení postmodernisté. Podobá se i Fletcherově situační etice. Má něco 

společného s etikou dialogickou, komunikativní či diskursivní. V tomto smyslu je 

tedy, zdá se, velmi vhodná pro náš svět, dnešní dobu. Oproti Aristotelově snaze 

zakotvit etiku kosmicky, tedy ontologicky, metafyzicky, a oproti Kantově snaze 

zakotvit ji racionálně, narativní etika přitakává v duchu fenomenologie 

k přirozenému světu (Lebenswelt) a s Heideggerem k Dasein a Sorge, tedy 

konkrétnímu, ne abstraktnímu člověku, a k jeho pozemským starostem. Spolu 

s fenomenologií a existencialismem odmítá narativní etika platónsky 

objektivizující pojem svět a na místo substanční metafyziky zdůrazňuje ono 

Werden, dynamiku, která odpovídá běžné realitě, jak ji zakoušíme. Taková etika 

může být jen pramálo normativní, zásadová a principiální, jak jsme si navykli 

vědeckou etiku chápat. Etika, která bere vážně příběhy, do nichž je člověk 

zapředen, také používá normy, principy, zásady, ale vždy jen aktuálně a lokálně, 

ne abstraktně a obecně. 

 
Rabín zkouší žáky. Říká jim: Představ si, že bys našel na ulici peněženku a v ní tisíc 
korun.  
Co bys udělal?, ptá se prvního.  
Žák váhavě odpoví: Šel bych ji vrátit, asi na policii.  
Jsi hloupý!, poví mu rabín. Pak se zeptá druhého.  
Ten odpoví odvážněji: Já bych si ty peníze nechal.  
Jsi nemravný!, řekne mu rabín.  
Žáci chvíli zaraženě mlčí a pak se jeden osmělí a zeptá se: A co bys dělal ty, rebe?  
Rabín se zasmuší. A pak po pravdě přizná: Já nevím. To by záleželo na tom, co by 
mi v tu chvíli duch dal…  

 

Narativní etika může ale také být to, co si pod tím pojmem vybavíme 

nejsnáze: vyprávění mravokárných příběhů. Ale to je přece tak triviální – proč  

o tom vůbec mluvit?, napadne nás. 

Ano, věci se často na první pohled a zpovzdálí jeví jako banální. Jasné  

a jednoduché. Asi jako se jevily atomy na přelomu 19. a 20. století. 

Mendělejevova tabulka prvků byla přece tak přehledná a logická! Ale pak se 

podařilo atom rozbít a následně proniknout i do jeho jádra – a vynořila se nová 

hloubka, mikrokosmos, co do složitosti úměrná té vnější, makrokosmu.  

Historky a vyprávěnky zajisté kondenzují lidskou individuální i kolektivní 

zkušenost a usnadňují sdílení a tradování osvědčených vzorů chování – a taky 
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užitečných myšlenkových modelů, úspěšných strategií či nadějných vizí. Příběhy 

jsou spontánně rostoucími krystaly či konkrecemi moudrosti a pravdy, v nichž se 

dosahuje jednoty člověka a lidí, času a místa – a smyslu. Tytéž krystaly ovšem 

mohou růst také v laboratoři – spekulativního rozumu. A možná lepší – díky 

rozmanitým purifikacím a lučbám, disciplíně, intenzifikaci a sterému opakování. 

Liší se pak tyto svou sofistikovaností od oněch banálně přirozených? 

Možná je to jako rozdíl mezi případem a příběhem. Wilhelm Schapp říká, že 

případ je to, s čím se setkává právník, lékař, kněz ve zpovědnici či učitel morálky. 

Případ je jen kostra příběhu. Člověk zde ustupuje do pozadí. Dokonce bývá 

nahrazen iniciálami nebo číslem. Kauza je to, co zbude z příběhu, když se z něj 

vyabstrahují lidi. V případu se právě pokoušíme vybřednout z historky. Tradiční 

teoretická etika se ovšem přesně o to snaží – posoudit abstraktní případ obecnou 

normou.19 Podobně funguje i katolická morálně teologická kazuistika. Ale 

narativní etika chce naslouchat příběhu. A nechá jej vyprávět. Nesmírně si tím 

komplikuje situaci. Imploze komplexity vtáhne etika do vnitřního vesmíru 

příběhů, tak vzdáleného akademickým laboratorním podmínkám. V tuto chvíli 

tedy tvrdíme opak toho, co se výše jevilo jako simplifikace. Možná že banálním 

zjednodušením je právě věda, redukující dimenzi hloubky na povrch a zkoumající 

jeden průmět místo celku. 

Morálka je spontánně se rodící regulační systém upravující chování jedince 

i celé společnosti v daném kulturním a sociálním prostředí. Jedním z regulativů 

jsou i různé formy narace, jež fungují buď přímo jako pobídky či sankce, nebo 

jako nástroj tradování ověřených vzorců chování. Co do úrovně složitosti bychom 

mohli rozlišit zhruba tyto typy moralizujících narací: 

 

aforismus, bonmot, úsloví, přísloví, pareneze 

podobenství 

anekdota 

příklad, ilustrace, exemplum 

případ, kauza 

příběh, historka 

                                           
19 SCHAPP, W. In Geschichten verstrickt, s. 188. 
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bajka 

legenda 

mýtus 

 

Zcela mimo tuto řadu by asi stál zenbuddhistický kóan, který sice neslouží 

primárně k moralizování, spíše k rozbíjení klasické racionální a kauzální logiky, 

ale může rovněž vést k utváření žádoucích etických postojů. 

Nechme nyní stranou, že tyto narace jako mravní jevy mohou být předmětem 

etického zkoumání, ani se neptejme, nakolik se v nich kondenzuje  

a zprostředkovává zkušenost získaná etickou reflexí. Všimněme si celé oné druhé 

oblasti narativní etiky využívající vyprávěcích forem k normativnímu formování 

mravních postojů. 

Jak už bylo řečeno, narace, narativita se stala jedním z legitimních 

paradigmat v humanitních a společenských vědách, od historiografie přes literární 

vědu, kulturální studia až po zcela nové obory, jakou jsou třeba vizuální studia či 

studia elektronické kultury nebo postkoloniální studia.20 Narativní přístup – ať už 

jde o analýzu vyprávění nebo využití příběhů – však nachází uplatnění i velmi 

konkrétní a praktické, např. v psychoterapii21 či sociální práci22, v medicíně, resp. 

bioetice23, v etice vědy24, v pedagogice25, v náboženské výchově26, v ekologické 

výchově27, v managementu28 a v mnoha dalších oblastech. 

                                           
20 Viz např. ALDAMA, F. L. (Ed.). Analyzing World Fiction. New Horizons in Narrative 
Theory.  
21 U nás např. Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.  
Viz také jednu z prvních publikací z oboru narativní psychologie: SARBIN, T. (Ed.). Narrative 
psychology – the storied nature of human conduct.  
FREEDMAN, J., COMBS, G. Narativní psychoterapie.  
Za mnohé z praktických a populárních publikací: PESSESCHKIAN, N. Kupec a papoušek. Využití 
orientálních příběhů v psychoterapii. BURNS, G. W. 101 Healing Stories for Kids and Teens. 
Using Metaphors in Therapy.  
22 V roce 2012 byla i u nás otevřena pobočka Mezinárodní narativní akademie, školící terapeuty  
a sociální pracovníky ve čtyřletém vzdělávacím programu: http://www.isz-mc.cz Viz rovněž: 
narativ.cz  
23 Přehledová studie viz např.: HAKER, H. Narrative Bioethik. Ethik des biomedizinisches 
Erzählen. In: JOISTEN, K. Das Denken Wilhelm Schapps, s. 253-271. Také např.: MARCUM, 
J. A. Humanizing Modern Medicine. Zejména kapitoly 6.2.4, 8, 9.3 a 10.3. 
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Narativní přístup je v těchto, ale i dalších disciplinách protiváhou toho, 

čemu se dříve říkalo pozitivismus (exaktnost, empirie…) a čemu se dnes říká 

evidence-based science (věda založená na důkazech), případně co se označuje 

jednoduše jen jako science (na rozdíl od social sciences, a ovšem humanities 

někde na úplně opačném konci… ). 

Může jít o studium kolujících historek (např. tzv. urban legends – 

městských legend), podněcování pacientů či klientů, aby se snažili zformovat svůj 

životní příběh, který může mít význam pro anamnézu a diagnózu. Může jít  

o detailní analýzu vyprávění – rozlišení času, struktury, jazykových prostředků, 

osob atd. – s cílem získat informace, jež při vhodné interpretaci poskytnou jiný 

obraz reality než klasické empirické zkoumání. Jindy jde naopak o aktivní snahu 

formulovat osobní příběh či firemní historii, což může mít dopad na kariéru či 

identifikaci zaměstnanců s firmou. 

Narativní metody užité ve výchově jsou alternativou k výchově ke kritickému 

myšlení a kritickému čtení, logickému uvažování a na empirii založenému 

odbornému bádání. 

                                           
24 POLKINGHORNE, D. Narrative Knowing and the Human Sciences.  
25 PESSESCHKIAN, N. Příběhy jako klíč k dětské duši. 
PIRKL, F., BADEGRUBER, B. Příběhy pomáhají s problémy. 
26 U nás k této problematice dospívá přes výchovu k citlivosti vůči obrazům, metaforám  
a symbolům Ludmila Muchová: MUCHOVÁ, L. Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do 
světa symbolů. Zejména kapitoly 4.1 a 6.  
27 Viz přehledovou studii: HÜBNER, D. Ökologische Ethik und narrative Ethik. In: JOISTEN, K. 
Narrative Ethik. Das Gute und Böse erzählen.  
U nás viz např.: Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – ekonaratoložka (UK Praha).  
Praktické publikace jsou např.: CARTER, F. Škola malého stromu.  
DEJMALOVÁ, K., PETERKA, J. Ekologická čítanka. Pozdě na budoucnost?. Sborník 
literárních textů ilustrujících problematiku životního prostředí. Schváleno MŠMT jako učebnice 
pro 9. roč. ZŠ a pro SŠ. 
28 NEUHAUSER, Peg C. Corporate legends and lore: The power of Storytelling as  
a management tool. 
GABRIEL, Y. Storytelling in organizations: Facts, fictions, and fantasies. 
KELLETT, P. M.; DALTON, D. G. Managing conflict in a negotiated world: A narrative 
approach to achieving dialogue and change. 
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Pacient (klient) bude zajisté rád, vyslechne-li si lékař jeho vyprávění, jímž se 

snaží postihnout své subjektivní potíže. Ale sotva by byl rád, kdyby jej pak lékař 

léčil jen na základě historek, takto od pacientů posbíraných. Naproti tomu opět 

bude rád, uslyší-li od někoho ze zdravotnického personálu do smysluplného 

příběhu shrnuté vyprávění o tom, co se s ním v nemoci vlastně děje, v čem spočívá 

terapie a jaké jsou jeho osobní vyhlídky. 

Pohádka Hrnečku, vař!, příběh o Golemovi, arabeska o džinovi z láhve, 

Goethova báseň Čarodějův učeň či Frankenstein Mary Shelleyové jsou různé 

ozvěny téhož dávného prométheovského mýtu, možná jen báchorky, v lepším 

případě bajky, nad jakými vědci jen mávnou rukou. Ale jejich poselství je stále 

stejné a neméně naléhavé. Nedají-li vědci na jejich varování, veřejnost na ně slyší. 

Výzkumníci se ptali diváků, kteří odcházeli z kina, kde shlédli Spielbergův Jurský 

park, zda věří, že něco takového by se mohlo stát. Ukázalo se, že naprostá většina 

lidí jednak není schopna rozlišit realitu od fikce, a jednak předpokládá, že vědci by 

ve svém badatelském zápalu určitě přestali brát opatrný ohled na to, co mohou 

rozpoutat. Michael Crichton, autor literární předlohy Jurského parku – dalšího 

pokračování výše zmíněných bajek – byl ovšem lékař a antropolog a své úvahy  

o etice vědy měl velmi dobře racionálně podložené, ale protože věděl, že vědci by 

je nevzali vážně, rozhodl se zapůsobit na veřejnost prostřednictvím literárních 

fikcí. Jak se ukázalo, mnohem účinněji. 

Tyto příklady dokládající jedinečnou nezastupitelnost narativních přístupů 

ovšem není radno přeceňovat. Postmodernisté, svedeni Lyotardem, rádi pracují 

s metaforou narací – velkých a malých příběhů. Je otázka, zda je možno právem 

označit velké ideologické soustavy za metanarativní mýty – pohádku  

o demokracii, pohádku o vědě, pohádku o rozumu… 29 Prospěje něčemu, 

označíme-li třeba sýčkování Římského klubu za naraci? Je adekvátní říct, že 

zprávy o ničení životního prostředí, vymírání druhů, globálním oteplování nejsou 

nic než příběhy, narace, rodící se v hlavách lidí s bujnou fantazií? 

Jednou ve jménu diskursu odmítneme příběh, vyčítajíce mu, že je pouhým 

mýtem. Jindy v opačném gardu označíme i diskurs za naraci a radostně se oddáme 

bezstarostným jazykovým hrám. 

                                           
29 LYOTARD, J.-F. O postmodernismu, s. 119–124. 
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Tato závěrečná moralitka měla naznačit, že nejen narativní etika je sama 

v sobě problematická, ale že i samo užití narativních přístupů ve vědách  

i aplikovaných disciplinách vzbuzuje oprávněné etické otázky a vyžaduje 

odpovědné vyvažování narace jinými legitimními metodami. 

Při zachování této opatrnosti je však možno připustit, že narativní přístup má 

napříč obory a disciplínami tu výhodu, že má velmi blízko k etice, že ctí člověka 

v jeho celistvosti, má smysl pro rámcový étos jeho postojů a je-li užíván 

s odpovědným agogickým úsilím, působí výchovně, nápravně, útěšně – a snad  

i spásně. To je dobrý pokyn pro hermeneutiku, aby nezapomínala na přímo 

biologickou predispozici člověka k příběhům a také na etický interpretační klíč. 

Je ale opravdu i dnešní člověk nakloněn příběhům? Kdysi přivádělo 

vyprávění k vytržení – z času i místa. Příběh fascinoval a obracel tok dění proti 

směru smrti (Šeherezáda!). Až potud jako by všechno dávalo Schappovi za 

pravdu. Ale v postmoderní situaci ztrácí tato antropologická konstanta 

samozřejmost, říká Thomas Rolf.30 Subjekty odvozují svou identitu méně 

z narativně strukturované biografie a volí raději takové formy subjektivní  

i intersubjektivní praxe, které jsou resistentní vůči jakémukoli zapletení. Ano, 

flexibilní člověk v postmoderních societách ztrácí vazby a místo na příběhy 

spoléhá na zážitky. Zcela nové technické prostředky komunikace způsobily, že 

žijeme ve světě multimediálních reprezentací skutečnosti a i subjekty se artikulují 

multimediálně, nikoli jednosměrně orálně, verbálně či literárně. Dokonce  

i koncept tělesné přítomnosti a bezprostřední smyslové zkušenosti ustupuje do 

pozadí a je nahrazován abstraktními konstrukty aisthetických reprezentací. 

Přítomnost je autoreferenčním znakovým prostorem, v němž tradiční formy 

reprezentace ustupují masivním hyperreprezentativním semiotickým konstruktům. 

V prostředí, kde komunikační technologie převládly nad vztahy mezi lidmi, se 

příběhům nedaří. Může se člověk na internetu – navzdory jeho metafoře sítě – 

nechat zaplést do historek? Esemeskou je sotva možno něco vyprávět. I když se za 

současné situace zdá, že klasická narace mizí a je nahrazena mnohomluvným  

                                           
30 ROLF, T. „Die Geschichte steht für den Mann“. Ethische Aspekte der narrativen 
Repräsentation. In: JOISTEN, K. Narrative Ethik. Das Gute und Böse erzählen, s. 165. 
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a bezvýznamným tlacháním – Gerede (Martin Heidegger), mnohé svědčí  

o neutuchající existenciální touze člověka po příbězích.31 

Thomas Rolf se domnívá, že symptomem této touhy je záplava autobiografií 

sepisovaných osobnostmi veřejného života. Ze střípků jejich každodenní mediální 

přítomnosti poskládaná mozaika neposkytuje dostatečnou soudržnost a kontinuitu. 

Má-li osoba být osobou, musí vylíčit, jak to doopravdy bylo, ne jak se to zrcadlí 

v klipovitě fragmentarizovaném kaleidoskopu médií. Člověk potřebuje 

autobiografický příběh. Příběh zastupuje člověka. 

Na závěr, snad aby se narativní kupole sklenula mezi začátkem a koncem, 

opět příběh. Tentokrát příběh o příběhu – jako antropologické konstantě. 

Vyprávěl jej Gregory Bateson, biolog a antropolog, a v roce 1972 jej umístil 

do úvodu své knihy Steps to an ecology of mind (česky jako Mysl a příroda):32 

Jeden člověk se chtěl něco dozvědět o myšlení. I položil tedy tuto otázku 

tehdy nejlepšímu a největšímu počítači. Myslíš, že budeš někdy myslet jako 

člověk? Počítač chvíli pracoval, blikal a vrčel – a pak vytiskl odpověď. Člověk se 

na ni vrhl – a tam bylo velkými písmeny napsáno: To mi připomnělo historku…  

Summary 

In 1953 German phenomenologist Wilhelm Schapp published his book In Geschichten 
verstrickt (Entangled in Stories). He claims that man is essentially constituted by stories. Man´s 
being is not substantial but episodic. The book remained unnoticed. After 1970 was born  
a narratology as a new paradigm of humanities and social studies. Schapp´s theory was found by 
two German theologians who have realised narrative turn in theology in that time. It was  
a narrative theology who was instrumental in establishing of narrative ethics in the seventies. 
Narrative ethics is itself controversial because storytelling is contrary to scientific discourse. On 
the other hand stories as anthropological constant can discover in a human nature more than 
scientific research. Also in the applied sciences can stories find its use but it must be used only 
as an alternative of other approaches. In recent time in Germany is Schapp´s theory of stories 
new employed by experts in the field of narrative ethics.  

 

                                           
31 ROLF, T. „Die Geschichte steht für den Mann“. Ethische Aspekte der narrativen 
Repräsentation. In: JOISTEN, Karen. Narrative Ethik. Das Gute und Böse erzählen, s. 166. 
32 BATESON, G. Mysl a příroda: Nezbytná jednota. 
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Neboť k ničemu nám nejsou výrazy a slova, ale jeho (evangelia) smysl. Proto 

tam, kde se řečtina a slovanština spolu shodovaly, užili jsme za slovo téhož 

výrazu; tam, kde slovo bylo buď delší (nebo) ztrácelo smysl, jsme se pak drželi 

smyslu a vyjádřili jsme (je) jiným výrazem. Neboť nemůže se vždy stejně 

vyjadřovat řecký jazyk, když je pře(kládán do jiného jazyka, a v každém jazyku, 

když je překládán), mnohdy se stává, (že slovo) v jednom jazyku krásné, v druhém 

(jím není), a co v jiném je strašné, (v druhém nikoli); co v jednom značí věc hlavní, 

to v druhém (nikoli). … Proto jsme se někdy vzdali (slova) přesného a dosadili 

jsme tam smysl (přesný), který má tutéž platnost. Neboť překládáme kvůli 

srozumitelnosti (evangelního) výkladu, a ne kvůli přesnosti výrazů…1 

                                           
1Konstantin-Cyril, Předmluva k slovanskému překladu Evangeliáře.  
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Uvedená slova pocházejí z předmluvy Konstantina Cyrila k jeho překladu 

evangelia. Ačkoli pocházejí z dob vzdálených, najdeme v nich nejen popis 

makrostrategie překladu určitého religiózního textu, ale i implicitní obhajobu 

volby určitých překladatelských zásad. Zásad, jež odrážejí rovněž odvěkou opozici 

mezi věrností a volností v překladatelském přístupu. Zmíněná opozice se 

v dějinách překladu objevuje již od samých prvopočátků a uplatňuje se i při 

překladu námi zkoumaného náboženského textu. Cílem našeho příspěvku pak je 

představit hermeneutiku jako překladatelskou metodu, a to v konfrontací se 

zdánlivě protichůdnou teorií skoposu. Obě tyto metody byly vybrány proto, že se 

uplatňují při překladu námi zde prezentovaného materiálu, a to textu Sv. liturgie 

Jana Zlatoústého (v textu dále označené jako Chrysostomova liturgie).2 V této 

studii3 reflektujeme náš dlouhodobý výzkum překladů Chrysostomovy liturgie do 

češtiny. Analyzovali jsme deset českých překladů Chrysostomovy liturgie z let 

1885–2008 s přihlédnutím k překladatelské produkci německojazyčné v této 

oblasti. V tomto příspěvku budeme pracovat se třemi pravoslavnými překlady 

našeho korpusu. Prvním z nich je překlad Čestmíra Kráčmara z roku 1927 (v textu 

dále jako Kráčmar), dále překlad biskupa Gorazda z roku 1934, a nakonec překlad 

Marka Krupici a Jiřího Stránského z roku 2008. Překlady představují jakýsi 

reprezentativní průřez českou pravoslavnou translatorickou produkcí v oblasti 

překladu východní liturgie. Kráčmarův překlad představuje překlad 

s průkopnickými rysy, Gorazdův kanonizovanou a etablovanou verzi překladu  

a Krupicův a Stránského překlad pak novátorský počin.  

Před samotným výkladem o hermeneutice v kontextu teorie překladu 

předesíláme, že překladem rozumíme v souladu s Hrdlička (HRDLIČKA 1991)4 

                                           
2 Chrysostomova liturgie je hlavní bohoslužbou východních církví. Za jejího autora je 
považován konstantinopolský arcibiskup Jan Zlatoústý (347–407). Skládá se ze tří částí: 
proskomidie (přípravy), liturgie katechumenů a liturgie věřících. Originálními jazyky, z nichž se 
tento text překládal, byla řečtina a církevní slovanština. 
3 Tato studie je součástí naší chystané habilitační práce na téma překladu liturgického textu 
v kontextu teorie skoposu. 
4 Jsme si samozřejmě vědomi, že o překladu v obecném smyslu a s jednoznačným ekvivalentem 
lze mluvit pouze u „čistě pojmového významu, např. u odborné terminologie“, srov. LEVÝ 
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reprodukčně-modifikační akt, přičemž modifikace představuje různé posuny 

vyvolané přechodem originálu do jiné komunikační situace. Přibližování se 

originálu nebo oddalování se od předlohy jsou dvě základní možnosti, s nimiž 

překladatel pracuje. Jediný „absolutní“ překlad neexistuje, různá řešení jsou 

důkazem existence invariantní složky originálu a výsledkem proměnlivosti 

překladatelských metod i literárních požadavků příslušných epoch. V tomto smyslu 

je pak překlad chápán jako varianta v poměru k invariantu, tj. originálu. 

Vycházíme přitom z teze principiální přeložitelnosti,5 kterou spolu  

s Wernerem Kollerem (Lipská škola, teorie ekvivalence) pojímáme jako 

přeložitelnost relativní (SNELL-HORNBY 2006).6  

Jak známo, již samotný vývoj teorie překladu a jeho dějiny úzce souvisí 

s vývojem překladatelské produkce náboženského textu. Jedním z nejstarších 

dochovaných překladů v židovsko-křesťanském kontextu je například překlad 

Starého zákona z hebrejštiny do řečtiny, tzv. Septuaginta z doby Ptolemaia II., 

nebo Jeronýmova Vulgáta, překlad Starého zákona do latiny (394–406).7 Dalším 

významným počinem pak byla například překladatelská produkce Konstantina  

a Metoděje, spojená i s formulováním teoretických zásad, blížících se zásadám 

Jeronýmovým a vycházejících z antické rétoriky (srov. GROMOVÁ, 2009, 11). 

                                           
1983, 83. K témuž viz také např. GROMOVÁ 2009, s. 25. 
5 Z podobných východisek pramení například názor W. Humboldta o nepřeložitelnosti (k tomu 
více viz M. Hrdlička 1995). Nepřeložitelnost podpořila v první polovině dvacátého století 
hypotéza Sapira a Whorfa: kvůli strukturálním rozdílům v jazycích a gramatikách vedou tyto 
gramatiky k jinému výkladu světa a okolností, jež se na první pohled (ve dvou jazycích) jeví 
jako stejné. U těchto odlišných „výkladů světa“ se nejedná o ekvivalenci, nýbrž o různé nazírání 
světa. Ve 20. století zastával tuto tezi například L. Weisgerber (srov. SNELL-HORNBY 2006). 
Ze všech těchto tezí pak vyplývá teze principiální nepřeložitelnosti. Tedy, překlad je 
z praktických důvodů nutný, ale originálu se pouze blíží. 
6 S přeložitelností souvisí dále také strukturalismus. Zastánci funkčního překladu tvrdí, že 
přeložitelnost musí být možná již proto, že FUNKCE textu může být převedena do jiného 
jazyka, ačkoli jazykové systémy výchozího a cílového jazyka mohou být rozdílné. Tyto postoje 
zastávala již Mathesiova teorie „jazykového klíče“. Strukturalismus zde uvádíme záměrně, a to 
kvůli vazbě zakladatele československé teorie překladu, Jiřího Levého, na tuto teorii. 
Strukturalismem se však inspiroval například také teoretik překladu Bible, E. Nida.  
7 Jeroným překládal podle smyslu a smysl měl přednost nad formou, ačkoli i tu považoval za 
důležitou (GROMOVÁ, 2009, op. cit.). 
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Pozdějším, stejně významným překladem, opět spojeným i s teoretickým spisem 

translátora, je pak Lutherův překlad Bible a teoretický spis Sendbrief vom 

Dolmetschen, kde se Luther dovolává rovněž obsahu a všeobecné srozumitelnosti 

cílového textu. Ačkoli se zdá, že se myšlenka srozumitelnosti překladu prolínala 

v průběhu dějin překladu (náboženského textu) jako příslovečná červená nit, 

nebylo tomu vždy tak. Například Lutherovy teze vstupují v německojazyčném 

prostředí do klimatu, kde se mezi renesančními překladateli, jakými byli například 

Nikolas Wyle, Heinrich Steinhöwel nebo Albrecht von Eyb, vedly spory  

o překladovou věrnost a volnost.  

Při překladu náboženského textu pak není možné opomenout metodu, jež se pro 

jeho výklad a převod uplatňovala již po staletí, hermeneutiku, jejíž prvopočátky 

můžeme najít již ve zmíněném Lutherově Sendbrief vom Dolmetschen a kterou 

rozvinulo především bádání F. D. E. Schleiermachera (srov. SZONDI 1975)  

a v novější době například H. G. Gadamera (Gadamer 2009). Právě hermeneutický 

postup tak jak jej známe, tedy ve smyslu předběžného porozumění textu, hledání 

spolehlivého původního textu, objasňování a oprav sporných míst a dále shromáždění 

všech dostupných informací o daném textu, se jeví jako nejvhodnější jak pro 

interpretaci literárního (srov. Mikulášek 2004) či religiózního textu, tak pro jeho 

překlad, tudíž byl mnohokrát uplatňován (srov. SLIVKA 2011, TRSTENSKÝ 2011). 

V této souvislosti je třeba poznamenat, že sám Schleiermacher byl aktivním 

překladatelem filozofických textů, například Platóna (srov. PELÁN 2010, 21),  

a napsal i explicitní teoretický spis věnovaný překladu (srov. SNELL-HORNBY, 

op. cit.). Nicméně hermeneutické pojetí v translatologii konkrétně uplatnil až Fritz 

Paepcke. Domníval se, že překlad nespočívá pouze v převedení textu v určité 

jazykové podobě do podoby jiné, zatímco překladatel uplatňuje určité zásady. 

Překládání musí spočívat na důvěře v to, že překlad je jednou z aktivit, které 

člověk dělá ze zkušenosti a tato zkušenost pak činnost ovlivňuje.8 V centru zájmu 

by pak měla být otázka po procesech porozumění na straně překladatele jako 

individua. Překladatel by měl podle Paepckeho především rozumět textům 

(SNELL-HORNBY 2006, op. cit.). Texty pak nemusí být homogenní, ale obsahují 

mnoho rozličných elementů a funkcí na úrovni jazykového znaku. Tento 

                                           
8 V němčině se užívá pojmu erfahrungsbestimmte Aktivität. 
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heterogenní charakter textů označuje Paepcke slovem multiperspektivita 

(Multiperspektivität). Text pak nelze pochopit tak, že známe pouze význam dílčích 

slov. Text má svou nezaměnitelnou „individualitu“. 

Překlad se podle teorie hermeneutiky realizuje jako akt kreativní (mluví se 

dokonce o hře), přičemž je důležitá aplikace textů vzhledem k čtenáři a kultuře. 

Tento akt je ze strany překladatele (nebo by měl být) brán zodpovědně… Výchozí 

a cílový text pak mají tvořit jeden celek. Soustřeďme se nyní na tři nejdůležitější 

oblasti, jimiž se hermeneutika zabývá, právě se zřetelem na překlad náboženského 

textu. Jedná se  

1) o vztah k jazyku (překlad a komunikace)  

2) vztah k originálu  

3) vztah k paralelním textům a pramenům.  

Zmíněné tři oblasti se povětšinou prolínají. 

Ad 1)  

Podle známé Schleiermacherovy maximy se všude tam, kde se do kontaktu 

(komunikace) dostává vlastní a „cizí“ řeč, je potřeba hermeneutické komunikace 

jako poslední instance, pokud jde o jakékoli potvrzení smyslu a pravdy. 

Porozumění je dále třeba chápat jako dialektický proces učení. Pokud jde o jazyk, 

vytváří Schleiermacher svůj vlastní koncept, jak zacházet s texty: koncept analýzy 

a interpretace.9 Obě dvě se musí vzájemně upravovat a doplňovat. Další 

Schleiermacherova zásada (zmíněný hermeneutický kruh), kterou pak 

v translatologii uplatnil Fritz Paepcke, je následující: Celek je pochopitelný 

z jednotlivosti a jednotlivost jen z celku (tedy jedná se o tzv. výkladový kruh). 

Paepcke toto aplikuje na vztah mezi slovy a textem – celkový obsah textu má 

přednost před dílčími lexémy a svoboda překladu (recepce, Paepcke užívá 

německého slova Wiedergabe) není vidět v tom, že by originál a překlad byly 

identické. Ukazuje se však v přesnosti. Před analýzou je samozřejmě nutné 

porozumění, které vede k metodickému přemýšlení.  

Hans Georg Gadamer míní, že hermeneutický fenomén je potřeba nazírat 

                                           
9 Tento postup je možno uplatnit například při textové analýze u překladu. 
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podle modelu rozhovoru (pozn. časová – tyto teze jsou z roku 1960). S textem, 

který je čtenáři nejdříve cizí, je třeba vstoupit do dialogu. Čtenář (interpret) má in 

implicite klást textu otázky a text má pak tyto otázky následně zodpovědět. 

K otázkám je ale nutná určitá presupozice porozumění, tedy tzv. 

„předporozumění“.10 Díky tomuto postupu (Gadamer užívá pojmu 

Horizontverschmelzung) potom text přestává být cizím (GADAMER 2009, 
SNELL-HORNBY, op. cit.). 

Při překladu jakéhokoli teologického textu a zvláště pak při překladu 

liturgického textu, který se chápe jako „teologická výpověď“, je žádoucí patřičná 

teologická interpretace, jinak dochází ke ztrátám, posunům, či dokonce chybám. 

Strach ze ztráty či posunu informací ostatně vedl k rozmanité interpretaci 

překladatelské produkce v náboženském kontextu, např. zákazu překladu Koránu, 

případně překladu židovských náboženských textů pouze pro vlastní potřebu atd. 

Z historie a dějin kultury můžeme vysledovat mnoho známých ztrát a posunů, např. 

příběh o „rohatém Mojžíšovi“, jemuž ve skutečnosti „pouze“ zářila tvář. 
Z Třeštíkovy práce Vznik Velké Moravy se dále dozvíme o sporu Konstantina11 

s latiníky, kde se objevovalo tvrzení o tom, že „vrah za pokání nesmí pít ze skleněné 

číše, ale pouze z dřevěné“ (TŘEŠTÍK 2010, 181). Toto tvrzení, jež nám na první 

pohled může připadat poněkud překvapivé, má však poněkud prozaičtější 

vysvětlení. Podle Vašici však nedochází12 k zabití člověka a současný výklad byl 

podmíněn chybou při přepisu (a následně překladu do dalších jazyků) s tím, že 

nešlo o zabití člověka (ve zkratce pod titlou čka), ale čápa (pod titlou štka), který 

byl ve své době tabuizovaným zvířetem.13 Možnost ztrát a posunů byla pro 

teologický text nepředstavitelná a často s sebou nesla i možnost chybného/odlišného 

výkladu (hereze). Proto například už v době zmíněné cyrilometodějské misie 

existovaly snahy o omezení sakrálních jazyků na tři základní (vzpomeňme opět na 

Život Konstantinův a tam zmíněnou „trojjazyčnou herezi“). Ta se zdá být v očích 

současníků leckdy překonaná, nicméně nezapomeňme na fakt, že např. 

                                           
10 V němčině je užito pojmu Vorverständnis. 
11 Podle Života Konstantinova, citováno dle VAŠICA 1966, 225. 
12 Srov. VAŠICA 1966, op. cit., ZLESÁK 2008, 18. U Třeštíka se nicméně jedná o vraha. 
13 Trest za zabití čápa vykládá Vašica jako vliv bogomilského učení. (srov, VAŠICA 1966, op. 
cit., ZLESÁK 2008, op. cit.).  
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v katolickém prostředí se do II. vatikánského koncilu sloužilo takřka výhradně 

v latině a ve východních oblastech světa Slavia orthodoxa se začalo s překlady do 

národních jazyků ve větší míře až během 20. století atd. 

Potřeba výkladu je nutná i v současné době, a to zejména pokud se 

překladatel ve výchozím jazyce setkává s nesrozumitelným slovem nebo slovním 

spojením. Do této skupiny patří syntagma dorynosima činmi, církevněslovanský 

hybridní tvar, jehož překlad může působit potíže. Ekvivalenty za toto syntagma 

pak ukazují jasně volbu translátora mezi doslovným a volnějším překladem 

(zachováním přísně odborného charakteru a srozumitelností). Syntagma je 

součástí tzv. Cherubínské písně.14 Tento text je považován za jednu 

z nejnáročnějších částí Chrysostomovy liturgie, a to nejen pro překladatele.15 

Obsahuje „zhutnění mnoha brilantních formulací pocházejících z (či alespoň 

odrážejících realitu) první poloviny prvního tisíciletí“ (Bugel, op. cit., 208).  

 
Iže Cheruvimy tajno obrazujúšče, i životvorjaščej Trojci trisvjatuju piseň prinosjašče, 

vsjakuju nyní žitelskuju otveržim pečal. 
(…) jako da Carja vsich podemlúšče16 Anhelskymi nevidimo dorynosima činmi.  

 
Cherubínská píseň je hymnický text a obsahuje tak řadu stylistických figur  

a tropů, jako například už zmíněnou metaforu na kopích neseného (dorynosima 

činmi), dále se tam objevují epiteta konstans jako životodárné Trojici (životvorjaščej 

Trojci) nebo trojsvatou píseň (trisvjatuju piseň). Text však obsahuje i teologické 

termíny jako například cherubíni, andělé nebo Svatá Trojice či trojsvatá píseň. 

Překladatel pak musí být obeznámen nejen s teologickou realitou, ale znát také 

textové vzorce, typické pro beletristický funkční styl.17 Syntagma dorynosima činmi 

(v řečtině doryforumenos) odkazuje na dávnou byzantskou reálii,18 kdy vojevůdce či 

vládce byl nesen ve stoje na štítě, který spočíval na zdvižených kopích vojska. Štefan 

                                           
14 Podrobnější výklad k tomuto textu srov. ŠVAGROVSKÝ 1999, s. 49. 
15 V tomto příspěvku se nezaměřujeme na komplexní analýzu celého textu, nýbrž pouze na 
vybrané jevy. 
16 Velmi častá je i varianta podimem. 
17 K tomu JETTMAROVÁ 1995, s. 25–31. 
18 Walerian Bugel (BUGEL 2010, s. 208) ji označuje dokonce jako antickou. 
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Švagrovský uvádí za toto syntagma dvojí možnost převodu, a to buď jako: nosený vo 

víťazosláve nebo sprevádzaný (ŠVAGROVSKÝ 1999, s. 49).  
 
Krá čmar (KRÁČMAR 1927, s. 42 a 44): 
Cherubíny tajemně představujíce a oživující Trojici, trojsvatou píseň pějíce, všechny nyní 

světské odložme péče. 
(…) a Abychom přijali Krále všech, andělskými řády neviditelně se slávou provázeného. 
 
Gorazd (1934, s. 178–179): Cherubíny tajemně představujíce i životodárné Trojici 

trojsvatou píseň pějíce, všichni nyní světské odložme péče. 
(…) abychom přijali krále všech, andělskými řády neviditelně se slávou provázeného. 
 
Krupica/Stránský (KRUPICA/STRÁNSKÝ 2008, s. 55): Nyní, když Cherubíny tajemně 

představujeme a životodárné Trojici trojsvatou píseň zpíváme, odložme všechny světské starosti. 
(…) abychom přijali Krále veškerenstva, andělskými třídami neviditelně provázeného. 

Aleluja, aleluja, aleluja. 
 

U starších překladů Kráčmara a Gorazda najdeme identickou variantu: se slávou 

provázeného, jež obsahuje navíc také aliteraci. U Krupici a Stránského se objevuje 

pouze provázeného, slavnostní charakter se objevuje pouze implicitně. Důvodem 

výpustky byla u Krupicova a Stránského překladu zřejmě snaha o stručnost  

a srozumitelnost, jež je patrná na syntaktické rovině textu jako celku ve srovnání 

s překladem Kráčmarovým a Gorazdovým. Důležitou roli mohly sehrát také důvody 

rytmické.19 Je zřejmé, že všechny pravoslavné překlady uvádějí u syntagmatu 

dorynosima činmi přenesený význam, nikoli doslovný.20 Walerian Bugel tak ve své 

interpretaci Krupicova/Stránského překladu presuponuje na straně translátorů 

neznalost antických reálií, neboť znalost těchto reálií se podle něj neslučuje s volbou 

                                           
19 Oproti starším překladům byla nahrazena starší dvojslabičná varianta řády synonymní, 
nicméně trojslabičnou variantou třídami. 
20 Doslovná varianta se nicméně objevuje v řeckokatolickém překladu Vojtěcha Tkadlčíka ze 
šedesátých let: My, kteří tajemně představujeme cherubíny a životodárné Trojici prozpěvujeme 
trojsvatou píseň, všelikou světskou starost nyní odložme. Abychom /mohli/ uvítati Krále 
veškerenstva, neviditelně neseného na kopích andělů. V pozdějších verzích téhož překladu (90. 
léta) se však tato varianta neobjevuje: My, kteří tajemně představujeme cherubíny a životodárné 
Trojici zpíváme trojsvatou píseň, odložme nyní všechny světské starosti, abychom přivítali Krále 
vesmíru, neviditelně neseného andělskými sbory ve vítězoslávě (HRDINOVÁ 2010, s. 53–64). 
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ekvivalentu provázet. Podle našeho názoru se v případě ekvivalentu provázet 

v překladu Marka Krupici a Jiřího Stránského jednalo o vědomou volbu 

zdůvodněnou jak textovou tradicí, tak libozvučností, případně srozumitelností pro 

současného českého recipienta. „Domníváme se, že námi již vzpomenutý běžný 

recipient a návštěvník pravoslavné bohoslužby (leckdy cizinec) není tyto relace 

schopen posoudit a že může kvitovat s povděkem srozumitelné slovo při liturgii“ 

(HRDINOVÁ, 2012, op. cit.). Mnohé lexémy „bez patřičných kontextů a v intenci 

kontextů jiných mohou být vnímány jako synonyma,21 Domníváme se rovněž, že 

v souladu s poznatky současné teorie překladu není možné vycházet pouze 

z doslovného překladu coby absolutní normy pro veškerou kritiku jakéhokoli 

translátu.22 Překladatel však samozřejmě musí být znalý „textových vzorců 

konvencionalizovaných typů textu“ (JETTMAROVÁ 1995, s. 29–30) a měl by 

„nahradit konvenci konvencí, pokud jiné faktory nevyžadují stylistický posun“ 

(Jettmarová 1995, op. cit.). Věnujeme-li pozornost opět lexému kopí a případnému 

doslovnému překladu23, pak je třeba konstatovat následující. Pro informovaného 

recipienta doslovný překlad evokuje sváteční charakter události. Vzhledem 

k tomu, že daná reálie není v obecném povědomí známá, právě tento význam se 

ztrácí. Doslovný překlad na kopích neseného pak může vést spíše k novým 

nejasnostem. Jako vhodné překladatelské řešení se v tomto případě jeví převod 

smyslu, tedy naznačení slavnostního charakteru průvodu. 

Pozornost si dále v textu „Cherubínské písně“ zaslouží i sloveso zobrazovati 

(v řečtině eikonizein), jež se objevuje podle Švagrovského u slovenských překladů 

opět ve dvou variantách, a to jako zobrazovať a predstavovať. Slovo zobrazovat 

pak Švagrovský považuje za vhodnější ekvivalent, protože vystihuje řecký 

originál. Podobně i Walerian Bugel (BUGEL 2010, op. cit., s. 208) považuje slovo 

obraz za teologicky „klíčové“ pro Cherubínskou píseň. Ekvivalent představovat 

                                           
21 Jsme si vědomi, že toto tvrzení by si zasluhovalo podložení například dotazníkovým 
výzkumem mezi návštěvníky konkrétních bohoslužeb. Protože se překladem liturgického textu 
dlouhodobě odborně zabýváme, jsme ochotni podobný výzkum provést a vyhodnotit. 
22 Srov. k tomu např. pojetí tzv. konstitutivního posunu, který je chápán jako funkční  
a odůvodnitelný systémy výchozího a cílového jazyka a v neposlední řadě i funkcí výchozího  
a cílového textu, srov. HRDLIČKA 2005, s. 38 nebo POPOVIČ 1983, s. 197.  
23 Ten implicitně požaduje například Walerian Bugel (BUGEL 2010, op. cit.). 
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podle něj znamená (negativní) posun, neboť mění význam textu od zobrazování  

k „nástupnictví“. Ekvivalent představovat se nicméně u českých pravoslavných 

překladů vžil, podobně jako varianta darstellen (= představovat) u překladů 

německých; varianta abbilden (= zobrazit) se jeví jako méně častá.24  
Interpretaci si však nežádají pouze slova nesrozumitelná, ale i lexémy 

zdánlivě zcela srozumitelné, pouze použité v přeneseném významu. Jako příklady 

uveďme lexémy kopí a beránek. Kopí (svaté kopí) ve skutečnosti znamená 

liturgický nůž určitého tvaru. Tento nůž se uplatňuje zejména v první části 

Chrysostomovy liturgie, při tzv. proskomidii, tedy přípravě obětních darů. Jako 

beránek (srov. csl. agnec a řecké amnos) se pak označuje svatý chléb určitého 

vzhledu a charakteru, který se při proskomidii patřičným způsobem krájí a chystá 

tak pro další liturgické použití.  
 
Kráčmar (KRÁČMAR 1927, s. 11): Nato vezme kněz levou rukou nejlepší chléb, 

prosforu,25 pravou rukou pak svaté kopí a čině jim třikráte na povrchu pečeti chleba (beránka) 
kříž, praví: Na památku Pána a Boha i Spasitele Ježíše Krista (třikrát): 

A hned zarazí svaté kopí v pravou stranu pečeti (beránka) a krájeje dí… 
 

V Kráčmarově překladu, který po vzoru průkopnického překladu Rankova 

usiluje o vysvětlení specifických pravoslavných termínů za pomocí ponejvíce 

katolických funkčních ekvivalentů nebo opisu, je tak opisem vysvětlen termín 

beránek. Syntagma svaté kopí však nikoli. Rovněž i na dalších místech, kde se tento 

nůž objevuje, je označován vždy pouze syntagmatem svaté kopí (např. s. 12: Kněz 

pak zaraziv svaté kopí šikmo z pravé strany v prosforu, vyjme beránka řka… nebo na 

straně 13: I obrátí sv. chléb křížem nahoru a zatkne svaté kopí v pravou stranu). 

Protože v Gorazdově překladu se proskomidie neobjevuje, přejdeme nyní 

k překladu Krupici/Stránského. Tam je na straně 15 stejná scéna jako  

u Kráčmara popsána takto: Kněz bere do levé ruky nejlepší prosforu, do pravé 

kopí, kterým ji třikrát znamená, a říká: Na památku našeho Pána, Boha  

a Spasitele, Ježíše Krista. Poté hned zarazí kopí z pravé strany pečeti, řeže  

                                           
24 Vycházíme z vlastních rešerší. 
25 V Kráčmarově textu následuje na straně 11 vysvětlivka: Prosfora (řec. přínos, dar) jest 
pšeničný kvasný chléb, na němž nahoře jest kříž se slovy: IC XC NI KA, tj. Ježíš Kristus vítězí.  
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a říká… Oba lexémy jsou pak explicitně zmíněny ještě jednou na straně 16: Pak 

obrátí [kněz]beránka pečetí nahoru, zarazí kopí z jeho levé strany: Jeden z vojáků 

mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. 

Je zřejmé, že na rozdíl od Kráčmarova překladu počítá překlad Krupicův  

a Stránského již s informovaným recipientem, který nepotřebuje komentář k užité 

religiózní terminologii. To je na jedné straně zcela pochopitelné. Kráčmarův 

překlad byl překladem průkopnickým, určený pro recipienty, kteří se teprve 

seznamují s pravoslavnými reáliemi, překlad Krupicův/Stránského přichází již do 

zcela etablovaného prostředí pravoslavné církve. Na druhé straně je však třeba 

počítat s propagační intencí liturgického textu a snahou o jeho obecnou 

srozumitelnost, kterou ostatně jako svou maximu uvádí i zmíněný 

Krupicův/Stránského překlad a kterou uplatňuje (srov. HRDINOVÁ 2011, op. cit. 

a KRUPICA/STRÁNSKÝ 2008, op. cit.). Pro neinformovaného recipienta 

Krupicova a Stránského překladu je tak význam lexémů beránek a kopí ještě méně 

jasný, než jako je tomu u překladu Kráčmarova. Tuto nejasnost pak může takový 

recipient na tomto místě právem považovat za (negativní) významový posun  

v jinak zdařilém překladu. Jako řešení vedoucí k jednoznačnosti se pak podle 

našeho názoru nabízí užití glosáře za textem, který se objevuje například  

u některých německých překladů Chrysostomovy liturgie.  

Již analýza překladových ekvivalentů za církevněslovanské agnec a kopija 

tak ukazuje, že doslovnější překlady metaforický význam ponechávají (ten má 

svůj význam v náboženské mluvě a evokuje mýtický charakter textu, srov. 

ASSMANN 2000), zatímco volnější překlady vázané na účel ji v různé míře 

explifikují, zobecňují, nahrazují synonymy. Zmíněný mýtický charakter však mizí 

a tento (právem) konstitutivní posun v Popovičově smyslu s sebou nese jisté 

ochuzení mnohovrstevného liturgického textu.  

Ad 2) 

Schleiermacher žádal, aby originál byl v překladu zřetelný, aby jím 

„prosakoval“.26 Tutéž myšlenku s ním sdílejí dnešní osobnosti překladu, jako například 

                                           
26 V němčině je užito pojmu durchscheinen. 
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W. Benjamin nebo Ortega y Gasset. Důvodem, pro tuto dnes poněkud diskutabilní tezi, 

je následující skutečnost: Člověk žije ve světě, který je ovlivněn jeho mateřským 

jazykem; proto je obtížné někdy i porozumění mezi dvěma lidmi stejného jazyka,  

a o to více teprve porozumění mezi lidmi odlišných jazykových systémů. 

Vliv „svatého originálu“ (SCHLEIERMACHER) pak má u překladu 

náboženského textu ještě ideologické opodstatnění. Právě církevní slovanština 

například ve dvacátých letech představovala pro překladatele prvních pravoslavných 

textů sakrální jazyk, jehož vliv bylo možné poznat i na překladech. Překlad 

Gorazdova sborníku ze třicátých let tak díky církevněslovanskému vlivu působí 

mnohem archaičtějším dojmem než soudobé profánní nebo i jiné sakrální texty. 

Ad 3) 

Hermeneutika tak má úzký vztah k dějinám. Důležitá je práce s prameny 

(předlohou) a snaha o vyhledání co nejvhodnější předlohy. Prameny a předlohy 

byly důležité vlastně pro veškerou překladatelskou produkci teologických textů 

středověkem počínaje a současnou dobou konče. Platí to i pro texty východní 

liturgie. Problematiku volby nejvhodnějšího pramene tak osvětluje Walerian 

Bugel ve své monografii na téma slovenských překladů Chrysostomovy liturgie 

(srov. BUGEL 2001). V případě Chrysostomovy liturgie je v prvé řadě třeba 

postulovat, že ze samotné povahy textu vyplývají dvě maximy, od nichž se 

překlad podobných textů odvíjí. Na jedné straně to je snaha o stoprocentní 

přesnost vyplývající z odborné povahy textu a na druhé straně misijní intence, 

předpokládající co největší textovou srozumitelnost. Na ose překladatelských 

možností, ohraničené těmito dvěma póly, pak nacházíme celou řadu jevů, jež 

bychom mohli ohodnotit jako posuny vůči výchozímu textu. Tyto posuny pak 

vznikají i v závislosti na volbě originálu. Štefan Švagrovský uvádí jako jednu 

z motivací pro vznik posunů při překladu textu Chrysostomovy liturgie překlad  

„z druhé ruky, přes „podstročnik“.27 „Podstročnikem“ rozumí církevněslovanský 

                                           
27 Problém tzv. „podstročniku“ se nicméně v případě Chrysostomovy liturgie jeví jako 
komplexnější. Církevní slovanština je totiž překladateli, ale i některými badateli považována za 
originál svého druhu. 
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jazyk ve vztahu k původně řeckému originálu (ŠVAGROVSKÝ 1999, 42–59). 

Jako konkrétní příklady, z nichž vyplývá rozdíl v interpretaci, pak Švagrovský 

uvádí dvě varianty vcelku známého zvolání Sláva na výsostech Bohu a na zemi 

pokoje lidem dobré vůle. Podle Švagrovského se v řeckokatolických  

a pravoslavných překladech Chrysostomovy liturgie objevují dublety: Sláva na 

výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle (u textů inspirovaných latinskou 

předlohou) versus Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle  

(u textů s řeckou předlohou28). Motivací odlišné recepce pak je vliv řeckých  

a latinských předloh (tedy Vulgáty a Septuaginty) u biblických textů, které se 

intertextuálně projevují také v námi zkoumané Chrysostomově liturgii 

(ŠVAGROVSKÝ 1999, s. 42–59). Podobně se ve východních liturgických textech 

objevuje dubleta Duch svatý (u textů s latinskou předlohou) versus Svatý duch (u 

textů s řeckou předlohou). Se zmíněnou dichotomií se pak pojí i rozdílná formule 

znamení kříže (Ve jménu Otce, i Syna i Svatého ducha versus Ve jménu Otce, Syna 

i Ducha svatého). Na okraj diskurzu podotkněme, že i neverbální složka znamení 

kříže je ve východním a západním křesťanství rozdílná.29  

Vliv církevněslovanské a řecké předlohy pak ukazuje také následující příklad.  

Řecká originální věta:30 Tas thyras, tas thyras! En sofia proschomen  

(v církevní slovanštině:31 Dveri, dveri premudrosť vonmim) se tak objevuje 

v následujících překladech. 
 
Krá čmar (KRÁČMAR, 1927, s. 50): Dvéře, dvéře, pozor mějme k velemoudrosti.32 
Gorazd (Gorazd 1934, 182): (Dveře, dveře!) Pozor mějme k velemoudrosti.33  

                                           
28 Problematika řeckého ekvivalentu za „lidé dobré vůle“ ( „anthropoi eudokias”) je mnohem 
širší, než jak zde bylo zjednodušeně popsáno a podrobný výklad by překročil rámec této studie. 
29 Ke znamení kříže v křesťanství coby výrazu neverbální komunikace srov. dále např. 
VILÍMEK 2010, s. 221n.. K problematice rozdílu mezi východním a západním znamením kříže 
srov. VILÍMEK 2003, s. 19-25. 
30 Řecké paralely přebíráme dle Švagrovský 1999, op. cit., s tím, že jde o materiál D. Škoviery 
citovaný v této studii. 
31 V souladu se Štefanem Švagrovským (ŠVAGROVSKÝ 1999, op. cit.) uvádíme přepis 
církevní slovanštiny ukrajinské redakce. 
32 V textu se na straně 50 objevuje vysvětlující poznámka: Ttj. aby dvéře byly zavřeny; v prvotní 
církvi od toho času (totiž před pozdvihováním a po něm) nikdo nesměl vcházeti ani vycházeti. 
33 Na straně 182 se v textu objevuje poznámka s výkladem pasáže o dveřích. 
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Krupica/Stránský (KRUPICA/STRÁNSKÝ 2008, s. 63): Dveře, dveře, moudrost, pozor 
dejme! 

 

Podle Švagrovského se v dané větě setkáváme jednak s posunem ve vztahu 

k původnímu řeckému lexému sofia, který znamená moudrost, a jednak ve vztahu 

k překladu řeckého Tas thyras, tas thyras! (a církevněslovanského Dveri, dveri!). 

Pokud jde o české ekvivalenty za sofia, zesílená podoba velemoudrost  

u Kráčmarova a Gorazdova překladu je motivována církevněslovanskou 

předlohou. V podstatě jde o kalkování církevněslovanského tvaru 

premudrostь/premudrosť. Švagrovský se zamýšlí nad možností slovenských 

ekvivalentů typu premúdrosť nebo veľmúdrosť, uváděje, že ekvivalent múdrosť se 

ve slovenských překladech neobjevuje (ŠVAGROVSKÝ, 1999, s. 45n). Stejně tak 

poukazuje na sémantickou vyprázdněnost opakovaného lexému dveře, dveře, a to 

kvůli neexistenci původně byzantské reálie. Dveře se totiž v určité části 

bohoslužby zavíraly, aby dovnitř nevnikly cizí osoby. Podobný úzus se nicméně 

dnes již nepraktikuje. Švagrovský proto překladatelům obecně navrhuje tuto pasáž 

vypustit (ŠVAGROVSKÝ 1999, s. 46). Vezmeme-li v úvahu překlad Kráčmarův  

a Gorazdův, pak se v archaické sekvenci mnohdy pro dnešního čtenáře ztrácí 

smysl celé věty, tedy soustředění se na nezměrnou milost Boží. Navíc se objevuje 

sémanticky vyprázdněná formulace o dveřích, jež současnému recipientovi 

v podstatě nic nepřináší. Překlad Krupicův a Stránského se snaží větu zbavit 

archaizace, jakou asociuje v češtině jinak neužívaný lexém velemoudrost a s ním  

i pro současnou češtinu neobvyklá forma pozor mějme a v souladu s řeckou 

předlohou zavádí přesný ekvivalent moudrost.  

Právě nejmladší zmiňovaný překlad Krupicův a Stránského usiluje  

zprostředkování liturgického textu novočeskému recipientovi v jeho kulturním 

kontextu. Svým důrazem na účelovou složku textu se tak metoda překladu v něm 

užitá in implicite blíží teorii skoposu.  

Teorie skoposu patří k funkčním teoriím; největšího významu pak nabývá 

v devadesátých letech v souvislosti s tzv. pragmatickým obratem. Začátky teorie 

skoposu můžeme sledovat od osmdesátých let, kdy Katharina Reiß a Heinz J. 
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Vermeer vytvářejí teorii skoposu jako „všeobecnou teorii překladu“ (allgemeine 

Translationstheorie). V době svého vzniku představovala jisté novum,34 s ohledem 

na svůj přístup ke kultuře, osobnosti překladatele a vztah k originálnímu textu. 

Nejdůležitějším faktorem, který hraje při translaci roli, je podle teorie skoposu 

účel textu, tedy skopos. Tento účel pak úzce souvisí se vztahem překladu 

k výchozí, ale především cílové kultuře. Právě účel a kultura pak mohou způsobit  

i jistý posun optiky směrem k recepci originálu ze strany překladatele. Na rozdíl 

od starších teorií překladu se v teorii skoposu připouští i volný překlad či 

vytvoření nového textu na základě výchozího textu. Předpokladem pro tuto změnu 

je pak samozřejmě účel a kulturní determinanty překladu. Původně „svatý 

originál“, jak jej pojímal ještě Schleiermacher, se stává předlohou. Skopos 

znamená účel, cíl, který má překlad plnit… „Je to účinek, který má u příjemce 

překladu vyvolat, a tento účinek může být z hlediska iniciátora jiný, než byl 

účinek u původního příjemce“ (JETTMAROVÁ, 1995, s. 25–31). U každého 

překladu lze předpokládat funkci. Ta je „pragmaticky stanovena účelem 

mezikulturní komunikace, jejímž iniciátorem je zadavatel. Proto překladatel 

stanoví cíl (skopos), kam zahrne i perspektivní funkci textu určenou iniciátorem. 

Může tu vzniknout jisté napětí mezi autorem a překladatelem, které se promítá do 

kritiky (morální) věrnosti záměru původního autora“ (JETTMAROVÁ 1995, op. 

cit.). Jako metoda překladu se pak zpravidla uplatňuje funkční ekvivalence.35  

Vzhledem k proklamované volnosti překladatelského přístupu k textu si 

teorie skoposu získala celou řadu kritiky. Ta se vztahovala jak k pojetí účelu 

překladu (SCHNEIDER 2010), tak k samotné metodě. Zdůrazňovalo se, že teorie 

skoposu není uplatnitelná například pro beletristické nebo striktně dokumentární 

právnické texty. Teorie skoposu se tak v současné době nejvíce uplatňuje při 

překladu reklamních textů (JETTMAROVÁ 1995, s. 25–31, SCHNEIDER 2010). 

Lze o ní uvažovat také u textů, jejichž intence není reklamní v pravém smyslu 

slova, ale které obsahují silnou „operativní“ (propagační) složku.36 Právě ta je 

                                           
34 Terminologie však již byla zčásti převzata, srov. pojem translace, který užíval již Otto Kade. 
35 „Nemění-li se funkce textu, pak překladatel postupuje podle kritérií funkční ekvivalence“ 
(JETTMAROVÁ, 1995, s. 25–31).  
36 Srov. textová typologie relevantní pro překlad (übersetzungsrelevante Texttypologie 
Kathariny Reißové).  
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přítomna již u zmíněného náboženského textu. Magdalena Dorota Schneider uvádí 

v návaznosti na Heinze Vermeera v souvislosti s aplikací teorie skoposu na 

reklamní text tři stěžejní kritéria (SCHNEIDER 2010). Ty lze v souvislosti 

s liturgickým textem potvrdit, nebo vyvrátit: 

1. Skopos určuje translát (dominantou veškeré translace je skopos). 

2. Translát se týká jen své cílové skupiny (ist nicht unbedingt umkehrbar). 

3. Jazyk je elementem kultury (mezi jazykem a kulturou existují reciproční 

vztahy). 

4. Překlad = jazyk a kultura.  
K první tezi: důvodem pro volbu funkční ekvivalence pak je podle M. D. 

Schneiderové jiné „jednání translátora“ než u původního textu (SCHNEIDER 
2010). To se předpokládá u adaptací a propagačních textů, nicméně to už samo  
o sobě můžeme předpokládat u jiných textů, kde existuje značné časové rozpětí 
mezi dobou vzniku originálu a překladu (SCHNEIDER 2010).  

Pokud jde o překlad náboženského textu, k němuž dochází v současné době, 
platí pro něj oba faktory, tedy jak už zmíněná propagační intence, tak značné 
rozpětí mezi vznikem originálu i překladu. „Jiným jednáním translátora“ pak 
většinou chápeme adaptační tendence, k nimž dochází při překladu. Adaptace 
může probíhat pouze na rovině formální (jazyková úprava pro větší srozumitelnost 
textu), případně obsahové (překlad určený pro určitou cílovou skupinu, např. 
mládež atd.). Důležitý je pak recipient a jeho očekávání… (SCHNEIDER 2010). 
S touto okolností úzce souvisí druhá a třetí teze. Právě kultura a cílová skupina 
jsou značně důležité právě pro misijní charakter textu. S ohledem na překlad 
religiózního textu je důležitý také další faktor, typický pro teorii skoposu, a sice 
naučitelnost kultury (SCHNEIDER 2010, s. 14).  

U druhé teze je důležité, že cílová skupina se u liturgického textu během let 

mění, což může podmiňovat adaptační tendence při překladu. Třetí teze pak 

zdůrazňuje rozdíly mezi výchozí a cílovou kulturou, rozdíly mezi kulturou vlastní 

a kulturou cizí, které by měl translátor brát v potaz. Právě překladatel má vedle 

překladatelských kompetencí disponovat i znalostmi obou kultur. Znalosti obou 

kultur pak patří ke kompetencím překladatele, jež jsou jako celek v teorii skoposu 

rovněž tematizovány (SCHNEIDER, op. cit., s. 17).37 Kompetence se vedle 

                                           
37 Toto je zajímavé s ohledem na osobnost translátorů v případě liturgického textu.  
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kultury vztahují k jazyku, textovému druhu38 a specifickým obsahům výchozích 

textů.39 Nabízí se otázka, zda je potřeba ještě speciální přidané kompetence pro 

překlad religiózního textu, a to nejen na straně autora výchozího textu a příjemce 

cílového textu, ale především translátora. Vztahu mezi kulturou a jazykem se 

věnuje také čtvrtá teze, která se věnuje problematice (a vzájemné souvislosti) 

plurikulturnosti a plurilingvality. Oba tyto fenomény rovněž s překladem 

náboženského textu souvisí, a to především vzhledem k přenosu náboženského 

textu z jedné kultury do druhé a zároveň vzhledem ke vlivu různých jazyků na 

tento text (církevní slovanština, řečtina, čeština).  

Jak jsme již uvedli, konkrétním dokladem působení teorie skoposu při 

překladu liturgického textu do češtiny je překlad Marka Krupici a Jiřího 

Stránského z roku 2008, kde translátoři přímo programově usilují o naplnění 

některých z maxim TS, tedy zprostředkování textu co nejširší skupině recipientů 

nebo srozumitelný jazyk či ukotvení překladu do kontextu české kultury. Recepce 

překladu je prozatím více než nejednoznačná. Ačkoli zesrozumitelnění některých 

formulací, jež ve starších překladech zněly archaicky, je věcí pozitivní, vytýkají 

někteří recenzenti překladu (srov. Bugel 2010) posun od původního 

terminologického teologického významu některých lexémů. V následujícím 

konkrétním případě můžeme vidět, jak překladatelé pracovali s funkční 

ekvivalencí. Pozornost si dále zaslouží doklad k užití slova Zdrávas, jemuž 

přisuzuje Walerian Bugel negativní konotace. Za nejzávažnější prohřešek této 

kategorie lze považovat převedení v modlitbě při líbání ikony Bohorodičky 

parafráze citace ze scény zvěstování do podoby „zdrávas“. Kromě pronesení dnes 

již významově zploštělého „pozdravení“ se totiž jedná o typický spirituální projev 

křesťanského Západu, zatímco byzantská tradice zdůrazňuje prvek radosti 

obsažený v řeckém textu. Navíc zohlednění etymologie českého slova „pozdrav“ 

činí takovýto překlad tragikomickým (BUGEL 2010, s. 203). 

V překladu se lexém objevuje v tzv. vstupních modlitbách a je recitován před 

                                           
38 Překladatel musí znát textové vzorce konvencionalizovaných typů textu a umět rozpoznat 
případné odchylky (JETTMAROVÁ 2005, s. 29). 
39 Srov. Schneider 2010, op. cit., 18. Tyto obsahy jsou pak „přizpůsobovány a transferovány“ 
(více k tomu např. i HOLZ-MÄNTTÄRI a GUIDÉRE). 
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ikonou Matky Boží. Slituj se nad námi, Bohorodičko, ty, která jsi pramen 

milosrdenství. Pohlédni na hříšný lid, zjev jako vždy svou moc, neboť v tebe 

doufáme a jako kdysi Gabriel, vůdce beztělesných, voláme: Zdrávas! 

(KRUPICA/STRÁNSKÝ 2008, s. 10). Vzhledem k tomu, že autor neuvádí 

pramen, odkud byl doklad vzat a rovněž i vzhledem k naší rešerši, považujeme 

výklad pozdrav ve smyslu formule určené smrtelně nemocným při epidemiích: 

Pozdraviž Tě Pán Bůh40 přinejmenším za doklad spíše historického typu, který 

nemá v současné češtině většinovou uzuální podporu. „Tragikomičnost“ tak  

v nynější době s daným lexémem konotována spíše není, nežli by byla. V případě 

zmíněného lexému a také dalších, jako například svátost nebo klášter, jde o doklad 

užívání obecné náboženské slovní zásoby.41 Tato obecná slovní zásoba typu 

mnich, klášter, Matka Boží atd. se s úspěchem uplatňuje například v Kallisově 

překladu Chrysostomovy liturgie do němčiny a usnadňuje srozumitelnost textu.42 

Ale s tím, že volbou lexému Zdrávas se translátoři odchýlili od byzantské tradice, 

nelze než nesouhlasit. 

Pouze další recepce ukáže, zda v případě překladů Chrysostomovy liturgie 

převládne přístup spíše zaměřený na účel, či zda budou překladatelé věrni 

hermeneutickému postupu. Jako ideální řešení se jeví spojení obou přístupů. Je 

však o podobném spojení možné uvažovat, nebo se jedná o přístupy zdánlivě 

nespojitelné? 

Ačkoli mezi teorií skoposu a hermeneutikou existuje mnoho rozdílů (mezi ně 

patří například značný časový odstup, ale i odlišné cíle a metodická východiska), 

bylo by možné najít vzájemné paralely. Mezi tyto paralely mezi oběma 

teoretickými směry pak patří: 

 

1) Hlavním spojujícím prvkem mezi oběma teoriemi je jistá dynamičnost 

přístupu. Podobně jako není statický hermeneutický kruh a z něj vyplývající 

interpretace textu (a překladu), není statické ani pojetí účelu či 

                                           
40 Srov. BUGEL, op. cit., s. 203. 
41 Nikoli pouze římskokatolické. 
42 Jsme si vědomi, že se jedná o komplexní problém, který si zasluhuje (nejen z naší strany) ještě 
hlubší zkoumání.  
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překladatelské metody v teorii skoposu, nýbrž mění se v závislosti na 

textovém druhu a celé řadě textových a mimotextových faktorů.43  

2) Dějiny a kultura jako důležitý faktor pro vznik a úspěšnou realizaci 

překladu. Zatímco hermeneutika zdůrazňuje jako důležité dějiny – ať již jde 

o historii originálu, nebo případně paralelních textů –, pro teorii skoposu je 

důležitá výchozí a cílová kultura originálu i translátu. Obě hlediska se 

mohou protínat právě s ohledem na skutečnost, že překlad určitého textu 

neznamená pouhý přenos informace z jazyka A do jazyka B, nýbrž právě 

komunikační akt realizovaný v rámci určité zakázky a především ukotvený 

v historickém a kulturním kontextu. Kultura pak úzce souvisí 

s presupozicemi na straně podavatele textu, recipienta i translátora. A právě 

presupozice jsou důležité jak pro hermeneutiku, tak pro teorii skoposu. 

3) Podstatný je dále samozřejmě důraz na překlad coby komunikační akt. Zde 

je nicméně nutno podotknout, že pro teorii skoposu je důležitá pragmatická 

intence textu, zatímco pro hermeneutiku jde o dialog mezi čtenářem  

a textem, který nutně nepředpokládá persvazi či jiné pragmatické působení. 

4) Jako poslední styčný bod jmenujme vztah originálu a překladu. Ačkoli 

hermeneutika zdůrazňuje „nedotknutelnost“ originálu a nutnost jeho vlivu 

na překlad, neznamená teorie skoposu pouze extrémní odvrácení se od 

originálu. Podle Jettmarové „překladatel musí znát textové vzorce 

konvencionalizovaných typů textu a umět rozpoznat případné odchylky“ 
(JETTMAROVÁ 1995, s. 29). Stejně tak Dilek Dizdarová (DIZDAR 1999, 

s. 104–107) připouští nekonečně mnoho účelů, které může mít jeden text. 

Může tak jít například o překlad kupříkladu obchodního dopisu pro 

konkrétní translační zakázku, dále o překlad studentský v rámci výuky 

překladu, o překlad filologický atd. Zmíněná nekonečnost pak nutně 

nevylučuje ani doslovný překlad včetně interferencí s tím, že by takovýto 

                                           
43 Viz JETTMAROVÁ 1995, s. 28, kde se zmiňuje analytický model Christiane Nordové: 
Mimotextové faktory: odesílatel, záměr, příjemce, médium, místo, čas, motiv, funkce 
Vnitrotextové faktory: obsah (sémantika textu), téma (makrotémata/mikrotémata), presupozice 
příjemce, kompozice textu, neverbální prvky v textu, styl (lexikon), větná stavba, 
suprasegmentální rysy.  
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překlad mohl být (v patřičném, například školsky didaktickém) kontextu 

také funkčně ukotven.  

 

Je však zřejmé, že i přes uvedené paralely zůstávají mezi oběma teoriemi 

stěžejní rozdíly. K nim patří především absence kritéria účelu v případě 

hermeneutiky a dále příliš obecné zaměření teorie skoposu, jež dovoluje 

překladateli „takřka vše“ v závislosti na patřičném kontextu. Domníváme se tedy, 

že právě četné paralely mezi oběma teoriemi umožňují jejich kreativní propojení  

a vytvoří tak zejména v oblasti liturgického textu příslovečný most mezi někdy až 

doslovným lpěním např. na určité předloze a jistou petrifikovaností na straně jedné 

a kreativním zjednodušováním složitých dogmatických obsahů na straně druhé.  

Summary 

The article is dealing with the possible points of contact between hermeneutics and the 
Skopos theory in connection to the translation of a religious text. In particular, it is focused on 
the text of the so called Chrysostom Liturgy, the part of the Roman Catholic and Orthodox 
Church service, which is compared according to the Greek(Church Slavonic)-Czech relation. 
Finally, the study brings about a finding that the Skopos theory is being used while translating 
the liturgical text and that there are a lot of connections with hermeneutics, which is regarded as 
a „model theory“ of a translation of religious texts for many centuries. 
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Hledání androgyna 
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In Search of an Androgyne 
 

Abstract: The goal of the article “In Search of an Androgyne“ is not to actually find one. 
Rather, the article tries to show how many modifications this concept has undegone over the 
centuries. The article elaborates two influential interpretations of Plato's myth of 
the androgyne. The first interpretation is to be found in the writings of the French 
author Josephin Péladan. While Plato‘s androgyne is thought of as an original being, 
for Péladan an “androgyne“ is a reverie outcome of the human existence. Only in the 
androgynous form is a human being capable of spiritual edification. The second significant 
interpretation is that by the American psychylogist Sandra Bem. In her case, the concept 
of androgyne is to be understood as a psychological category disturbing 
traditional gender bipolarity of male and female. For Bem, the notion of an androgyne does not 
serve to explain the origin of man, nor is it an idealistic dream, rather – it becomes our living 
reality. 
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principle. 
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„Osudně se nevyplácí být čistě a prostě mužem či ženou. Je třeba být žensky 

mužský a mužsky ženský…“ (Virginie Woolf, Vlastní pokoj)1 

  

Androgyn bývá obvykle chápán jako bytost, jež „je dvěma v sobě samém, 

nepokrytý onanista, uzavřená totalita, střet nebe a země, šťastné splynutí na 

pokraji katastrofy.“2 Těmito slovy vymezila ve svém díle Jazykem lásky androgyna 

                                           
1 WOOLF 1998, s. 90. 
2 KRISTEVA 2004, s. 184. 
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psychoanalytička a lingvistka bulharského původu Julie Kristeva, přičemž svým 

pojetím androgynnosti vychází z antického způsobu uchopování této entity. Samotná 

historie androgyna však sahá mnohem dále „před“ antiku. Jeho stopy je možné 

vysledovat například již v nejstarších mytologických příbězích. Jeho přesná „podoba“ 

se postupně ustanovovala a v závislosti na daném kulturním prostředí obraz 

androgyna doznával menších změn. Každá interpretace androgyna upozadila 

některou z jeho vlastností, aby se naopak mohla plně vyvinout jiná s ním 

neodmyslitelně spojená mohutnost.  

Bylo by však chybné spojovat androgyna pouze s ústní či písemná tradice, 

neboť se plnohodnotně uplatnil také ve výtvarném či sochařském umění, hudbě či 

náboženství. Androgyn se v naší kultuře „zabydlel“ a svou plně neuchopitelnou 

podstatou, oscilující mezi lidskostí a božskostí, neustále provokoval lidskou mysl. Je 

tedy zcela pochopitelné, že se tato bytost spojující bipolární prvky v jedno stala 

inspirací pro řadu umělců, učenců či myslitelů.  

Tento článek si rozhodně neklade za cíl vykreslit dějiny androgyna, ale 

spíše bude pokusem ukázat, jakým způsobem si androgyn hledal a budoval své 

místo v lidské kultuře, a identifikovat důvody, pro něž se androgynie stala 

inspirativní pro některé autory a díky nimž je koncept androgynity stále 

(vy)užíván. Ve svém příspěvku se zaměřím zejména na tři androgynní koncepce: 

první bude Platónův mýtus o androgynovi, zbylé dvě koncepce vycházejí sice 

z původního antického vyprávění, ovšem je v nich androgyn z oblasti mytologie 

„přesazen“ do nových kontextů.  

Ve všech vyobrazeních napříč dějinami je androgyn chápán jako bytost spojující 

v sobě dva prvky – mužský a ženský (což jsme ostatně mohli pozorovat již u Kristevy). 

Právě tato, pro androgyna nejtypičtější, vlastnost je manifestována již v samotném 

slově androgyn. Tento pojem vznikl spojením dvou řeckých slov: anér (ανήρ, muž)  

a gyné (γυνή, žena). Již samotné označení této bytosti tak odkrývá jeho podstatu.  

Ono spojení mužského a ženského v jednu bytost se ovšem neděje na úkor 

umenšení jednoho či druhého, ale naopak se jedná o spojení, v němž se oba 

principy uplatňují naprosto rovnocenně. Androgyn se tak zcela oprávněně stal 

všeobecným symbolem úplnosti a začal být chápána nikoli pouze jako symbol 

splynutí mužského a ženského prvku, ale obecně jako symbol sjednocující 
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protiklady, symbol celistvosti (z tohoto důvodu lze hovořit o androgynní povaze 

kamene mudrců, jenž vzniká právě splynutím polárních složek,3 nebo  

o androgynní podstatě Kusánského coincidentia oppositorum, jak to činí Mircea 

Eliade). Díky schopnosti spojovat protiklady začala být androgynní povaha 

postupně připisována jednotlivým bohům.  

Androgyn si tedy zcela pochopitelně vydobyl své místo ve starověkých 

náboženských představách. Jak uvádí Mircea Eliade, androgyn ve své podstatě 

představoval vzor, jenž však nebyl realizován propojením anatomických daností 

muže a ženy (jak tomu nastává v případě hermafrodita, jenž ovšem býval 

považován za úchylku přírody či znak božího hněvu), ale naopak představoval 

souhrn magicko-náboženských sil, jež byly s oběma pohlavími tradičně 

spojovány.4 V nejstarších kosmogonických představách se tak setkáváme s bohem 

– Otcem-Matkou, například ve staré Babylónii byl uctíván měsíční bůh Nannar, 

jenž byl označován jak za otce, tak i za matku.5  

V souvislosti s tímto bohem se nám ovšem vynořuje další aspekt, který bývá 

tradičně spojován s androgynií. Je jím usouvztažňování Měsíce a androgyna. 

Starověk si vytvořil svou vlastní „kosmickou pohlavnost“, jež byla postavená na 

analogii mezi triádami Slunce, Země a Měsíc a muž, žena a androgyn. Ani časově 

mladší Platónův příběh o androgynovi, o němž bude následně pojednáno, se od 

této vazby mezi vesmírnými tělesy a jednotlivými pohlavími neodklonil. Toto 

připodobnění Měsíce a androgyna vzniklo na základě chápání obou jako na jedné 

straně samostatně existujících entit a na straně druhé jako těch, jež jsou určitým 

způsobem spojené s oběma zbývajícími členy triády (androgyn chápaný jako 

spojující obě pohlaví, Měsíc spojený jak se Sluncem, tak i se Zemí.)6  

                                           
3 BOR, D. Ž. Hermafrodit a androgyn v dějinách lidstva. Analogon: surrealismus, 
psychoanalýza, antropologie, příčné vědy, s. 2.  
4 ELIADE 1997, s. 81. 
5 Dalším příkladem androgynního božstva je starověký bůh Marduk, stvořitel světa, jenž bývá 
popisován následovně: „Když se narodil, byl vyvýšen mezi bohy, neboť od svého zrodu byl 
„desetkrát, patnáctkrát“ více bohem než všichni ostatní. „Čtvero bylo jeho očí, čtvero jeho uší (…) 
vynikající byla jeho postava.“ Byl obdařen dvojím božstvím.“ Dtto, s. 3.  
6 Měsíc, obdobně jako androgyn, se vyznačuje svou schopností sjednocovat. „Jeho ″síly″ nebo 
rytmy ″převádějí na společného jmenovatele″ nekonečné množství jevů a významů.“  
In ELIADE 2004, s. 166. 
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Ona původní spojnice mezi androgynem a božským však časem ustoupila do 

pozadí, neboť androgyn byl přenesen do světské oblasti. Postupné zesvětšťování 

androgyna vytváří prostor pro androgyna- původního člověka. Prvotní božská 

dokonalost (manifestovaná spojením protikladů) je přenesena na člověka. Právě 

takovéto humanizované pojetí androgyna přežívá ve dvou řeckých verzích mýtu o 

androgynovi. Dovolím si porušit historickou souslednost a nejprve se alespoň krátce 

zmíním o pozdějším zpracování, jehož autorem je řecky píšící neznámý kněz boha 

Marduka, historiograf a současník Alexandra Velikého. Jeho dílo se do dnešních dnů 

nedochovalo, ale jednotlivé zlomky nacházíme v dílech nejstarších řeckých autorů. 

Tento autor se ve svém vyprávění odvolává na babylonského Oannése, který tvrdil, 

že před stvořením světa nebylo nic než voda a tma, v níž žili pouze obludy a lidé, 

kteří se podobali dnešnímu člověku. Vedle těchto bytostí existovali však ještě i lidé, 

kteří měli na jediném trupu dvě hlavy a současně oba typy genitálů.  

V podobném duchu se nese i mnohem slavnější obdoba tohoto vyprávění, 

jejímž autorem je řecký filosof Platón (427 př. n. l.–347 př. n. l.). Ten mýtus  

o androgynovi vyložil ústy Aristofana ve svém dialogu Symposion. Podle 

Aristofanova vyprávění existovala na zemi ne dvě, ale tři pohlaví: mužské, ženské 

a třetí, které bylo složeno z obou. To ovšem vymizelo a dnes už z něj zůstalo 

pouze jméno, které však je používáno pouze v hanlivém smyslu.7  

Nebyla to ovšem pouze pohlavní diferenciace, čím se tyto „staré časy“ 

odlišovaly od dnešních dnů, ale rozdílná byla také fyzická podoba lidí. Tvar 

tehdejších lidí byl válcovitý, s oblými zády i boky, všichni měli čtyři ruce i nohy. 

Dvojmo měly i obličej, přičemž každý obličej byl obrácen na opačnou stranu. 

Dvojí dále byly nejenom pohlavní orgány, ale také způsob chůze. Existence 

trojího pohlaví byla odvozena od nebeských těles: mužské pochází od Slunce, 

ženské od Země, složenina obou od Měsíce.8  

Androgyn měl však „zpupnou mysl“ a odvážil se zaútočit na bohy. Za tuto 

zpupnost byli všichni lidé potrestáni rozpůlením vedví. Právě proto je každý z nás 

jen symbolonem9, tedy polovina původního člověka. Jako hořkou památku na tuto 

                                           
7 PLATÓN 2005, s. 32. 
8 Srovnej s: PLATÓN 2005, s. 32. 
9 Řecké slovo symbolon referuje jak k rozlomenému předmětu, jehož dvě části sloužily k prokázání 
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událost mají všichni lidé pupek. Vzniklé polovice se toužily znovu spojit, ale 

marně. Umíraly hladem, neboť neměly chuť k práci. Proto se nad nimi Zeus 

slitoval a přesunul jejich pohlavní ústrojí dopředu a zařídil, aby se skrze ně mohli 

lidé rozplozovat, „…skrze ústroj mužský v ženském, za tím účelem, aby při 

spojení muže s ženou plodily a vznikalo tak potomstvo; pakli by se setkal muž 

s mužem, aby aspoň nastávalo nasycení z toho styku a uklidnění a aby se obraceli 

ke svým pracím a starali se též o ostatní potřeby života.“10 

Odkaz tohoto Platónova mýtu rezonuje v díle mnoha pozdějších umělců  

a myslitelů. Podívejme se však, jakým způsobem na toto vyprávění navázali 

Josephin Péladan a Sandra Bem, na jedné straně literát z přelomu století, na straně 

druhé současná psycholožka. Oba autoři shodně prohlašují, že jejich vlastní 

koncepce vyrůstá právě z toho Platónova odkazu, ovšem každý pro androgyna 

našel ve své koncepci odlišné místo.  

Josephin Péladan (1859–1918), jehož Ottův slovník naučný z roku 1902 

označuje za „romanopisce svrchovaně původního, odvážného a uměleckého“,11 

patřil k významným kulturním osobnostem ve Francii konce devatenáctého  

a počátku dvacátého století. Výrazně se podílel na formování francouzského 

kulturního života, a to zejména svým salónem Růže a Kříže, který působil na 

počátku devadesátých let a jenž Péladan vedl v duchu rosenkruciánských zásad.  

Péladan si vydobyl věhlas nejen ve své rodné zemi, ale svou tvorbou ovlivnil 

i české literární prostředí. Jeho myšlenky inspirovaly zejména tvorbu představitelů 

Moderní revue (například Jiřího Karáska ze Lvovic), pozornost mu ale věnovali  

i Jaroslav Vrchlický či Otokar Březina.12 Péladan patřil k velmi často 

diskutovaným autorům, neboť jeho tvorba vyvolala silné diskuze (nejen) v českém 

                                           
starých svazků mezi těmi, kdo je vlastní, tak také označuje znak, smlouvu, význam, jenž je 
nerozluštitelný bez svého protipólu. Tímto způsobem je potřeba chápat každé pohlaví, jež „je 
„symbolonem“ toho druhého, jeho komplementem a podložím, tím, co mu dává smysl. 
(KRISTEVA 2004, s. 183) 
10 PLATÓN 2005, s. 33. 
11 Citováno podle: KAROLA 1997, s. 2. 
12 V průběhu devadesátých let devatenáctého století se Otokar Březina velmi intenzivně zabýval 
Péladanovou tvorbu, důkazem čehož jsou četné diskuze, jež Březina vedl s adresáty svých dopisů. 
Vliv Péladanovy tvorby byla natolik silný, že jeho stopy je možné vysledovat v Březinových 
sbírkách Svítání na Západě (1896) a Větry od pólů (1897). Více in: KAROLA, 1997, s. 2. 
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kulturním prostředí. Na obranu tohoto francouzského spisovatele vystoupili např. 

F. X. Šalda, jenž jej mimo jiné ve svém článku z roku 1892 z Literárních listů 

označil za „jednoho z největších básníku a nejdelikátnějších myslitelů“.13  

Péladanovo dílo nebylo přijímáno se všeobecným nadšením. Na vině byl 

podle Šaldy zejména Péladanův styl a také magie, která hrála v jeho díle 

významnou roli.14 Problematickými se také Šaldovy zdály některé Peládonovy 

sociální a politické postoje. Celý vývoj lidstva se děje se ve jménu neustálého 

zápasu mezi Láskou a Myšlenkou. Z tohoto zápolení vychází vítězně Láska, 

ovšem tato výhra je podle Péladana pro lidstvo ničivá. Je proto nezbytně nutné 

vést ve jménu zachování Myšlenky (a duchovní čistoty) útok proti Lásce, o což se 

autor snaží ve svých románech. 

V duchu této snahy tak Péladan připravil k vydání dvacetidílnou epopej 

s názvem Latinská dekadence, která, slovy autora, měla „obejmout mravy celé 

rasy“15. Roku 1891 v rámci této epopeje vychází L`Androgyne (Androgyn). K tématu 

se Péladan vrací ještě v roce 1910, kdy vydává útlou brožuru De l`androgyne.  

Jak již bylo řečeno, Péladan se otevřeně hlásí k androgynovi Platónovského 

typu. Ona androgynnost je však u něj přesunuta do oblasti duševní. Androgyn 

v jeho díle představuje původní duchovní čistotu, jež se však současně stává  

i cílem našeho lidského směřování. Péladan se tak částečně navrací k chápání 

androgynie ve smyslu dokonalosti. Ovšem zatímco například v Babylonských 

mýtech byla androgynie propojena s božskostí, Péladan v ní naopak spatřuje nutný 

předstupeň na cestě k božskosti.  

„Opravdový anděl opravdových nebes, planoucí Serafín a rozvážný 

Cherubín, který u trůnu Jehovově stojí! Ó, prvotní pohlaví, konečné pohlaví, 

nezávislé na Lásce, nezávislé na Formě, pohlaví, které popírá pohlaví, pohlaví 

věčnosti. Chvála Tobě, Androgyne!“16 Péladanův androgyn stojí mimo 

                                           
13 ŠALDA 1949, s. 167. 
14 Péladanovi splývala podstata životní moudrosti s uměním a krásou, vědou v absolutním 
smyslu pro něj byla jedině magie. Srovnej s: KAROLA, 1997, s. 1. 
15 ŠALDA 1949, s. 168. 
16 PÉLADAN 1924, s. 15: „Wahre Engel des wahren Himmels, brennende Seraphs und 
denkende Cherubs, die am Throne Jehovas stehen! … O, ursprüngliches Geschlecht, endgültiges 
Geschlecht, unabhängig von der Liebe, unabhängig von der Form, Geschlecht, welches das 
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pohlavnost, sám je bezpohlavní. Není již tím třetím, který vše propojuje, ale stává 

se tím, kdo vše spojuje, ovšem na vyšší, duchovně kvalitativnější úrovni. 

Androgynie nesouvisí se zkvalitňováním tělesné stránky člověka, ale duševní. 

Uvažuje-li Péladan o spojení fyzična a androgyna, pak se tak děje pouze v rámci 

jeho historizujících hodnocení. Vrchol fyzické androgynizace umisťuje do starého 

Řecka, neboť v tomto období „není Diany, jejíž tělo. Kdybychom ubrali ňader, by 

nemohlo se státi Apollonem, ani Apollona, jehož by nebylo lze upravou prsou 

přeměniti v Dianu.“17 Duševní rozdílnost mezi pohlavími je u Péladana bytostně 

propojena s demokratizačními tendencemi společnosti. Demokratizace společnosti 

nevede k zlepšování celospolečenského stavu, nýbrž právě k prohlubování rozdílu 

mezi muži a ženami: „Čím více se společnost demokratizuje, tím více ženy jsou 

ženami a tím více mužové jsou muži, tj. ošklivé. Krása mužova je v tom, co má 

ženského, krása ženina pak v tom, co má mužského.“18  

Skutečná krása každého jedince spočívá v jeho celistvosti, tedy  

v rovnocenném rozvíjení obou jeho složek. Tento proces může být však plně 

realizován pouze mimo hranice vymezených nám společností. Demokratizace, 

v níž spatřuje Péladan nový nebezpečný svazující prvek civilizace, je jím proto 

zákonitě odmítána. „Androgyn existuje jen v panenském stavu: při prvním projevu 

pohlaví se ztrácí v mužství nebo ženství.“19 

Podstatou androgyna je jeho schopnost přenášet danou bytost „mimo čas  

a prostor, mimo vášně, do oblasti archetypu.“20 Androgynie v sobě ukrývá cestu 

k dokonalosti, androgyn sám je dokonalostí. Androgynie, byť chápána jako oblast 

ležící mimo náš stvořený svět v duchovní rovině, je chápána jako nejvyšší stav 

tělesných stvořených bytostí. „Je to pohlaví Johanny d`Arc a pohlaví zázraku.“21 

Za své zobrazování androgynie si vysloužil Péladan ostrou kritiku; například 

Anatol France jej obvinil, „že ho (Péladana – pozn.aut.) pronásleduje myšlenka 

                                           
Geschlecht leugnet, Geschlecht der Ewigkeit! Lob sei dir, Androgyn!“ 
17 KAROLA 1997, s. 7. 
18 KAROLA 1997, s. 7. 
19 PÉLADAN 1924, s. 48: „Der Androgyn existiert nur im jungfräulichen Zustandt: bei der 
ersten Betätigung des Geschlechts lőst er sich ins Männliche oder ins Weibliche auf.“ 
20 KAROLA 1997, s. 7. 
21 KAROLA 1997, s. 7. 
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hermafroditismu, která dýchá ze všech jeho knih.“22 S podobnými výtkami se 

setkalo Péladanovo dílo i v českém kulturním prostředí. Na jeho obranu proto 

vystoupil F. X. Šalda. Proti těm, kdož osočovali Péladana z posedlostí 

hermafroditismem, oprávněně namítal, že obviňování tohoto typu pramení pouze 

z neznalosti nejenom základních pojmů, ale také autorova díla, příp. z jeho 

nepochopení: „Jsou lidé, kterým slovo Androgyn připomíná hříchy Sodomy  

a Gomory, poněvadž je v neznalosti směšují s hermafroditem. Těm zdají se 

romány Péladanovy svrchovaně nemravné.“23  

Šalda na rozdíl od Péladanových odpůrců spatřuje velký přínos v autorově 

způsobů ztvárnění Platónova mýtu a dokonce tvrdí, že Péladan dokresluje to, co 

řecký myslitel svým příběhem pouze naznačil. Péladan androgynitu přisuzuje 

každému člověku (resp. každé polovici člověka), neboť „aby zakoušel touhu po 

druhé, musí již z ní něco znáti, a aby to mohla znáti, míti již v sobě.“24 

Androgynní povaha každého symbolonu má své opodstatnění, neboť 

Péladanovská androgynnost není postavena na splynutí protikladů, ale naopak 

splynutí podobného do jednoho celku. Každý člověk tedy obsahuje zároveň „to 

druhé“, neboť nelze vytvářet dokonalost splynutím protikladných jevů. „Pravím: 

podobných. Ne různých, neboť génia nelze doplniti hloupostí a hřích ctností.“25  

Platónovým příběhem o androgynovi se nechala inspirovat také americká 

psycholožka Sandra Bem (1944), jež bývá označována za průkopnici androgynity ve 

dvacátém století. V sedmdesátých letech se začala zabývat studiem androgynity na 

poli psychologie. Studium androgynity ji mělo pomoci odhalit způsob, jakým lidé 

vnímají vlastní gender a také jak toto vnímání následně modeluje obraz sebe sama.  

Na počátku celého výzkumu stála základním otázka: Jakým způsobem lidská 

                                           
22 ŠALDA, F. Kritické projevy, s. 171. 
23 Dtto, s. 171. 
24 K opačnému závěru při svém rozvažování o androgynovi dospívá již zmiňovaná J. Kristeva: 
„Androgyn není bisexuál. Kdyby byl bisexuál, implikovalo by to, že každé pohlaví má určitou 
část charakteristik pohlaví druhého, a vedlo by to k nesymetrickému zdvojení obou stran 
pohlavní diferenciace (muž by měl jistou ženskou část, která není ženskostí ženy, a žena by 
měla část mužskou, která není mužstvím muže).“ Ta naopak nepřipouští možnost, že by každá 
polovina obsahovala část „toho druhého“. In: KRISTEVA, s. 183–184. 
25 Více in: BEM 1986, s. 124. 
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kultura přeměňuje chlapce a dívky v muže a ženy? Jak je možné, že v naší kultuře 

vedle sebe existuje taková spousta genderových rozdílů v chováních, motivacích či 

pojetí vlastního já, přičemž všechny tyto rozdílnosti vyvěrají z oblasti překračující 

„diktát biologie“?26 Pro řešení těchto otázek se nejprve musela autorka vypořádávat 

s freudovskou psychoanalýzou a také s teoriemi sociálního učení. Bem totiž vychází 

z předpokladu, že v procesu „stávání se mužem či ženou“ není možné opírat se pouze 

o biologickou stránku lidského jedince, ani není zcela přijatelné spatřovat v pozadí 

tohoto procesu čistě kulturní vlivy.27 

V roce 1971 přichází Bem se svým „Bem Sex Role Inventory“ (BSRI). Jedná se 

o poměrně jednoduchý test, v němž nechala respondenty, aby popsali sami sebe za 

pomoci jednotlivých kategorií: Bem zcela záměrně pracovala s 20 typicky mužskými, 

20 typicky ženskými a 20 „neutrálními“. Jednotlivé kategorie korespondovaly s tím, co 

je v rámci daného kulturního modelu považováno za typicky ženskou či mužskou 

vlastnost. Stereotypní vnímání obou pohlaví se tedy stalo výchozím bodem zkoumání. 

Na základě získaných „bodů“ pak Bem rozlišila 4 kategorie: vedle mužské a ženské 

také androgynní a nediferencovanou. Za androgyna byli označeni ti, kteří dosáhli 

vysokého počtu bodů v mužské i ženské kategorii, naopak ti, kteří v obou kategoriích 

dosáhli v obou kategoriích shodně malého počtu bodů, byli označeni jako 

nediferencovaní.28  

Pro Sandru Bem je koncept androgyna neodmyslitelně spjat s individuálním 

rozpoložením jedince, odráží jeho vlastní nitro, jeho způsob sebepojetí  

a seberealizace, a tato vazba na nitro jedince je mnohem silnější než daný kulturní 

rámec.29 Androgyn není genderová kategorie, není to ani biologická danost, a proto je 

nutné pracovat ještě s třetím rozměrem, jímž je „lidská mysl“. Z tohoto důvodu je 

proto mnohem praktičtější nevnímat androgyna jako (staro)nový kulturní koncept, ale 

jako subjektivně prožívanou realitu.  

To, čím se androgyn Sandry Bem odlišuje od ostatních, je jeho nově získaná 

role v rámci bipolarity mužského a ženského. Bem se domnívá, že zasazení 

                                           
26 Srovnej s: dtto, s. 179. 
27 Dtto, s. 179. 
28 Více in: BEM 1993, s. 120. 
29 „…I had begun to see that the concept of androgyny inevitably focuses so much more 
attention on the individual`s being … than on the culture…“ (BEM 1993, s. vii)  
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(staro)nového prvku do této tradiční struktury evokuje změnu v této struktuře 

pohlavní linie tvořené dvěma protiklady. Označíme-li někoho za androgyna, pak 

tím v podstatě ukazujeme, že genderové rozložení rolí je aschematické, a proto 

tudíž ani není možně na základě chování jednoznačně určit, zda jedinec patří do 

ženské či mužské kategorie.30 Androgyn se stává destabilizačním prvkem 

v rovnici lidské pohlavnosti. Jeho přítomnost rozvrací staré struktury a ukazuje 

neoprávněnost platnosti dominující rigidní dvojice principů mužského a ženského. 

Přijmeme-li jeho existenci, pak tím zároveň přijímáme i skutečnost, že člověk 

nepodléhá pouze vlivům biologie, ani není pouze výsledkem sociálních procesů, 

ale že lidská komplementarita vyrůstá ze vzájemné součinnosti obou faktorů. 

V tom případě pak není androgyn abstraktním předobrazem jakési duchovní 

dokonalosti, ale naší žitou realitou.  

Androgyn si bez ohledu na kontext, v němž vystupoval, vždy ponechal svou 

základní vlastnost, a tou je „spojovat“, „propojovat“. Jak bylo z příkladů obou 

následovníků Platóna patrné, našel si androgyn své místo zejména 

v duchovní/duševní oblasti lidského života. Naznačoval cestu k dokonalosti, 

vysvětloval náš původ, napomáhal k pochopení našeho vnitřního života. V dnešní 

době se plně uplatňuje na poli psychologie, ovšem bez ohledu na to, zda figuroval 

jako duchovní ideál či „rebelující kategorie“, vždy byl jakýmsi specifickým 

klíčem k lidské přirozenosti, předkládal nám „příběh“ naší vlastní existence.  

Summary 

A motive of an Androgyn appears in the oldest manuscripts, religious traditions or in 
fine arts. Its existence is constantly stimulating human imagination. Its contemporary image is  
a result of a long process of cultural/conceptual evolution. Within various cultural and historical 
contexts, an androgyne appears not only as a symbol of harmonizing opposites or a symbol of 
perfection, but also as an original being or an ideal coming out of human reverie. Last but not 
least, it can also be described as a psychological category destroying 
relatively steady sexual dichotomy of male and female, since it seems to appear as the third 
sex. This paper tries to track the conceptual evolution of the “androgyne” from the original 
physical being to the one, which is conceived in purely spiritual terms. 

                                           
30 BEM 1986, s. 222.  
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Estetická interpretácia pravekých artefaktov 
trácko–skýtskeho horizontu 
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Aesthetic Interpretation of Prehistoric Artefacts of the Thraco–Scythian Period 

 
Abstract: Any object, action or phenomenon might be a bearer of an aesthetic function and 
become a subject of an aesthetic interest. The prehistory is the longest period in the history of 
humanity and, paradoxically, from the aesthetic point of view, it is given the smallest attention, 
in spite of the fact, that the archaeological artefacts represent a set of aesthetic objects worth 
examining. The tribes of Thracians and Scythians penetrate to the middle Europe, at the time 
when the southern Europe definitely crossed the line between the prehistory and the antiquity, in 
the so called Hallstatt period. Those tribes were represented by specific cultural expression 
influenced by the nomadic way of life. The result of their arrival was shattered and changed 
cultural tradition of the whole area as well as the appearance of new, foreign and in this place 
before unknown elements, which influenced also other prehistoric cultures. The main aim of this 
piece of work is to explore the artefacts of the Thraco–Scythian period from the aesthetic point 
of view, which demonstrate the craftsmen creative skills and give option to interpret the world of 
the Hallstatt period ideas in Slovakia. This article is observes the representative artefacts of the 
Thraco–Scythian period and interprets their formal and ideological aspects. 
 
Key words: prehistoric artefact, aesthetic function, aesthetic norm, aesthetic object, symbol, 
representatives of myth, myth. 
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Úvod do problematiky trácko–skýtskeho horizontu 

Historický spadá obdobie prítomnosti Skýtov a Trákov do staršej fázy doby 

železnej – tzv. doby halštatskej (8.–4. stor. p.n.l.). Typické pre toto obdobie bolo 

používanie materiálu, ktorý dal celému obdobiu pomenovanie. Železo, ako veľmi 
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praktický, pružný, ale aj tvrdý kov, sa začalo vyrábať na Prednom východe na 

rozmedzí 15.–14. stor. p.n.l. a odtiaľ sa šírilo postupne západným smerom.1 Je 

pochopiteľné, že oblasť, kde sa tento kov uplatnil najrýchlejšie, bolo vojenstvo. 

Vplyvom výroby nových a kvalitnejších zbraní nastáva destabilizácia 

spoločenského poriadku, ktorá podľa archeologických pamiatok vyústila do 

viacerých ozbrojených konfliktov. V európskej mytológii sa toto zhoršenie stavu 

pripisovalo práve novému kovu, ktorý sa začal spájať vo viacerých kultúrach 

s božstvom vojny.2 Určujúcou pre vývoj danej doby bola zmena klímy – 

chladnejšie a vlhkejšie počasie, ktoré predurčilo poľnohospodárske spoločenstvá 

k zániku a donútilo ich k obžive pastierstvom. Rozširuje sa nomádsky spôsob 

života, ktorý prinášal so sebou isté špecifiká – pravidelná migrácia, veľké stáda 

zvierat, „život v sedle“, prenosné a funkčné príbytky, hmotný majetok bol 

výsledkom bojových výprav za korisťou a pod.3 Podľa všetkého s vidinou koristi 

prenikajú nomádske etniká aj na naše územie. 

Susedstvo s viacerými rozvinutými civilizáciami v konečnej miere 

ovplyvnilo a pomohlo sformovať osobitný kultúrny prejav tráckych nomádov. 

Z hmotných pamiatok, ktoré sú pre preskúmanie 

ich prejavu kľúčové, bolo v počiatku určujúce 

„umenie“ geometrického štýlu (obr. č. 1.), ktoré 

vznikalo už koncom predchádzajúceho obdobia, 

praveku, ale plnú mieru vyjadrenia dosiahlo až  

v 8.–6. stor. p.n.l.4 Tieto tzv. „bronzy“ 

predstavovali hlavne časti a ozdoby konských 

postrojov, dýky a sceptra so zvieracími hlavami, či 

protomami, vtáčie tvary, miniatúrne nádoby, 

prelamované a neprelamované gule,5 závesky v tvare malej sekery, ozdobené 

zvieracími figúrkami či hlavičkami a i. Základnými rysmi výrobkov je dominantná 

                                           
1 VIZDAL, M. Sprievodca pravekom východného Slovenska, s. 47.  
2 BUCHVALDEK, M. et al. Dějiny pravěké Evropy, s. 157. 
3 Dtto, s. 155. 
4 VEDENIKOV, I., GERASIMOV, T. Thrácke umění, s. 19. 
5 BOUZEK. J. Thrákové, s. 53–57.  
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dekoratívnosť. Používal sa skromný geometrický ornament.6 

Hlavným zdrojom poznatkov o skýtskej kultúre sú milodary nájdené 

v mohylách, väčšinou vyhotovené v zvieracom štýle, ktorý sa stal v „umení“ ale aj 

bežných výrobkoch kľúčovým pre určenie skýtskych pamiatok. Námety 

zvieracieho štýlu vyjadrujú duchovné predstavy a symboliku stepných nomádov, 

súvisiacu so starou tradíciou loveckej mágie.7 Typickou črtou zvieracieho štýlu je 

zachytenie zvierat najčastejšie v pohybe, zdôrazňuje sa sila zvieraťa a svalstvo je 

zobrazené na povrchu tela v podobe ornamentu. Niekedy tvorca premení celú 

figúru zvieraťa na ornamentálnu koncepciu. Pre tento smer sú charakteristické 

scény zápasiacich zvierat, zobrazených 

niekedy v neprirodzených pózach (obr. 

č. 2.).8, 9 „Podobne ako to bolo 

s meďou a bronzom, aj železo 

potrebovalo dlhý čas, kým sa s ním 

naše krajiny vo väčšom rozsahu zžili 

a prijali ho ako prvý obecne úžitkový 

kov.“10 Počiatok doby železnej na 

Slovensku kladieme do polovice 8 

stor. p.n.l.,11 pričom obdobie, ktoré nás 

zaujíma a ktorým sa vo vzťahu k Slovensku budeme zaoberať, datujeme do 6.–4./3. 

                                           
6 VEDENIKOV, I., GERASIMOV, T. Thrácke umění, s. 19–21. 
7 NOVOTNÁ, M., NOVOTNÝ, B. Pravek Európy III.: Skýti, s. 93–95. 
8 SMIRNOV, A. P. Skýtové, s. 152. 
9Predložené údaje sú výsledkom historických a archeologických interpretácií a dedukcií na 
základe archeologickým, etnologickým a kulturologickým skúmaním zistených indícií, ku 
ktorým by sme mohli pristupovať rezervovane, ale budeme ich akceptovať ako historické fakty 
a tak s nimi aj pracovať. Naše skúmanie je zamerané na oblasť Slovenska a na pamiatky patriace 
do trácko–skýtskeho horizontu a preto sú vedomosti o Tráckych a Skýtskych pamiatkach 
domáceho prostredia pre nás určujúce a slúžia ako východisko našich úvah, čo by nebolo možné 
spochybnením výsledkov archeologických a iných interpretácií.  
10 NOVOTNÁ, M. Svedectvá predkov, s. 82.  
11 MIROŠŠAYOVÁ, E. Doba halštatská a doba laténska. In GAČKOVA, L. et al. 
Archeologické dedičstvo Zemplína: pravek až včasný stredovek, s. 68.  
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stor. p.n.l.12 Predmet skúmania vymedzuje prítomnosť Trákov a Skýtov, a teda 

objavenie sa typicky nomádskych prvkov v hmotnej báze Slovenska. Aj preto sa 

často používa označenie trácko–skýtsky horizont.13 Z celkovej nádhery skýtskych 

pamiatok sa na naše územie dostáva len slabý odlesk, i keď náplň trácko–skýtskej 

kultúry si zachováva aj u nás osobitný a svojrázny charakter.14 Podstatnú zložku 

oboch kultúr predstavovalo domáce obyvateľstvo asimilované novými etnikami, a tak 

vznikla kultúra (vekerzúgska a kuštanovická), ktorú môžeme z hľadiska etnického 

zloženia len s výhradou označiť za skýtsku alebo trácku,15 ale v prípade kultúrneho 

prejavu nie je táto rezervovanosť taká nutná. „Základnou črtou skýtskej (trácko–

skýtskej) kultúry je tzv. skýtska triáda: výzbroj, konský postroj a zvierací štýl. Všetky 

tri súčasti našli odozvu aj u nás. Zhotovovali sa miestne napodobeniny, niekedy od 

pôvodných vzorov vzdialené.“16 

Estetická interpretácia pravekých artefaktov 

Cieľom predloženej práce je zaoberať sa výrobkami uvedenej doby 

a podriadiť ich estetickému skúmaniu, a tak sa zamerať na viaceré aspekty 

jednotlivých výrobkov. Na dokázanie možnosti estetickej interpretácie pravekých 

artefaktov sme sa rozhodli vybrať dve skupiny predmetov signifikantné pre dané 

obdobie. Prvú skupinu skúmaných objektov 

predstavujú artefakty, ktoré nie sú typickým 

prejavom Trákov a Skýtov, ale skôr lokálnym 

kultúrnym špecifikom trácko-skýtskeho 

horizontu Karpatskej kotliny, a teda tzv. 

hadovité záušnice (obr. č. 3.), ktoré sa podľa 

počtu pomerne hojne vyskytovali aj na našom území. Druhú skupinu zastrešujú 

                                           
12 NOVOTNÁ, Mária. Svedectvá predkov, s. 80–81.  
13 NOVOTNÁ, Mária, NOVOTNÝ, Bohuslav. Pravek Európy III, s.105–106. 
14 PAULIK, J., NOVOTNÁ, M., BENADIK, B. Život a umenie doby železnej na Slovensku,  
s. 159–160.  
15 NOVOTNÁ, Mária. Svedectvá predkov, s. 93. 
16 MAKKY. L. Trácko – skýtske prieniky na územie Slovenska v dobe halštatskej. Prešov: 
Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút histórie, 2011. s. 60. Vedúci 
diplomovej práce Doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc. 
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predmety reprezentujúce podoby zvieracieho štýlu u nás, a to kovania tulcov. 

Populárny bol najmä motív štylizovanej orlej hlavy (obr. č. 4.), ale využíva sa aj 

štylizovaný vetvičkovitý motív (obr. č. 5.), teda rastlinný ornament taktiež blízky 

skýtskemu prostrediu.17 Taktiež budeme hľadať odpoveď na otázku ako 

pristupovať k interpretácií pravekých artefaktov a ako nazerať na tieto výrobky, 

ale aj interpretáciu ako takú.  

 

 

 

 

 

Obr. č. 4. a 5.: 

Bronzové kovanie tulca 

vo zvernom štýle 

(vľavo) a s rastlinnou 

výzdobou (vpravo) 

 
 

I.  

Hneď na začiatku si treba odpovedať na jednu otázku: „Ako máme nazerať 

na objekty, ktoré budeme skúmať?“ Táto otázka skrýva v sebe komplexnejší 

problém, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Zaujatím stanoviska a voľbou spôsobu 

nazerania na skúmané objekty si zvolíme základné východiská, ktoré sú pre 

neskoršiu interpretáciu kľúčové. Tento krok je nutný, rovnako ako výber 

interpretačných prístupov. Prevažne budeme používať pojem artefakt, ktorý je 

daný archeologickými súvislosťami, ponúkajúc nám najväčšiu sumu poznatkov. 

Budeme ho chápať v jeho najzákladnejšej definícií ako čosi umelé, v užšom slova 

zmysle akýkoľvek výsledok (produkt) ľudskej činnosti.18 Týmto sme však 

neodpovedali na položenú otázku, len ujasnili správnosť terminológie a definovali 

                                           
17 PAULIK, J., NOVOTNÁ, M., BENADIK, B. Život a umenie doby železnej na Slovensku,  
s. 161–162. 
18 ZUSKA, V. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, s. 26–27. 
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chápanie použitého pojmu, ktorý v tomto užití slúži len ako synonymum slova 

predmet, objekt a pod. E. Cassirer vo svojej knihe „Esej o človeku“ ponúka 

možné riešenia. Je to možnosť a potreba nazerať na nami skúmané artefakty ako 

na historické pramene. V tomto duchu autor uvažuje o prameňoch, o ktoré sa musí 

historik (v našom prípade archeológ), ale vo všeobecnosti bádateľ a teoretik 

oprieť, ako o symboloch. Autor píše: „Tieto pramene však nie sú fyzikálnymi 

vecami v obvyklom zmysle slova. Je v nich obsiahnutý nový, zvláštny moment. 

Historik, práve tak ako fyzik, žije v materiálnom svete. Avšak to, čo nachádza na 

začiatku svojej výskumnej práce, nie je svet fyzikálnych predmetov, ale symbolické 

univerzum – svet symbolov“19 Bádateľ prichádza do kontaktu s materiálnymi 

objektmi,20 ktoré náhle v kontakte s recipientovým vedomím a podvedomou 

interpretáciou menia status na objekty estetické. Preto netreba zabúdať, že aj na 

výsledky činnosti pravekého človeka môžeme nazerať ako na estetické objekty 

a skúmať ich z viacerých aspektov, nielen vo vzťahu k dnešnej dobe, ale aj vo vzťahu 

k minulosti, a teda času vzniku daného artefaktu. K tomu nás vedie skutočnosť, že za 

estetický objekt môžeme považovať všetko vôkol nás, čo je potenciálnym nositeľom 

estetickej hodnoty, resp. vyvoláva alebo navodzuje v recipientovi estetické stavy, 

a teda skutočne všetko v našom okolí.21 V užšom zmysle sú to predmety, podobne 

ako umenie, určené svojím ustrojením k estetickému pôsobeniu.22 

K možnosti esteticky interpretovať praveké výrobky nás viedol okrem iného aj 

                                           
19 CASSIRER, E. Esej o človeku, s. 290.  
20Na prvotné označenie pravekých artefaktov, pred interakciou s recipientom, by možno viacerých 
lákalo použiť pojem fyzikálny objekt. Už V. C. Aldrich v knihe „Filozofia umenia“ píše 
o dvojakých objektoch, a to o fyzikálnych a estetických, pričom pri fyzikálnych odmieta možnosť 
iného nazerania ako zhodnotenia ich funkčnej, fyzikálnej stránky. Preto zavádza zastrešujúci pojem 
„materiálny objekt“, ktorý sa môže vnemovo uvedomovať buď ako fyzikálny alebo estetický. 
Nakoľko preferujeme možnosť a sami sa snažíme prezentovať estetickú interpretáciu pravekých 
artefaktov, javí sa nám tento pojem adekvátnejší. Užitím pojmu fyzikálneho objektu by sme naše 
tvrdenie o možnosti interpretácie odsúdili, aj keď nevylučujeme, že niektorí recipienti a určite aj 
teoretici odmietajú, alebo minimálne neprikladajú potrebnú váhu interpretácií pravekých artefaktov. 
(bližšie pozri.: ALDRICH, V. C. Filozofia umenia, s. 46–47.) 
21 ZUSKA, V. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, s. 26–27. 
22 MUKAŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota ako sociálni fakty. In Stúdie 
z estetiky, s. 19. 
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charakter estetického vnímania ako takého, ktoré vystihuje myšlienka od  

J. Mukařovského: „Jakýkoli předmet i jakékoli dění (ať dej přírodní, ať činnost 

lidská) mohou se stát nositeli estetické funkce.“23 Keď si rozanalyzujeme tento citát 

a aplikujeme ho na estetické vnímanie, uvedomíme si, že na to aby sme mohli niečo 

nazerať esteticky, alebo aby sme sa s nejakým predmetom, objektom, činnosťou 

alebo javom mohli dostať do estetickej interakcie, musí byť vo vnímanom predmete, 

jave, činnosti a pod. prítomná estetická funkcia, ktorá, ako je zrejmé, môže byť 

prítomná všade. Preto je pochopiteľná naša snaha dokázať, že ani praveké artefakty, 

či už v našom vnímaní alebo vo vnímaní ich súčasníkov, neboli a nie sú výnimkou 

a stali sa súčasťou estetična. Treba dodať, že aktívna spôsobilosť k estetickej funkcii 

nie je reálnou vlastnosťou predmetu, aj keď zámerne kvôli nej vytvoreného, ale 

prejavuje sa len za istých okolností – v istom spoločenskom kontexte.24 Tu sa 

dostávame k možnosti estetickej interpretácie ako takej. Dovolíme si na základe 

naznačeného predstaviť dva hraničné modely interpretácie,25 ktoré sú podľa nášho 

názoru univerzálne platné: 
1. Prvý hraničný model vychádza z našej snahy interpretovať nejaký objekt, 

jav, predmet, činnosti alebo myšlienku na základe našich schopností, 

zručností a empiricky, kultúrne a spoločensky daných skúseností. Je to 

                                           
23 MUKAŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota ako sociálni fakty. In Stúdie 
z estetiky, s. 19. 
24 Dtto, s. 19. 
25 U. Eco v knihe „Mezei nterpretace“ tiež prichádza s dvoma základnými pólmi interpretácie, ktoré 
nás sprevádzajú celými dejinami. Túto interpretáciu síce aplikuje na písaný text, ale je vhodné 
stručne tu naznačiť aj jeho závery. Na rozdiel od nás jeho prvé vymedzenie hovorí o snahe dospieť 
k významu, ktorý zamýšľal jeho pôvodný tvorca, alebo k jeho objektívnemu charakteru, ktorý je 
úplne nezávislí na našej interpretácií. V podstate je tento pól podobný nášmu druhému modelu. 
Druhý pól na rozdiel od nás predstavuje prístup, kde môžeme hovoriť o nekonečnom množstve 
interpretácií. Tento prístup sa nachádza niekde na pomedzí nášho prvého a druhého hraničného 
modelu, nakoľko nejde ani o pôvodnú ani o aktuálnu interpretáciu a vnímanie daného objektu, ale 
o sumu interpretácií, ktorými samotné dielo prešlo. V konkrétnej dobe, keď boli tie ktoré závery 
prezentované išlo o priblíženie sa k prvému hraničnému modelu, ale v súčasnosti tieto „historické“ 
interpretácie slúžia ako pramene doby, kedy boli dané objekty interpretované a vnímateľa 
a nevypovedá o artefakte ako takom. (bližšie pozri.: ECO, U. Meze interpretace, s. 30–35.)  
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prípad, keď sa snažíme vysvetliť skúmane objekty cez optiku nášho 

nazerania (ako sa javia nám) a našej doby.26 

2. Druhý hraničný model interpretácie predstavuje presne opačný pól 

nazerania a skúmania. Je to snaha vyjadrovať sa adekvátne vo vzťahu 

k skúmanému obdobiu a skúmať, ako sa mohol daný objekt, predmet alebo 

jav javiť spoločnosti resp. spoločenstvu, pre ktoré bol vyhotovený 

a v intenciách zmýšľania ktorej sa tvoril.27 Táto podoba interpretácie 

vychádza z myšlienok, ktoré by sa dali zhrnúť nasledovne: Vždy pri analýze 

prejavov dôb vzdialených je nutné uvedomiť si kontext, v ktorom sa tvorilo 

– nie len historický, ale aj spoločenský, sociálny a v neposlednom rade aj 

kultúrny. Treba brať do úvahy, že pravdepodobne, ak nie naisto, vnímali 

ľudia v dávnych dobách odlišným spôsobom.28 Toto vnímanie sa týkalo tak 

okolitého sveta, ako aj výrobkov, ktoré vyhotovovali. 

                                           
26 Snaha o tento prístup, resp. presvedčenie používania tohto prístupu prevažuje. V Dawisovej štúdii 
o symboloch je v úvode naznačená póza, ktorú neskôr autor odmieta, ale práve v tej časti je určená 
podstata tohto vyhranenia, kde sa snaží teoretik, recipient, alebo interpretátor hľadať v obrazcoch, 
ktoré vidí, výjavy zo súčasného sveta, aby bol schopný tieto znaky identifikovať. Príkladom 
hľadania tohto prístupu boli početné štúdie snažiacé sa interpretovať jaskynné maľby na základe 
výjavov, ktoré sa tu objavujú a ích podobnosti so súčasnými predmetmi, alebo zvieratami vôkol nás. 
(bližšie pozri.: DAWIS, W. Symboly v dějinách a jejích objevovaní. In KESNER, L. Vizuálni teórie, 
s. 73 MUKAŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota ako sociálni fakty. In Stúdie 
z estetiky, s. 19–87.) 
27 Snaha o tento prístup je pomerne rozšírená. Vo svojej knihe „Proměný umění“  ho preferuje aj 
G. Dorfles, ktorý síce neinterpretuje jednotlivé diela a artefakty ako také, ale hovorí o prístupe 
k interpretácií, a analyzuje výrazový jazyk a prostriedky jednotlivých druhov umenia. V knihe 
„Príbeh umenia“ tento prístup preferuje aj E. H. Gombrich, kde hovorí, že táto skutočnosť 
rozdielnosti nášho nazerania a nazerania pôvodného musí byť pri interpretácií vždy uvedomele 
prítomná. W. Dawis na druhej strane v štúdií o symboloch, ktorú poznáme z Kessnerovho 
zborníku – „Vizuálni stúdie“, píše o tejto snahe, možnosti a na druhej strane nesprávnosti, resp. 
nemožnosti interpretovať umenie a kultúrne prejavy starších čias z nášho hľadiska, nakoľko 
práve každá interpretácia (neschopnosť pristupovať s nevinným okom, ktoré ako píše  
N. Goodman, neexistuje) môže viesť k nepochopeniu. (bližšie pozri.: DAWIS, Whitney. 
Symboly v dějinách a jejích objevovaní. In KESNER, L. Vizuálni teórie, s. 73–87.; DORFLES, 
G. Proměny umění, s. 58–59.; GOMBRICH, E.  H. Příběh umění, s. 30–31.)  
28 DORFLES, G. Proměny umění, s. 58.  
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Podľa našej mienky každá aktuálna a vyslovená interpretácia osciluje medzi 

oboma podobami a snaží sa nájsť najschodnejšiu cestu, raz sa prikláňajúc na 

jednu, inokedy na druhú stranu, ale ani jedna podoba nie je plne možná. 

Nemožnosť prezentovania interpretácie v intenciách druhej podoby je celkovo 

jasná a zrejmá. Pochopiteľne nemôžeme dosiahnuť pojmový, ani ideový a celkovo 

presný interpretačne rekonštruovaný obraz v podobe, v akej sa na výtvor nazerala 

a pozerala daná doba. Preto interpretácia pravekých výrobkov, aj so zvážením ich 

pôvodnej funkcie či už v reálnom, estetickom, alebo mytologickom priestore, nie 

je plne možná. Mohli by sme citovať E. Cassirera, ktorý k tomuto problému 

hovorí: „Ak by sa historikovi podarilo vymazať zo seba svoj osobný život, 

nedosiahol by tým vyšší stupeň objektivity. Naopak, zbavil by sa tým práve 

nástroja historického myslenia.“29 Paradoxne, ani nazeranie cez našu prizmu nie 

je sebestačné a nemôže dospieť k uspokojivému a plne samostatnému záveru, 

nakoľko je pri vnímaní objektov stále prítomná zložka hľadania pôvodnosti. 

Prítomná tradícia, aj keď zaniknutá, je neoddeliteľným prvkom a elementom 

neustále zohrávajúcim rolu pri interpretácií objektu ako takého.  

Vyššie sme určili, že skúmané artefakty predstavujú historické pramene 

(nakoľko poskytujú informácie o minulosti a zároveň sú pozostatkom sveta 

minulého pre svet súčasný) a zároveň aj estetické objekty. Pre ďalšie smerovanie 

práce je nutné odpovedať si na otázku: „Ako čo máme interpretovať praveké 

artefakty?“ Môže sa zdať, že podobnú otázku sme už položili, ale ako pristupovať 

k objektom a ako čo ich interpretovať sú dve rozdielne veci. Jednak prvá otázka sa 

pýta skôr na vzťah vnímateľa a samotného objektu. Druhá otázka sa však pýta na 

niečo iné. Umenie, jazyk, história, mytológia – všetky tieto symbolické formy 

(ako o nich hovorí E. Cassirer) sa interpretujú rôzne a pri analýze sa do popredia 

dostávajú rozličné aspekty. Preto, keď sa pýtame na zaradenie pravekých 

artefaktov do niektorej z týchto skupín symbolických foriem, pýtame sa 

komplexne na formálnu a obsahovú stránku, ktorá ma pri každej symbolickej 

forme iné vyústenie. Rozpoznanie, o ktorú formu sa jedná, určí ďalšie smerovanie 

štúdie a samotné ponímanie interpretácie estetických objektov pravekého obdobia. 

Musíme si uvedomiť, že všetky výrobky (nevynímajúc praveké artefakty) 

                                           
29 CASSIRER, E. Esej o človeku, s. 307.  
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predstavujú rôznorodý spôsob a formu komunikácie a taktiež sebavyjadrenia 

tvorcu. Pre nás je určujúce zamerať sa na ich komunikačný účinok a na ich 

prepojenie na konkrétne sféry života alebo spoločnosti. 

Praveký človek žil vo svete, ktorý sa nachádzal na pomedzí reálneho 

a mýtického, pričom mýtické bolo preňho rovnako reálne ako pre nás fyzikálne 

zákony. Aj preto si myslíme, že úloha mýtu v živote obyčajného človeka vytvárala 

komunikačný rámec, ktorý sa stal signifikantným pre dané obdobie. Preto, ak 

človek vytváral nejaký artefakt vychádzajúci, reflektujúci a zobrazujúci mýtické 

a náboženské predstavy, zapracovával do výrobku, a teda artefaktu mytologický 

priestor a čas a ten sa tak sám stal reprezentantom mýtu, resp. hmotnou súčasťou 

samostatného mytologického univerza.  

K mýtu sa často pristupuje, akoby bol bytostne prepojený so symbolmi  

(aj keď tento vzťah je prítomný, netreba naň nazerať ako na integrálnu časť symbolov 

a symbolickú funkciu vnímať ako nadradenú štruktúre mýtu30) a zároveň akoby sa 

mohol obmedzovať iba na text (jazyk, písmo)vzhľadom na jeho často apelovanú 

príbuznosť s poéziou.31 No stojí za zváženie zamyslieť sa nad prvkom, ktorý 

fungoval ako predchodca mýtického textu, keď ešte nebolo písmo.  

„Mýtus v sebe spája prvok teoretický s prvkom umeleckej tvorby. Hneď na 

prvý pohľad si musíme všimnúť jeho blízku príbuznosť s poéziou. [...] Mýtotvorný 

um je prototypom; um básnický je ... ešte stále v podstate umom mýticko–

                                           
30 P. Ricoeur sa v knihe „Život, pravda, symbol“ vyjadruje aj k tejto problematike, ale s úplne 
opačnými závermi. Hovorí o symboloch ako nadradených mýtu a akoby bol mýtus symbolikou 
druhého stupňa, čím jasne naznačuje, že je preňho symbol dôležitejší ako mýtus, ktorý je len 
akoby nejakou nadstavbou symbolu s ktorým pracuje. My s týmto stanoviskom nesúhlasíme, 
veď napokon mýtus a mytológia ako taká je práve tým priestorom, kde sa symboly nachádzajú 
a skadiaľ pramenia. Mytologická realita má svoj vlastný priestor, čas, logiku a pod. ako píše  
E. Cassirer v druhom diely „Filosofie symbolických forem“. Preto treba povedať, že nemôžeme 
mýtus redukovať len na niečo menej a tvrdiť, že symboly sú mýtickej funkcii nadradené, 
nakoľko podľa nás práve svet mýtu je prostredím tvoriacim symboly. Týmto prístupom by sme 
mýtické univerzum ako také zbavili jeho bytostnej podstaty a sebestačnosti. (bližšie pozri.: 
RICOEUR, P. Život, pravda, symbol, s. 161–163. CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem 
II.: Mýticke myšlení, s. 106–180.) 
31 ECO, U. Meze interpretace, s. 28.  
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poetickým.“32 P. Ricoeur, ktorý nadraďoval symbolickú funkciu nad mýtus, píše: 

„Symbolizmus tedy predstavuje psychický, kosmický nebo poetický rozměr pouze 

v živlu reči. Proto lze symbol definovat jen jako struktúru reči, kterou jsem nazval 

schopnosti dvojiho smyslu.“33Na druhej strane C. Lévi – Strauss práve tento vzťah 

a príbuznosť mýtu s poéziou odmieta a hovorí: „Miesto mýtu je na stupnici 

spôsobov lingvistického výrazu presne opačne ako miesto poézie“. Ďalej uvádza, 

že hlavný rozdiel medzi poéziou a mýtom je v tom, že poéziu je možné len ťažko 

preložiť do cudzieho jazyka a aj to vedie k mnohým deformáciám, pričom hodnota 

mýtu ako takého pretrváva aj napriek tomu najhoršiemu prekladu.34 Preto sa nám 

núka myšlienka, že mýtus nie je niečo, čo závisí od prekladu, alebo čo je závislé 

na štruktúre akéhokoľvek jazyka. Taktiež môžeme v tomto duchu uvažovať aj 

o jazyku tvorby,35 ktorej sa pridŕžali hmotné pamiatky, resp. ktorú tieto výrobky 

vykazujú. V tomto duchu uvažuje G. Dorfles o jazyku, ktorý, ak dodržiava 

kontinuitu platnosti a súvislej premeny, tak je čitateľný a zrozumiteľný a taktiež, 

keď stratí svoju informačnú funkciu alebo hodnotu, vytvára sa jazyk, ale jazyk, 

v zmysle komunikácie (kde ako jednu z jeho zložiek radíme aj hmotné pamiatky, 

zúčastňujúce sa na referencii k niečomu), nový.36 

Máme priestor zamyslieť sa nad komunikáciou ako procesom, ktorý je 

nadradený reči (písanej, hovorenej), a to už len z toho dôvodu, že nie je 

obmedzená žiadnym jazykovým systémom (ktorý je očividne znakom poézie a nie 

mýtu) ani historickým obdobím. Pochopiteľne, ústna tradícia existovala všade 

a predstavovala spôsob šírenia skúseností a vedomosti v spoločnosti a medzi 

generáciami, ale bolo nutné, aby sa táto tradícia niekde zaznamenala aj inak ako 

slovne, najmä v dobe, keď písmo ešte neexistovalo. Aby bola niekde hmotne 

                                           
32 CASSIRER, E. Esej o človeku, s. 149. 
33 RICOEUR, P. Život, pravda, symbol, s. 162. 
34 LÉVI-STRAUSS, C. Štrukturálna antropológia I, s. 219. 
35Nebudeme určovať, ani analyzovať či ide, alebo nejde o umelecký jazyk, nakoľko tomuto 
problému sa nemienime venovať v predloženej práci. Taktiež keby sme o ňom pojednávali ako 
o umeleckom, neznamenalo by to, že automaticky tieto výrobky a praveké artefakty považujeme za 
umenie. Ale nakoľko by mohla nastať otázka, ako o nich zmýšľame, rozhodli sme sa radšej použiť 
univerzálnu a nepríznakovú formu a teda hovoríme iba o jazyku tvorby.  
36 DORFLES, G. Proměny umění, s. 57. 
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a reálne viditeľná. Na to mohli podľa nášho predpokladu najvhodnejšie slúžiť 

práve hmotné výrobky, ktoré reflektovali svet (aj mýtický, aj okolitý, a teda jediný 

svet, ktorý poznali a vnímali). Však predsa čo lepšie môže vytvárať sústavu 

mýticko–realistickej komunikácie, ako artefakty snažiace sa o zachovanie 

a prežitie mýtu ako takého aj so svojimi príbehmi a tradíciami. Dokonca tu 

dochádza ku komunikácií, ktorá pretrvala stovky rokov, a to medzi dávno 

strateným svetom predstáv a súčasnými bádateľmi aj bežnými recipientmi.  

Naše závery a možnú cestu ku skúmaniu pravekých artefaktov potvrdzuje 

a sám naznačuje C. Lévi–Strauss, keď hovorí: „Podstata mýtu sa nenachádza ani 

v štýle, ani v spôsobe rozprávania, ani v syntaxi, ale v príbehu, ktorý je 

vyrozprávaný. Mýtus je rečou - avšak rečou, ktorá funguje na veľmi vysokej úrovni 

a v ktorej sa zmysel, ak to možno povedať takto, odpútava od lingvistického 

základu, po ktorom sa začal rozbiehať.“ 37 Nevidíme dôvod, aby táto reč, táto 

komunikácia alebo diskurz, ktorým mýtus je, ako autor o pár strán skôr uvádza, 

nemohla do svojho komunikačného rámca pojať aj hmotné pamiatky, 

vychádzajúce z pretvorenia uvedomelej mýtickej reality. Preto artefakty, s ktorými 

budeme pracovať, budeme považovať (aspoň minimálne v tejto práci) za súčasť 

mýtického sveta a budeme ich označovať pojmom reprezentanti mýtu, ktorý 

budeme chápať ako mýtus v istej podobe zhmotnený do reálneho sveta 

a odkazujúc k svojim prameňom, zastupujúci mýtickú realitu. Je len výsledkom 

a úsudkom našej doby, resp. viacerých teoretikov umenia, že sa o obrazoch, 

sochách a výjavoch z minulosti, ktoré zobrazujú mýtický výjav hovorí ako 

o obrazoch, sochách a pod s mytologickou/mýtickou témou. Treba však 

podotknúť, ako sme už viackrát naznačili, že mýtus ako realita a ako samostatný 

svet bol pre pravekého človeka prítomný každodenne, preto ak oni zobrazovali 

alebo vytvárali artefakty mýtu, nešlo u nich iba o výber obyčajnej témy, ale 

o zobrazovanie alebo o zhmotnenie niečoho reálneho a reálne nadpozemského, čo 

v súčasnosti definujeme ako ich vieru.  

Najlepšie by sme chápanie pravekých artefaktov a ich prepojenie na mýtus 

mohli v závere vysvetliť cez prístup, ktorý zvolil v publikácií „Štruktúra obrazu“ 

R. Ingarden. Jeho pojem obraz, aj keď príliš zvádza uvažovať o sfére umenia, 

                                           
37 LÉVI-STRAUSS, C. Štrukturálna antropológia I, s. 220.  
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vystihuje presne to, k čomu podľa nás odkazujú praveké artefakty, a to 

k samostatnej a sebestačnej mýtickej realite. Obraz v tomto užití nie je niečo 

hmotné, ale samostatný svet so svojimi pravidlami, zákonmi a priestorom; niečo 

ako imaginárna realita, ktorá na to, aby bola dostupná, potrebuje hmotný, 

sprostredkujúci prvok v Ingardenovom ponímaní maľby.38 Maľba je príliš striktne 

spojená s maliarstvom ako umením a pre nás je tento pojem maximálne 

nepraktický. Avšak hmotnou zložkou, ktorá otvára bránu do mýtického sveta, nie 

je nič iné, ako nami skúmané praveké artefakty, ktoré teda označujeme v tomto 

užití pojmom reprezentanti mýtu.  

II. 

V nasledujúcej časti sa vyjadríme k problematike, ktorá by si zaslúžila oveľa 

viac priestoru, ale nakoľko jej otázka vystala už v predchádzajúcej časti štúdie je 

nutné načrtnúť ju tu. V opačnom prípade by celá štúdia pôsobila nekomplexne 

a nesúrodo. Máme na mysli problematiku vzťahu mýtu a symbolov, pričom sa 

zameriame výhradne na to, či artefakty, alebo reprezentanti mýtu fungujú ako 

symboly, alebo znaky. Inak povedané, či môžeme o týchto artefaktoch uvažovať ako 

o predmetoch so symbolickou funkciou a s istou rezervou o symboloch ako takých. 

Ako sme uviedli už vyššie, P. Ricoeur považuje symbol za nadradený mýtu, akoby 

predstavoval iba nejakú nadstavbu symbolickej funkcie, pričom opomína fakt, že 

mýtická realita, je prostredie v ktorom sa symboly a znaky rodia a z ktorej pramenia. 

Adekvátnejšie povedané, prostredie, z ktorého ľudská myseľ čerpá symboly. 

Slovníková literatúra definuje symbol ako všetko, čo je stanovené alebo chápané ako 

znak.39 E. Cassirer užíva pojem znak „posvätného“, o ktorom tvrdí: „neni proto 

vúbec od začátku omezen na určité objekty a skupiny objektú – nýbrž každý, jakkoli 

„lhostejný“ obsah se múže náhle na tomto znaku podílet. Tímto znakem neni 

označovaná nějaká určitá objektívni vlastnost, nýbrž určitý ideálny vztah.“40 Tu sa 

nám len potvrdila myšlienka, že nie len určitá skupina pravekých artefaktov súvisela 

                                           
38 INGARDEN, R. O štruktúre obrazu, s. 7–9. 
39 HENCKMANN, W., LOTTER, K. Estetický slovník, s. 172–173.  
40 CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem II.: Mýticke myšlení, s. 97.  
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s kultom, ale aj hociktorý objekt, ak ho vtedajšia doba vnímala reprezentanta mýtu, 

spĺňala úlohu odkazovania k nemu. Tento objekt pochopiteľne musel vykazovať isté 

znaky, ktoré odkazovali k danému svetu.  

N. Goodman píše hneď v úvode svojej práce: „každé filozofické skoumaní 

toho, jak fungují symboly v umění i mimo něj, musí začít studiem povahy 

zobrazení.“41 Už vyššie sme uvádzali, že skúmané artefakty podľa nás zobrazujú 

mýtický svet ako svet reálne existujúci. Toto zobrazovanie je však iného 

charakteru akoby si čitateľ mohol myslieť. Samotné prevedenie vyobrazení na 

kovaní tulcov – skôr pripomínajúce ornament ako zobrazenie a tvar záušnice, 

odkazujúcej svojim tvarom a základnými črtami k predlohe hadovitého tvaru skôr 

zastupujú ako zobrazujú. Odkazujú k svetu, ktorý ako veríme reflektovali. H. G. 

Gadamer sa vyjadruje k tomuto procesu zobrazenia, pričom používa pojem 

znázornenia a hovorí, že: „obraz se bytostne vztahuje ke svému praobrazu.“42 

Terminologicky by sme mali Gadamerov výrok v duchu korelácie s našou štúdiou 

poopraviť. Autor užíva pojem obraz v tom duchu, ako sme my vyššie určili užívať 

pojem reprezentanti mýtu. Smerovanie k nápodobe praobrazu, neznamená nič iné 

ako hľadanie prvkov zobrazovanej realite v mýtickom svete. Aj preto sa nám zdá 

najvhodnejšie prisúdiť týmto artefaktom z nášho hľadiska symbolickú funkciu 

a preto ich s istou rezervou považovať za symboly. Autor ďalej píše: „Symbol 

tedynejen odkazuje, ale také znázorňuje a to tým, že zastupuje. „Zastupovat“ však 

znamená činiť přítomným neco nepřítomného. Tak symbol zastupuje tým, že 

reprezentuje, tj. činí něco bezprostředně přítomným.“43 Tento proces 

sprítomňovania fungoval určite v minulosti no v dnešných dňoch je trochu 

problematickejší. Vieme si určite predstaviť a na základe etnografických 

materiálov aj poznáme niektoré mýty a legendy Trákov a Skýtov, no sprítomnenie 

v takej podobe, ako sa udialo v minulosti, sa už nekoná. Keď praveký človek 

tvoril a následne keď prichádzal do kontaktu s výrobkami, pravdepodobne získal 

pocit, že je v kontakte s nadpozemským. Preto tvrdíme, že tieto artefakty vytvárajú 

bytostnú súčasť mýtu a sú s ním prepojené. Skúmané artefakty taktiež odkazujú 

                                           
41 GOODMAN, N. Jazyky umění: nástin teórie symbol, s. 21.  
42 GADAMER, H.-G. Pravda a metóda I.: Nárys filosofické hermeneutiky, s. 132. 
43 Dtto, s. 146.  
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k mýtickému, zastupujú jeho prítomnosť, resp. zastupovali vo vtedajšom svete, no 

nenahradzujú mýtus ako taký. Preto symbol nie je nadradený mýtu, ale je 

integrálnou súčasťou jeho symbolického pôsobenia a jeho reality.  

Na objasnenie vzťahu mýtu a symbolu, predovšetkým v intenciách našej štúdie, 

treba poznamenať poslednú ale zároveň kľúčovú vec. To, či vec vyhodnotíme ako 

symbol alebo ako zhmotnený mýtus, závisí výlučne na našom nazeraní, pričom:  

1. ako na zhmotnené mýty na artefakty nazeráme len vtedy, keď berieme do 

úvahy akt tvorby, obdobie, prostredie vzniku a možnosť prvotného, 

kultúrnou tradíciou tvorcu daného vnímania a interpretácie artefaktu. Teda 

akoby sme sa snažili priblížiť nami vymedzenému druhému hraničnému 

modelu.  

2. ako symboly artefakty vnímame, keď na ne nazeráme z hľadiska našej, 

alebo hociktorej doby, okrem doby vzniku. V tomto postavení 

identifikujeme jednotlivé artefakty ako zástupné znaky odkazujúce 

k reáliám, ktoré nám už nie sú prístupne. Tu vidíme pokus o priblíženie sa 

k prvému hraničnému modelu. 

Príkladom k týmto záverom je napr. identifikovanie zvieracieho a rastlinného 

motívu na kovaniach ako vyobrazenia so zástupnou funkciou – tento prístup 

pochopiteľne vychádza z nášho nazerania, lebo nie sme zžití s danou tradíciou, 

kde mýtické bolo rovnako reálne ako tečúca voda v potoku alebo vietor 

preháňajúci sa po pastvinách. Objasnenie prepojenia tulcov na mýtus 

vysvetľujeme v nasledujúcej časti práce, predovšetkým cez funkcie. Naproti tomu 

úzke prepojenie na mytologické univerzum môžeme predpokladať pri hadovitých 

záušniciach. Jednak na úzky kontakt týchto výrobkov s mýtom odkazuje ich 

obľúbenosť a početné nálezy, a taktiež samotný tvar a predloha výrobkov. 

Komunikácia medzi mýtom a nositeľmi spomínaných kultúr určite súvisela 

s hadom ako chtonickým božstvom, nadviazaným na zem a podsvetie. Veľmi 

opatrne a naozaj na čisto hypotetickej rovine sa môžeme zamyslieť nad vzťahom 

hadovitého tvaru ku konkrétnemu mýtu, resp. o hadovitých záušniciach uvažovať 

ako o reprezentantoch tohto konkrétneho alebo podobného mýtu. Herodotos vo 

svojich „Dejinách“  (Dejiny aneb devět kníh nazvaných músy) spomína legendy 

o vzniku Skýtskeho národa a medzi tri najrozšírenejšie radí aj grécku verziu – kde 

otcom Skýtov bol Herakles, ktorý zablúdil do ďalekých krajín (Hylaie), kde 
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splodil s položenou a polohadom troch synov. Jeden z nich sa volal Skýthes.44 Je 

možné, že had ako stvorenie predstavoval súčasť kultu skýtskeho elementu tohto 

obdobia, a tým, že sa táto bohyňa – pramatka Skýtov, nachádzala v okrajových 

krajoch ríše, mohli hadovité záušnice zohrať dôležitú rolu v kulte práve 

okrajových častí, a tak sa stať reprezentantom a zástupcom tejto zložky mýtickej 

reality  

III. 

Z trácko–skýtskeho obdobia sa do dnešných dní zachovalo dostatočné 

množstvo estetických objektov. Ako sme už uviedli, na interpretáciu sme si zvolili 

signifikantné artefakty, predstavujúce vrchol zručnosti z nášho územia a priamo 

odkazujúce k zvieraciemu štýlu domovského skýtskeho a tráckeho prostredia - 

kovania tulcov (obr. č. 4. a 5.), a taktiež artefakty, ktoré reprezentujú špecifikum 

Karpatskej kotliny a v domácom prostredí oboch etník sa nachádzajú ojedinele - 

hadovité záušnice (obr. č. 3.). V tejto časti by sme chceli prezentovať možnosti 

interpretácie aplikovaním štrukturalistického prístupu, vychádzajúc z prác  

J. Mukařovského a zaoberať sa otázkou a úlohou funkcií skúmaných artefaktov. 

Pri vnímaní a nazeraní na ne zohráva kľúčovú úlohu prevládajúca funkcia v nich, 

ktorá určuje a determinuje spôsob nášho vnímania daného objektu45 a spoločne 

s krokmi, ktoré sme už vykonali a odpoveďami, ku ktorým sme dospeli, určuje 

celý pohľad a prístup konkrétnej interpretácie. Preto zo štrukturálneho hľadiska 

budeme rozoberať, analyzovať a hodnotiť mieru určenia funkcií, zastúpených 

v jednotlivých artefaktoch a ich úlohu pre vnímanie a vzájomnú komunikáciu 

artefaktov s recipientom, či už minulosti alebo súčasnosti.  

Skôr ako prejdeme na jednotlivé funkcie, ktoré sú prítomné v skúmaných 

artefaktoch, mali by sme sa ešte vrátiť k „reprezentantom mýtu“, a teda 

k artefaktom ako výpovedi mytologickej reality pravekého človeka. Povedali sme, 

že tieto výrobky vytvárali komunikáciu, ktorá okrem toho, že sprostredkovala 

                                           
44 HÉRODOTOS. Dejiny aneb devět knih dějín nazvaných músy, s. 228–230. 
45 MUKAŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota ako sociálni fakty. In Stúdie 
z estetiky, s. 24. 
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recipientovi mytologické predstavy a odkazovala k tomuto svetu, bola aj 

spojovateľom, alebo akýmsi premostením (z nášho pohľadu) medzi reálnym 

a mýtickým svetom, čím praveký človek poznal len jeden svet. Nám, ako ľuďom, 

ktorí žijeme v pretechnizovanej spoločnosti, znie táto možnosť absurdne, ale stačí 

si uvedomiť, ako je náš každodenný život napojený a prepojený s médiami a so 

svetom filmových a seriálových hviezd, intríg aj príbehov a hneď nám bude tento 

reálno–mýtický vzťah, ktorý existoval v minulosti, pripadať reálnejší. Z hľadiska 

funkcie, nás to bude lákať neustále hovoriť o presahu kultovej funkcie voči 

ostatným, ktorá súvisela s mýtickým azda viac ako ktorákoľvek iná funkcia. 

Otázne však je, či hovoríme o vzťahu hierarchickom alebo je tento vzťah, ako 

hovoril J. Mukařovský, len dynamický a premenný, kde funkcie vzájomne raz 

spolupracujú, inokedy súperia, ale nikdy neostávajú stabilné. Príkladom je napr. 

cirkevné umenie, alebo akékoľvek umelecké prejavy spojené s kultom, kde 

vzájomne spolu v plnej miere pôsobí estetická a náboženská funkcia, pričom jedna 

z nich sa snaží vždy byť tou dominantnou, resp. urobiť z druhej svoj prostriedok 

realizácie.46 Status primárnosti a sekundárnosti funkcií označuje len mieru 

(presah) prítomnosti tej ktorej funkcie oproti ostatným v konkrétnom estetickom 

artefakte, nie jej nadradenosť nad ostatnými, aj keď určuje spôsob vnímania 

daného objektu, nakoľko bez ostatných prítomných funkcií by nemohol byť 

predmet vnímaný vo svojej úplnosti.  

Estetická funkcia sa ocitá, tak ako je tomu dodnes, v obkľúčení a v zložitej 

pavučine ostatných funkcií, ktoré ju v praveku viac ako dnes oberali o pole 

pôsobnosti. Najčastejšie prítomná a možno dokonca prvotná je funkcia praktická, 

ktorá sa stala základom pre funkcie ostatné. Môžeme o nej hovoriť ako o celkovo 

dominantnej a primárnej funkcii praveku, pričom nepreceňujeme jej úlohu ani 

nepodceňujeme úlohu funkcií ostatných, ale musíme akceptovať jej prvotnosť 

a dominantnosť. Tak napr.: prvotné kamenné nástroje plnili primárne funkciu 

praktickú, keramika plnila prvotne tiež praktickú funkciu, tak isto ako kovanie 

tulca, či rôzne spony a gombíky na oblečení. Kultová funkcia pramenila z tohto 

praktického základu, ktorý určoval podobu jednotlivých výrobkov, ale pri ich 

                                           
46 MUKAŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota ako sociálni fakty. In Stúdie 
z estetiky, s. 24. 
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kultovom užití boli doplnené o výjavy, znaky, symboly alebo iné ornamentálne 

výzdobne prvky, ktoré pochopiteľne neboli bez obsahu a významu. Ekvivalenty, 

ktoré na prvý pohľad nepredstavujú funkciu praktickú, ale v podstate nie sú ničím 

iným ako jej modifikáciou špecializovanou na konkrétnu oblasť života alebo 

praktickej činnosti, sú napr.: lovecká, vojenská a remeselná funkcia.  

Kultová funkcia ako taká je neodlúčiteľne spojená so životom pravekého 

človeka už od dôb objavenia sa prvých podôb viery v niečo a zároveň s ňou od 

prvého okamžiku ide ruka v ruke v rôznej podobe a miere funkcia estetická. Treba 

hneď podotknúť, že do oblasti kultovej funkcie patria aj ďalšie, podľa termínu 

špecializovanejšie, ktoré majú vyústenie podobného charakteru, nakoľko podľa nás 

funkcia nie je vlastnosťou predmetu, ale výsledkom recipientovho využitia, nazerania 

a vnímania predmetu. Preto ku kultovej funkcii radíme aj funkciu magickú, ochrannú, 

obradnú (ktorá sa javí byť na pomedzi s praktickou a nie len v duchu nadväznosti na 

prvotnú praktickú stránku, resp. vyústenie týchto úkonov) a pod. Artefakty 

s dominanciou kultovej funkcie pochopiteľne súvisia s praktikovaním kultu a iných 

obradov, s predmetmi, ktoré slúžili ako amulety a taktiež ju nachádzame v objektoch, 

ktoré súvisia s pochovávaním a smrťou, a teda mala vysokú mieru zastúpenia 

v milodaroch. Pri vyslovovaní súdov o prítomnosti, neprítomnosti, primárnosti 

a sekundárnosti kultovej funkcie musíme postupovať veľmi opatrne, nakoľko netreba 

zabúdať na priepasť času, ktorá posunula naše vnímanie a nazeranie na isté veci 

oproti človeku doby železnej. Taktiež treba zvážiť a neustále mať na zreteli fakt, 

ktorý sme tu už viackrát menovali: pre pravekého človeka boli mytologické 

predstavy tak isto skutočné ako hmotný svet, ktorý ho obklopoval, a preto praveký 

tvorca aj človek nerobil veľké rozdiely medzi tým, čo je reálne hmotné a reálne 

nadpozemské, nakoľko oba prvky vytvárali jeho realitu sveta. 

Nakoniec nám ostala estetická funkcia. „Neexistujú předměty a děje, které by 

svou podstatou nebo svým ustrojením byly bez ohledu na dobu, místo i hodnotitele 

nositeli estetické funkce, a jiné, které by, opět pro své reálné uzpůsobení, byli 

z jejiho dosahu nutně vyloučeny.“47 Hranice estetickej oblasti nie sú dane realitou 

ani inými pravidlami a sú veľmi premenlivé. Tento stav je o to jasnejší, keď sa naň 

                                           
47 MUKAŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota ako sociálni fakty. In Stúdie 
z estetiky, s. 19. 
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pozrieme cez stanovisko subjektívneho hodnotenia akýchkoľvek, nielen 

estetických, javov a individuálnosti a subjektivity ľudského jedinca ako takého.48 

Podstatou estetickej funkcie predmetov je navodzovať estetické stavy – v praveku 

predovšetkým cez výzdobu predmetov a ľúbivosť. Treba sa zamyslieť, či objekty, 

ktoré skúmame sú prípadmi, kde je určujúca výzdoba sama o sebe, a teda, či ich 

hlavnou úlohou bolo „páčiť sa“.  

Kovania tulcov okrem praktickej stránky spevnenia samotného tulca, kde boli 

uložené šípy, mohli plniť aj inú funkciu. Napr.: svojou výzdobou (motív orlej 

hlavy) mohli hypoteticky v predstavách človeka trácko–skýtskej etnicity (nositelia 

vekerzugskej alebo kuštanovickej kultúry) dodávať silu letiacemu šípu a presnosť 

strelcovi, čiže dodať šípu vlastnosti, ktoré sú typické pre dané zviera. Tento 

prístup a interpretácia vychádza skôr z nášho nazerania a pojednáva sa tak 

o artefakte ako o výrobku so symbolickou funkciou, alebo rovno ako o symbole. 

Na druhej strane orol ako dravec patril medzi časté námety zobrazovania 

zvieracieho štýlu a taktiež mohol súvisieť, alebo predstavovať atribút niektorého 

boha alebo poloboha tráckej alebo skýtskej mytológie, a tak komunikovať 

reprezentovaním mýtu so spoločnosťou. V týchto prípadoch je kultová funkcia 

dominantná a estetická je až na druhom mieste a len slúži, resp. dotvára funkciu 

kultovú. V tomto prípade môžeme o kovaniach uvažovať ako o súčasti mýtickej 

reality, ktorú nositeľ danej tradície vedel identifikovať. Naproti tomu, hadovité 

záušnice môžu azda predstavovať skupinu artefaktov, o ktorej smieme s istou 

opatrnosťou vyhlásiť, že funkcia estetická sa stáva dominantnou, alebo minimálne 

rovnocennou s funkciou kultovou. 

Predložená štúdia veľmi stručne mapovala možné prístupy estetickej 

interpretácie pravekých artefaktov, ako aj analyzovala a zaoberala sa samotnou 

možnosťou estetickej interpretácie pravekých výrobkov a procesom estetickej 

interpretácie ako takej. Dospeli sme k záveru, že aj keď skúmané objekty 

označujeme pojmom artefakt a estetický objekt, ich primárnou úlohou je slúžiť 

ako prameň – či už histórií, alebo estetike ako vede. Vo vzťahu k obsahu 

a referencii, ktorej sú tieto objekty nositeľom, môžeme povedať, že fungujú ako 

                                           
48 MUKAŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota ako sociálni fakty. In Stúdie 
z estetiky, s. 19. 
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symboly; ale symboly odkazujúce k samostatnému a osobitému univerzu 

mýtického, ktorý pre pravekého človeka v spojitosti s reálnym svetom vytváral 

jedinú empirickú realitu, ktorú poznal. Na základe toho sme označili artefakty 

pojmom reprezentanti mýtu. Aplikáciou tohto chápania artefaktov sme dospeli 

k záveru, že aj artefakty z nášho územia predstavujú sprítomnenie konkrétnych 

mýtov, a preto by sme mali o nich zmýšľať ako o bytostnej súčasti mýtu a kultu 

trácko-skýtskeho ľudu.  

Summary 

The area of investigation of this paper is given by the appearance of Thracian and 
Scythian tribes in the area of Slovakia. The duration of this period (the so called Thraco – 
Scythian period) is given from the 6th up to the 4th/3rd century BC. This article scrutinizes the 
prehistory artefacts of this period from the aesthetic point of view and also the very options of 
aesthetic research of this period. Two groups of objects are examined and interpreted. The 1st 
group of the analyzed prehistoric products is represented by the objects specific for the 
Carpathian basin. These objects are the so called “snakes earrings”. The 2nd group of products is 
more typical and common in the Scythian and Thracian area. It is represented by bronze fittings 
on quivers with animal or plant decorations.  

The article gives the key answers to the further study of the issue of aesthetic 
interpretations and investigations of the prehistoric period. For example, it is necessary to know 
how we should comprehend these objects. Naturally, in the first place, all the prehistoric objects 
are understood as historical sources. However, in the spirit of the ideas of E. Cassirer these 
sources are not physical objects but some kind of symbols. The 2nd way of understanding of the 
researched artefacts is to think about them like aesthetic objects. The study also offers two 
models of interpretations as such.  

Another question, necessary to be answered to, is how those artefacts should be 
interpreted. Again, there are two possible ways of explanation. In the life of prehistoric nations, 
myths played very important role and together with the real material world, seen around, they 
created only one real world reflected by them. In aesthetic theories, a myth is often explained in 
the correlation with poetry and with language as such. However, the article presents the 
viewpoint, in which it is not the language that is in the main position, but the communication as 
such instead. This communication could be mediated by the examined objects. With the 
application of the 2nd boundary model, these artefacts could be interpreted as the material parts 
of the myths and in the given study they are called “representatives of myth”. With the 
application of the 1st boundary model, the artefacts are seen as symbols and this understanding is 
very often used in the interpretations of results of remote cultural expressions.  

The given article very briefly presents the possible ways of the research and applications 
of aesthetic theories in the effort to interpret prehistoric age and artefacts of the Thraco – 
Scythian period in Slovakia. In the end it is necessary to say that this study is just a small piece 
of required examination of the prehistoric period from the aesthetic point of view.  
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Interpretácia stredovekej legendy sv. Krištofa a jej 
dobových zobrazení z pohľadu archetypálnej hermeneutiky 

Peter Megyeši 

Interpretation of the St. Christopher´s Medieval Legend and its Contemporary 
Representations from the Perspective of Archetypal Hermeneutics 

 
Abstract: The study is the interpretation of the medieval legend of St. Christopher. It deals with 
the most popular text about this Saint and images that represents him. Author applies 
archetypal hermeneutic approach based on research of C. G. Jung and his followers. The aim of 
the essay that follows is to identify archetypal content layer of the texts and images. One of the 
author's intentions is to update the medieval story about St. Christopher. 
 
Key Words: St. Christopher, hagiography, intepretation, archetype, hermeneutic, Middle Ages 
 
Contact: University of Trnava, Faculty of Arts, Department of History and Theory of Art, 
Slovakia, e-mail: peter.megy@gmail.com 

 

„Krištof sa pred svojim krstom volal Reprobus, ale potom bol nazývaný 

Christophorus – Krištof, ten, ktorý nesie Krista, a to preto, že niesol Krista 

štvorakým spôsobom: na chrbte, aby ho prepravil cez rieku, v tele pri umŕtvovaní, 

v mysli zo zbožnosti a v ústach, keď ho vyznával nebo kázal.“1 

Jakub de Voragine 

 

„V každej dobe existovalo nejaké široko rozšírené kolektívne presvedčenie 

o tom, čo znamená individuačná cesta. V stredoveku to bola napríklad predstava, že 

si ľudia majú pre celý svoj život a svoje vnútorné správanie vziať za vzor Krista.“2 

Marie – Louise von Franz 

                                           
1 VORAGINE, J. de. Legenda aurea, s.194, legenda o sv. Krištofovi, s.194–198. 
2 FRANZ, M.-L. von. Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových vyprávění podle 
jungovské archetypové psychologie, s. 106  
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Dva úvodné citáty nám naznačujú myšlienkový rámec, v ktorom budú 

prebiehať nasledujúce úvahy. Prvý je začiatočnou vetou z najrozšírenejšej legendy 

zo života sv. Krištofa, ktorá bude predmetom interpretácie. Hagiografický text 

približujúci život svätca je súčasťou latinskej Zlatej legendy (Legenda Aurea)3 od 

talianskeho dominikána Jakuba de Voragine (†1298). Druhý citát v hrubých 

rysoch približuje teoretické východiská, prostredníctvom ktorých budeme 

k stredovekej legende interpretačne pristupovať. Jeho autorkou je Marie - Louise 

von Franz (1915–1998), priama žiačka Carla Gustava Junga (1875–1961) 

a pokračovateľka jeho hlbinnej analytickej psychológie.4  

Príspevok je motivovaný snahou odkryť archetypálnu významovú vrstvu 

stredovekého hagiografického textu o legendickom živote sv. Krištofa a dobových 

zobrazení, ktoré tematicky vychádzajú z tejto literárnej predlohy. Cieľom je 

prekonanie hermeneutickej diferencie5- identifikovanie transkultúrnych 

a transhistorických obsahov, ktoré v interpretovanom textovom a obrazovom 

materiáli predpokladám.6 Konkrétny výber textu a ním inšpirovanej ikonografie 

                                           
3 O tejto najznámejšej stredovekej zbierke legiend viac Anežka Vidmanová v knihe 
VORAGINE, Ref.1, s. 9–36.  
4 K analytickej psychológii viac heslo: Psychologie analytická. In MÜLLER, L., MÜLLER, A. 
(ed.). Slovník analytické psychologie. 
5 „Je to istá cezúra, moment neporozumenia, nejasné miesto medzi textom a interpretom, zámerom 
autora a chápaním hermeneuta, tradíciou a súčasnosťou, medzi účastníkmi dialógu. Každá 
hermeneutická teória sa pokúša vyrovnať s týmto problémom, zúžiť alebo zrušiť existujúci odstup.“ 
LEŠKO, V., MIHINA, F. a kol. Dejiny filozofie. III. vydanie, s. 305. K problematickosti skúmania 
stredoveku z pohľadu našej doby sa vyjadril A. Novák nasledovne: „Skutečné poznání totiž může 
poskytnout jen opravdový zážitek, a ten je pro „vrácení obrazu minulosti“ takřka nemožný. Nárok 
na interpretaci zcela jiných prožitků a názorových přístupů si nemůže činit nikdo. Existuje-li tedy 
styčná rovina v tomto nepřekonatelném rozporu, pak je to víra v neměnnou povahu člověka, která se 
sice kvantitativně zabarvuje v různých situacích, kvalitativně však zůstává vždy táž. Objektům, které 
nám z minulosti zůstaly - knihám, kamenům staveb, plastikám či malbám – můžeme proto klást své 
otázky jedině skrze toto přesvědčení o neměnnosti povahy člověka, a doufat, že na půde základních 
lidských pocitů cosi rozeznáme. Naše poznání zůstane vždy subjektivní, bude sebaprojekcí do 
neznáma.“ NOVÁK, A. Vědomí středověku: Z kulturních dějin prvního tisíciletí. 
6 „Hermeneutické myšlení, pokud bere v úvahu ontogeneticky nejstarší vztahové struktury 
lidského myšlení, které si neuvědomuje, avšak které stále působí, musí brát v úvahu kategorie 
nevědomí, respektive kolektívního nevědomomí, a umět je aplikovat v procesu porozumění 
a interpretace lidské duchovní skutečnosti.“ HROCH, J., KONEČNÁ, M., HLOUCH, L. 
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bol podmienený viacerými okolnosťami. Charakter postavy tohto svätca 

vytvorený v stredovekých textoch,7 v obrazoch8 a v neposlednom rade 

prostredníctvom ústneho podania priamo nabáda, dokonca provokuje k pokusom 

o interpretáciu. Najmä ak sa nechceme uspokojiť s konštatovaniami všeobecného 

rázu, ktoré postavu svätca skôr opisujú, než skutočne charakterizujú a analyzujú. 

Historický konštrukt postavy sv. Krištofa si zasluhuje interpretačnú pozornosť 

z viacerých dôvodov. V prvom rade ako prejav stredovekej mentality, ktorá je už 

vo svojej podstate symbolická. Sv. Krištof patril medzi najobľúbenejších svätcov 

stredoveku, jeho kult bol masívne rozšírený a s jeho zobrazovaním sa spájala viera 

v magický účinok obrazov- verilo sa, že kto uvidí jeho spodobenie tak ten deň 

nezomrie, alebo nezomrie tzv. zlou smrťou - mala mors9 - bez prijatia posledných 

sviatostí, bez ktorých sa podľa dobových predstáv nedalo dostať do neba. Svätec 

i jeho uctievanie sa opakovane stávali terčom kritiky z viacerých strán,10 najmä 

                                           
Proměny hermeneutického myšlení, s.362. O archetypálnej hermeneutike najmä s. 362–368. 
7 Okrem konkrétneho stredovekého hagiografického textu, ktorý bude hlavným predmetom 
záujmu, mám na mysli krátke sprievodné texty, ktoré sú veľmi často súčasťou zobrazení sv. 
Krištofa a dokumentujú špecifickú vizuálnu zbožnosť, ktorá bola tomuto svätcovi v stredoveku 
venovaná. Nápisy nachádzame najmä pri nástenných maľbách a grafikách. Napr.: „Každý den, 
kdy se podíváš na Kryštofův obraz, nezemřeš pak ten den špatnou smrtí.“ , „Kryštofova ruka 
ukázaná lidu odhání bolest“, „Kdo pohlédne na obraz svatého Kryštofa, toho ten den choroba 
nestihne.“ , „Svatý Kryštofe, ty jsi nesl velkého a silného, ochraňuj mě před nebezpečím 
a špatnou smrtí.“ ďalšie početné príklady nájde čitateľ v FUHRMANN, H. Sředověk je kolem 
nás, s. 248–267.  
8 V zmysle stredovekého chápania pojmu obraz používam tento termín na všeobecné označenie 
zobrazenia, bez ohľadu na médium. „Malá pozornost k tomu, co my na uměleckých dílech 
považujeme za podstatné, se ve středověku odráží nejen v nedostatku subjektivity (obraz se 
neoceňuje jako osobní vyjádření svého tvůrce), ale také v tom, že slova imago, figura, 
simulacrum, používaná pro obraz v latině jako spoločném intelektuálním jazyku středověké 
Evropy, nerozlišují, zda jde o malbu, sochu, reliéf, výšivku či zlatnické dílo.“ BARTLOVÁ, M. 
Obraz jako náboženský problém. In HORNÍČKOVÁ, K., ŠRONĚK, M. (eds). Umění české 
reformace (1380-1620), s. 41. 
9 K fenoménu tzv. zlej smrti (mala mors) v období stredoveku napr.: FUHRMANN, Ref.6, s. 
243–247. K ponímaniu smrti a zomierania v stredoveku DINZELBACHER, Peter. Poslední věci 
člověka: Nebe, peklo, očistec ve středověku. 
10 Napr.: Tridentský koncil sa v 16. stor. neúspešne pokúsil o ukončenie jeho uctievania. HALL, J. 
Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, s.235. Jedným z najznámejších kritikov kultu sv. 
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z dôvodov ahistorického charakteru sv. Krištofa11 i pre iracionálne črty špecifickej 

vizuálnej zbožnosti k jeho spodobeniam. K jeho osobe sa pripájali prívlastky ako: 

„rozprávkový“, „zázračný obor“ a pod.. Jeho kult bol odsudzovaný a predsa 

vytrval až do dnešných čias a zdá sa, že má tendenciu pretrvávať i v značne 

sekularizovaných spoločnostiach.12   

Zmyslom interpretácie,13 okrem výkladu témy, je jej pretlmočenie, 

„prerozprávanie“ námetu do súčasného jazyka- interpretácia tak slúži na opätovné 

oživenie príbehu. Práve transkripcia hagiografického textu do jazyka 21.storočia 

(konkrétne termínov archetypálnej psychológie založenej na bádaniach C. G. 

Junga) patria k jednému zo zámerov štúdie. Zmena formy, artikulovanie obsahu 

pomocou iných prostriedkov nám pomáha priblížiť sa k nadčasovému zmyslu 

legendy, samozrejme za predpokladu, že zvuk slov neprehluší ich význam. 

Myslím si, že hovoriť o nadčasovosti v súvislosti so sv. Krištofom je opodstatnené 

a tento aspekt postavy svätca nás môže odkazovať k jednej z hlavných príčin jeho 

pretrvávajúcej obľúbenosti v priebehu dejín. 

                                           
Krištofa je Erazmus Rotterdamský, ktorý vo svojom slávnom spise „Chvála bláznivosti“ kritizuje 
uctievanie svätca nasledovne: „Tejto skupine ľudí sú blízki tí, ktorí prepadli síce bláznivej, ale 
príjemnej poverčivosti, sú napríklad presvedčení, že ak uvidia nejakú sochu, alebo obraz Krištofa – 
druhého Polyféma, že toho dňa nezahynú...“ alebo ďalej v texte: „ Keď sa svätí pamiatka nejakého 
bájneho, alebo vybásneného svätca (napríklad Juraja, Krištofa, alebo Barbory), môžeme vidieť, že 
je im venovaná oveľa väčšia úcta než Petrovi, Pavlovi, ba aj samotnému Kristovi.“  
ROTTERDAMSKÝ, E. Chvála bláznivosti, s. 47, 51. Z ďalších početných kritikov, ktorí sa vo 
svojich textoch vyjadrovali ku kultu sv. Krištofa, napr.: Martin Luther, Filip Melanchton, Ulrich 
Zwingli, Thomas Browne, Voltaire.  
11 Z tohto dôvodu bol pri reforme rímskeho kalendára Svätou stolicou v r.1969 vyškrtnutý  
z liturgického kalendára. FUHRMANN, Ref.6, s. 249. 
12 Napr.: Automobilová továreň CITROËN si na nábreží de Javel v Paríži postavila kostol 
zasvätený sv. Krištofovi. RAVIK, S. O světcích a patronech, s. 372. Medzi ďalšie rysy 
dnešného kultu patrí posväcovanie automobilov na deň sv. Krištofa (svätec sa z patróna 
pútnikov a prievozníkov transformoval na patróna motoristov), ale i štátne poznávacie značky 
automobilov, ktoré často nesú pradávny nápis: „Pozri na sv. Krištofa a choď bezpečne svojou 
cestou.“ „Keď r. 1969 Svätá stolica zredukovala jeho sviatok iba na kult miestneho významu, 
v mnohých krajinách to vyvolalo ostré protesty, napríklad v Taliansku svoj nesúhlas vyjadrili aj 
mnohé filmové hviezdy.“ FARMER, D. H. Oxfordský lexikón svätcov, s. 309–310.  
13 (lat. interpretatio: výklad, preklad, vysvetlenie). Podrobne heslo Interpretace In NÜNNING, 
A. (ed). Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce/osobnosti/základní pojmy, s. 347–348. 
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Najznámejšia a najrozšírenejšia legenda zo života sv. Krištofa sa 

pravdepodobne vyprofilovala v 12. stor. v nemecky hovoriacom prostredí14  

a definitívnu podobu dostala v už spomínanom diele Zlatá Legenda (Legenda 

Aurea).V tejto forme zaznamenanú legendu môžeme považovať za ustálenú, 

slúžila pre nespočetné stredoveké zobrazenia.15 Jej vznik sa pravdepodobne viaže 

na etymológiu svätcovho mena Krištof (gr. Christophoros– nositeľ, vyznávač 

Krista). Príbeh vznikol na základe symboliky– Krištofovo meno sa 

prostredníctvom príbehu a obrazov symbolicky vizualizovalo. Sv. Krištof tak patrí 

do skupiny svätcov, ktorých meno ovplyvnilo, alebo sformovalo celú legendu 

a poznačilo i ikonografiu svätca.16 

Príbeh zo Zlatej Legendy:17 Sv. Krištof (v tejto časti príbehu ešte Reprobus) 

sa ako obor hrozivého vzhľadu a nesmiernej sily rozhodne slúžiť najsilnejšiemu 

pánovi. Najskôr slúži najmocnejšiemu panovníkovi pozemského sveta, avšak po 

zistení, že ten sa bojí diabla, rozhodne sa ho vyhľadať a slúžiť jemu. Ale i ten sa 

niečoho bojí, a to znamenia kríža. Reprobus si teda zaumieni, že bude slúžiť 

Kristovi a vyhľadá pustovníka, aby sa nechal poučiť vo veciach viery. Po zistení, 

že nie je schopný zasvätiť svoj život pôstu a modlitbe usadí sa na radu pustovníka 

na brehu dravej rieky so zámerom pomáhať pocestným bezpečne sa dostať na 

druhý breh. Z obra Reproba sa stane prievozník.  

Táto úvodná časť legendy stavia ústrednú postavu do nie príliš priaznivého 

svetla vykresľuje Reproba, ako obra hrozivého vzhľadu a nesmiernej sily. 

                                           
14 FARMER, Ref.12, s. 309. 
15 Vzťah medzi obrazom a textom je ale problematický- je možné, že obrazy predchádzali 
textom. H. Fuhrmann vyjadril názor, že písaná verzia legendy od Jacoba de Voragine je 
literárnym výmyslom k obrazovému typu svätca, ktorý vychádza z etymológie jeho mena. 
FUHRMANN, Ref.6, s. 248. 
16 PASTOUREAU, Michel. Symbol. In LE GOFF, J., SCHMITT, J.-C. (ed.): Encyklopedie 
středověku, s.781–782. 
17 Z dôvodov limitovaného rozsahu príspevku sa obmedzujem na stručné autorské zhrnutie či 
prerozprávanie príbehu z legendy - na postihnutie obsahu hagiografického rozprávania, pričom 
takýto postup je samozrejme na úkor literárnych kvalít interpretovaného textu. Tie považujem 
z hľadiska celkového pôsobenia a vyznenia príbehu za mimoriadne dôležité a čitateľa preto 
odkazujem na autentickú verziu legendy VORAGINE, Ref.1, s.194–198. 
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Symbolika obrov býva prevažne negatívna.18 Obor je vo všeobecnosti chápaný 

ako symbol animálnosti, pudovosti a hlúposti.19 V reči symbolov často znamená 

prevahu fyzických síl nad psychickými.20 Ak k tomu pripojíme význam mena 

(Reprobus- zvrhlík, hriešnik, zatratenec), dostaneme obraz postavy obra Reproba, 

s ktorým sa spájajú negatívne konotácie. Animálnosť a pudovosť takto 

prezentovanej a chápanej postavy sa prejavuje nie len v reči symbolov 

a v etymológii jeho mena, ale i v jej samotnom konaní. Reprobus bol poháňaný 

túžbou slúžiť, podrobiť sa silnejšiemu. Cíti obrovský potenciál, ktorý chce dať do 

služieb, chce skrotiť svoju energiu, resp. ju využiť.21 Tento zápal je dynamickým 

faktorom osobnosti,22 je spojený s rizikom konania chýb, ale dôležité je jeho 

smerovanie. Reprobus za svoju prehnanú horlivosť zaplatí daň- bude slúžiť 

kráľovi i satanovi, ale prostredníctvom tohto vývoja sa dopracuje ku Kristovi. 

Podstatné sú kritériá, ktoré zohrávali úlohu pri výbere pána. Bolo to kritérium 

moci (hľadal najsilnejšieho pána) a strach, ktorý táto moc spôsobovala (postupné 

opúšťanie predchádzajúcich pánov, ktorí sa vždy báli toho nasledujúceho).23  

Takéto stupňovanie príbehu, gradácia viazaná na číslo tri, je klasickým 

motívom ľudovo tvorených príbehov. V nich sa vyskytujú práve tri podobné 

                                           
18 STUDENÝ, J. Křesťanské symboly, s.198. 
19 LURKER, Manfred. Slovník symbolů, s.342. 
20 Napr. Orion, Goliáš, Polyfémos…  
21 FRANZ, Ref.2, s. 99: „Obry zastupujú silné emocionálne impulzy, ktoré dodnes korenia 
v archetypálnom základe, a pokiaľ prepadneme týmto nekultivovaným impulzom, sme divokí 
a bez seba- sme práve tak hlúpi ako obri. Môžeme vykazovať obrovskú silu, ale nakoniec sa 
zrútime. Ak máme šťastie, môžu nás inšpirovať myšlienky podobné tým v legendách, v ktorých 
obri pomáhali svätcom postaviť kostol za jedinú noc. Neskrotné emócie sa tak môžu pozitívne 
využiť, človek rozpálený do biela môže splniť veľkú úlohu.“ 
22 FRANZ, Ref.2, s. 83.: „Bez ohňa emócií nedôjde k žiadnemu vývoju a nie je možné bez neho 
ani dosiahnuť žiadneho vyššieho vedomia: „Preto Boh povedal: A tak, že si vlažný a ani studený 
ani horúci, vyvrhnem ťa zo svojich úst.“ (Zjavenie 3, 16).“ 
23 V tomto okamihu nesie postava Reproba všetky znaky životnej fázy odcudzenia, ktorá je 
nevyhnutným predpokladom pre individuačný proces. Odcudzenie je archetypálnou- všeobecne 
ľudskou skúsenosťou. „Odcudzený človek sa cíti hlboko neospravedlnený a je zriedkakedy 
schopný konať v súlade so svojimi najlepšími záujmami. A súčasne je odrezaný od pocitu 
zmyslu. Životu chýba psychický obsah.“ EDINGER, E. F. Já a archetyp: Individuace 
a náboženská funkce psyche, O fáze odcudzenia s. 44–124. 
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udalosti, po ktorých nasleduje udalosť rozhodujúca, avšak odlišná – väčšinou 

znamená konečné riešenie. Tri udalosti, alebo činy, ktoré má hrdina vykonať, sú 

dynamickým pohybom, prípravou k riešeniu, ustáleniu celej situácie. „Jednotka, 

dvojka a trojka vedú k vlastnému riešeniu, ktoré predstavuje štvorka, ktorá má 

statický charakter- už tu nie je žiadne ďalšie pokračovanie, nebude nasledovať 

nejaký ďalší dynamický pohyb, ale je tu niečo, čo došlo k upokojeniu.“24  

V našom prípade je štvorkou- upokojením a konečným riešením, nasledujúca 

časť príbehu. Práve tento dejový moment legendy je najrozšírenejším 

a najznámejším príbehom o sv. Krištofovi a bol zároveň i najčastejšou predlohou 

pre nespočetné vizuálne spodobenia. Je pomerne uzatvoreným a samostatným 

rozprávaním, ktoré je schopné fungovať i oddelene bez predchádzajúcej 

a nasledujúcej časti legendy. Všetko podstatné sa odohrá v tejto časti. Jej 

výpovednú hodnotu a schopnosť samostatného pôsobenia je možné sledovať i na 

jej štruktúre. Môžeme jasne rozpoznať expozíciu (začiatok problému- opustené 

dieťa na brehu rieky), peripetiu (zápletka, problém- dieťa oťažieva na 

Reprobových ramenách, takmer sa utopia) a vyvrcholenie (dieťa odhalí identitu, 

nastáva zmena mena- Reprobus na Christoforos). 

Vráťme sa teda opäť do príbehu: Jedného dňa sa brehu rieky objavilo malé 

dieťa a požiadalo Reproba o prenesenie na druhý breh. Postupne pri prechode cez 

rieku na jeho ramenách oťažievalo, obor si už myslel, že sa obaja utopia. Nakoniec sa 

vyčerpanému obrovi podarilo dostať sa na druhý breh a povedal dieťaťu: „Chlapče, 

vystavil si ma veľkému nebezpečenstvu a bol si tak ťažký, že keby som niesol na 

ramenách celý svet, sotva by som cítil väčšiu ťarchu!“ Dieťa mu odpovedalo: „Nediv 

sa, Krištof, nemal si na ramenách iba celý svet, ale niesol si na nich i toho, kto svet 

stvoril. Ja som tvoj kráľ Kristus, ktorému touto prácou slúžiš, a aby si poznal, že 

hovorím pravdu, zasaď svoju palicu, až sa prebrodíš naspäť, u svojho domčeku do 

zeme a ona čoskoro rozkvitne a prinesie ovocie.“ Vtedy došlo i na premenovanie- 

z Reproba sa stal Christoforos. Na znamenie pravdivosti toho, čoho bol Krištof 

svedkom sa palica zazelenala a zarodila datľové plody. 

Nanajvýš zaujímavá je už samotná expozícia príbehu. Opustené malé dieťa 

na brehu dravej rieky prosí obra o pomoc pri jej prechode. Dieťa je jedným zo 

                                           
24 FRANZ, Ref.2, s. 71. 
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symbolov bytostného Ja.25 O tomto konkrétnom dieťati navyše vieme, že je 

Kristom, a že je opustené, napohľad bezmocné, ale paradoxne schopné konať 

zázraky (zmena svojej hmotnosti, zazelenanie a zarodenie palice). V tomto 

kontexte sa jedná o archetyp „detského boha“. „Tento archetyp „detského boha“ 

je mimoriadne rozšírený a dôverne spätý so všetkými ďalšími aspektmi detského 

motívu. Nie je zrejme nutné pripomínať dodnes žijúce „dieťa Krista“, ktoré má 

i v legende svätého Krištofa typické rysy „menší než malí a väčší než veľkí““ 26 

Takto chápaný archetypálny motív dieťaťa, božského dieťaťa, ktoré je napriek 

svojej zdanlivej fyzickej slabosti schopné vykonať akúkoľvek úlohu, ostro 

kontrastuje s postavou obra, ktorý „je pri všetkej svojej sile bezbranný“.27 

Kontrastov medzi týmito dvoma ústrednými postavami je viacero: jeden 

z podstatných rysov motívu dieťaťa je jeho budúcnosť, predznamenáva budúci 

vývoj, „dieťa dláždi cestu k budúcej zmene osobnosti“.28 Naproti tomu motív obra 

predstavuje minulosť, dobu až archaickú, mýtickú. Ak motív dieťaťa anticipuje 

budúcnosť a vývoj, či premenu osobnosti, tak motív obra je symbolickým 

obrazom minulosti a regresu, návratu osobnosti k „emocionálnym faktorom 

surovej sily, faktorom, ktoré ešte nedospeli do oblasti ľudského vedomia“.29  

Ďalším dôležitým aspektom tohto archetypálneho motívu dieťaťa (symbol 

bytostného Ja) je opustenosť. „Motívy bezvýznamnosti, bezmocnosti v ohrození, 

opustenie, nebezpečenstvo atď. sa snažia ukázať, ako neistá a riskantná je 

psychická možnosť existencie celosti, tj. enormné problémy s ktorými sa 

stretávame pri dosahovaní toho „najvyššieho dobra“. Znamenajú tiež bezmocnosť 

a bezradnosť životného nutkania, ktoré si podrobuje všetko, čo rastie, zákonu 

maximálneho sebauplatnenia, zatiaľ čo vplyvy prostredia kladú zároveň 

individuácii do cesty všemožné neprekonateľné prekážky.“30  

Moment opustenosti sa v nasledujúcej časti príbehu (peripetia) mení na 

skutočný stav ohrozenia. V tomto prípade sa individuačnému procesu, prísľubu 

                                           
25 FRANZ, Ref.2, s.161. KERÉNYI, K., JUNG, C., G. Věda o mytologii, s. 101. 
26 KERÉNYI, JUNG, Ref.25, s. 95. 
27 FRANZ, Ref.2, s. 98. 
28 KERÉNYI, JUNG, Ref.25, s. 101. 
29 FRANZ, Ref.2 ,s. 98. 
30 KERÉNYI, JUNG, Ref. 25, s. 104. 
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zmeny osobnosti zastúpenému v podobe malého dieťaťa- Krista (viacnásobný 

symbol bytostného Ja) stavia do cesty konkrétna prekážka- rozvodnená dravá rieka.  

Rieka je vynikajúcim príkladom symboliky prechodu.31 Ďalším mimoriadne 

dôležitým a symbolikou priamo nabitým prvkom, ktorý má v príbehu dôležitú 

úlohu je voda. S vodou sa spája množstvo asociácií, pričom jej symbolické 

chápanie je často dvojznačné.32Jedným z významov vody v príbehu je motív 

prekážky a nebezpečenstva. Dieťa- Kristus postupne na ramenách obra oťažieva, 

takže hrozí, že sa obaja utopia, definitívne zmiznú vo vodných hlbinách. 

Ponorenie znamená meditáciu, odkazuje nás k zameraniu sa na vlastné vnútro, 

symbolizuje vstup do hlbín psyché.33 Jedným z najcharakteristickejších 

a najrozšírenejších symbolov ľudského nevedomia, hlbín ľudskej duše je práve 

voda: „Vedomie, bez ohľadu, ako obsiahle môže byť, je a zostáva menším kruhom 

obsiahnutým vo väčšom kruhu nevedomia, ostrovčekom obklopeným oceánom, 

a ako more, tak i nevedomie rodí nekonečne a stále sa obnovujúce sa bohatstvo 

žijúcich útvarov, ktorých hojnosť je nezdolná.“34 Pri samouvedomovaní ale 

existuje potenciálna hrozba kontaminácie vedomia nebezpečnými obsahmi 

                                           
31 Napr. rieka Styx, cez ktorú Cháron prievozník preváža duše. 
32„Ako rozšírená je voda, tak hojná je i jej symbolika, a ako mnohotvárne sú jej vlastnosti 
a účinky, tak mnohoznačný je i jej symbolický význam.“ STUDENÝ, Ref.18, s. 335. Na tomto 
mieste považujem za nutné zdôrazniť, že archetypálne obrazy a ich symboliku je nutné 
interpretovať vždy v kontexte danej situácie, ich chápanie je bytostne viazané na konkrétny 
prípad, v ktorom sa jednotlivé symboly vždy ovplyvňujú. Ich význam sa môže zmnožovať, teda 
zdôrazňovať ich hodnota a dôležitosť v príbehu, ale zo vzťahu symbolov sa vynára aj ich 
špecifikácia, poslanie a funkcia v ktorej sa v príbehu, či obraze vyskytnú. To však neznamená, 
že z množstva možných významov spájaných so symbolom (v tomto prípade symbolikou vody) 
si vyberieme iba tie, ktoré nám vyhovujú pri koncepcii budovania výslednej interpretácie 
a ostatné symbolické obsahy budeme ignorovať. Takýto prístup by bol zavádzajúci, proces 
interpretácie by sme podriaďovali nášmu predpokladanému výsledku. Navyše by bol takýto výklad 
žalostne ochudobňujúci, najmä v porovnaní s komplexnejšou interpretáciou symbolu, ako to ukážu 
nasledujúce riadky. Našťastie asociačné väzby spájané so symbolikou vody sú natoľko silné 
v širokom spektre jej významov, že nás od takto jednostranného chápania odrádzajú. Asociačné 
väzby symbolu na rôzne významové hodnoty predstavujú dostatočný obranný mechanizmus 
chrániaci symbol proti jednostrannému chápaniu, tendenčnému zneužitiu.  
33 FRANZ, Ref.2, s. 77. 
34 Slová C. G. Junga. Citované podľa RAFAILOV, B. C. G. Jung v zrcadle filozofie: 
Hermeneutická interpretace filozofických aspektů Jungova díla, s. 35.  
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nevedomia- napr. fanatická posadnutosť predstavami a ideami, ktoré môžu mať 

katastrofálne následky nie len pre jednotlivca, ale pre celé spoločenstvá.35  

Pocit ohrozenia je tu vystupňovaný do krajností: „hrozba, ktorej je vnútorné 

bytostné ja jedinca vystavené od drakov hadov, ukazuje na nebezpečenstvo, že 

novozískané vedomie bude opäť pohltené inštinktívnou dušou, nevedomím. Nižšie 

stavovce boli od najranejších dôb obľúbenými symbolmi kolektívneho psychického 

substrátu, ktorý je anatomicky lokalizovaný v podkôrových centrách, malom 

mozgu a mieche. Tieto orgány vytvárajú hada.“36  

V stredovekých vizuálnych spodobeniach legendy sv. Krištofa sa práve 

v miestach znázorňujúcich vodu nachádzajú „symboly kolektívneho psychického 

substrátu“- monštruózny obyvatelia vodného živlu, medzi ktorými by sme našli 

i nižšie stavovce (obr. 1 ,2, 4 ). 

A nie je samotná zoomorfná symbolika nevedomia zároveň jeho produktom? 

Nebezpečenstvo, ktoré striehne v nevedomí ohrozuje racionalitu, narúša 

predpokladané zmysluplné usporiadanie sveta. Iracionalita, „nezmyselné“ 

zoskupenia jednotlivých častí tiel rôznych tvorov, monštruozita, anatomické 

abnormality- existuje vhodnejšia symbolika na vyjadrenie temných zákutí ľudskej 

duše a kolektívneho psychického substrátu, ako ich samotné výplody? Prepojenie 

medzi hlbinami ľudskej duše a hlbinami vodnej masy je vyjadrené i v ich 

obraznom pomenovaní,37 poukazuje na asociácie viazané na pojem nevedomie. 

V symbolickej forme obrazov sa tento jav prejaví v tom, že ľudstvo zaľudňuje 

imaginárne vodné hlbiny projekciami svojho nevedomia. Nemožnosť priameho 

empirického poznania a konfrontácie s vodnými i duševnými hlbinami, priestor 

tajomstva par excellence v jednom i druhom prípade, miesto kam neprenikne 

svetlo fyzické, ani svetlo poznania- tieto okolnosti zrejme tiež viedli k prepojeniu 

týchto sfér v oblasti imaginácie. Na úzky vzťah vody a šialenstva38 v obraznosti 

                                           
35 JUNG, C., G. Výbor z díla IV.: Obraz člověka a obraz Boha: Psychologie a náboženství,  
s. 23–24. 
36 KERÉNYI, JUNG, Ref. 25, s. 104. 
37 Prívlastok hlbinná má i časť psychológie, ktorej predmetom záujmu je práve ľudské 
nevedomie. 
38 Ktoré môžeme nazvať i stratou racionality, „nebezpečenstvom pohltenia vedomia 
inštinktívnou dušou“ 
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európskeho západu upozornil i Michel Foucault, ktorý sa vo svojej práci39 venuje i 

„starému spojenectvu vody a šialenstva.“40 Povedané jeho slovami: „Jedno je 

isté: voda a šialenstvo sú v obraznosti európskeho človeka na dlho spolu späté.“41  

Časť legendy ku ktorej sa teraz dostávame, je zlomovým okamihom. 

Nebezpečenstvo, ktoré bezprostredne hrozí je zažehnané. Nastáva pozitívne 

vyvrcholenie príbehu: 

Dieťa na ramenách obra prehovorí, odhalí svoju identitu a premenuje Reproba 

na Christofora. Prikáže mu zasadiť palicu, ktorá sa zazelená a zarodí plody.  

Dostávame sa k ďalšej vrstve symboliky vody: voda je i symbolom 

očisťovania, a to nie len telesného, ale najmä duševného a duchovného.42 Je 

podmienkou rastu všetkého živého v prírode, preto odkazuje k úrodnosti, k životu 

a stvoreniu. V kresťanskom ponímaní je symbolom krstu, teda symbolického sa 

znovuzrodenia: „Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto 

nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: Ako sa 

človek môže narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej 

matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto 

nenarodí z vody a z Ducha nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo 

z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: 

Musíte sa znova narodiť.“ 43Krst, ponorenie do vody, je i kresťanským 

symbolickým obrazom smrti a vzkriesenia: „Alebo neviete, že všetci, čo sme boli 

pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Kristom sme teda 

s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych 

Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa 

podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.“ 44 

Reprobus (hriešnik, zatratenec) sa mení na Christofora (vyznávača Krista). 

V kresťanskom ponímaní bol pokrstený, symbolicky zomrel, aby sa znovuzrodil, 

                                           
39FOUCAULT, M. Dějiny šílenství v době osvícenství: Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby. 
40 Najmä s. 12–17. 
41 FOUCAULT, Ref.39, s. 16. 
42 STUDENÝ, Ref.18, s. 335. 
43 Jn (3, 3–6). 
44 Rim (6, 3–5). 
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z Ducha a vody. V rovine psychologickej terminológie by sme mohli konštatovať, 

že jedinec bol konfrontovaný so svojim nevedomím, a analyzoval45 jeho obsahy. 

Prekonal nebezpečenstvo, ktoré mu hrozilo (nebezpečenstvo potencionálne 

hroziace pri skúmaní hlbín svojej psyché, stretnutie s „osobnými démonmi“) 

a podstúpil zásadnú zmenu svojej osobnosti, ktorá je tak zásadná, že v rovine 

symbolov sa hovorí o znovuzrodení. Jedná sa o archaickú psychologickú 

skúsenosť, ktorá býva vyjadrená rôznymi formami:  

 
„Ten kto pozná biele a podrží si 
pritom i čierne stáva sa príkladom 
všetkých. Ten kto je príkladom všetkým, 
od toho sa nikdy neodvráti Sila a 
on sa opätovne vracia k nekonečnu.“46 

 

V tomto momente príbehu sa zavŕši individuačný proces, ktorého cieľom je 

syntéza bytostného Ja.47 Dieťa Kristus, teda archetyp božského dieťaťa 

(viacnásobný symbol bytostného Ja): „dláždi cestu k budúcej zmene osobnosti. 

V individuačnom procese anticipuje postavu, ktorá pochádza zo syntézy vedomých 

a nevedomých prvkov osobnosti. Preto je to symbol zjednocujúci protiklady, 

sprostredkovateľ, uzdravovateľ, t.j. ten, ktorý vytvára celok.“48Christoforos, ako 

archetypálny hrdina, „ukazuje model takého ja, ktoré funguje v súlade s bytostným 

Ja. Je zosobnením modelového pohľadu, ktorý predkladá nevedomá psyché a ktorý 

ukazuje správne fungujúce ja, podľa potrieb bytostného Ja.“ 49 

Kmeň palmy, ktorý v príbehu zakvitne, je ďalším symbolickým vyjadrením 

radikálnej zmeny osobnosti. Mŕtve drevo obživne a Reprobus sa zmení na 

                                           
45 Pod pojmom analytický chápe Jung každý postup, ktorý sa vyrovnáva s existenciou 
nevedomia JUNG, C., G. Archetypy a kolektívne nevedomie, s. 297. 
46 LAO 'C. Tao te- ting In KRÁL, O. (ed.). TAO: texty staré Číny, s. 37. 
47 O individuačnom procese pozri napr. KERÉNYI - JUNG, Ref.25, s. 101. Ďalej heslo: Individuace. 
In SHARP, D. Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga. heslo: Individuace a tiež heslo: 
Proces individuační. In MÜLLER, MÜLLER, Ref.4, s. 142–144, s. 286–287.  
48 KERÉNYI, JUNG, Ref.25, s. 101. 
49 O archetypálnom hrdinovi vo všeobecnosti FRANZ, Ref.2, najmä s. 50-51. Ďalej heslo: 
Mýtus hrdinský. In MÜLLER, MÜLLER, Ref.4, s. 215–217, a heslo: Hrdina. In SHARP, Ref. 
47, s. 53–55. 



 427 

Christofora. Palma je silným symbolom v mnohých kultúrach a civilizáciách. Jej 

konotácie sú pozitívne a odkazujú nás k životu, vzkrieseniu, víťazstvu 

a nesmrteľnosti.50 

Dôležitou okolnosťou „premeny“ Reproba na Christofora, samotného 

individuačného procesu bola jeho vedomá voľba. Reprobus si svojho posledného 

pána zvolil vedome, svoju energiu, svoj potenciál sa rozhodol venovať službe 

Kristovi, tým, že bude v jeho mene pomáhať pocestným. Slovami C. G. Junga: 

„Mocnosti a sily sú v nás stále, nemôžeme a nemusíme ich vytvárať. Na nás záleží iba 

voľba pána, ktorému chceme slúžiť, aby nás táto služba chránila pred mocou 

druhých, ktorých sme si nezvolili, Boh nie je vytváraný, ale volený.“51Práve vedomá 

voľba, uvedomenie si procesu individuácie zohráva nesmierne dôležitú úlohu. 

„Pokiaľ proces individuácie prebieha nevedome, ako tomu bolo odjakživa, 

neznamená nič viac než to, že žaluď sa stane dubom, teľa kravou a dieťa dospelým 

človekom. Ak uskutočníme proces individuácie vedomím, musí byť vedomie za týmto 

účelom konfrontované s nevedomím a nájdené vyrovnanie medzi protikladmi. Keďže 

to nie je možné logicky, sme odkázaní na symboly, ktoré umožňujú iracionálne 

spojenie protikladov. Nevedomie tieto symboly spontánne produkuje a vedomie ich 

amplifikuje. Ústredné symboly tohto procesu popisujú bytostné Ja (Das Selbst), totiž 

celosť človeka, ktorý sa skladá jednak z toho, čo mu je známe a čo je vedomé, jednak 

z obsahov nevedomia. Bytostné Ja je teleios anthropos, úplný, celý človek, ktorého 

symbolom je božské dieťa, alebo jeho synonymá.“52 

Tento metafyzický proces premeny človeka na základe vstupu do svojho 

nevedomia a jeho reflexie nájdeme vyjadrený rôznymi spôsobmi a v rôznych 

kultúrach a náboženstvách. Je teda archetypálnou skúsenosťou jedinca. Už 

spomínaný kresťanský model dokumentovaný slovami evanjelia (Jn 3, 1–7), ale 

i vyjadrením mystika sv. Jána z Kríža (1542–1591): „Je potrebné, aby duša bola 

najprv ponorená do prázdnoty a chudoby ducha, očistená od každej opory, útechy 

a prirodzeného vnímania vo všetkom zhora i zdola, aby takto prázdna bola úplne 

                                           
50 Napr.: „grécke meno palmy (foinix) je totožné s menom vtáka Fénixa a má tak úzky vzťah 
k symbolike tohto bájneho vtáka, ktorý vraj povstáva zo svojho popola k novému životu a tak 
dokazuje víťazstvo nad smrťou.“ STUDENÝ, Ref.18, s.216. 
51 JUNG, Ref.45, s.117. 
52 Dtto, s. 421. 
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chudobná na duchu a vyzlečená zo starého života, aby žila onen nový 

a blahoslavený život, ktorého je možné dosiahnuť skrze túto noc (temnú noc duše), 

čo je stav zjednotenia s Bohom.“53 Obdobná myšlienka od Martina Luthera (1483–

1546): „Boh jedná paradoxne, takže sa človek cíti byť stratený práve v okamihu, 

kedy je na pokraji spásy. Keď chce Boh človeka ospravedlniť, zatratí ho. Koho 

oživí, musí najprv zabiť. Božia priazeň sa vyjavuje vo forme hnevu, takže vypadá 

najvzdialenejší, keď je na dosah. Človek musí najprv vykričať, že v ňom nie je nič 

zdravé. Musí byť stravovaný hrôzou. To je bolesť očistca... Z týchto otrasov sa 

rodí spása. Keď človek verí, že je úplne stratený, svetlo preráža temnotu.“54  

Taoistický pohľad (Tao te- ting) a model alchymistický nám hovoria o tejto 

ľudskej archetypálnej skúsenosti z rôznych perspektív s použitím rôznych 

prostriedkov. Alchymistické krédo V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terrae 

Rectificando Invenies Occultum Lapidem - navštív vnútro zeme, očistením nájdeš 

skrytý kameň- tzv. Kameň mudrcov) z psychologického hľadiska hovorí o návode 

k zostupu do hlbín duše a o hľadaní jadra vlastnej bytosti.55  

„V každej dobe existovalo akési široko rozšírené kolektívne presvedčenie 

o tom, čo znamená individuačná cesta. V stredoveku to bola napr. predstava, že si 

ľudia majú po celý svoj život a svoje vnútorné správanie zobrať za vzor Krista.“ 56 

Hagiografický text, legenda o sv. Krištofovi, je svedectvom o stredovekom 

chápaní individuačnej cesty. Krištof skrze službu pocestným prijal Krista a získal 

svätosť. V súlade so slovami evanjelií (Lk 9, 48, Mt 25, 40) slúžil najmenšiemu, 

aby sa stretol a prijal najväčšieho.  

Krištofov príklad korešponduje so všeobecným modelom chápania svätosti 

v stredoveku.57 Krištof (Christoforos- nosič, vyznávač Krista) podľa textu legendy 

                                           
53 EDINGER, Ref.23, s. 140. 
54 EDINGER, Ref.23, s. 61. Autor tu poskytuje množstvo komparatívneho materiálu, ktorým 
dokumentuje jednotlivé fázy prežívania dynamických zmien ľudskej psychiky - infláciu ja, 
odcudzené ja, stretnutie s bytostným ja.  
55 BECKER, U. Slovník symbolů, s. 322.  
56 FRANZ, Ref.2, s. 106. 
57„Takýto život v ideálnom prípade charakterizovalo popretie vlastnej subjektívnej vôle 
indivídua v mene pôsobenia vyššej vôle Stvoriteľa.“ GERÁT, Ivan. Konvencie obrazovej 
hagiografie: Kľúčové scény hagiografických obrazových cyklov: otázka stereotypov  
In Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska, s. 79–80. 
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prijal Krista štyrmi spôsobmi (na rozdiel od svojich predchádzajúcich pánov, 

ktorým chcel slúžiť pudovo, koril sa iba pred ich mocou a bol ovládaný strachom): 

„Krištof sa pred svojim krstom volal Reprobus, ale potom bol nazývaný 

Christophorus – Krištof, ten, ktorý nesie Krista, a to preto, že niesol Krista 

štvorakým spôsobom: na chrbte, aby ho prepravil cez rieku, v tele pri umŕtvovaní, 

v mysli zo zbožnosti a v ústach, keď ho vyznával nebo kázal.“ Toto obrazné 

a poetické vyjadrenie úplnosti a komplexnosti zmien Krištofovej (Reprobovej) 

osobnosti má svoj hodnotový ekvivalent i v reči archetypálnych symbolov (teda 

tiež reči obraznej). Kvaternita je vyjadrením celosti a jednoty v jej štyroch 

kvalitách.58 Potlačenie svojej individuality a tým subjektívneho nazerania, 

splynutie so všeobecným je archaickou religióznou myšlienkou.59 Slovami C.G. 

Junga: „Tak, ako sa otvoria dvere na ktoré sa búcha, alebo, ako sa hľadajúcemu 

zjaví cesta, tak pre človeka, ktorý nadviaže vzťah so svojim transcendentálnym 

stredom, začne proces uvedomovania a vývoja k jednote a celosti. Nevidí sa už ako 

izolovaný jedinec, ale ako niekto, kto tvorí jednotu.“ 60    

Doteraz sme sledovali legendu v textovej podobe- odkrývanie archetypov 

prebiehalo v lineárnej rovine. Príbeh sme analyzovali po jednotlivých častiach  

a tie bolo možné postupne interpretovať, pričom súhrn týchto čiastkových 

interpretácií poskytol pohľad na celok. Medzi symbolmi sa takto vytvárali 

interakcie, ktoré sme boli schopní sledovať iba následným postupovaním v texte  

a v čase, prípadne sa výsledný archetypálny význam odhalil až ako výsledok tohto 

procesu. Dominantnou vlastnosťou archetypálneho obrazu je predovšetkým jeho 

pôsobenie v jednom okamihu- jednotlivé obrazové prvky ako nositelia 

symbolických hodnôt sú prezentované súčasne. Sila archetypálneho obrazu 

spočíva v obrazovom vyjadrení, ktoré je kondenzované- obrazy sa sústreďujú na 

to podstatné z príbehu (na momenty s najväčšou výpovednou hodnotou – a to nie 

len informatívnou, ale i emotívnou).  

Nespočetným opakovaním zobrazení vytvárajúcich korpus diel, ktorých 

ikonografickú vrstvu identifikujeme ako zobrazenie legendy sv. Krištofa sa 

                                           
58 JUNG, Ref.45, s. 79. 
59 GERÁT, Ref.57, s. 80. 
60 JUNG, Ref.45, s. 253. 
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postupne v obrazovej sfére vyprofilovala podstata výpovede – obrazový typ (obr. 

1, 2, 3, 4). Obraz tak pomocou tejto koncentrovanej formy symbolickej výpovede 

pôsobí dvoma spôsobmi – jednak ako vizuálny odkaz k textu, teda pri znalosti 

textovej predlohy obrazov a po ich vzhliadnutí slúži ako obrazový podnet  

k rozprávaniu. Obraz reprezentuje text, resp. slová. Druhý spôsob pôsobenia 

obrazu má vzhľadom k predlohe, teda textu, resp. hovorenému slovu autonómne 

postavenie. Obraz pôsobí svojou symbolikou i na vnímateľa, ktorému je predloha 

zobrazení neznáma. Je samozrejmé, že tento druhý spôsob sa prejaví i v prípade, 

že osoba vnímajúca obraz príbeh pozná. Obraz jednoducho nemôžeme redukovať 

iba na prostriedok vizualizácie textu.61 

V tejto časti práce bude predmetom môjho záujmu spôsob vizuálneho 

spodobenia individuačného procesu, hľadanie a odkrývanie zobrazenia tých 

archetypálnych kvalít, ktoré boli identifikované v stredovekom hagiografickom 

texte. Pri vizuálnom spodobení sa symbolika zmnožuje v jednej obrazovej ploche. 

Symbolika bytostného Ja je zdôraznená viacerými symbolmi: dieťa– Kristus, 

ríšske jablko (zemeguľa s krížom na vrchole),62 svätožiara. Individuačný proces je 

vyjadrený nie len rečou symbolov a ich vzťahmi, ale i vzťahmi formálnymi – teda 

kompozičným usporiadaním prvkov.  

V najrozšírenejšom ikonografickom type zobrazenia legendy sv. Krištofa je 

postava svätca v strednej časti obrazovej plochy, na ňu pôsobí zhora ťarcha dieťaťa  

(bytostné Ja) a svätec je tak ponáraný do vody v spodnej časti obrazov (nevedomie). 

Sv. Krištof na obrazoch identifikovaný ikonickým znakom svätožiary ako svätá 

osoba ukazuje model takého Ja, ktoré je pôsobením bytostného Ja konfrontované so 

svojimi nevedomými obsahmi. Sv. Krištof- model postavy stvorenej individuačným 

procesom zo syntézy vedomých a nevedomých obsahov sa javí tiež ako bytostné Ja. 

Tento zdanlivý paradox, kedy sa i svätec javí v určitej miere ako bytostné Ja je 

pochopiteľný: „Hrdina sa v určitej miere javí aj ako bytostné Ja, pretože slúži ako 

jeho nástroj a v úplnosti vyjadruje to, čo sa má podľa bytostného Ja stať. Hrdina teda 

                                           
61 O obrazoch v stredoveku napr.: SCHMITT, J.-C. Obrazy. In LE GOFF, SCHMITT, Ref.16,  
s. 431–441. O zložitom vzťahu medzi obrazmi a slovami všeobecne: MITCHELL, W.J.T. Slovo 
a obraz In NELSON, R. S., SCHIFF, R. Kritické pojmy dejín umenia, s. 79–91.  
62 FRANZ, Ref.2, s. 42. 
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je určitým spôsobom bytostné Ja- vyjadruje, alebo stelesňuje jeho tendenciu liečiť.  

A tak má hrdina podivuhodne podvojný charakter.“63 V našom konkrétnom prípade 

je tento vzťah vyjadrený samotným svätcovým menom (Christoforos – Kristonosič), 

ktoré je priamo odvodené od Kristovho mena.  

Vizuálne vyjadrenie legendy sv. Krištofa považujem za výnimočne výstižné 

zobrazenie archetypálnej ľudskej skúsenosti – individuačného procesu jednotlivca. 

Prostriedkami symbolickej vizuálnej komunikácie vyjadruje všetky podstatné 

znaky tohto procesu: ukazuje celosť človeka, súhrn jeho vedomých a nevedomých 

daností – bytostné Ja. Graficky znázorňuje nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje 

psychickú možnosť existencie celosti indivídua, teda nebezpečenstvo straty 

racionality pri reflektovaní nevedomých obsahov. Vystihuje okolnosť, že táto 

psychologická skúsenosť jedinca je procesom, cestou k ideálu. Zároveň 

zdôrazňuje, že tento proces musí byť vedomý, uvedomovanie musí byť aktívne  

a volené. Obrazy ukazujú spôsob fungovania Ja v súlade s bytostným Ja na 

príklade svätca, archetypálneho hrdinu, ale zároveň upozorňujú i na časté utrpenie, 

ktorému býva ústredná postava premeny vystavená. 

Úlohou zobrazení sv. Krištofa, identifikovaných ako obrazové vyjadrenia 

individuačného procesu archetypálneho hrdinu, je sprostredkovanie životného 

modelu, ktorý povzbudzuje, oživuje a upozorňuje na všetky pozitívne životné 

možnosti.64 Nesmierna popularita ikonografie sv. Krištofa a špecifická vizuálna 

zbožnosť zrejme dokumentujú práve tento aspekt pôsobenia obrazov, ktorý by 

sme mohli veľmi zjednodušene nazvať pozitívnou psychologickou stimuláciou 

prostredníctvom komplexnosti vizuálneho symbolu. Z tohto dôvodu je 

pochopiteľné, prečo postava sv. Krištofa a zobrazenia jeho legendy odolali 

rôznym prekážkam, ktoré sa stavali do cesty šíreniu kultu a ikonografie. Obrazy 

svätca (archetypálneho hrdinu), ktoré stimulujú jedinca k hrdinskému, odvážnemu 

a dúfajúcemu postoju a v ťažkých životných situáciách majú vitálny význam, tak 

pretrvali až do dnešných čias. 

                                           
63 FRANZ, Ref.2, s. 51. 
64 Pri určovaní hypotetických funkcií a pôsobení obrazov znázorňujúcich legendu sv. Krištofa 
vychádzam z významov a poslaní, ktoré prisúdila M.-L. Von Franz rozprávaniam 
o archetypálnych hrdinoch vo všeobecnosti. VON FRANZ, Ref.2, s. 51. 
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Obr.1: sv. Krištof, krídlový oltár, tempera na dreve, Slovensko, Pukanec, okolo 1470. 
Obr.2: sv. Krištof, exteriérová nástenná maľba, Rakúsko, Zwickenberg, okolo 1490. 

 

 

 

 

 
Obr.3: sv. Krištof, krídlový oltár, tempera na dreve, Slovensko, Matejovce, okolo 1445. 
Obr.4: sv. Krištof, krídlový oltár, tempera na dreve, Rakúsko, Passering, okolo 1520.  
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Summary  

The paper deals with the interpretation of the legend of St Christopher contained in 
the Legenda Aurea script from 13 th century written by Jacob de Voragine. The main aim is 
analysis of the medieval representation (depiction) of the Saint based on text. With using 
archetypal hermeneutics based on Jungian analytical psychology an archetypal layers of text and 
images are discovered. Medieval iconography of the St. Christopher seen from the perspective 
of Jungian theory of archetypes seems to be an appropriate for visual expression of 
individuation of individual. In structure of literary narrative of Saint Christopher are identified 
various phases of individuation process until its completion. The example of Saint Christopher - 
the archetypal hero - is the essential characteristics of this dynamic process that is here 
expressed by visual and symbolical means of communication. Transcription of medieval 
hagiographic text and images into today’s language, with application of terms of analytical 
psychology C. G. Jung is a means for the reinvigoration of the story. The new articulation of 
content helps us to move closer to understanding over temporal sense of medieval legend. 
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Typ hamletovský a donquijotský podle I. S. Turgeněva 

Hana Řehulková  

Hamletish and Quixotic Type by Turgenev 

 
Abstract: The article Hamletish and Quixotic Type by Turgenev wants to research possibilities 
of interpretation of characters according to the I. S. Turgenev´s typology. In 1860, I. S. 
Turgenev stated a theory about human character being defined as Hamletish and Quixotic type. 
On the basis of the interpretation of character features of these two literary characters, he 
determined two opposing characteristics, which could, according to the author, be generally 
true. 
 
Key words: Typology, Turgenev, Hamlet, Don Quixote, Literary characters. 
 
Contact: Seminar of Aesthetics, Faculty of Arts, Masaryk University Brno, Arne Nováka 1, 
60200 Brno, Czech Republic. e-mail: hanarehulkova@email.cz 

I. 

10. ledna roku 1860 pronesl I. S. Turgeněv na veřejném recitačním večeru, 

pořádaném ve prospěch Společnosti pro pomoc nemajetným spisovatelům  

a vědcům, projev s názvem Hamlet a Don Quijote. V tomto nenápadném 

filozoficko-literárním eseji vyslovil myšlenku o rozlišení dvou základních 

lidských charakterů – povahy hamletovské a povahy donquijotské. V následujícím 

příspěvku se pokusíme podrobit Turgeněvovu typologii interpretační analýze. 

Interpretace, jinak výklad vedoucí k rozumění, může být závislá na mnoha 

okolnostech. V tomto případě na okolnostech kulturních, historických, 

filozofických i na osobních postojích autora. Hamlet a don Quijote, tyto dvě 

signifikantní postavy evropské renesanční literatury, jsou interpretovány v Rusku 

19. století rozporuplně a víceznačně.  

Turgeněv vytváří typologii nejen literární, ale i obecně psychologickou. Typ 

ve svém nejobecnějším významu označuje individuum jako vzor, jako nositele 
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charakteristických vlastností. Pojem „typičnost“ se odvolává na základní 

vlastnosti, jakými jsou obecnost, podstatnost, zákonitost. Zásadní je zde však 

rozdíl mezi uměnovědnými obory a obory exaktně vědeckými či přírodovědnými. 

Věda má tendenci vytvářet pomocí typů nadřazené pojmy pro množiny, do 

kterých je možné podřazovat jednotlivosti. Snaží se vytvořit hierarchii, jež 

směřuje k minimálnímu, přesto však dostačujícímu, počtu základních, tzv. 

ideálních typů (tato snaha je dobře patrná např. v psychologii). V umění jde  

o postup opačný. Na prvním místě zde není snaha zobecnit jednotlivé směrem 

k ideálnímu, často neexistujícímu typu, ale právě v jednotlivém případě vytvořit 

obecné a zobecnitelné vlastnosti. Typičnost se tak chápe jako podstatný jev, který 

v sobě spojuje jednotlivé a zákonité1. J. Hrabák hovoří o typizaci a individuaci, 

kdy se typizace vztahuje ke slovesnému umění a individuace k literatuře věcné, 

ovšem současně podotýká, že „dobré umění směřuje k tomu, aby líčením 

individuálního jevu ukázalo něco obecného, a tedy typického.“2 Literární typ, 

jakým může být Don Juan, Faust nebo právě Hamlet a Don Quijote, je všeobecně 

známý a přijímaný bez nutnosti vysvětlení. Nově vznikající literární typ vyžaduje 

„schopnost vystihnout nové podstatné rysy skutečnosti v jedinečných, konkrétních 

jevech, což je také jeden z momentů, jež odlišují umění od zobecňující a logicky 

abstraktní vědy.“3 Přestože jsou literární postavy jedinečné, zahrnují v sobě 

charakteristické vlastnosti a rysy. Takovéto postavy se stávají literárními typy také 

proto, že ve zkratce zobrazují mnohovrstevnatý charakter nebo sociální postavení 

(např. Harpagon, Rastignac, aj.)4 a jsou často přejímány, používány dalšími 

autory, případně na ně vědomě a záměrně odkazují. Dříve než je možné hovořit  

o typičnosti a typickém, je však potřeba rozumět a interpretovat pozorovaná data 

nebo jevy. Pro interpretaci textu a postav literárního díla je nutné pochopení jejich 

souvislostí historických, kulturních, brát v potaz situaci autora, ale i situaci čtenáře 

a v neposlední řadě i situaci díla samého. Jestliže chceme interpretovat literární 

dílo a to za hranice pouhého výkladu, ale s přesahem k teoretické typologii, 

                                           
1 HENCKMANN, W., LOTTER, K. Estetický slovník, s. 182. 
2 HRABÁK, J. Poetika, s. 123. 
3 ZEMAN, M. a kol. Rozumět literatuře, s. 27. 
4 KARPATSKÝ, D., KUDĚLKA, V. Malý labyrint literatury, s. 526. 
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stanovené na základě jiných literárních děl, musíme si uvědomit značnou možnost 

zobecnění, ke kterému může dojít.  

„Práce o Rusku, literaturu vyčerpávající a úplná, jest vůbec mimo Rusko 

nemožná (…)“5 říká T. G. Masaryk ve svém díle Rusko a Evropa, které je dodnes 

považováno za jeden z mála klíčů k pochopení této země. Masaryk dále píše: 

„Rusko jest – také Evropa. Stavím-li tedy Rusko a Evropu proti sobě, srovnávám 

dvojí období; Evropa není Rusku podstatně cizí, ale Rusko si jí přece neosvojilo, 

dosud neosvojilo úplně.“ 6 Vztah Ruska a Evropy byl vždy specifický. Ať už byla 

tato specifičnost zapříčiněna geografickými, politickými či společenskými 

ukazateli, historický vývoj byl více nekoherentní se zbytkem Evropy, než tomu 

bylo u jiných zemí na kontinentu. Zatímco ve Florencii tvoří Donatello, v Rusku 

probíhají boje se Zlatou hordou. V roce 1547 se ve Španělsku narodil Miguel de 

Cervantes a v Rusku se ujal vlády car Ivan IV. Hrozný. Zatímco Shakespeare píše 

Othella, umírá Boris Godunov, jeho děti jsou usmrceny a carem se korunuje 

samozvanec Lžidimitrij I.7 Rozdíl mezi renesanční Evropou a Ruskem 14. až 17. 

století je výrazný. O mnoho desítek let později se však i Rusko muselo vyrovnat 

s vývojem, který se odehrál ve zbytku Evropy. Jedním z prvních impulsů byla 

cesta cara Petra Velikého do Evropy roku 1697, která otevřela brány evropské 

kultuře a vzdělanosti a na niž bylo nutno reagovat8. V Rusku vládli Romanovci a 

absolutistický trůn kolem sebe začal soustředit okruh vzdělanců, kteří 

zprostředkovávali evropské myšlenky, mezi něž patřily i ideje renesance  

a humanismu, posléze myšlenky osvícenství a ještě později ideje Velké 

francouzské revoluce. 19. století (a posléze století 20.), znamenající obrovský 

literární rozmach, se nazývá tzv. Zlatým věkem ruské literatury. Zásadní 

teoretické dílo ruské literatury, které se věnuje studiu renesance, sepsal M. M. 

Bachtin pod názvem Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance 

(Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kultura srednevekovja i renessansa). 

Rozborem Rabelaisova nejvýznamnějšího románu Gargantua a Pantagruel 

                                           
5 MASARYK, T. G. Rusko a Evropa. Díl I., s. 4. 
6 Dtto, s. 11. 
7 ŠVANKMAJER, M. a kol. Dějiny Ruska, s. 29-59. 
8 Dtto, s. 100–102. 
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zprostředkovává poznání renesanční kultury, o které hovoří jako o kultuře 

karnevalové a smíchové. 

Ruská literatura a ruská filozofie byly vždy neoddělitelně spjaty. Jak říká 

Masaryk: „V Evropě tvoří umění a v rámci umění literatura svůj vlastní obor, 

v Rusku ještě vůbec dělba práce a zvláště specializace v oboru duševním tak 

daleko nepokročila. Ruská filozofie je fórum politiky, filozofie, náboženství a také 

umění a literatury. (…) Rusko je ruská literatura. Vědomosti o Rusku, o jeho 

duchovním životě čerpají Evropan i Rus stále ještě z ruských spisovatelů.“ 9 Ruská 

filozofie byla velmi dlouho synonymním výrazem pro byzantskou teologickou 

tradici. To platilo až do vlády Petra Velikého, kdy se rozšířila populární 

voltairovská filozofie svobodomyslnosti, ovšem převážně v řadách šlechty, kde 

představovala módní trend doby. Oficiální církev měla stále hlavní slovo v řadách 

ruského lidu. Hluboký náboženský život dal vzniknout ideji hledání „pravého 

křesťanství“ a realizovat ji v životě. Proto se v polovině 18. století tolik rozšířilo 

svobodné zednářství, které bylo chápáno jako rozvoj duchovního, mravního života 

a naplnění křesťanské myšlenky o lásce k bližnímu.10 Významný vliv na ruskou 

filozofii měla klasická německá filozofie, obzvláště filozofie Hegelova, jejíž 

principy později využila filozofie dialektického materialismu. Ruská filozofie byla 

ohlasem na vlivy vnější, ale často ohlasem zcela připodobněným si své potřebě. 

Proto je nutné mluvit o ruském pozitivismu, o ruském intuitivismu, protože přes 

veškeré nároky doby a politiky se ruská filozofie nikdy nezbavila své náboženské, 

mystické a gnostické povahy.11 

Shakespearův Hamlet a Cervantesův don Quijote patří k celosvětově 

známým literárním postavám. Téměř neexistuje kultura, která by vědomě či méně 

vědomě neodkazovala na příběhy spojené s těmito literárními typy. Proto není 

překvapující, že ruská kultura a umění, poskytuje bohatý rejstřík inspirací, asociací 

a odkazů jak na Shakespearova, tak na Cervantesova hrdinu. Odlišné a různorodé 

jsou však interpretace těchto hrdinů, jejich literárních osudů a charakteristik. 

Problémem se tak stává interpretace těchto postav. V. Svatoň píše: „(…) Rusko 

                                           
9 MASARYK, T. G. Rusko a Evropa. Díl III., s. 9. 
10 LOSSKIJ, N. O. Dějiny ruské filosofie, s. 14. 
11 Dtto, s. 632. 
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stálo jakoby na okraji civilizace (…), a přece bylo fascinováno nejmodernější 

problematikou, v daném případě mýty, které bychom mohli označit jako mýty 

démonické nebo jako „mýty individualismu“, sebeprosazení jedince. Snad právě 

postavení na okraji umožňuje zřetelnější vhled do situace člověka než postavení 

v samém středu. Byl to především mýtus padlého anděla čili démona (Puškin, 

Lermontov), mýtus faustovský (Puškin, Turgeněv), donjuanský (Puškin, 

Dostojevskij), hamletovský (Turgeněv), quijotovský (Puškin, Turgeněv).“ 12 

Turgeněv ve své povídkové tvorbě napsal dva příběhy, u kterých již jejich název 

odkazuje na dvě Shakespearovy postavy: Stepní Král Lear (Stěpnoj korol Lir)  

a Hamlet ze ščigerského újezdu (Gamlet Ščigrovskogo ujezda). Druhá uvedená 

povídka je součástí díla Lovcovy zápisky (Zapiski ochotnika) a lze ji použít pro 

pochopení Turgeněvovy interpretace Hamleta v jeho námi sledované stati. Prvně 

jmenovaná povídka začíná slovy: „Jednoho zimního večera se nás sešlo asi šest  

u starého přítele z univerzity. Za řeči jsme přišli na Shakespeara, na postavy 

z jeho děl, na to, jak věrně a hluboce dovedl zachytit jejich lidskou podstatu. (…) 

Každý z nás jmenoval Hamlety, Othelly, Falstaffy, ba i Richardy III. a Macbethy 

(poslední dva, pravda, už méně častěji), s nimiž se kdy setkal.“ 13 S jistou mírou 

nadsázky uvidíme v dějinách ruské kultury obrovskou škálu Hamletů a donů 

Quijotů napříč všemi uměleckými směry. První překlad Dona Quijota do ruštiny 

se objevuje roku 1769 na podnět Kateřiny II., která trvala na rozšíření vzdělanosti 

a kulturního bohatství Ruska. Stejně tak byl přibližně v polovině 18. století 

přeložen do ruského jazyka Hamlet. O tento překlad se zasloužil ruský osvícenský 

dramatik A. Sumarokov, který se Shakespearovým dílem systematicky zabýval.  

II. 

Turgeněvova esej není jedinou literárněvědnou studií rozebírající Hamleta  

a Dona Quijota. Viktor B. Šklovskij ve své knize Theorie prózy (O teorii prozy) 

věnuje rozboru Dona Quijota kapitolu s názvem Jak je dělán Don Quijote. 

                                           
12 SVATOŇ, V. Don Quijote a don Juan v Dostojevského románu Idiot. In Fousek, M. (ed.) 
Don Quijote v proměnách času a prostoru, s. 16.  
13 TURGENĚV, I. S. První láska a jiné povídky, s. 281. 
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Ačkoliv je jeho hlavním cílem spíše poznání stavby literárního díla (zabývá se 

problémem řečí a vsuvných novel v Cervantesově díle), lze vyčíst několik 

postřehů o tom, jak je chápán don Quijote jako literární postava 

s charakteristickými vlastnostmi. „Cervantes neměl v plánu líčit dona Quijota 

jako člověka chytrého.“14 uvádí Šklovskij již na první straně kapitoly. Zpočátku je 

don Quijote důkazem kontrastu mezi moudrostí a bláznovstvím, ale později, 

částečně z potřeby moudrých promluv, při kterých Cervantes promlouvá 

Quijotovými ústy, se v bláznových promluvách ukazuje jistý druh rozumného 

sdělení. Dalším důležitým rysem, který Šklovskij Quijotovi přisuzuje, je 

poznámka o tom, že: „Alonzo byl jen dobrý.“15, tedy ne moudrý. Ani Alonzo 

Quijano, dříve než se stal Quijotem de la Mancha, nevynikal zvláštní chytrostí. 

Druhý díl pak již otevřeně představuje dona Quijota oklamaného, mystifikovaného 

a vysmívaného16. Je jasné, že Šklovskij klade důraz na to, aby byl Quijote chápán 

v mezích literární postavy v rukou autora – tvůrce. Chápe jej jako prostředek pro 

sdělení některých úvah autorových, ale přesto především jako důkaz výsměchu 

rytířským románům, pošetilosti a ironie, která s ohledem na jistou míru 

identifikace autora s postavou přechází do sebeironie. Nepřipouští romantické 

pojetí hluboké emocionální moudrosti dona Quijota, která se skrze jeho šílenství 

projevuje. Dle Šklovského je zde don Quijote především pro pobavení čtenáře,  

i když jde o pobavení často kruté, které je ještě posíleno tím, že v žádném případě 

neupírá ani Quijotovi ani Quijanovi nesporné morální kvality.  

Bachtin hovoří o Donu Quijotovi jako o parodii, ve které je zdrojem 

směšnosti rozdíl mezi „nízkým“ materialismem a „vysokým“ idealismem, 

sledován očima realisty – čtenáře. „Sanchův materialismus – jeho panděro, apetit, 

jeho hojné výkaly – to je se vším všudy ono „dole“ groteskního realismu; je to 

veselý tělesný hrob (břicho, útroby, země), vykopaný pro výlučný, odtažitý  

a zmrtvělý idealismus Dona Quijota; v tomto hrobě musí „rytíř smutné postavy“ 

jakoby zemřít, aby se znovu zrodil větší a lepší.“17 O Shakespearově tvorbě však 

                                           
14 ŠKLOVSKIJ, V. B. Theorie prózy, s. 88. 
15 Dtto, s. 92. 
16 Dtto, s. 110. 
17 BACHTIN, M. M. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, s. 27. 
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hovoří poněkud jinak. Ačkoliv je v jeho díle mnoho komického a parodického, 

jeho tragédie, zejména pak taková postava, jako je Hamlet, nemůže být chápána 

tak snadno v rámci stanovených pojmů smíchu, parodie, lidovosti a karnevalu. 

Společným výchozím prvkem pro oba autory však Bachtin nalézá v realismu. 

Jinak řečeno v realistickém stanovisku autora, který je tvůrcem postavy, jejímiž 

slovy tlumočí vlastní myšlenky.  

Pro ruskou literární teorii vytvořil vyčerpávající psychologickou analýzu 

Hamleta L. S. Vygotskij v knize Psychologie umění (Psichologija iskusstva). 

Pozoruhodné je, že autor hned z počátku předesílá, že bude přistupovat k pochopení 

Hamleta v první řadě jako čtenář, nikoliv jako vědec, pokoušející se odhalit obecně 

platnou zákonitost nebo pravdivý výrok o skutečnosti. Jakoby odstoupil od své 

badatelské kvalifikace a přicházel k dílu a jeho postavě jako běžný čtenář. Tuto 

skutečnost odůvodňuje tím, že rozborů a analýz Hamleta vzniklo již tolik, že je 

marné přidávat k nim další. Nehledě na to, výklad nemůže být správný či nesprávný 

– každý čtenář má svůj výklad, každý čtenář má svého Hamleta.18 Hlavním 

charakteristickým znakem Hamleta, ve významu postavy i dramatu, je dvojitost 

smyslu. „T ěsně před rozbřeskem nastává chvíle, kdy ráno již přišlo, ale ještě je noc. 

Nic není tajemnějšího a nepochopitelnějšího, nic záhadnějšího a temnějšího, než je 

tento podivný přechod noci v den. Nastalo jitro, ale ještě je noc; (…) Tuto hodinu 

prožívá duše při čtení nebo sledování tragédie o Hamletovi, princi dánském. (…) 

Vše v ní má dvojí smysl, jeden viditelný a prostý, druhý neobyčejný a hluboký.“19 

První smysl, jak o něm hovoří Vygotskij, je tedy zjevným a sdělovaným smyslem 

hry – její děj, příběh, myšlenky („Celý Hamlet je naplněn vyprávěním  

o událostech.“20), druhý smysl se skrývá za slovy – v této rovině jde o hru hluboce 

filozofickou, bloudící v otázkách eschatologických, překračující čas od středověku 

k novověku, od duše k rozumu („Druhý smysl, o kterém by mohl promluvit již 

zemřelý Hamlet, protože v jeho duši to všechno proběhlo, tento druhý smysl není ve 

hře prozrazen, není v ní podán, je odnesen do hrobu.“21).  

                                           
18 VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie umění, s. 274.  
19 Dtto, s. 288. 
20 Dtto, s. 296. 
21 Dtto, s. 293. 
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Jak na základě těchto postřehů Vygotskij charakterizuje Hamleta? I on se řadí 

k těm, jejichž výklad Hamleta spočívá v jeho váhavosti, v nedostatku vůle, 

v nejednání. Ovšem záhy tvrdí, že právě toto nejednání je Hamletovým způsobem 

činnosti. Nejedná, protože ještě nelze jednat. Není to pouhé vyčkávání, naopak – 

Hamlet se krotí, aby nejednal unáhleně. Často se Hamletovi vytýká, a v ruské 

interpretaci zvlášť, že je pouhým „váhavcem“, ale není tomu tak a není tomu tak 

ani v ruské interpretaci. I Vygotskij přiznává, že Hamletovo váhání bere za své 

v okamžiku, kdy nastane ta pravá chvíle: „Hamlet ví, že využije mezidobí 

vzniklého v důsledku historie s piráty a jeho návratu do Dánska. Jde o to, že běh 

událostí v tragédii vytvořil takové zvláštní mezidobí, osudný „zůstatek dní“, 

v němž je pak vše dokonáno, jak to Hamlet předvídal. (…) Netrpí již mukami 

nedostatku vůle.“ 22 Problém ruské interpretace Hamleta by tedy nemusel být až 

tak v kritice jeho nedostatku vůle, jako spíše v souboji vlastní vůle s jakousi 

předurčeností, prozřetelností. Vzpomeňme si na ruskou filozofii, pro kterou je tak 

typické sepjetí s náboženstvím a nenápadný příznak gnosticismu, jenž jako stín 

provázel ruskou tradici. I Vygotského výklad postupuje tímto směrem:  

„K nekonečné věčné odloučenosti „já“, k tomu, že každý z nás je nekonečně sám. 

Na tomto odvěkém smutku bytí je vybudován Hamlet. Celá tragédie jako by se 

odehrávala na předělu, na hranici mezi dvěma světy, jako by se v ní Hamletovou 

tragédií uskutečňovalo spojení obou světů (…) – tak se tragédie stupňuje 

v modlitbu. (…) Zde skončilo umění, začíná náboženství.“23 

V neposlední řadě nelze nezmínit velmi obsáhlou studii věnovanou 

Hamletovi, jejímž autorem je V. G. Bělinskij, a to hned z několika důvodů. Estetik 

a literární kritik Bělinskij je totiž spojen s Turgeněvem a jeho námi sledovaným 

esejem o Hamletovi a Quijotovi více, než by se na první pohled zdálo. Nejen, že 

byli vrstevníci a současníci, byli i přáteli a pojila je vzájemná úcta. Ačkoliv 

Bělinskij zemřel velmi mlád a Turgeněv jej přežil téměř o čtyřicet let, 

nedůležitější období života, v němž se formovaly jejich názory, tehdy revoluční  

a hluboce filozofické, strávili mnoho času ve společných diskuzích a polemikách. 

Spojoval je obdiv k Hegelově filozofii, která měla v tehdejším Rusku velký vliv. 

                                           
22 VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie umění, s. 387. 
23 Dtto, s. 425–426. 
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Co je však momentem nejzajímavějším a pozoruhodným je to, že Bělinskij 

vyslovil stejnou myšlenku o typologii člověka, opírající se o literární postavu 

Hamletovu a Quijotovu. Kupodivu však interpretoval tyto hrdiny zcela opačně než 

Turgeněv. V této shodě lze tušit inspiraci Hegelem, který ve svém díle 

Fenomenologie ducha (Phänomenologie des Geistes) charakterizuje fáze vývoje 

světového ducha v rámci filozofie dějin na literárních postavách24. Turgeněvovo 

rozdělení je především teorií literární a obecně psychologickou, zatímco 

Bělinského rozlišení se vztahuje na problém filozofičtější – týká se charakterizace 

moderní doby a jejích dvou způsobů směřování. Hamlet je podle něj člověkem 

moderní doby, člověkem, který vytváří skutečnost a obecně platnou realitu. Don 

Quijote zatím nepřekročil stín vlastní fantazie a nevymanil se z labyrintu 

romantického a šlechetného, nicméně nereálného, světa snů.25  

Mezi léty 1834–1840 uveřejnil Bělinskij studii, která byla zároveň recenzí na 

uvedení moskevského představení Hamleta s P. S. Močalovem v hlavní roli, v níž se 

velmi obsáhle věnuje rozboru této Shakespearovy tragédie. Jeho výklad Hamleta 

jakožto literární postavy neskrývá bezmezný a až nekritický obdiv jak k hrdinovi 

dramatu, tak k autorovi hry. O Hamletovi hovoří jako o „nejdokonalejším z lidí“26, 

jeho chování, jednání i myšlení klade za příklad pro člověka nové doby. Vzhledem 

k výše uvedenému rozlišení hamletovského a donquijotského typu se dá chápat  

i následující: „Jsou dva druhy lidí: jedni živoří, druzí žijí. Pro ony první je život snem, 

a zdá-li se jim tento sen v měkké a teplé posteli, docházejí plného uspokojení. Pro 

druhé pak, pro lidi ve vlastním smyslu, je život pozemskou poutí, jejíž vykonání, 

nedojde-li k rozporu s příznivostí vnějších okolností, je blaženstvím.“27 Vysoké 

oceňování Hamleta není narušeno ani častou výtkou o Hamletově váhavé povaze. 

Tento problém vysvětluje tak, že váhavost je přirozeným stavem vůči podmínkám, ve 

kterých se Hamlet ocitá. Podstatné je, že Hamlet má tolik morální a životní síly, která 

mu dovoluje vzdorovat a překonat slabost vůle. Naopak právě tento vyhraný vnitřní 

boj, podle Bělinského, posouvá Hamleta na vyšší duševní úroveň. 

                                           
24 HEGEL, G. W. F. Fenomenologie ducha, s. 290–368. 
25 SVATOŇ, V. Don Quijote a don Juan v Dostojevského románu Idiot. In Fousek, M. (ed.) 
Don Quijote v proměnách času a prostoru, s. 19. 
26 BĚLINSKIJ, V. G. Stati a recense 1834–1840, s. 505. 
27 Dtto, s. 455. 
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III. 

Turgeněv je často považován za lyrika ruského realismu. Toto tvrzení může 

vzbuzovat dojem, že Turgeněvova díla jsou malebná a nezávažná. Turgeněv však 

bezpochyby reaguje na reformní a revoluční změny v Rusku. Myšlenky jeho děl 

sice nenabádají k revoltě, ale popisují příčiny, jež vedou k touze po změně stavu 

světa a místa člověka v něm. Jeho drobná a v podstatě klidná vyprávění vedou 

k pochopení Ruska v době hluboké propasti mezi šlechtou a nevolníky. Jeho asi 

nejznámější dílo Lovcovy zápisky (Zapiski ochotnika) z roku 1852, předkládají 

problém natolik vemlouvavě, že kniha údajně ovlivnila cara v otázce zrušení 

nevolnictví. Druhým velkým tématem Turgeněvova díla je námět tzv. „zbytečného 

člověka“. V ruské literatuře je motiv „zbytečného člověka“ velmi silný vzhledem 

k historickým a kulturním podmínkám. Jde o obraz člověka „nadaného, subjektivně 

i čestného a přitažlivého člověka, který je přes všechny své nejlepší úmysly natolik 

nalomen bytostným parazitismem, že není schopen nějakého rozhodnějšího činu, 

natožpak nějaké soustavnější činnosti.“28 V Turgeněvově próze se objevuje často 

v souvislosti s představením nihilismu, s nímž tento fenomén souvisí. „Zbytečného 

člověka“ nalezneme v hlavní postavě románu Rudin (Rudin), Šlechtické hnízdo 

(Dvorjanskoje gnězdo), významně je tato otázka kladena i v jeho asi nejznámějším 

románu Otcové a děti (Otcy i děti), který jinak hovoří o sporu mezi generacemi,  

o nepřekročitelném rozdílu v jejich chápání, i zde je silně představen problém 

nihilismu a bytí člověka v „nové době“. Jedna z drobnějších Turgeněvových próz 

nese přímo název Deník zbytečného člověka (Dněvnik lišněgo čeloveka). Motiv 

„zbytečného člověka“ byl zpracován v různých podobách u mnoha tehdejších 

ruských spisovatelů. Pravděpodobně nejslavnějším a typově nejčistším literárním 

hrdinou je hlavní postava Gončarovova románu Oblomov (Oblomov).  

Problém „zbytečného člověka“ nejvýstižněji popisuje problém ruského 

člověka – inteligentního a vzdělaného, který se nemůže vymanit z pod ruského 

nesvobodného, neautentického, a proto nečinného života. Skrze toto chápání, tento 

„životní pocit“ dochází často k pochopení dalších jevů. Patrně i způsob 

interpretace Hamleta a Dona Quijota je ideou „zbytečného člověka“ ovlivněn. 

                                           
28 PAROLEK, R., HONZÍK, J. Ruská klasická literatura, s. 282. 
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Snad právě proto je často Hamlet zatracován, pro svoji, byť rozumnou, nečinnost  

a don Quijote oslavován pro svoji, byť nerozumnou, aktivitu. Proto, že v Rusku je 

zakořeněn pocit člověk, který nemůže jednat, je i činnost blázna přijímána raději 

než váhání. S velkou mírou nadsázky by se dalo říct, že Rusko je plné Hamletů,  

a proto v něm bude vždy opěvován spíš don Quijote.  

Podobnou myšlenku vyjádřil Turgeněv v povídce Hamlet ze ščigerského újezdu 

(Gamlet Ščigrovskogo ujezda): „Neptejte se na mé jméno ani mne, ani jiných. Ať 

jsem pro vás neznámý tvor, osudem ubitý Vasilij Vasiljevič. Kromě toho já jako člověk 

neoriginální si ani nezasloužím mít zvláštní jméno. Ale chcete-li mi mermomocí dát 

nějaké přízvisko, říkejte mi … říkejte si mi Hamlet ze ščigerského újezdu. Takových 

Hamletů je v každém újezdu plno, ale možná že jste se s jiným nesešel. A teď už 

dobrou noc.“29 Turgeněvův Hamlet je sebekritický, sebeironický a neustále 

s výsměchem sobě samému vyzdvihuje myšlenku, že není v žádném případě člověk 

originální či důležitý. „Klapky mi spadly z očí a já jsem spatřil jasně, jasněji než dřív 

svou tvář v zrcadle, jaký jsem planý, zbytečný, nepotřebný, neoriginální člověk!“ 30 

Když pak roku 1860, o jedenáct let později od napsání výše citované povídky, 

přednáší na recitačním večeru, pořádaném ve prospěch Společnosti pro pomoc 

nemajetným spisovatelům a vědcům, svůj literárně-filozofický esej Hamlet a Don 

Quijote, rozděluje v něm se stejnou úctou, ne však se stejnými preferencemi obě 

postavy a jmenuje je představiteli dvou pólů obecně lidských povah. K tomuto píše 

Masaryk o Turgeněvově literárním a názorovém vývoji: „Druhé období trvá asi do 

roku 1860, od tohoto roku se počíná období třetí, kdy Turgeněv vytvořil své 

pozitivní charaktery, kdežto ve druhém, negativním, kreslí „zbytečné lidi“. (…) Co 

ve studii o Hamletovi rozvádí in abstracto, nalézáme provedeno již v dílech 

předcházejících – typy negativní a pozitivní, Hamlety a Dony Quijoty v jedné osobě 

v rozmanitých odstínech.“ 31 

 

                                           
29 TURGENĚV, I. S. Lovcovy zápisky, s. 280.  
30 Dtto, s. 279. 
31 MASARYK, T.G. Rusko a Evropa. Díl III., část 2. a 3, s. 256. 
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IV. 

„Máme za to, že v těchto dvou typech jsou ztělesněny dvě základní, 

protikladné vlastnosti lidské povahy – dva konce téže osy, kolem níž tato povaha 

krouží. Mám za to, že všichni lidé tak či onak patří k jednomu z těchto dvou typů, 

že takřka každý z nás se podobá buď Quijotovi nebo Hamletovi.“32 říká Turgeněv. 

V úvodu svého eseje shrnuje Turgeněv důvody, proč může, nebo by dokonce měl 

být, Hamlet a Don Quijote spojován. Uvádí časovou shodu v letech vzniku  

a vydání děl, všímá si symbolicky totožného data úmrtí Shakespeara a Cervantese. 

Upozorňuje na to, že chápat Dona Quijota a Hamleta dohromady, odhaluje mnoho 

nových postřehů. Všechny tyto důvody jej vedou k rozboru a výkladu obou postav 

jak v rámci románu a dramatu, tak bez tohoto rámce a zobecňuje jejich 

charakteristiky do typů, které jsou určujícím bodem pro typologii lidské povahy. 

Možnost tohoto velkorysého plánu zdůvodňuje slovy: „Všichni lidé žijí – ať 

vědomě či nevědomě – tím, že se upínají ke svému principu, ke svému ideálu, tj. 

tím, že něco považují za pravdu, krásu, dobro.“33 Tyto ideály spatřuje Turgeněv 

v Hamletovi a Quijotovi.  

Don Quijote je Turgeněvem interpretován jako postava, které byla a je často 

neprávem považována za pouhého blázna, za šaška, ačkoliv jediným jeho 

prohřeškem vůči rozumu je jeho víra a věrnost ideálu. Jeho hlavním výkladovým 

klíčem je sebeobětování: „Co představuje Don Quijote? Především víru, víru 

v něco věčného, nezvratného, v pravdu, slovem v pravdu mimo jednotlivce (…) 

Žije cele (lze-li to tak říci) mimo sebe, pro druhé, pro své bratry, proto, aby 

vymycoval zlo a stavěl se na odpor silám člověku nepřátelským.“34 Z toho, že se 

tento ideál utváří na základě fantazijního světa rytířských románů a že jsou hranice 

mezi tímto světem a realitou pro Quijota neviditelné, vyplývá komičnost celého 

díla i postavy. Ovšem ideál sám zůstává netknutý a bezelstný. Na rozdíl od 

Šklovského, který považuje Quijota do značné míry za hlupáka, vidí Turgeněv 

moudrost Quijotovu v tom, že cíl jeho života je jasný, sám o něm ani na chvíli 

                                           
32 TURGENĚV, I. S. Vzpomínky na literaturu, s. 186. 
33 Dtto, s. 186. 
34 Dtto, s. 187. 
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nepochybuje a veškeré své konání směřuje k jeho dosažení. Ačkoliv je to 

moudrost poněkud zaslepená a naivní, zdá se, že pro Turgeněva je tím o to hlubší 

a opravdová, a tedy i oceňovaná.  

Kým je pro Turgeněva Hamlet? „Skeptik, (…) egoista, (…) představitel 

analýzy, nevíry, sebeironie, (…) protiklad Quijotova nadšení, (…) o všem 

pochybuje, nelituje ani sám sebe, má příliš pronikavý rozum, (…) je ješitný, 

pohrdá sám sebou, nevěří v sebe, (…) neví, co chce a proč žije – a přitom na 

životě lpí“ 35 – všechny tyto přívlastky patří Hamletovi. Na první pohled je jasné, 

kdo bude Turgeněvem více oceňován, zda Hamlet nebo don Quijote, ale pokusme 

se nalézt důvody těchto preferencí. Na druhý pohled můžeme zjistit, že možností 

výkladu je více. Záhy Turgeněv ve prospěch Hamleta uvádí: „Nebuďme však na 

Hamleta příliš přísní: trpí, a jeho utrpení je větší a bolestnější než utrpení Dona 

Quijota. Toho bijí hrubí pastevci a galejníci, které osvobodil; Hamlet si zasazuje 

rány sám, sám se trýzní; i on má v rukou meč, dvojsečný meč analýzy.“36 Je 

zajímavé, že analytik Turgeněv (dovolíme si toto pojmenování vzhledem k jeho 

lyrické, přesto však velmi hluboce analytické próze), vyčítá Hamletovi jeho „příliš 

pronikavý rozum“, který jej nutí všechno podrobit rozboru svého rozumu. 

Takových míst však najdeme víc.  

Turgeněv tráví mnoho času tím, že si všímá vztahů, které oba hrdinové 

zaujímají nejen k ostatním osobám, ale i k situacím a jevům. Velikou výhru dona 

Quijota vidí v tom, že jeho postava je vtipná a komická, „v smíchu je smírná  

a vykupující síla“37 píše. Hamlet tuto výhodu nemá. Jeho zjev je přitažlivý a jeho 

osobnost lákavá, každý by chtěl být Hamletem, nikdo donem Quijotem. „Smát se 

Hamletovi nikoho ani nenapadne, a právě v tom je jeho prokletí: je takřka 

nemožné mít ho rád (…) Všichni s ním sympatizují, což je pochopitelné: skoro 

každý v něm nachází vlastní rysy; ale milovat ho, opakujeme, není možné, protože 

ani on nikoho nemiluje.“38 Toto je velmi příkrý odsudek, se kterým by bylo možné 

z mnoha důvodů nesouhlasit, ale nechme dále hovořit Turgeněva. Turgeněv 

                                           
35 TURGENĚV, I. S. Vzpomínky na literaturu, s. 188. 
36 Dtto, s. 189. 
37 Dtto, s. 189. 
38 Dtto, s. 190. 
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ukazuje na poměru dona Quijota k Sancho Panzovi jeho vztah k lidem a lidstvu 

vůbec. Pro vyjádření téhož v případě Hamleta vyzdvihuje Polonia. Na tomto 

základě pak tvrdí, že Quijote je lidem cele oddán, jeho jednání slouží pouze 

k dobru všem lidem. Hamlet zatím koná vše jen sám pro sebe. „Masa lidí jde 

nakonec s bezmeznou vírou za těmi osobnostmi, jimž se vysmívala, jež dokonce 

proklínala a pronásledovala, jež však se nezalekly ani jejího pronásledování ani 

jejího výsměchu a jdou stále vpřed, duchovní zrak upřen k cíli. (…) Ale Hamletové 

nenacházejí nic, nic nevynalézají a nezanechávají za sebou žádnou stopu, kromě 

stopy vlastní existence nezůstane po nich žádné dílo.“39 Turgeněv si vybírá vztah 

Dona Quijota k Sancho Panzovi proto, aby ukázal Quijotův poměr k lidstvu jako 

celku. Bylo by však možné namítnout, že tento vztah je spíše projevem přátelství 

mezi dvěma konkrétními lidmi než poměrem jednotlivce k abstraktnímu davu. 

Neznamená to, že by Turgeněvův postřeh nebyl správný, ale přeneseme-li tento 

problém na Hamleta a jeho nejbližšího přítele, totiž Horatia (Turgeněv však vidí 

v Horatiovi spíš Hamletova žáka než přítele), pak přeci není možné tvrdit, že by 

Hamlet neměl vztah k lidem, že Hamlet neumí milovat, že Hamleta nelze mít rád. 

Poslední Turgeněvova kritika Hamleta nemá od této daleko. Tentokrát si všímá 

vztahu obou postav k ženám. Quijote nemiluje ani tak ženu, jako spíš ideál ženy: 

„Miluje ideálně, čistě, tak ideálně, že ho ani nenapadne, že předmět jeho touhy 

vůbec neexistuje.“40. Hamlet miluje Ofelii, odpověděl by každý. Podle Turgeněva 

však Hamlet miluje cynicky a frázovitě a lásku pouze předstírá. Na podporu 

tohoto tvrzení si vypůjčuje první scénu, třetího jednání, jež končí tím, že Hamlet 

vyzývá Ofelii k odchodu do kláštera. Mohlo by se zdát, že Turgeněv Hamletovi 

křivdí, protože interpretuje doslova to, co není doslova míněno, a naopak hledá 

úskalí tam, kde nejsou.  

Prozatím se zdá, že Hamlet je v Turgeněvových očích postavou jednoznačně 

negativní, není tomu ale tak. Soudí, že Hamlet na rozdíl od Quijota představuje 

princip negace. Dokonce zde připomíná Goethova Mefista, který je na podobném 

principu vystavěn. Důležitý rozdíl je však v tom, že Mefisto zpochybňuje dobro  

i zlo. Ne však Hamlet: „Hamletovo popírání pochybuje o dobru, ale o zlu nemá 

                                           
39 TURGENĚV, I. S. Vzpomínky na literaturu, s. 193. 
40 Dtto, s. 193. 
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nejmenší pochyby a vstupuje s ním do rozhořčeného boje.“41 Tedy i Hamlet bojuje 

za pravdu a dobro, stejně jako don Quijote. Jeho boj je však obtížnější, protože mu 

stojí v cestě jeho vlastní nejistota, snad i jeho vlastní rozum. „Hamletův 

skepticismus nevěří, že je možné prosadit pravdu takříkajíc dnes a tady, 

rozhořčeně napadá lež, a tím se stává jedním z hlavních bojovníků za pravdu, 

v kterou nedokáže plně věřit.“  42 Hamletova nejistota v otázce, čemu věřit, je 

zdrojem jeho váhání a je to váhání stejně tak rozumné, jako rozumové. „Tady 

vidíme tu často připomínanou tragickou stránku lidského života: k činu je třeba 

vůle, k činu je třeba myšlenky; avšak myšlenka a vůle se od sebe oddělily a každým 

dnem se od sebe víc vzdalují.“43 V tuto chvíli a v této souvislosti si nelze 

nevzpomenout na ruského „zbytečného člověka“ a jeho nerozhodné tápání.  

Turgeněv, sám zdánlivě bezradný v tomto stavu svých úvah, si pokládá dvě 

otázky: „Cožpak musí být člověk blázen, aby věřil v pravdu? A cožpak rozum, 

jakmile zná své meze, připravuje se už tím o svou pronikavost?“44 Právě tuto 

pochybnost, tento patový a neslučitelný stav tvoří ony dva póly, dva druhy 

charakteru, které nemohou být zastoupeny stejnou měrou v životě jednoho 

člověka, mezi kterými je nutno volit, vědomě, či nevědomě. „Hamleti jsou 

výrazem základní dostředivé síly přírody. (…) Bez této dostředivé síly (síly 

egoismu) by příroda nemohla existovat a nemohla by ovšem existovat ani bez 

opačné odstředivé síly, podle níž všechno je tu jenom pro druhého. (…) Tyto dvě 

síly inerce a pohybu, konzervativismu a pokroku jsou základní síly 

veškerenstva.“45 říká Turgeněv.  

Turgeněvova studie by nemohla být úplná, kdyby se alespoň krátce 

nevěnoval také autorům svých hrdinů, a to tím spíš, že viděl v Quijotovi Miguela 

de Cervantese a v Hamletovi Williama Shakespeara. Jejich rozdílnost nalézá 

částečně v tom, jaké prostředí a životní podmínky a události formovaly oba autory 

– hovoří o duchu severském, který je chmurný, reflexivní a hluboký, a jižanském, 

jenž je lehký, vnímavý, ale povrchní.  

                                           
41 TURGENĚV, I. S. Vzpomínky na literaturu, s. 195. 
42 Dtto, s. 195. 
43 Dtto, s. 195. 
44 Dtto, s. 196. 
45 Dtto, s. 196. 
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Všechna tato rozdělení a rozdvojení však nejsou dílem ničeho jiného než 

lidského rozumu a jeho snahy o nalezení systému a řádu. „Podle moudrého plánu 

přírody neexistují ani čistí Hamletové, ani čistí Quijotové. (…) Život k nim směřuje, 

ale nikdy jich nedosáhne. Nesmíme zapomínat, že tak jako je v Hamletovi doveden až 

k tragičnosti princip analýzy, tak princip nadšení je v Donu Quijotovi doveden ke 

komičnosti, a v životě se čisté komično a čisté tragično vyskytují jen vzácně.“  46 

Jaký je tedy typ hamletovský a donquijotský? Podle Turgeněva by byl svět 

šťastnější, kdyby měl více Quijotů. Hamleti jsou příliš rozumní, a proto příliš 

nejistí. Nejistota je však něco, co člověka chrání. Rozhodně není rozumným 

přáním mít méně rozumu, ačkoliv by se mohlo zdát, že život by byl snazší. 

V tomto tvrzení vystupuje Turgeněv jako skutečný lyrik a idealista. Rozpor mezi 

donem Quijotem a Hamletem by se dal nazvat také sporem idealismu  

a racionalismu. Turgeněv v tuto chvíli opouští racionalismus, aby vyzdvihl čistý 

ideál donquijotský, který však v době „zbytečného člověka“ nemůže existovat 

jinde než v literatuře. Částečně se tak dá přistupovat i k pochopení toho, proč 

Turgeněv interpretuje Hamleta často tak kriticky a nemilosrdně. Tato skutečnost 

může místy vyvolávat dojem, že jeho interpretace není zcela prostá jistého 

osobního, předem zaujatého postoje, ovlivněného dobou a podmínkami sociálními 

a politickými, které svého času v Rusku panovaly. Turgeněv si Hamleta bezesporu 

váží, ale přesto může čtenář jeho eseje někdy pojmout podezření, zda je jeho 

interpretace skutečně snahou o pochopení Shakespearova Hamleta, nebo 

výkladem toho, co může Hamlet představovat v jiných časových i místních 

kulisách a kontextech. Rusko bylo v Turgeněvových časech světem mezi dvěma 

revolucemi, světem plným lidí s životními pocity „zbytečného člověka“ – 

hamletovského typu. Není tedy divu, že vyhledává nové Quijoty.  

Summary 

Turgenev´s literary philosophical essay Hamlet and Don Quixote from 1860 represents  
a typology of human characters. Turgenev says, that everyone is either Hamletish or Quixotic 
type. The principles of interpretation of Hamlet and Don Quijot which are used in this text are 
influenced by the interpretation of the rennaisance period in Russia. It is interesting, that other 

                                           
46 TURGENĚV, I. S. Vzpomínky na literaturu, s. 201. 
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Russian thinkers (L. S. Vygotsky, M. M. Bakhtin, V. B. Shklovsky, V. G. Belinsky) interpret 
the same literary characters differently. 
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Theurgie ve filosofii náboženství Agrippy z Nettesheimu 
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Theurgy in Philosophy of Religion of Agrippa von Nettesheim 
 

Abstract: The concept of theurgy is fundamentally linked to the philosophical and religious 
thought and is firmly anchored in the neoplatonism as a method of contact with the divine 
world. But there are not many scholars who dealt with theurgy in history. The paper offers the 
concept of theurgy of Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 - 1535), renaissance 
scholar and an important, however neglected figure of renaissance thought. Agrippa, in his 
work De occulta philosophia, which is based on ancient occult systems, natural philosophy and 
religious traditions, create a distinct form of pantheistic nature-based philosophy aimed at 
exploring and understanding of all (especially hidden) parts of the universe, mainly the spiritual 
and divine world. Theurgy thus become one of the fundamental principles of his thinking and 
also an important part of Agrippa‘s philosophy of religion. 
 
Key words: Agrippa von Nettesheim, Jan Kefer, neoplatonism, theurgy, magic, philosophy of 
religion. 
 
Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Philosophy, e-mail: 
ladikovo@yahoo.co.uk. 

 

Extáze lidského mozku vytvořily slova, jejichž smysl otřásá civilizacemi  

a která vyslovena a pochopena drtí člověka nejistotou před odvahou a vzletem 

jeho myšlenky. A báje věků je rytmizují, avšak jejich smysl se nemůže připojit 

k omezeným cílům. 

Jan Kefer: Theurgie1 

 

V oblasti okultní filosofie, nebo také magie, je theurgie nejvyšším stupněm 

učení a také nejvýznamnější z hermetických věd, jelikož se přímo upíná 

                                           
1 KEFER, J. Theurgie, s. 5. 
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k božským světům a k samotnému Stvořiteli. Následující studie v několika 

bodech, konkrétně na třech myšlenkových postojích – novoplatonismu, myšlení 

Jana Kefera a okultní filosofii Agrippy z Nettesheimu, – vykresluje nejklasičtější 

možné uchopení theurgie, a to sice nikoliv primárně z pozice filosofie či 

náboženství, ale z podhoubí, z nějž vzešla, protože jak píše Eric Dodds, „tv ůrcem 

theurgie byl mág, nikoliv novoplatonik; a tvůrcem novoplatonismu nebyl ani mág, 

ale ani theurgos“.2 Odkazuje samozřejmě k Plotinovi a proto, než se dostaneme 

k samotnému Agrippovi a jeho pojetí theurgie, u něhož může být patrné, že magie 

nemusí být pokleslou a druhořadou disciplínou, ale velmi podnětným kulturním 

fenoménem v případě theurgie hraničícím s filosofií náboženství, začněme od 

pramene, tedy novoplatonismem. 

1. Exkurz I: Vznik a vývoj theurgie v antickém Řecku 

Pojem theurgie3 je již od antiky bytostně spjat právě s filosoficko-náboženským 

myšlením a je pevně ukotven v novoplatónské magii, zejména v Iamblichově spise  

O mystériích egyptských, a také v textech Prokla, coby metoda kontaktu s božským 

světem. Ač je předmětem filosofických rozborů, jejími primárními zdroji jsou 

tradiční řecké náboženství a zejména antická magická učení, přičemž je patrný také 

vliv egyptských papyrů či orientální mystiky. V okultních učeních theurgie zaujímá 

nejvyšší postavení ze všech odvětví, jelikož je na rozdíl od alchymie či přírodní 

magie, které pracují s hmotným a duchovním světem, orientována výhradně na 

nejvyšší stupně bytí, na svět božských sil či tzv. géniů. Novoplatónská theurgie nebo 

také hieratické umění, jak bývá někdy zvána, vychází z představy, že božské entity, 

jež vytváří a stále upravují a formují náš svět, v něm také zanechávají stopy v podobě 

symbolů (symbola či synthémata4), které jsou přítomny v živé i neživé přírodě coby 

projevy idejí a v posledku samotného božstva. 

                                           
2 Viz např. DODDS, E. R. Řekové a iracionálno, s. 279; tvůrcem theurgie byl jistý Iúlianos 
žijící za vlády Marka Aurelia. 
3 Z řeckého theos – bůh, s kořenem –erg (např. ve slově ergon – čin) – theurgie je tak činnost 
působící na bohy nebo naopak činnost bohů, viz CHLUP, R. Proklos, s. 217. 
4 Viz CHLUP, R. Proklos, s. 214. 
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Celá teorie je založena na myšlence sympatie, která slovy Radka Chlupa 

„p ředpokládá, že celý vesmír je jedním živým tvorem, prostoupený jednou Duší, 

jež sahá ke všem jeho částem“,5 přičemž princip je podobný jako u Empedoklovy 

Lásky a Sváru, dvou protikladných sil, jež utváří veškerenstvo (s obdobným 

principem se setkáme i v taoistickém symbolu jinu a jangu). Teoretický základ 

theurgie podává už Plotinos ve svých Enneadách, pro nějž je sympatie 

„spřízněnost každé věci s vyšším principem, jehož je odleskem“,6 přičemž vyšším 

principem zde myslí Intelekt, který je pro Plotina jedinou autoritou, jež člověka na 

základě vůle a vlastní píle vede k vyšším sférám bytí, přestože mluví  

o horizontální (primitivní, světské) a vertikální magii, kterou lze přirovnat 

k náboženství a která odpovídá theurgii, jak uvidíme i u Agrippy. 

Theurgie, a to nejen v novoplatónském pojetí, je založena primárně na 

praktických úkonech, rituálech a je to tedy jistá forma obřadné magie. Symbola či 

synthémata, která jsou obsažena ve všem stvořeném, mohou být theurgem mísena, 

měněna či odstraňována tak, aby se co nejvíce přiblížil božstvu, jež v objektech 

zanechalo svou stopu (příkladem tohoto zbožštění přírodních dějů mohou být 

rostliny otáčející se za sluncem). Cílem novoplatónské theurgie, jejíž obřady byly 

pravděpodobně založeny na modlitbách, zaříkávacích formulích, ale i obětinách, 

nebylo nic jiného než sjednocení s božským světem.7 Mezi Plotinem a Iamblichem 

ale existuje rozdíl – Plotinos usiloval o vystoupení na úroveň bohů, Iamblichos 

věřil v opak a chtěl prostřednictvím theurgického rituálu nechat bohy sestoupit do 

naší sféry bytí. Důsledek je ale stejný, tedy splynutí s božstvem. Tím se theurgie 

na pohled liší od zvulgarizované podoby magie, která usiluje o ovládnutí 

přírodních a duchovních sil8 a podle Iamblicha se sami bohové zjevují lidem 

dobrovolně a nechávají nás podílet se na jejich bytí. 

 

                                           
5 Viz CHLUP, R. Proklos, s. 211. 
6 Dtto, s. 213. Srov. DODDS, E. R. Řekové a iracionálno, s. 280. 
7 Viz CHLUP, R. Proklos, s. 216–217. 
8 V kladných případech ale za účelem podílení se na dalším tvoření, tedy opět participaci na 
božském, podobně jako v theurgii, jen na nižších vrstvách bytí, tedy v hmotném a astrálním světě. 
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2. Exkurz II: Moderní interpretace theurgie – Jan Kefer 

Jan Kefer (1906–1941) byl jedním z mála znalců theurgie a zároveň jejím 

nejvýraznějším zástupcem v českých končinách. Tento absolvent filosofie, 

dlouholetý spolupracovník a později i předseda Universalie (společnosti 

československých hermetiků), se významně podepsal na vývoji okultních nauk u nás 

a díky své publikační i překladatelské činnosti se nesmazatelně zapsal do formování 

českého hermetického myšlení.9 I přesto, že se věnoval takřka všem oblastem 

okultních učení, zejména však astrologii a magii, veškeré tyto nauky mu otevíraly 

cestu k theurgii, jež se stala vrcholem Keferova díla. 

Keferův největší přínos spočívá v tom, že revitalizuje theurgické učení nezávisle 

na novoplatónské tradici a dalších interpretacích, a komponuje jej do souvislých prací 

(v roce 1935 spis Theurgie a o dva roky později Theugie magické evokace) a řady 

přednášek. Theurgie pro něj představuje především noetiku, čímž se poněkud liší od 

novoplatónského pojetí, a ustavuje tak moderní chápání theurgie coby 

nadpřirozeného poznávání, které je nutné na cestě k duchovnímu vývoji.10 Avšak  

i v Keferově podání je theurgie založena primárně na evokaci géniů, theurgická 

evokace ale tvoří sama, nepracuje se silami již utvořenými, ale podílí se na tvorbě 

nových světů, čili „nových idejí v nadsmyslovém světě, aby se pak tyto ideje mohly 

uskutečnit ve světě pozemském“, jak píše Milan Nakonečný.11 Příčiny všeho 

pozemského jsou pro něj dány v transcendentnu, kde je můžeme dohledat. U Kefera 

je možno si povšimnout i jistého mystického přesahu v theurgii, o čemž vypovídá jak 

styl jeho vyjadřování, tak i teze. Theurg nemusí používat pouze rituály, jako 

v novoplatónské theurgii, ale dle Kefera se může podílet na evokacích i čistě 

technikami koncentrované meditace. 

Keferova theurgie představuje jistou velmi svéráznou alternativu ke klasickým 

pojetím, ať už novoplatónskému či Agrippovu. Theurgie je v jeho vidění 

nábožensko-etický nástroj, který má sloužit výhradně k osobní reintegraci, 

transcendentní re-evoluci a povznesení lidstva (pomýšlel dokonce i na vybudování 

                                           
9 Keferův životopis velmi poutavě líčí prof. Nakonečný, viz NAKONEČNÝ, M.: Novodobý 
český hermetismus, s. 157nn. 
10 Viz NAKONEČNÝ, M. Lexikon magie, s. 299. 
11 Dtto, s. 166. 
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hermetického centra, v němž by probíhala praktická výuka).12 Účelem evokací je 

„vytvořit své osobnosti novou skutečnost vnímanou jiným způsobem, než vnímá 

většina lidí (…) vytvořit lidskému duchu nový svět a přiblížit nové světy lidskému 

životu a lidské myšlence“, píše ve své Theurgii magické evokace.13 V Keferově 

chápání therugie je citelný i psychologický či transpersonální aspekt, když píše, že 

kdo chce hleděti do klidných světel andělského světa „ musí v sobě probuditi, to je 

evokovati ony duchovní složky, které mu umožňují, aby podstaty andělské vpramenily 

do podstaty lidské a aby člověk byl zaměřen k nesvětelným sférám natolik, že věci 

duchovní budou mu skutečnější než světy hmotné“.14 Tak se tedy veškeré evokace 

dějí vně lidského ducha, vně mysli, kde se setkáváme s božským světem a (a velmi 

pravděpodobně bez jakéhokoliv záměru) se tím Kefer vrací k Plotinovi a jeho 

Intelektu, jež je dostatečnou mohutností k proniknutí do božského. 

3. Theurgie Agrippy z Nettesheimu 

Jelikož je Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu (1486–1535) v našem 

intelektuálním prostředí postavou spíše neznámou, sluší se jej alespoň stručně 

představit. Agrippa patří mezi renesanční učence, stojící pro svou rozpolcenost na 

okraji zájmu a například ve filosofii je vnímán více pro svůj přínos k renesanční 

skepsi díky práci De incertitudine et vanitate scientiarum et artium, v níž na 

sklonku svého života zavrhuje okultní učení a přiklání se k názoru, že jediné 

možné poznání pochází od Boha. Přitom jeho rozsáhlý spis De occulta 

philosophia libri tres je podstatnou sumou tehdejšího okultního vědění, v němž 

vychází zejména z novoplatonismu, kabaly, lullismu a hermetismu, a stojí tedy na 

magických systémech starověku, přírodní filosofii i náboženském myšlení a tvoří 

tak svébytnou podobu panteisticky založené přírodní filosofie, v duchu doby 

protknutou i mnohými projevy religiózního myšlení, jejímž cílem není zkoumat 

smyslově vnímanou přírodu, ale její skryté (okultní) podoby a zákony, tedy vše od 

pohybu nejmenších hmotných těles až k duchovním světům a samotnému 

Stvořiteli, jenž stojí na samotném vrcholu magických bádání.  

                                           
12 Viz NAKONEČNÝ, M. Lexikon magie, s. 166. 
13 Dtto. 
14 Dtto, s. 167. 
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Ve vztahu k theurgickému učení je třeba říci, že Agrippa se theurgii explicitně 

nevěnuje. Co se týká ritualizované, praktické podoby, ta je rozpracována ve čtvrté 

knize jeho Okultní filosofie, která už však není dílem samotného Agrippy, nýbrž 

vznikla patrně až po Agrippově smrti těžíce z jeho obliby.15 Agrippa se nevěnoval ani 

praktické stránce magie, a přestože se tohoto tématu dotýká, veškeré informace  

o něm samotném, kterak provádí magické rituály, patří do říše pověr a legend 

(faustovského typu).16 I přesto, že bývá označován za doktora medicíny, jindy za 

doktora obojího práva, Agrippa vystudoval pouze teologii a teologem zůstává i ve 

své filosofii, svém myšlení a svém díle. 

Veškerá theurgie obsažená v Agrippově tvorbě je směsí novoplatonismu  

a křesťanství, které však v jeho tezích silně převládá. Již v úvodním dopise 

Heřmanu z Wiedu ke třetí knize Okultní filosofie, jež je věnována světu božskému, 

tedy tomu nejvyššímu v novoplatónském pojetí, píše, že „veškeré snažení tohoto 

života především musí směřovati k tomu, abychom se ani v nejmenším nevzdali 

oné ušlechtilosti duše, kterou se přibližujeme Bohu a kterou přijímáme božskou 

přirozenost, aby se lenosti propadlá duše nestala kořistí křehkého pozemského těla 

a vášní hmotných a nebyla pohlcena temnou propastí našich zlých chtíčů  

a žádostí.“17 Přibližování se Bohu, participace na božském a podílení se na dalším 

utváření a přetváření stvořeného jsou hlavní pilíře Agrippova magického učení. 

Celá myšlenka theurgie řečená jednou větou. Náboženství vůbec klade Agrippa na 

vrchol činností, které jsou pro magii nevyhnutelné; náboženství je pro Agrippu 

neustálým pozorováním božského, snaha po zbožných činech ve shodě s Bohem, 

čímž mu prokazujeme náležitou úctu.18 Právě tyto zbožné činy, které konáme 

v nejlepší víře, jsou u Agrippy alternativou ke klasické evokaci v novoplatónském, 

či Keferově slova smyslu. Ritualizaci theurgie nahrazuje zbožností tak, jak je 

                                           
15 Čtvrtá kniha Okultní filosofie je součástí i českého vydání, viz AGRIPPA, H. C. Okultní 
filosofie (díl třetí až pátý), s. 261nn. 
16 Viz POEL, M. van der. Cornelius Agrippa, the Humanist Theologian and his Declamations, 
s. 1–2. Srov. také BALL, P. Ďáblův doktor. Paracelsus a svět renesanční magie a vědy, s. 107. 
17 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres. Edited by V. Perrone Compagni,  
s. 399. (V českém vydání AGRIPPA, H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 5.) 
18 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres, s. 408. (V českém vydání AGRIPPA, 
H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 17.) 
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předepsána křesťanskou vírou, a veškerý zbožný čin nás posouvá blíže k Bohu, 

jelikož jej provádíme pod jeho patronátem. Tak si může dovolit říci, že 

náboženství je nám přírodou tak vštípeno, že se od ostatních živoucích bytostí 

lišíme více náboženstvím, než rozumem.19 Zastává tím stejný nebo velmi podobný 

názor jako Jan Kefer – ten usiloval o rozšíření theurgie mezi lid, jelikož věřil, že je 

to jediná správná cesta k přiblížení se Bohu, Agrippa therugii vidí jako lidem 

vrozenou, danou stvořením, kterou netřeba šířit, stačí ji v sobě objevit (čímž 

novoplatónské pojetí sympatie zkracuje pouze na článek Bůh-člověk). 

Jak již bylo zmíněno, Agrippa z Nettesheimu vystudoval teologii a na 

univerzitě v Dôle z ní roku 1509získal doktorát za přednášku o Reuchlinově De 

verbo mirifico, i přesto, že byl později právě za ni obviněn z hereze.20 Rok 1509 je 

signifikantní i z jiného důvodu. Agrippa se totiž setkal s Johannem Trithemiem, 

opatem ze Sponheimu, teologem a odborníkem na kryptografii, kterému předložil 

k posouzení jednu z prvních verzí svého životního díla De occulta philosophia, tří 

knih o okultní filosofii neboli magii, v níž shrnuje tehdejší vědění přírodní 

filosofie, okultismu, ale i různých náboženských postojů. O sedmnáct let později 

Agrippa dokončil svůj spis De incertitudine et vanitate scientiarum et artium, svůj 

skeptický pohled na tehdejší vzdělanost, vědeckost a vnímání světa, v němž 

reviduje své názory z mládí, obsažené v De occulta philosophia. Ale až roku 1529 

mu bylo umožněno císařským privilegiem vydat některá svá díla knižně.21 Oba 

zásadní spisy, Okultní filosofie mnohokrát revidovaná, tak mohly vejít ve známost. 

Těmito dvěma zásadními texty, tedy Okultní filosofií a De vanitate, jsou 

vymezeny dvě pozice Agrippova myšlení. Přestože jde o díla nesmírně rozdílná  

a takřka nesouměřitelná, v otázce theurgie se až překvapivě sbíhají, v čemž může 

být patrná neměnnost Agrippova životního postoje a názorů, ze které byl po celý 

svůj život pranýřován a nucen se skrývat. 

                                           
19 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres, s. 409. (V českém vydání AGRIPPA, 
H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 18.) 
20 Viz LEHRICH, CH. The Language of Angels and Demons. Cornelius Agrippa’s Occult 
Philosophy, s. 26. Agrippa byl inkvizicí soustavně pronásledován prakticky po celý svůj život  
a z hereze obviněn několikrát. I díky tomu procestoval celou řadu evropských zemí, musel se 
skrývat a bylo pro něj obtížné vydávat své spisy tiskem. 
21 Dtto, s. 29. 
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V Okultní filosofii, kde zaujímá pozici renesanční přirozené magie, věnoval 

Agrippa teologickým disputacím ve vztahu k okultnímu, tedy skrytému či 

alternativnímu, vnímání univerza třetí knihu konvolutu. V souladu 

s novoplatonismem rozeznává trojí svět, v němž vše nižší podléhá vyššímu  

a všechny síly, s nimiž se můžeme setkat, pronikají do našeho světa od Nejvyššího 

Stvořitele.22 Právě proto bychom měli v duchu novoplatónského emanačního 

schématu postupovat po jednotlivých stupních k jednomu Archetypu světa, který 

je pro Agrippu stvořitelem a první příčinou veškerenstva.23 Ač je více než vhodné 

poznávat hmotný svět a jeho principy, je právě teologie nejdůležitější součástí 

magie jako takové, neboť nás učí, co je Bůh, a jaké jsou jeho záměry, o síle víry, 

slov i znamení. Teologie je v Agrippově myšlení rovna fyzikálnímu přístupu ke 

světu, pouze se orientuje na svět duchovní a božský, který je v jeho očích 

důležitější, a jeho zkoumání a tendence k přiblížení se k němu je stěžejní jak 

v magickém myšlení, tak i v životě člověka.24 Náboženství hraje v Agrippově 

myšlení naprosto stěžejní roli, neboť je člověku štítem proti všemu zlému,  

a zároveň se člověk zbožností a životem ve víře přibližuje nesmrtelnosti.25  

Náboženství je Agrippovi neustálé pozorování božského a nekončící snaha  

o přiblížení se Bohu, stejně jako v prokazování náležité úcty, pokory a služby tím, 

že se budeme náležitě podílet na skutcích v souladu s Božím plánem.26 Jelikož je 

náboženství založeno na obřadech a bohoslužebných úkonech, plní stejnou roli 

jako magický rituál, a tím je srovnatelná s praktickou stránkou theurgie, při níž se 

theurg zaříkáním a obřadem přibližuje k Jednomu. Agrippa však za jediné vhodné 

náboženství uznává křesťanství, jiná víra je ale vždy lepší než bezbožnost či 

rouhačství. I přesto se ale nelze k pravému náboženství dopracovat svými 

vlastními silami, nýbrž je třeba být poučen samotným Bohem (tato úvaha je velmi 

                                           
22 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres, s. 85. (V českém vydání AGRIPPA, 
H. C. Okultní filosofie (díl první a druhý), s. 17.) 
23 Dtto. 
24 Dtto, s. 87–88. (V českém vydání AGRIPPA, H. C.: Okultní filosofie (díl první a druhý), s. 21.) 
25 Dtto, s. 402–403. (V českém vydání AGRIPPA, H. C.: Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 9.) 
26 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres, s. 409. (V českém vydání AGRIPPA, 
H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 17.) 
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blízká jeho představě osvícení z De vanitate).27 Stejně jako rituál, je známa 

Agrippovi i síla modlitby jako cesta, která nás přibližuje Bohu a získává nám jeho 

přízeň, stejně jako oběti nebo dary. Modlitba je pro Agrippu nerozlučné spojení 

duše s božstvím a zdrojem síly pramenící z vyššího, pokud je vyslovena (ale i jen 

myšlena) s opravdovou a posvátnou zbožností.28 Bůh k nám nazpět promlouvá 

skrytě skrze božský paprsek, a čím více se díky modlitbám připravujeme 

k rozpoznání božského, tím více světla je nám umožněno poznat.29 

Spolu s tímto světlem se rozněcují tři principy, které nás k Bohu přibližují – 

láska, naděje a víra. Láska směřuje z Jednoho k člověku a povznáší lidského ducha 

k božské kráse, naděje dovoluje toužit a dodává člověku odvahu v jeho snažení,  

a víra, jakožto síla nejvyšší, pramení přímo z božího zjevení, osvěcuje vše, jelikož 

pochází z prvního světla, je dle Agrippy vznešenější a ušlechtilejší než vědy  

a umění (viz De vanitate níže).30 Víra je klíčem, díky němuž se člověk podobá 

nebi a může využívat nabízených sil, vírou se blížíme k Bohu, získáváme božskou 

ochranu i moc.31 Vraťme se v této souvislosti opět k Janu Keferovi, který píše, že 

„jedině sen víry je mostem nad propastí mezi Ním a člověkem“.32 Víra je 

přiznáním k nevědění, ale zároveň přáním, aby věci byly takové, jaké je chceme. 

Pro Kefera je víra stejně významnou silou jako pro Agrippu (a ostatně i pro 

novoplatoniky33), je vyšším stupněm vůle, bytostným projevem myšlenky člověka, 

který věří v realitu svých činů. Člověk dle Kefera svou vírou přímo tvoří prostředí 

pro své bytí, své chtění i své činy.34 Stejně tak i pro Agrippu jsou tyto tři principy, 

tedy náboženská láska, naděje a víra, cestou, jak rozpoznat pravdu boží a díky ní  

i zákony panující ve světě hmotném, ale i duchovním – tak se člověk stává 

                                           
27 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres, s. 410. (V českém vydání AGRIPPA, 
H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 19.) 
28 Dtto, s. 574. (V českém vydání AGRIPPA, H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 226.) 
29 Dtto. 
30 Dtto, s. 413–414. (V českém vydání AGRIPPA, H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 22.) 
31 Dtto. 
32 Viz KEFER, J. Theurgie, s. 12. 
33 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres, s. 413–414. (V českém vydání 
AGRIPPA, H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 22.) 
34 Viz KEFER, J. Theurgie, s. 12. 
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prostředníkem mezi Stvořitelem a stvořeným.35 Díky těmto principům je mu 

dovoleno pravé poznání Boha, jeho sil a záměrů, přiblížení se Bohu a podílení se na 

skutcích božích za využití sil, které z Něj pramení. Tím se náboženství staví na vrchol 

žebříčku Agrippovy filosofie, nad vědy a umění, jelikož přímo spojuje člověka 

s Bohem. V tomto tkví princip Agrippovy theurgie, jež je v jeho myšlení jen 

převedena do křesťanského jazyka, princip poznání a přiblížení se ale zůstává stejný. 

Spisem De vanitate se Agrippa řadí do oblasti renesanční skepse, po bok 

velikánů evropské filosofie jakými byli Michel de Montaigne, Descartes, Erasmus 

Rotterdamský, nebo Mikuláš Kusánský. Jeho kritika vědy, jež v díle převládá, je 

ale obohacena o teologické myšlenky, v nichž se Agrippa jednoznačně staví na 

stranu náboženství a víry, jež rozumovou oblast lidského myšlení převyšuje  

a překonává. Boží slovo, tedy osvětlení stvoření a stvořeného, je dle Agrippy 

skryto, ale přesto je nám přístupné skrze interpretaci, stejně jako přírodní vědy 

potřebují naši pomoc, aby se síly světa transformovaly v užitečnou energii  

a osvětlené zákonitosti.36 Bůh a cesta k němu v novoplatónském schématu nemůže 

být definována, ale přesto existuje, a to na pomezí racionálního ozřejmění  

a prorocké vize. Klíčem je schopnost, v Agrippově vyjadřování otevřenost, 

Božímu působení v našem světě. Stejně jako nemůžeme pochopit svaté knihy 

proroků, nemůžeme plně pochopit ani rozumově vykládané zákony přírody; 

můžeme ale porozumět pravdě, zkrze světlo, které nás osvětluje (osvěcuje)  

a ujišťuje v pravdě, neboť pochází od samotného Stvořitele, novoplatónským 

jazykem ‚emanuje z Jednoho‘.37 Tímto světlem je posilována víra, přesně v duchu 

Keferova „víra je doznání nevědění, avšak projev přání, aby věc byla tak, jak my 

chceme“.38 Víra je dle Kefera vyšším stupněm vůle a člověk věří v to, co chce, 

aby bylo.39 Ač bylo řečeno, že Agrippa se praktickou magií a tedy ani theurgií 

nezabýval, je třeba si uvědomit, že i myšlení či modlitba je čin, a na duchovní 

(božský) svět lze působit pouze silou lidského ducha. Theurgická operace stojí 

                                           
35 Viz AGRIPPA, H. C. De occulta philosophia libri tres, s. 414. (V českém vydání AGRIPPA, 
H. C. Okultní filosofie (díl třetí až pátý), s. 23–24.) 
36 Viz AGRIPPA, H. C. Of the Vanitie and Uncertainty of Artes and Sciences, s. 359. 
37 Dtto, s. 359. 
38 Viz KEFER, J. Theurgie, s. 12. 
39 Dtto. 
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právě na principech víry (a vůle), jež nás vedou do kontaktu s Bohem a jeho 

projevy ve stvořeném světě díky světlu, jež všemi sférami bytí prochází. 

Síla Božského osvícení, v němž lze Stvořitele rozpoznat, je silnější než 

definice či experimenty vědy, a člověk k němu dospívá jinými, lepšími  

a vznešenějšími smysly, než kterými poznává hmotný svět.40 Pro porozumění 

Božím záměrům je zapotřebí vyššího ducha (spirit), než jaký je nám dán z lidské 

podstaty, z masa a krve. Je nám totiž dán „shora otcem světla, bez nějž nelze 

pravdivě hovořit o žádné boží věci“ .41 Světlo osvícení je Božím slovem, a dle 

Agrippy je z něj stvořeno vše, vstupuje do každého člověka na tomto světě a dává 

nám možnost stát se pravými syny Božími,42 tedy poznat, pochopit a vystoupat 

zpět v záměru stvoření. Tím je myšlena theurgická cesta k Bohu, skrze poznání 

Božího úmyslu a participace na něm, čímž lze dosíci souznění a postupného 

navrácení se k nejvyšší sféře bytí. 

Agrippa se v De vanitate vyjadřuje k theurgii také konkrétně, a poněkud 

ustupuje ze své pozice mága.43 Stejně jako v obřadné magii hraje zcela zásadní roli 

čistota, zejména v duchovním a duševním slova smyslu, ale i čistota oděvu, domu 

či vybavení, i v náboženském cítění je nečistota zhoubou stravující mysl  

a rozrušující čistý proud nebeského vlivu a odhánějící Boží přítomnost.44 

V návaznosti na Porfyria upozorňuje, že theurgické vysvěcení umožňuje lidské 

mysli přijmout duchy či anděly a spatřit bohy. Ale zamítá, že skrze toto učení 

může jakýkoliv člověk dojít k Bohu.45 Pouze čistota duše a práce na sobě samém, 

včetně aktivního přístupu k rozpoznání božského ve stvořeném světě, nám může 

umožnit nahlédnout světlo Jednoho. 

 

                                           
40 Viz AGRIPPA, H. C. Of the Vanitie and Uncertainty of Artes and Sciences, s. 359. 
41 Dtto, s. 362. 
42 Dtto. 
43 Panuje obecný předpoklad, že Agrippa De vanitate napsal na sklonku svého života zcela 
účelově, aby se vyhnul dalšímu pronásledování ze strany inkvizice, kvůli nedostatku zdrojů 
z konce jeho života však není potvrzen. 
44 Viz AGRIPPA, H. C. Of the Vanitie and Uncertainty of Artes and Sciences, s. 134. 
45 Dtto. 
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4. Závěrem 

Ač bývá Agrippa pasován do role mága, nebo někdy filosofa, pravda leží 

patrně uprostřed a i přesto se cítil být a byl především teologem. Teologem velice 

výstředním, neboť se zabýval magickými a okultními otázkami, jež formulovaly 

jeho myšlení a pohled na svět. V dějinách nebyl jedinou postavou, u které vidíme 

podobné propojení zájmů. Příkladem budiž jeho mentor Johannes Trithemius, opat 

ze Sponheimu, teolog a odborník na kryptografii i magii, jemuž Agrippa poslal 

svou první verzi spisu De occulta philosophia k posouzení, nebo také Gerbert 

z Aurillacu, později známý jako papež Silvestr II., který byl pro své široké 

vzdělání ve filosofii, vědě a zejména matematice často považován za znalého 

magických učení a spolčeného s ďáblem. Přestože je Agrippa ovlivněn magií  

i filosofií, zejména novoplatonismem, okultními učeními, z nichž zaujímá 

v Agrippově myšlení největší prostor hermetismus a kabala, zůstává ve svých 

postojích ponejvíce teologem. Právě theurgie je místem, v němž se veškeré 

Agrippovy zájmy prolínají a překrývají, kde dochází k jejich sjednocení. Stejně 

tak může být patrné, že v obou svých naprosto odlišných dílech, z nichž je jedno 

produktem mládí a druhé konce života, je Agrippova pozice v otázkách víry  

a smyslu a cíle lidského života neotřesitelná a neměnná. 

Theurgie, jakožto nejvyšší oblast magie, respektive okultní filosofie, je 

stejným požadavkem, který před nás klade víra v celé její rozmanitosti. Usiluje  

o sjednocení s božskými principy, o přiblížení se k samotnému Bohu, o podílení se 

na udržování stvořeného, a tím i o poznání a poznávání Boha ve všech sférách 

bytí. Agrippovi je klíčem k uchopení těchto pravd o cestě člověka víra, láska  

a naděje, které jsou pravými zbraněmi theurgie. Nahlédnutí Boha však není 

umožněno každému; pouze zbožný a bohabojný člověk má možnost poznat světlo, 

jež pramení z Jednoho a dotýká se naší sféry bytí, našeho pozemského života.  

A pouze věřící člověk má možnost v tomto světle rozpoznat pravdu a tu dále 

náležitě použít. Theurgie nabízí prostor pro uvědomění si sebe sama a toho, co nás 

přesahuje, stejně jako například etický rozměr a je tak magickým učením, které 

nabízí totéž co většina náboženství. 
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Summary 

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim in his works De occulta philosophia and De 
vanitate offers a version of theurgy, magical learning that leads man to God and enables us to know 
God. In Agrippa‘s interpretation is his theurgy very close to Christianity. The basic principles for 
knowledge, understanding and participation in the divine are faith, hope and love. The godly man 
has the ability of direct knowledge of God and drawing of the forces that arise (emanate) to the 
mundane world and thus a direct connection with the divine world and God himself. 
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Novely Františka Švantnera 

Anna Valcerová 

Novellas of František Švantner  
 

Abstract: In the following novellas of František Švantner: A Meeting (Stretnutie), Aťka (Aťka), 
The burning Hill (Horiaci vrch), Malka (Malka), Disgraced Blood (Zhanobená krv), Phantoms 
(Prízraky), Piargy (Piargy) and The Sabre (Šabľa), motifs of dream, hallucinations, and visions 
serve as a motivational and compositional first step – the authorial preparation of the 
catastrophe.  

 
Key words: danger, horror, dream, fear, night, eyes, dynamic description, triadic gradation, 
disappointed expectation, herdsman's archetype, contrast, anthropomorphisation, 
personification, meditation, song, fairy tale, ballad, novella with a secret, polyphony, 
associativeness, naturism, neoromanticism.  
 
Contact: University of Prešov, Faculty of Arts, Institute of Slovak Studies, General Linguistics 
and Media Studies, e-mail: anna.valcerova@ unipo.sk 

 

Matej Švantner, mladší syn Františka Švantnera, vedecký pracovník v oblasti fyziky, 

si v príspevku Skrytá pragmatika Nevesty hôľ (Tvorba XXII, 2012, č. 1, s. 8–11) 

spomína na otcov spôsob písania: „Mama, ktorá si až nadmieru všímala všetko, čo sa 

týkalo otca a jeho tvorby, často spomínala, že práve tento pojem (ponor, pozn. A. V.) 

bol pre neho centrálny, ak chcel charakterizovať umeleckú tvorbu. Hovoril napríklad 

„Dielo musí mať svoj ponor“ alebo „Spisovateľ by mal mať myšlienkový ponor“. 

Neviem prečo, ale práve vtedy sa mi prestalo to slovo páčiť. Veď predsa ponoriť sa 

nestačí. Musíme ten drahokam významu či krásy vyniesť na svetlo pre seba a iných. 

Zanedlho mi napadlo synonymum „vhľad“. V tom význame ako som ho chcel mať, 

je to bohemizmus a nenapadol mi náhodou“… vyjadruje „spôsob myslenia vo 

významoch, ktoré sú hlbšie pod povrchom konkrétnosti.“ Vhľad – „niečo, v čom 

som, z čoho vychádzam a vo vnútri čoho hľadím. Že je to význam zhodnocujúci sa 

v tvorbe – taký, ktorý generuje novotvar“… Je to bezprostredná tvorba, tvorba akoby 

náhodná, spúšťaná orákulom vnímaného významu alebo krásou znaku“ (s. 9). 
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„V ďalekej minulosti čínskych dynastií mal mudrc rangu Platóna vhľad do 

skutočnosti, že ľudské a prírodné, dokonca kozmické je jedno jediné kontinuum. 

Formuloval to do slov a vznikla idea synchronicity“ (s. 10). 

 „Jednou z hlavných podmienok objektívnej hermeneutickej analýzy diela je 

minimalizovanie historizujúceho pohľadu.“ „Vtedy atmosféra diela, ktoré vzniklo 

v aktuálnej minulej dobe a možno mu vtedy nikto nerozumel, je podobná  

a dokonca totožná so súčasnou.  

Vízia sa v čase naplnila. Pokiaľ takou nie je, nie je explicitne zrejmá či 

viditeľná, jej významy zostávajú skryté a náznakové, čo má nakoniec vždy 

estetickú hodnotu“ (s. 10). 

„Tradícia nie je zachovávanie tradícií, ale ich kontinuálne rozvíjanie 

v kultúre“ (s. 10). 

„Otec… podľa mamy… (bol) bol veľmi vnímavý na psychické javy“, odtiaľ 

pramení jeho „záujem o Dostojevského a Poea.“ 

Tieto myšlienky mladšieho syna Františka Švantnera nás inšpirovali 

k novému čítaniu noviel jedného z vrcholných majstrov slovenskej novelistiky, 

viackrát interpretovaného domácou literárnou vedou. Pokúsime sa teda o „vhľad“ 

do textov jeho noviel. 

Stretnutie 

V expozícii sa dozvedáme, že rozprávačom je strážnik na píle, ktorý má po 

vojne drevenú nohu, teda mrzák. Príbeh sa odohráva v noci, čo sugeruje 

nebezpečenstvo. Prvky tajomstva nachádzame už v elementárnych figúrach ako je 

prirovnanie, metafora, personifikácia („akoby si sa hral s neviditeľným na 

žmúračku“, „Od rána vydávala zima ľady, popoludní sa kydal sneh a zvečera 

začalo skučať vetrisko ani terpentínom namazaný pes a skuvíňalo celú noc, 

rozmetávajúc prašný sneh na všetky strany. V taký čas aj vlk zasekne chlpatý 

chvost medzi nohy a oblizuje napuchnutým jazykom zamrznutú kôru stromov, nie 

že by človek vystrčil nos z dverí“ (s. 7). Tieto prvky text zhutňujú, podieľajú sa na 

jeho umeleckej intenzite, ktorá sa vyznačuje značnou mierou umeleckého účinku. 

Expresívna štylizácia je motivovaná situáciou ohrozenia, dotvára ju chlad, tma, 

samota, ktorú možno označiť ako existenciálnu. Nepôsobí v texte neorganicky. Je 



 469 

prípravou na nečakané stretnutie: „Kládol som práve zapekačku na uhlíky, a vtedy 

ho vypľula tma“. Vo viacerých prameňoch sa spomína Švantnerova obľuba E. A. 

Poea a Dostojevského, (J. Števček, O. Čepan, M. Švantner), Ján Števček 

odvodzuje žáner Švantnerových noviel od Poeových „noviel s tajomstvom“ 

(1962). Autor sústavu obrazov dynamizuje pomocou slovesa (O. Čepan, F. Miko), 

zapája ich do deja, čím zabezpečuje štýlovú kontinuitu textu, umelecký obraz nie 

je potom samoúčelný, ornamentálny ako v ornamentálne lyrizujúcej próze. 

Dosahuje tak „synchronizáciu“ prírodného a ľudského sveta, o ktorej hovorí 

Švantnerov syn, čím autor dosahuje univerzálnu platnosť svojich textov. 

V rovine syntaxe dynamizujú rozvíjanie pomerne stručného príbehu opakovania 

rozličného typu. Prózu jednak rytmizujú, ale aj sémanticky a výrazovo motivujú  

a pomáhajú rozvíjať epicky. Expozícia novely končí spojením „ho vypľula tma“, 

samotný príbeh začína spojením: „Vravím, že ho vypľula tma…“, čo zabezpečuje 

kontinuitu významovo a štylisticky protikladných pasáží. Výraznejšie exponovaný 

príbeh nahrádza synekdochický opis postavy cez motív očí: „okále, čo sa blyšťali ani 

krvilačnému zveru“. Mikroštylistická rovina opisu, s prevahou lyrizujúcich prvkov sa 

napája na štylisticky vyššiu úroveň postáv. Prichodiaca postava nie je obyčajná, je 

výnimočná, nemá priamy pohľad: „zvesil oči tak, že som do nich nemohol pozrieť. 

„Čudný chlap to bol. Nikoho nepripomínal. Mal na sebe zimný kabát, ale istotne po 

mladšom bratovi, ak nie od syna, lebo aj plecia mu sťahoval, ani rukávy mu nestačili. 

Okolo krku mal obkrútené akési strakaté tráčky….“, „oči sa mu zablyšťali v tme“ 

…(s. 8). Strážnikovi stŕpne noha. Vnorenie sa do psychiky strážnika v Stretnutí  

u Švantnera znamená, že pocit strachu preniká všetky zložky textu. Jeho prežívanie 

má fyzické, telesné dôsledky. Priestorom novely je noc, zima, je neobyčajne krutá, 

strážnik sa cíti zle, stŕpne mu i zdravá noha, dostáva do nej kŕč, napätie ustavične 

kulminuje, graduje, čakáme, že neznámy prišelec, o ktorom z útržkovitého rozhovoru 

vysvitne, že ho pustili z väzenia, chudáka strážnika zavraždí. Z napätia sa strážnik 

oslobodzuje najprv rečou. Strach premáha aj sekundárnymi, paralingválnymi 

prvkami, až fyziologickými sprievodnými javmi: „hreším sa a kašlem, že sa mi skoro 

gágor štiepa na triesky, kašlem raz, dva a chcel by som aj viac, ale sa nedá, chriakam, 

siakam, ale aj to len raz, dva, viac sa mi nedá, nie som suchotinár“ (s. 8). 

V celej scéne stretnutia dominuje mlčanie, rozhovor je útržkovitý, stručný, 

situáciu pomáha rozvíjať a ustavične stupňovať synekdocha očí: „Nehovoril nič, 

len oprel na mňa oči. O tých očiach som už spomenul, že sa blyšťali ani okále 
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krvilačného zvera, nedalo sa do nich priamo dívať, pálili ako uhlíky na holom tele. 

Keď vtedy pozrel na mňa, ohol som chrbát, sklonil hlavu, ale najradšej by som sa 

mu bol otočil okolo nôh ako psíča.“ Odlišnosť osôb buduje Švantner aj 

v ostatných novelách na princípe sústavy kontrastov a protikladov, tu medzi 

pudovou, až hrozivou silou prichodiaceho, z ktorého máme pocit, že ide o vraha,  

a medzi slabosťou rozprávača. Pritom umelcovi stačí na charakteristiku postáv 

synekdocha, nadobúdajúca až samostatný život. Tento postup nazýva O. Čepan 

(1977) v naturizme „antroporfizáciou“ a pokladá ho za „mediátora“ (nositeľa) 

premeny lyrických prvkov na epické: „No aj tak sa neprestávali na mňa dívať. 

Sedeli mi nad nosom a vyďobávali dieru do čela, a neklamem vás, lebo som to 

celkom tak cítil. Chcel azda stopovať moje myšlienky, čo zamýšľam, aké mám 

plány, či nepripravujem nejaký úskok, lebo nemusel byť obyčajný árestant… 

mohol byť aj zbeh… sa preto opovážil len v noci vystrčiť z úkrytu.“ Z roviny 

prírodnej obraznosti sa prenášajú prirovnania a trópy na rovinu psychiky postáv 

realizované cez ich vonkajšie prejavy. Opis nie je statický, ale dynamický, podieľa 

sa na výstavbe dejovej zložky, minimalizovanej na fabulu. 

Dialógy sú v texte takisto minimálne, prevažuje monológ, dynamizovaný 

antropomorfizovanými obrazmi, najmä synekdochami, ktoré prenášajú 

ornamentálne metafory na rovinu prevažne metonymickej prózy (Čepan), opis sa 

dynamizuje hlavne pomocou slovesa, čím sa pôvodne statické prvky 

prevažujúceho lyrického opisu homogenizujú do epického tvaru, zachovávajúc si 

aj pôvodnú, i keď oslabenú lyrickú funkciu. Pôvodne sa využíval pre tento typ 

prózy termín lyrizovaná próza, ktorý uviedol do literárnovednej terminológie Ján 

Števček. Próza naturizmu (neskorší termín O. Čepana), v ktorej vrcholia lyrické 

tendencie v slovenskej próze medzivojnového obdobia po roku 1937  

u Ľ. Ondrejova, M. Figuli, D. Chrobáka a F. Švantnera je konštruovaná na 

viacerých rovinách podvojne, čo vyhovuje aj sujetu prózy s tajomstvom. „Strach 

ma celkom zjavne rozhlodával. Dolu chrbtom až po pás mi stekali studené 

jarčeky. Mohol to byť roztopený sneh, čo sa trúsil zo širáka na holé telo za košeľu, 

ale mohli to byť i kvapôčky studeného potu, aké som cítil na čele i pod nosom“. 

Jednoznačné vysvetlenie situácie rozprávač zámerne relativizuje a zatemňuje, 

pripravuje si pôdu pre možný dvojitý i viacnásobný výklad deja. Situáciu hrôzy 

naďalej stupňuje, zdá sa byť chvíľami až neznesiteľná. J. Števček pripisuje túto 

vlastnosť využitiu žánru balady a novely s tajomstvom, O. Čepan vysvetľuje 
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najmä štruktúrne prvky prózy naturizmu, F. Miko sa venuje vo svojich prácach 

prelínaniu lyrických a epických prvkov, lyrizáciu v naturistickej próze nazýva 

„ikonizovanou subjektivitou“ (1973 a i.). Nazdávame sa, že predsa len vo väčšej 

miere, než spomínaní autori pripúšťajú, zasahuje do atmosféry Švantnerových 

noviel atmosféra doby – obdobie druhej svetovej vojny a práve ona spôsobuje, že 

Švantner využíva žánre, ktoré sú vhodné na stvárnenie atmosféry strachu, ľudovej 

jarmočnej prózy s hrôzostrašnými prvkami, balady, povesti či fantastickej 

rozprávky, čo Čepan presvedčivo dokumentuje a ukazuje na ich žánrovú 

transformáciu do podoby modernej prózy v diele F. Švantnera. 

„Nuž, bračekovci, verte alebo nie, ale ja som sa vtedy cítil ako myš v kyslom 

mlieku. Nedalo mi dýchať, srdce som si počul hneď pod bradou, oči ma neposlúchali, 

marilo sa v nich, sliepňali ako oči umrlčie. Či sa mi po žilách aj nejaká kvapka krvi 

vliekla, to vám nemôžem povedať…“ (s. 9). F. Švantner prežíva situáciu hrôzy 

subjektívne, cez fyziologické pocity, píše o tom aj J. Števček: „František Švantner 

s Dominikom Tatarkom a Jánom Červeňom zašli v subjektivizácii prózy najďalej“ 

(1962, s. 21). Subjektivizácia patrí i k základným postupom súčasnej prózy, zrejme  

i preto Švantnerove prózy priťahujú i súčasného čitateľa. Na jej modernej podobe sa 

podieľa i práca s tajomstvom a využitie hororových prvkov. 

Dlhé úvodné rámcovanie deja preruší vlastný príbeh hlavnej postavy, 

vyrozprávaný v náznakoch: chcel sa ženiť, no ženu mu „predchytil Ondrej Beláň  

a odišiel s ňou do Ameriky.“ Anna sa vráti domov sama, hrdina si ju má znova 

zobrať, keď si v krčme pred svadbou vypije s kamarátmi, uvidí po ceste domov 

v Anninom dome svetlo. Autor opäť majstrovsky narába s motívom očí: „Oči 

mala otvorené, hľadela stále na jedno miesto. Azda na oblok alebo na stenu, no nie 

na mňa. Boli to jej oči, a živé. Poznával som ich, ale boli vytreštené a drevené, 

lebo hľadela z nich hrôza. Táto hrôza nebola len v očiach, ale sedela jej i na tvári 

v podobe srieňa, cítil som ju i na jej tele ako hnusnú, mazľavú pleseň. Jej nákaza 

šírila sa cez moje prsty…“ (s. 11). Hrôza preniká aj do hrdinovo tela, Anča len 

zašepká, že vidí svojho mŕtveho muža. Zdá sa, že stupňovanie hrôzy nie je možné, 

no pokračuje, opäť pomocou motívu očí. Anča šepká, že jej mŕtvy muž chce 

navštíviť aj jeho. Hrdina odchádza do svojho domu, kde ho naozaj čaká Annin 

mŕtvy muž, hrdlo má omotané bielym šálom. Ráno nájde mŕtveho psa, mŕtva je aj 

Anna, ktorú si mal vziať. Na súde mu neverili, na snehu našli jeho stopy. Motív 

stôp v snehu využíva aj K. Čapek v Hordubalovi na neurčitý záver osudu 
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Hordubala v budúcnosti, no s rovnakým cieľom, necháva priestor pre dotvorenie 

príbehu v čitateľovej fantázii. Na súvislosť s českou baladickou prózou typu 

Olbrachtovho Nikolu šuhaja loupežníka či Čapkovho Hordubala v dobovom 

kontexte je v súvislosti s naturizmom a konkrétne so Švantnerovou prózou 

nevyhnutné upozorniť.  

Alexander Matuška označuje F. Švantnera za jedinečného rozprávača „vypätých 

dejov a situácií“, ktorý sa nezmocňuje života „obkresľovaním, lež ponorom“, ktorý 

má zmysel „pre tajomno, pre mihotavé svetlá a tiene“ (1956, s. 273). Dej novely 

Stretnutie podrobne interpretuje J. Števček (1962, s. 56–60). Upozorňuje na to, že „do 

deja sa dostávajú len najdôležitejšie udalosti fabuly“, rovnako na rozprávača sa viažu 

len podstatné motívy pre vývin fabuly, vďaka čomu „je možnosť zatajenia celých 

častí fabuly“. Práve z toho dôvodu je nevyhnutný hermeneutický výklad textu, lebo 

podstatné súvislosti môžu vďaka sémantickej a sujetovej hustote textu čitateľovi 

uniknúť, ale zároveň spomínané „miesta nedourčenosti“ (Ingardenov termín) v sebe 

skrývajú aj zdroj estetického zážitku, poskytujú značný priestor pre čitateľovo 

dotvorenie textu vo vlastnej fantázii. 

Strážnik uzatvára novelu, maximálne vypointovanú, otázkou: „– Akože ste 

ju? Tiež nožom cez hrdlo?“ Príbeh zostáva nevysvetlený, čitateľ má značný 

priestor pre domýšľanie, čo je jeden z prvkov, ktorý oceňujeme spolu so súhrou 

všetkých prvkov výstavby deja, založenom na fabule, ako základný predpoklad 

estetického účinku novely. Rozprávač príbehu prepustenému väzňovi zjavne 

neuveril, čím otvára priestor pre dvojitý výklad. Miesta zamlčané sa podieľajú na 

ňom rovnako ako vyslovené. Literárne dielo zostáva otázkou, nie odpoveďou,  

i v tom je jeho univerzálnosť, že môže tú istú otázku klásť v každej dobe. 

„Švantner zaujal literárnu verejnosť predovšetkým svojou metódou stajomňovania 

vecí, dramatizovania novelistického deja, striedmosťou v slovnom výraze  

a ľudovou šťavnatosťou jazyka“ (ŠTEVČEK, 1962, s. 42). 

V novele Stretnutie využíva autor aj stratégiu momentu nesplneného 

očakávania, ktorý sa v tej istej dobe uplatnil v nadrealizme. Ten uvádza do poézie 

voľný verš, interpretovaný na pozadí viazaného verša ako moment nesplneného 

očakávania pravidelného rytmu či rýmovej štruktúry. Rovnako sú si nadrealizmus 

a naturizmus blízke v tematizovaní oblasti podvedomia, resp. nevedomia, najmä 

v rozpracovaní snových motívov. Rozsah textu, ako ukazuje Švantnerova novela 

Stretnutie, nie je rozhodujúci pre vymedzenie žánru poviedky a novely. Stručnosť 
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textu je spôsobená kondenzáciou sujetu na fabulu, sústredením sa na podstatné 

„uzly“, ktoré dej kondenzujú. Text pokrýva veľký priestor vnútorného 

psychického deja. Jeho sústredenie sa na podstatné okamihy umožňuje zároveň 

prudké smerovanie k záveru na princípe ustavičnej gradácie a napokon až 

k šokujúcemu záveru nesplneného očakávania, nejednoznačného vysvetlenia. 

Tieto prvky nám umožňujú interpretovať text ako novelu založenú na využití 

momentu nesplneného očakávania. Hĺbkou ponoru do temných stránok ľudskej 

psychiky naznačuje Švantnerova próza školenie na próze F. M. Dostojevského. 

Novoromantizmus a naturalizmus vyzdvihujú vzťah človeka k prírode ako 

prvok katarzný. Strata odvekého prirodzeného rozmeru človeka, žijúceho 

v harmónii s ňou, je jednou z príčin pocitov odcudzenia človeka v súčasnom svete. 

Naturizmus, inšpirovaný v období konca tridsiatych rokov a prvej polovice 

štyridsiatych rokov 20. storočia prózou severskou (Hamsun, Lagerlofová, 

Undsetová....) a francúzsko-švajčiarskou (Ramuz, Giono), odohrávajúcou sa 

v podobnom horskom, prírodnom prostredí, chápe prírodu ako zdroj obnovy. 

Príroda je v nej zároveň aj zdrojom výrazových prostriedkov, prechádzajúcich 

z roviny personifikácie na rovinu antropomorfizácie. Využitie prírodných motívov 

súvisí aj s návratom k mýtom, k počiatočným zdrojom ľudského a spoločenského 

sebauvedomenia. Súvisí z prehodnotením dobovej situácie jednotlivca v situácii 

ohrozenia cez pohľad prírodného človeka, ktorého nachádza civilizácia 

nepripraveného. Príroda v naturizme nie je len únik, ale aj známy priestor, 

v ktorom človek hľadá svoju stratenú celistvosť. 

Aťka 

V Aťke sa hrôzostrašný motív objavuje už v úvode. Hneď v prvej vete sa 

dozvedáme, že: „Ráno na paseke zabilo Bariaka...” Z tohto dôvodu aj ďalší text 

“koniari pasú kone, oheň dohasína, iskra ožiari tvár, ktorú inakšie nebolo vidno, 

lebo tma padala do ohňa. Táto tvár bola červená a ligotali sa jej oči...“ čítame na 

základe žánrových inštrukcií úvodnej vety ako hrôzostrašný príbeh. Čakáme, že  

v tme sa skrýva nejaký zbojník, prípadne iný nebezpečný človek, no vzápätí sa 

dozvedáme, že ide o ujčeka Maca, ktorý bude jednou z kľúčových postáv príbehu. 

Vo svojom veku a statuse už nie je nebezpečný, aj keď na vojenčine v mladosti 
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mal nejaký priestupok, za ktorý nosil na tvári znak, jazvu v podobe hviezdy. Autor 

nás vedie najprv po falošnej stope, ktorú svetová novelistika často využíva 

(Maupassant), a čitateľa zneisťuje. 

Oproti nemu sedí pri ohni Bariakov paholok, vyrezáva si porisko na bič, 

občas spomenie na gazdu, ktorému sa prihodilo nešťastie. V súvislosti so 

zákonitosťami novely (ak sa objaví v novele klinec, obesí sa na ňom hrdina 

príbehu, Čechov), očakávame, že bič bude mať v deji aktívnu funkciu. 

V ďalšej časti novely využíva Švantner majstrovsky dynamický opis. 

Personifikovaná tma žije svoj vlastný život, má hrôzostrašné, až mýtické črty. „Táto 

tma pochádzala jednak z oblakov a jednak zo zeme. Tá, čo padala zhora, bola fialová 

a valila sa po hore ani ufúľané kudliská zodvihnutého prachu. Vietor ju rozčuchrával, 

ale bola lepkavá, nuž sa len rozťahovala ani smola a nedala sa popretŕhať. Tá, čo išla 

zo zeme, bola čierna a rástla ako príliv. Niekde sa i vydula a rozpukla. Na takomto 

mieste schytávali sa krútňavy. Chystalo sa na búrku”. (s. 18).  

Tieto pasáže nie sú samoúčelné, signalizujú niečo nezvyčajné, tajomné, hrozné. 

Náhradnými lyrickými prvkami autor stupňuje napätie, rozvíja a graduje dej „tma už 

bola taká hustá a čierna, že sa jej (Bariakov paholok, pozn. A. V.) začal báť”. Autor 

predlžuje napätie, opis zapája do deja novely: “Môže nás zaliať – vravel paholok.“ „– 

Ešte sa nerúca, - ozvali sa už na to ujček...”, zmierňuje napätie, ktoré vzápätí opäť 

graduje: “Za dolinou zahrmelo...” “Nablízku hučal potok. Peny v ňom syčali ani 

jedovaté hady, ale v doline sa nepohlo nič”. Napätie sa strieda s uvoľnením, aby autor 

vybičoval čitateľovu pozornosť. Po rozsiahlom rámcujúcom úvode, ktorý slúži 

zároveň ako motivácia vlastného deja novely, ujček Maco rozmýšľa „rozväzuje 

uzlíky“ a hľadá súvis medzi Bariakovým nešťastím, čo sa stalo ráno, a kúpou koní. 

Bariak kúpil od Hybena kone, no zapáčila sa mu kobyla Aťka, ktorú vymenil za 

koňa, kúpeného pôvodne. Ujček si neskôr vypočul rozhovor krčmára s Hybenom, že 

do mesiaca uvidí, že Aťka ho nesklame. A do mesiaca priviezli Bariaka  

„s odkväcnutou hlavou zakrvaveného“ (s. 20). 

Tma naďalej žije svoj vlastný personifikovaný život, dynamická personifikácia 

obrazne vyjadruje vypuknutie požiaru: “Tma sa počala štiepiť, lebo z oblohy 

vyšľahovali dlžizné plamene ani nabrúsené meče alebo ako rozpajedené hadie 

jazyky. Keď taký plameň zasiahol zem, nastal deň so svetlom jasnejším nad 

poludňajšie slnce. Kopce, skaly, stromy obeleli a zasvietili, akoby celý svet bol  

z ohňa a jasu. Bolo to však len za chvíľočku, lebo hneď zatým spojila sa rozkálaná 
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tma v nesmiernu nepriehľadnú pevninu, ktorá stonala pri nápore vetra.“ (s. 20) 

„Hromy hučali.“ 

„Hromy sa ruvali ako stádo zvierat, ktoré nakazilo besnotou.” (s. 20–21). 

Na pozadí vyčíňajúcich živlov pôsobí postava ujčeka Maca monumentálne: 

“Uj ček Maco sa nepohli. Vyzerali ani indický boh, ktorého myšlienky zakrúcajú sa od 

večnosti do špirály” (s. 21). Epický dej sa odohráva vo vnútri postavy. Jeho rozvíjanie 

supluje na rovine epického plánu dynamický, pôvodne ornamentálny lyrický opis. 

Dynamické opisy prírody udržiavajú pozornosť čitateľa v ustavičnom napätí. 

Stupňujúce sa vyčíňanie prírodných živlov signalizuje a náhradne motivuje 

prichádzajúce nešťastie. Až po tomto prudko sa rozvíjajúcom opise prichádza 

Bariakov paholok a oznamuje, že kobyla Aťka sa od rána plašila a stále sa plaší. 

Dozvedáme sa, že gazdu Bariaka zabila Aťka, keď ju šibal bičom, lebo nechcela 

ťahať. Bič, na ktorý paholok vyrezával porisko, je teda využitý v novele v inej 

súvislosti na rozvíjanie epického deja. Aťka, ktorá sa celú noc plašila, začne 

vystrájať a gazda ju začne bičom ťať, “čo mu sily stačili”. Pred smrťou Bariak 

stihol vysloviť: „Vedel som, že ma zabije” (s. 22). I tento postup svedčí  

o Švantnerovej znalosti vrcholov svetovej novelistiky. 

Hrôzy doby sa prenášajú cez básnický obraz do obrazov prírody a do osudu 

ľudí; Švantner buduje obraz doby nie priamočiaro, ale sprostredkovane, navýsosť 

umelecky, cez personifikáciu a antropomorfizáciu, slúžiacich (ako sme spomenuli 

vyššie) na mediáciu, prenos, rozvíjanie deja. Kombinuje prvky viacerých žánrov, 

ale aj filozofických systémov s cieľom zobraziť neznesiteľnú situáciu človeka  

v čase vypuknutia druhej svetovej vojny. 

Obraz búrky v Aťke: „Svet sa šalel. Zem sa kyvotala, obloha sa lámala  

a vietor driapal tmu. Tma vzdorovala. Bola mocnejšia ako vietor, lebo sa už 

spojila s nocou. Vietor v zlosti oblizoval zem ako býk, ktorý sa chystá na útok. 

Niekedy vyletel až k oblakom. No oblaky ho vždy pleštili o zem. Vietor zúril. 

Celý svet sa skladal z ryku. Nebolo vidieť nič, ale bolo počuť zem, oblohu i vietor. 

Zem ručala ako zviera, ktoré sa topí, obloha zas hučala ako mútny príval, v ktorom 

sa len zlostné peny belejú a vietor jačal na storakých ústach. Raz skučal ako zbitý 

pes pred dverami, inokedy zavyl ani črieda lačných vlkov, zaplakal ako dieťa 

alebo zapískal ako valach na fujare. K týmto zvukom sa pridávali iné, čo vydávali 

skaliská, stromy a pne. Boli príšernejšie, lebo sa podobali zvukom, ktoré zasa 

vydávajú obludy v rozprávkach. Sochorkin chlapec mohol rozoznať hvizd 
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dvanásťhlavého draka, ale nerozoznával. Sochorkin chlapec načúval inému hlasu, 

ktorý najprv znel s vetrom. Chcel sa podobať vetru alebo vietor jemu. Ponášali sa, 

lenže vietor nevydržal, preskočil na iný tón, a tak hlas znel sám. Najprv sa strácal 

v chaose ostatných, ale časom vynikol, lebo sa nepremieňal. Znel stále rovnako. 

Ničím sa nedal pomýliť, a to ho robilo čujným” (s. 22–23). Postava dieťaťa je 

potrebná na zakomponovanie rozprávkových motívov do deja novely. 

Hrôza motivovaná vyčíňaním živlov sa prenáša i na rovinu postáv: „Mŕtvy 

medzi živými straší...” (s. 23). Vo vetre znie hlas, ktorý je odlišný od hlasu živých. 

Sochorkin chlapec sa ho bojí: “mal vyvalené oči a otvorené ústa. Pozeral na 

druhých, a tí mali tiež”. Švantner graduje napätie do krajnosti. Hlas znie 

neprestajne “bol ako topiaci sa človek, ktorému sa len čierne vlasy niekedy nad 

vodou vytrčia” (s. 23). Sochorkinmu chlapcovi sa od strachu „trasú gamby”. 

Ľudský hlas zaznieva tam, kde skonal gazda. Napätie vrcholí zvolaním: „– Volá!” 

(s. 23). Švantner využíva potrojnú gradáciu na rovine dynamického opisu tmy, 

ktorý mu slúži ako motivácia vlastného, pomerne stručného deja, na rovine postáv 

(tri postavy – ujček Maco, Bariakov paholok, Sochorkin chlapec) i na rovine 

fabuly (kúpa Aťky, naplnenie predpovede, že sa vzbúri a odíde od nového gazdu, 

smrť gazdu). Gradácia fabuly je poprehadzovaná, najprv sa dozvieme o gazdovej 

smrti, čo svedčí o tom, že autor ráta s kultivovaným, nie naivným čitateľom, 

očakávajúcim, ako sa príbeh skončí. Od začiatku je rozuzlenie príbehu známe, 

dôraz je na teda na iných, než sujetových prvkoch. Žánrové prvky rozprávky sa 

spájajú so žánrom hrôzostrašných príbehov a pretavujú sa do svojského rukopisu 

F. Švantnera. Postava dieťaťa (Sochorkin chlapec) vníma situáciu v intenciách 

rozprávkového žánru, Bariakov paholok je nositeľom hororových prvkov (smrť 

Bariaka), ujček Maco je nositeľom racionálneho prúdu myslenia, aj keď s prvkami 

praktického náboženstva, o ktorom hovorí M. Švantner: „Myšlienky o veciach 

obecných boli u týchto ľudí nevyhnutne myšlienkami o kresťanskom Bohu” 

(2012, s. 10), jednoduchí ľudia berú náboženstvo ako neomylnú pravdu, 

neuvažujú o nej. F. Švantner však nebol jednoduchý človek, bol „vzdelaným 

hospodárom lesa”... „Ak bol veriaci, čo vtedy bol každý, odpovedal si na otázky, 

ktoré každému dáva duchovno heretizujúco... Oba filozofické prúdy Západu 

vlievajúce sa do kresťanstva (platónsky a aristotelovský, pozn. A. V.) zostávajú 

bez neho filozofiami vstupujúcimi do vzdelania cez vedy a vedomosti. Stávajú sa 

názormi, ktoré v mysli kombinujeme, keď si kladieme najobecnejšie otázky. Či si 
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to uvedomíme alebo nie, skončíme pri absolútne. Ale absolútno v takomto myslení 

už nie je kresťanský Boh, ale platónske dobro” (ŠVANTNER, M. 2012, s. 11). 

Švantnerov syn svojím výkladom Nevesty hôľ vyjadruje, že dominantný je  

u spisovateľa F. Švantnera umelecký obraz, zložitá mimesis mnohorakých prvkov 

ľudskej vzdelanosti a skúsenosti, vytvárajúca jeho neopakovateľný rukopis. 

Platónsky systém ako umelecké pretavenie ideí však nechápeme idealizovane ako 

dobro, ale ako princíp vytvárania umeleckých obrazov (ako dobro ho chápe M. 

Švantner v interpretácii Nevesty hôľ). 

Vyčíňanie živlov sa upokojí. No volanie tajomného hlasu neprestáva. Ujček 

Maco s paholkom sa vyberú za hlasom, „nie sú poverčiví“. Jeho viera je vierou 

prostého človeka: „Verili, že tam hore je pánboh, ktorý spravuje celý svet. Vidí do 

každého skrytého kútika, sleduje každú myšlienku, i dobrú i zlú, lebo raz musí 

podľa týchto myšlienok človeka súdiť: vládne všetkými silami, čo sú na zemi i na 

nebi. Všetko je spútané jeho všemohúcnosťou a vševedúcnosťou. Nič sa nemôže 

hnúť bez jeho zvolenia a vedomia. Tak je to aj v Písme.” (s. 24) . Ujček sa preto 

nebojí „oblúd”, len zlých ľudí, „čo nadužívajú dôverčivosť ľudskú a rúhajú sa 

bohu”, neboja sa preto ani stretnutia s mŕtvym. Napätie na chvíľu ustane, záhadný 

hlas utíchne, no vzápätí opäť narastá, keď oproti nim beží postava. Vzniká otázka, 

či mŕtvy Bariak neožil: “zjavila sa čierna postava, čo letela ani guľa, a keď bola 

blízko nich, vymrštila sa do výšky a padla na ujčeka Maca” (s. 25). Ujček si 

najprv myslí, že je to nejaké zviera, no vysvitne, že je to Sochorkin chlapec, 

ktorého nechali pri ohni. Ten od hrôzy drkoce zubami, no stihne im povedať, že 

niekto bol pri ohni a volal na Aťku. Keď sa vrátia k ohňu, Aťky niet. Ktosi 

neznámy ju odvábil.  

Švantnerova novela s tajomstvom je konštruovaná na princípe potrojnej 

gradácie, využívanej v ľudovej slovesnosti, v balade i v rozprávke. Gradácia je 

však využívaná nielen na gradovanie sujetu, ale i na gradovanie pocitov vo vnútri 

jednotlivca. Bariakova smrť je motivovaná logicky, priekupník s koňmi využíva 

kobylu Aťku na to, aby od dôverčivých gazdov vymámil peniaze, a po istom čase 

im Aťku odvábi. Jedna z postáv, ujček Maco, pochopí zmysel rozhovoru krčmára 

s priekupníkom oneskorene, až po smrti nového majiteľa, ktorú zapríčinila 

splašená kobyla. Jednoduchý dej Švantner majstrovsky umocnil, využitím 

lyrických postupov, ich dynamizáciou, stajomňovaním, ako aj majstrovskou 

prácou s gradáciou a jej využitím na rovine postáv, kompozície fabuly  
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a žánrových prvkov balady, rozprávky a novely s tajomstvom. Na malej ploche 

rieši aj množstvo základných problémov ľudskej existencie, problematiku viery, 

zmyslu ľudského života, jeho chápanie ako špirály. Zároveň overené pravdy 

relativizuje. Text novely pôsobí polyfónne, navýsosť umelecky a moderne, 

tradičné žánre sú preštrukturované do tkaniva modernej psychologickej novely. 

Žáner hrôzostrašnej prózy sa kontaminuje s prvkami rozprávky a ústi do modernej 

novely, nimi obohatenej. Náboženstvo jednoduchého človeka sa komplikuje  

v autorskom pásme o rozmer antických zdrojov myslenia (Platón, Aristoteles)  

i indickej a čínskej filozofie (spolužitie človeka s prírodou). Tento moderný 

synkretizmus (lyrizovaná próza, naturizmus) vnímame ako nevyhnutný na snahu o 

vyjadrenie a pochopenie zložitej existenciálnej situácie slovenského človeka, často 

dovtedy nezasiahnutého civilizáciou. Stupňujúce sa dejové a psychické napätie, 

ktoré u Švantnera akoby nemalo konca, svedčí o úsilí prekonať dovtedajšie 

hranice zobrazenia bytia a jestvujúcich žánrov v slovenskej dobovej próze. 

Horiaci vrch  

Už názov novely je funkčným názvom. Symbolizuje celkovú dobovú 

situáciu, je predobrazom vojny a zároveň konkrétnym obrazom horského požiaru. 

Neskoršie motívy zrkadlia obidva kontexty konkrétnej existenciálnej situácie 

horského človeka pastierskeho typu (termín F. Mika) a univerzálnej situácie 

človeka na prahu druhej svetovej vojny. Rozširovanie autorského pohľadu sa 

opiera o využitie viacerých postáv na ploche novely a o prenikanie motívov 

vonkajšieho sveta do uzavretého horského prostredia. 

Starého pastiera prichádza nahradiť syn, ktorý prišiel z vojny. Starého, 

vlastným menom Ignáca Lálika, premáha únava. Motív únavy využíva Švantner 

na zovšeobecnenie: „Nájde junčiara, čo celé leto brúsi hoľami za nepokojnou 

čriedou, nájde farára, čo má nohy opuchnuté od sedenia, nájde otrhaného Cigána  

v deravej kolibe, aj peniazmi obsypaného boháča vo vyhriatych izbách paláca”  

(s. 27). Postavy zastupujú rozličné vekové kategórie a rozličné sociálne vrstvy. 

„Otec sa lučkal zo sveta” (s. 28), mladší syn Jano má sedemnásť rokov, celé 

„tajomstvo života” je pred ním. Treťou postavou je starší Ignácov syn Joachim, 

dospelý „urastený” chlap, ktorý “prežil mesiace ako krt kdesi pod zemou, odkiaľ 
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sa vraj mohol dívať na svet len rúrkou guľometu, ktorý padol do maďarského 

zajatia a mal byť do šiestich hodín odstrelený, blúdil týždeň neznámymi horami, 

stopovaný nepriateľom ani líška...” Joachim vnáša do horského prostredia závan 

neznámeho sveta a konfrontuje ho s horským prírodným svetom: „Našiel nové 

krásy v tomto svete, ohradenom až do nebies skalnými vrchmi, ovenčenom 

kosodrevinou, rozvoňanom rebríčím a tichom ako spánok, ktorý bol inakší ako 

ten, odkiaľ prišiel” (s. 28–29). Vonkajší svet, ostatným postavám neznámy, je 

opísaný civilne, horský svet je vyjadrený pomocou básnických obrazov, plných 

fantázie: „Keby sme sa dívali na tento kus oblohy z ulice niektorého kamenného 

mesta, napadla by nás možno nuda, ale tu nie, tu je fantázia ničím nespútaná, 

voľná ako vtáča..”, „modrá obloha je hladina jazera, ukrytého v hlbinách zeleného 

lesa, a hviezdy sú svietiace karbunkuly, ukrývajúce krásy troch svetov.... Vieme, 

že toto sú len rozpomienky na rozprávky, ktorými nás voľakedy očarúvala stará 

mať...” (s. 29). Rozprávkové motívy sú späté s horským svetom a jeho ľuďmi, 

tvoria zdroj jeho etických hodnôt a obraznosti príbehov. Joachim hodnotí horský 

svet ako eticky hodnotnejší než svet, z ktorého prichádza, plný „zákerných 

úskokov”, zasiahnutý vojnovým požiarom. Horský pastiersky archetyp je teda 

spätý s vysokými etickými hodnotami, žánrom rozprávky, tradíciou, obraznosťou, 

fantáziou, vonkajší svet mesta spája s negatívnymi hodnotami, nevyužíva pri jeho 

zobrazení fantáziu a obraznosť, len čistý epický príbeh, vyrozprávaný stručne. 

Z obidvoch kontrastov buduje Švantner univerzálny obraz života: „Napravo od 

nás, tam, kde sa asi ráno umývalo slnko, rozpíja sa fialová farba, symbol smrti, 

tamdolu, kde naše oči pre hmlu dobre nedovidia, dvíha sa šedivý prach púšte, hneď 

doľava presiaknutá krv, na zemi rozlieva sa žlč a kvitne soľ. Toto je panoráma 

večnosti. Do očú ti padá prítomnosť, ľavým lakťom sa dotýkaš minulosti, pravým 

budúcnosti. Smrť sa spája so životom. Život cedí krv, horí smädom púšte a smrť ju 

kŕmi soľou a napája žlčou. V pravom oku nádej a v ľavom stratené ilúzie. 

Farby navzájom presakujú a tvoria nové tóny. Farby sa miešajú a dávajú 

harmóniu. Ak hľadíme na jeden úsek, nachádzame torzo života – týmto torzom 

môže byť aj tragédia – ak hľadíme na celok, nachádzame cieľ života, uzmierenie, 

vyrovnanie” (s. 29). Kontrasty života zlučuje autor do filozofického kontrapunktu 

vnímania života ako permanentnej tragédie ústiacej do vidiny zmierenia. Zároveň 

súčasnosť je len okamihom medzi minulosťou a budúcnosťou, akási zastávka  

v toku mnohých podnetov, tragédia i vyrovnanie, časovosť i nadčasovosť. 
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Do koliby prichádza nová postava, sváko od Brnčov, vnáša do statického 

prostredia nový hybný prvok, plní funkciu posla, hýbateľa, motivujúceho ďalšie 

rozprávanie Joachima o vonkajšom svete. Pokračuje v rozprávaní konfrontáciou 

prírodného sveta so svetom nížin: „– Práve si myslím, že sa tu máte lepšie –“ ... 

„Máte tu všetkého, ste spokojní, nič vás nemýli – (s. 31). Do horského prostredia 

preniká obraz sveta ako „mraveniska“. „Myslel na ľudí, čo sa mrvia po svete ako 

mravce po mravenisku. Všetci sú postihnutí dákou chorobou“, aj on začal 

pociťovať nákazu...“ Po návrate do horského prostredia však začína veriť, že sa 

svet tejto “nákazy” môže zbaviť. 

Sváko rozvíja dej formou dialógu: „– Povráva sa, že pôjdeme na jeseň na 

Poľsko.”  

„– Idú chýry, že bude veľká vojna.“ pokračuje mladší brat Jano. 

Hore panuje odveká morálka: „Keď sa naplní miera spravodlivosti ľudskou 

zlobou, vždy prichádza trest boží. Ak sa božia vôľa rozhodla potrestať kruto svet 

vojnou, nuž nikto tomu nezabráni, „ – vravel starý... Syn Joachim oponuje: „Otec, 

vy vravíte, že vojna je trest boží, ale nie je to trest spravodlivý, lebo vo vojne trpia 

aj nevinní“ (s. 31). 

„Utrpenie spravodlivých je dobrovoľná obeta, na ktorú boh nezabúda.“ Syn 

neodpovedá, myslí si, že otec počul tieto slová od farára – nazdáva sa, že otec 

starne a poučuje. Tieto filozoficko-esejistické pasáže predstavujú v kontexte 

Švantnerovej novelistiky vzostup na kvalitatívne vyššiu úroveň. Zasadzuje v nich 

príbeh jednak do dobového historického kontextu, vďaka čomu aj názov novely 

nadobúda širšie konotácie, stáva sa aj symbolom vojnovej doby a zároveň 

nadobúda i širšiu filozofickú platnosť, chápanie života v komplikovanejších 

univerzálnych súvislostiach. 

Text novely buduje Švantner ako polyfónny básnický text. Opisné pasáže sa 

striedajú s dialogickými a s pásmami rozprávača, epické a esejistické úseky sa 

spájajú nanovo s lyrickými. 

Tma, ktorá slúžila ako gradačný leitmotív v Aťke, tu pokračuje vo svojom 

aktívnom živote:  

„Tmavá tíšina spustila sa medzi pastierov, prisadla si k vatre a hádala im z 

očí. Už pochodila všetky dolinky, všetky sedlá i končiare, prebrúsila kosodrevinu, 

predrala sa horami aj rúbaniskami a teraz bola tu medzi ľuďmi, lebo sa jej 

zažiadalo spoločnosti.“ 
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Živly vstupujú do ľudskej spoločnosti ako ich súčasť, aktívny účastník debaty. 

Tma sa zúčastňuje na debate pastierov vlastným monológom, antropomorfizuje sa, 

stáva sa aktívnym účastníkom deja. Spája sa s tichom a autor ju využíva na 

kompozičný i sémantický kontrast, na pozadí ktorého sa nečakane ozve „podivný 

zvuk”, čudný spev Pačugovej baraniarky: „… bola to pieseň slnka, vetra a vody, bola 

to pieseň týchto hôľ, ktoré sa niekedy tiež rozcitlivejú a začnú spievať ako človek pri 

poháriku”. Spevom „akoby niekto volal o pomoc, hľadal záchranu” (s. 33). 

Dozvedáme sa, že hlas patrí baraniarke, do hôr ju poslal Pačuga, čo má  

v meste majer. Sváko skonštatuje, že „to nie je dobre. Žena medzi vrchy nepatrí “ 

(s. 34). Jeho tvrdenie, overené celoživotnou skúsenosťou, dosvedčujú aj nešťastia, 

ktoré sa udiali po jej príchode. „– Len čo sa sem lanského roku pritiahla, zabil 

hrom naraze Brezňanom nad Skalkou sedem juncov aj s pastierom. A pred dvoma 

týždňami... – rozpárala medvedica Želbáncom valacha (s. 34). Jej nepatričnej 

prítomnosti v hore pripisujú negatívne javy, ktoré by sa udiali aj bez nej.  

Jej čudnému hlasu pripisujú tiež negatívne konotácie, je predzvesťou 

nešťastia: „A vždy kavčí pred nešťastím... (s. 34). Dozvedáme sa, že baraniarka je 

nemá a že si nemá ani čo obliecť (s. 35). Do deja vstupuje ďalšia postava, ujček 

Pazúr, čo pri nej pasú. Vravia, že by mala „v kaštieli sedieť”, „nie barany pásť”  

(s. 35). Do deja vnáša nové informácie, ktoré situáciu zároveň objasňujú  

i stajomňujú. 

Motív tmy a noci je opäť signálom približujúceho sa nešťastia ako  

v ostatných Švantnerových novelách. Prináša so sebou nebezpečenstvo, tajomstvo, 

strach. „Z tmy sa vypúlilo dvoje očú, zamierilo k ohňu, a hneď zhaslo” (s. 35). 

Synovia sa pustia za neznámym, no vrátia sa bez neho. 

Joachim tvrdí, že videl Pačugu, že ide za snúbenicou. Dozvedáme sa, že 

Pačuga pochádza z Nitry, že mal brata dvojča, no ten sa z vojny nevrátil. Otec 

odkázal majetok tomu, kto si vezme za manželku nemú chovanicu, druhý syn 

popredal všetko v Nitre a kúpil si majer v podhorskom meste. 

Chovanicu poslal na hoľu k baranom. 

Nasleduje úvaha o chaotickom usporiadaní sveta, plného zločinov a hriechov, 

ktoré začínajú zasahovať aj do horského sveta. 

Po tejto pasáži má Joachim „na hraniciach skutočnosti a sna” živý sen o ohni, 

keď sa preberie, zistí, že ho budí otec. Otec a strýko od Brnčov ukazujú na horiaci 

vrch. Nasleduje majstrovský dynamický opis horiaceho vrchu.  
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Napätie sa stupňuje niekoľkonásobným zvolaním „Vrch horí”. Zvolanie sa 

zopakuje šesťkrát, napätie je neznesiteľné, pastieri sa vyberú k horiacemu vrchu, 

Joachim, Jano, otec a sváko od Brnčov. Kráčajú cez kamenný úšust, i ten tají 

nebezpečenstvo – jeho dynamický opis vyjadruje stupňujúce sa nebezpečenstvo“, 

je zákerný najmä v noci” (s. 40). Noc, tma, čierňava slúžia ako pozadie požiaru.  

V tme zbadajú svetlo, čo postupuje pomaly dohora. Dostanú sa na temeno vrchu, 

žiara ich oslepí. Celý výjav prirovnávajú k peklu : „žiara im bila do očí. Ležala 

ako more. Bola biela ani roztopené železo. Blčala a pálila. Jazyky plameňov z nej 

vyskakovali. Zavše ich bolo sto. Štiepali sa a rozbíjali ani padajúca voda na 

ostrých skalách, niekedy sa zase svorne spojili v jeden stĺp, ktorý sa najprv lámal, 

prehýbal ako had, oblizujúc zem, a potom sa načiahol vysoko do oblohy. Vtedy sa 

zem zatriasla a hore zadunelo, akoby sa približovala búrka, a iskry sa sypali ani 

svietiace guľky” (s. 41). Na úpätí vrchu sa stretnú s Brezňanmi, tým už večer 

signalizoval nešťastie psí brechot. Opis požiaru je trojitý, Švantner využíva 

potrojnú gradáciu, klimax z ľudovej slovesnosti, rozprávky a balady.  

Z horiacej kosodreviny sa vynorí obhorený človek. Je to pastier Pazúr, ktorý 

nesie v náručí bremeno. Je to žena v mužských šatách, ale pekná. „– Žije?” – 

spytujú sa pastieri, hľadiac na podozrivo sa červenajúci pás na hrdle. Domnievajú 

sa, že ju zabil Pačuga, no jeden z Brezňanov oznámi, že Pačuga mal včera pohreb, 

otrávil sa hubami. Švantner opäť majstrovsky využil motív nesplneného 

očakávania, od chvíle, keď sa pri ohni zjavili v tme oči, sme boli presvedčení, že 

za baraniarkou šiel Pačuga 

Novela obsahuje viacero ďalších možných vysvetlení. Baraniarka mohla 

založiť oheň sama, mohol to byť Pazúr, ktorému už zomrela štvrtá žena. Dôvody 

nešťastia si čitateľ môže len domýšľať. Zabila sa baraniarka kvôli Pačugovej 

smrti? Bola nešťastná? Oheň vznikol neopatrnosťou? Zabil ju Pazúr, ktorý ju 

predtým ľutoval? Oheň môžeme chápať ako očistu, aj ako symbol nešťastia,  

v dobovom kontexte má význam vojnového požiaru, ktorý začína zasahovať aj do 

panenskej prírody, ktorá nebola poznačená svetovými udalosťami a neetickým 

konaním. Scéna, v ktorej novela vrcholí, keď Pazúr vynáša baraniarku z ohňa, je 

predobrazom Malky, novely, ktorá nasleduje po Horiacom vrchu a je už 

dostatočne interpretovaná v literárnovedných prácach. 
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Summary 

The paper analyzes three novellas by František Švantner, namely Stretnutie (Encounter), 
Aťka and Horiaci vrch (A Hill on Fire), and reveals how the master of Slovak novellas worked 
with the text. F. Švantner composes motifs of the nature through the anthropomorphic and 
personified mediators into the plot, creates dynamic, storyforming descriptions. He also makes 
use of other primary lyrical constituents of novel composition, i. e. associations and polyphony. 
The way of constructing story line is dramatic; it uses the key situations in the story with great 
logical pauses between them. It results in rather short epic structures which due to the great plot 
pauses are to be called novellas. More specifically, they are psychological novellas with 
a mystery, using the typical features of a modern world literature novella (Tchekhov, 
Maupassant). From the original lyrical elements the author uses the figures of repetition, 
personification and anthropomorphization, polyphony and associativity. He also applies the 
methods and techniques of several literary genres, namely fairytale, ballad and horror. This 
results in a distinctive syncretised genre, trying for the most complex picture of reality. 

In his texts F. Švantner refers to several philosophical and religious systems (Indian 
philosophy, Christianity, Platonic concept of mediated reality in depiction) which manifests 
author´s detached view of his characters who are satisfied with the indubitabillity and basic 
postulates of Christian faith.  

The author depicts the life in contrasts – the life might seem tragic but it eventually leads 
to the reconciliation. The contrast is put between the world of a mountain man of shepherd 
archetype, credited with positive ethical values, and the unknown world of a town. These 
elements file Slovak naturism together with neoromanticism in the world literature of the 20th 
century and their detailed interpretation shows the great mastery of author’s style. The texts 
were written at the threshold of the Second World War and express the feeling of horror of 
a man who tries to deal with a new situation by his art. 
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Varlam Šalamov – Básník Kolymy 

Ivana Ryčlová 

Varlam Shalamov – the Kolyma Poet 
 

Abstract: The aim of the paper is to probe into the personality of Varlam Shalamov as a poet 
writing about one of the greatest tragedies of the 20th century – Soviet-era concentration 
camps. To that end, we would like to look into this topic by means of this paper. On the basis of 
the knowledge of the facts from Shalamov’s biography, newly published retrospective material 
and the author’s correspondences, we are attempting to permeate, from the framework of the 
poetry, into the magical world of the writer’s poetry and to delineate the path of its 
interpretation 
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„...Poezie je osud. Kdo neprošel výhní muk, ten nemá o čem psát básně...“ 

 

         V. Šalamov 

 

Vznik příspěvku je inspirován nedávným vydáním českého překladu Kolymských 

povídek Varlama Šalamova (v překladu J. a S. Machoninových je vydalo v roce 

2011 nakladatelství G plus G). Autor se v nich stal zprostředkovatelem 

fantazmagorické skutečnosti sovětského represivního aparátu v jeho nejbrutálnější 

formě – kolymských lágrů, nazývaných stalinistickou Osvětimí. Tento děsivý 

autobiografický dokument stojící mimo jakékoli estetické kategorie se vymyká 

konzervativním představám o krásné literatuře. Díky autobiografickým 

Kolymským povídkám je Šalamov (1907–1982), jenž strávil sedmnáct let 

v nejtěžších sovětských gulazích a vězeních, vnímán především jako představitel 

tzv. lágrové prózy. Nedílnou součástí Šalamovova literárního odkazu spjatého 
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s jeho těžkou životní zkušeností jsou však do češtiny dosud nepřeložené Kolymské 

sešity, básnická sbírka tematicky s Kolymskými povídkami propojená. (Několik 

básní přeložil před časem pro literární časopis Weles č.44/45 pouze Miloš 

Doležal.) Právě do této oblasti bychom chtěli prostřednictvím tohoto příspěvku 

nahlédnout. Na základě znalosti faktů z Šalamovovy biografie, nově 

publikovaných vzpomínkových materiálů a autorovy korespondence se pokusíme 

proniknout za rámec básnického textu, do magického světa autorovy poezie,  

a naznačit cestu jeho interpretace.  

Reálie z básníkova života 

Veškerá Šalamovova tvorba – jak prozaická, tak básnická – je silně 

autobiografická. V souvislosti s básníkovým nelehkým životním osudem zmiňme, že 

aktivní politická činnost, jež způsobila, že byl Šalamov dvakrát zatčen  

a potrestán sedmnácti lety pobytu v nejtvrdších ze sovětských nápravně pracovních 

táborů, trvala velmi krátce. Do politického dění – k protistalinské opozici (nikoli 

trockistické, k Trockému většina opozičníků sympatie nechovala) – se zapojil jako 

dvacetiletý student právnické fakulty moskevské univerzity. V únoru 1929 byl zatčen 

při ilegálním tisku letáků s tzv. Leninovou závětí, v níž umírající vůdce revoluce 

varoval před Stalinem a navrhoval jej odvolat z funkce generálního tajemníka strany.1 

„Tento den považuji za začátek svého veřejného života – první zkoušku 

v surových podmínkách,“ 2 napsal o čtyřicet let později. „…S netrpělivostí jsem 

čekal, až odejde dozorce, abych znovu mohl chodit (po cele) a promýšlet svůj tak 

skvěle započatý život...“ 3 Šalamov byl odsouzen ke třem letům pracovního tábora 

                                           
1 Text diktoval Lenin 25. prosince 1922 a 4. ledna 1923, neboť jeho zdravotní stav se prudce 
zhoršoval a mrtvice spolu s progresívní paralýzou mu znemožnily bojovat uvnitř strany. Mimo 
jiné v něm stálo: „Soudruh Stalin jako generální tajemník soustředil ve svých rukou obrovskou 
moc a já si nejsem jist, že jí dokáže vždy obezřetně užívat.... Je příliš hrubý. Tato vada... je 
nepřijatelná ve funkci generálního tajemníka. Proto navrhuji soudruha Stalina z této funkce 
odvolat“. Text byl určen delegátům XII. sjezdu strany, který se konal v dubnu 1923. Někdy se 
proto také uvádí jako dopis XII. sjezdu. Dostupné na WWW: http://novysmer.cz/  
2 ŠALAMOV, V. Butyrskaja ťurma (1929). Dostupné na WWW: 
http://www.modernlib.ru/books/shalamov_varlam_tihonovich/vishera_perchatka_ili_kr2/read/ 
3 ŠALAMOV, V. Butyrskaja ťurma (1929). 
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s následným vyhnanstvím na sever. Rozsudek byl jedním z prvních trestů 

vynesených nad opozičníky. K výkonu trestu byl odvezen spolu s recidivujícími 

zločinci na severní Ural, do višerského oddělení Soloveckých táborů zvláštního 

určení, jediných lágrů, které v té době v SSSR existovaly.4 

V lednu 1937 byl Šalamov znovu zatčen. Tentokrát byl obviněn 

z „kontrarevoluční trockistické činnosti“ 5(víme, že trockista nebyl) a odsouzen k pěti 

letům „těžké fyzické práce“ v pracovním táboře s výkonem trestu na Kolymě. Když 

mu v lednu 1942 končil pětiletý trest, měl být propuštěn. Avšak svobodu jako většina 

odsouzených za kontrarevoluční činnost nedostal. Místo toho byl na základě 

„zvláštního nařízení“ zatčen a odvezen do kolymské zvláštní zóny – na naleziště 

Dželgala, do „stalinského Dachau“,6 odkud živí nevycházeli. „Hrozila mi smrt, ale 

tehdy mi to bylo jedno,“7 dočteme se v autorově Stručném životopise. 

V červnu 1943 byl odsouzen k dalším deseti letům podle paragrafu padesát osm 

za antisovětskou agitaci a propagandu. Šalamova čekalo dalších deset let hladu, zimy, 

bití, ponižování. „...Naprosto vyčerpaný, slabý a nemohoucí jsem se pohyboval od 

štoly k nemocnici a zpátky, a znovu se vracel do štoly…“8 V létě 1945 je Šalamov na 

pokraji smrti odvezen do nemocnice. Když se zotaví, je přemístěn do tajgy na kácení 

stromů.9 Vysílené nemocné tělo však již není schopno těžké práce. Život Šalamovovi, 

kterého by při práci v padesátistupňových mrazech čekala smrt, zachraňuje vězeň-

lékař Andrej Panťuchov. Ten posílá invalidního Šalamova na jaře 1946 na 

ošetřovatelský kurz. Spisovatel absolvoval roční studium základů medicíny, složil 

státní zkoušku, obdržel diplom a ten mu zaručil po zbytek pobytu na Kolymě práci 

v nemocnici.  

                                           
4 Višerské oddělení (nebo jednoduše Višerský lágr) je podle řeky Višery, která teče podhůřím 
Uralu a kde se nacházela zóna s lágry. 
5 Ačkoli vyšetřování Šalamovova případu probíhalo podle paragrafu 58 (antisovětská agitace  
a propaganda), byl odsouzen Zvláštní radou při NKVD SSSR podle sazby KRTD 
(kontrarevoljucionnaja trockistskaja dějatělnosť). Viz protokol z 2. června 1937. Dostupné na 
WWW: http://shalamov.ru/library/. 
6 ŠALAMOV, V. Něskolko mojich žizněj, s. 16. 
7 Dtto. 
8 Dtto. 
9 Do zóny Ključ Almaznyj (Diamantový klíč). 
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Kolyma jako inspirace  

Šalamov začal publikovat v roce 1934, po návratu z prvního pobytu 

v sovětských pracovních táborech, ale bez kritického ohlasu. Zatčení v roce 1929 

přerušilo začátek spisovatelovy tvorby a způsobilo, že jeho jméno zmizelo ze 

zorného pole literárních kritiků. Zlou ironií osudu po opublikování Šalamovovy 

povídky Vozvraščenije (Návrat) v časopise Vokrug světa (1936/12) následovala 

povídka D. Dara Magadan, v níž autor v romantickém stylu vyprávěl o Kolymě,  

o lidech, jejichž osud je spjat s osidlováním a kultivací tohoto divokého kraje. 

„...Zde všechno může být a také všechno bude, protože hospodáři tohoto kraje 

jsou bolševici, pro něž nic není nemožné...“10 , končil pateticky svoji povídku Dar. 

Pro Šalamova se tento kraj stal nejen místem výkonu trestu, ale také místem, kde 

probíhalo jeho utváření jako spisovatele a básníka.  

Šalamov začal systematicky a intenzivně básnicky tvořit po roce 1946, 

během období, kdy pracoval jako ošetřovatel v centrální vězeňské nemocnici na 

levém břehu řeky Kolymy. Tehdy se jeho životní podmínky významně zlepšily. 

Existence alespoň zdánlivě připomínala lidskou bytost a ve verších konečně mohl 

dát průchod emocím z prožitých útrap: „...Říkám své verše, / já je křičím. / Stromy 

holé, hluché, / děs z nich fičí...“11  

V říjnu 1951 končí Varlamu Šalamovovi trest, jeho pobyt na Kolymě však 

pokračuje. Následující dva roky pracuje na různých místech horní Kolymy jako 

zdravotník, aby si vydělal finanční prostředky na cestu domů. (Stát se  

o propuštěné vězně nestaral, z místa výkonu trestu odjížděli na vlastní náklady.) 

Dál píše verše a prostřednictvím známé, lékařky Jeleny Mamučašvili, je v únoru 

1952 posílá ženě do Moskvy, aby je předala Borisi Pasternakovi. Jako skromný 

důkaz „nekonečné úcty a lásky k básníkovi, jehož verši jsem žil posledních dvacet 

let“,12 čteme v Šalamovově dopise, jímž dva útlé sešitky veršů doprovodil.  

V létě doputovala Pasternakova odpověď, v níž mimo jiné stálo: „...Skláním 

se před tíží a surovostí Vašeho osudu a před pronikavostí Vašeho talentu 

                                           
10 ŠALAMOV, V. Tri smerti doktora Austino. In Okťjabr, 1936, č. 1., s. 127–129. 
11 ŠALAMOV, V. Několik mých životů. Tuto báseň a některé další verše s lágrovou tematikou 
do češtiny přeložil Miloš Doležal. Publikováno z rukopisu překladatele.  
12 ŠALAMOV, V. Něskolko mojich žizněj, s. 394.  
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(muzikálními schopnostmi, citem pro hmatatelnou, materiální stránku slova)...“13  

A potom Pasternak, Šalamovův velký básnický vzor, učinil přes veškerou počáteční 

chválu kritický rozbor pisatelových veršů – poněkud „nebásnických“, hrubých, 

ostatně jako sama lágrová realita, z níž vzešly. „Dokud se nerozloučíte se špatnými 

verši, ledabylými rýmy, vedoucími k nestabilitě jazyka, rozkolísanosti celku, 

odmítám Vaše zápisky považovat za verše,“14 psal nekompromisně Pasternak. Dopis 

ukončil smířlivými, těžko říci, nakolik upřímnými slovy: „Nezlobte se na mne. Věřím 

ve Vaši budoucnost.“15 Pasternak také Šalamovovi doporučil, aby místo poezie zkusil 

psát prózu, kde není třeba podřizovat formu tak přísným pravidlům, „disciplíně, která 

je drsnější než škola života, tak krutá v naše dny“.16 

Pasternak byl jako básník jednou z autorit nejuznávanějších. Mohl si tedy 

dovolit kritiku nad jiné přísnou. Přesto se obával, zda takováto otevřenost 

Šalamova, jenž byl v té době stále ještě na Kolymě, nezraní.17 Šalamovova reakce 

byla překvapivá, nebo možná ani ne, uvědomíme-li si, jakou životní zkušenost měl 

v té době za sebou: „…Chtěl jsem přísný soud, bez všelijakých ohledů. /.../ Zatím 

ještě nevím, zda tady ohledy jsou, či nikoli. Odpověď jsem příliš nečekal. /.../ Cítil 

jsem dluh před svým svědomím, duševní neklid, že nemohu jinak než prostým 

dopisem, možná poněkud zvláštním, poděkovat Vám za to dobré, čisté  

a bezprostřední, co bylo ve Vašich verších a ozařovalo mi po mnoho let cestu....“18 

Tak byl navázán kontakt mezi dvěma velkými, na poli literárním naprosto 

protikladnými osobnostmi: Pasternakem, jehož uměleckým krédem bylo působit 

na mysl a city lidí krásou uměleckého ztvárnění života, a Šalamovem, jehož 

pozdější „vytrpěná“ próza nemohla být zařazena do žádné z kategorií umělecké 

krásy. „Uprostřed pololidí, kteří nemají co do činění s životem ani se smrtí, jsem 

se snažil tu plaše, tu v zoufalství zachránit se verši před silou tohoto duši drtícího  

a ubíjejícího světa, světa, na který jsem si ani za sedmnáct let nezvykl,“19 píše 

                                           
13 ŠALAMOV, V. Něskolko mojich žizněj, s. 394.  
14 Dtto, s. 398.  
15 Dtto, s. 399.  
16 Viz dopis B. Pasternaka V. Šalamovovi z července 1952. Tamtéž, s. 398.  
17 Text dopisu předtím, než jej odeslal, konzultoval s Galinou Gudzovou, Šalamovovou první ženou.  
18 ŠALAMOV, V. Něskolko mojich žizněj, s. 400.  
19 Dopis V. Šalamova B. Pasternakovi z 20. prosince 1953. Tamtéž, s. 416. 



 

 490 

v prosinci 1953 Šalamov Pasternakovi. Pasternakova kritika Šalamova od tvorby 

poezie neodradila.  

Šalamovovy básně z let 1937--1956 později vytvoří básnickou sbírku 

nazvanou Kolymskije tětradi (Kolymské sešity), skládající se ze šesti samostatných 

celků (sešitů): Siňaja tětraď (Modrý sešit), Sumka počtaljona (Pošťákova brašna), 

Lično i dověritěľno (Osobně a důvěrně), Zlatyje gory (Zlaté hory), Kiprej 

(Vrbovka), Vysokije široty (Vznešené zeměpisné šířky). Za autorova života 

putovaly k sovětským čtenářům v různobarevných samizdatových přebalech. 

Legálně vyšly Kolymské sešity ve spisovatelově vlasti poprvé až v roce 1994 

(nakl. Vjorsty, Moskva). Literární historička Irina Sirotinská,20 Šalamovova 

dlouholetá přítelkyně, jíž svěřil na konci života své rukopisy a autorská práva 

k textům, v předmluvě k publikaci uvádí, že každá báseň má několik variant  

a autor je do posledních dní svého života upravoval.  

Šalamov tvořil básně, uchovával je v paměti i během pobytu v domově pro 

invalidy a přestárlé, kam byl na sklonku života, v roce 1979, umístěn. Jeho přátelé 

– literární vědec A. Morozov a I. Sirotinská – pak při návštěvách jednotlivá slova 

doslova odezírali z jeho úst a verše zapisovali (s postupující Meniérovou nemocí 

špatně artikuloval).21 Bez ohledu na osud Kolymských sešitů, daný kontroverzní 

lágrovou tematikou, byly sbírky veršů nakonec jediné, co v Sovětském svazu za 

Šalamovova života vycházelo. Po rehabilitaci roku 1956 se stal členem Svazu 

spisovatelů a publikoval sbírky Ognivo (Křesadlo, 1961), Šelest lisťjev (Šumění 

listí, 1964), Doroga i suďba (Cesta a osud, 1967) a Moskovskije oblaka 

(Moskevská oblaka, 1972). Sbírky, obsahující převážně lyrické básně s tematikou 

lásky, přátelství, vztahu k vlasti, ničím nevybočovaly z běžné produkce.  

                                           
20 Irina Sirotinská pracovala v letech 1964–2006 jako vědecká pracovnice (v posledních letech 
ředitelka) Centrálního státního literárního archivu. Spolupráce se spisovatelem přerostla 
v přátelství trvající do spisovatelovy smrti. Sirotinské věnoval Šalamov sbírku povídek 
Voskrešenije listvennicy (Rašení modřínu) a řadu básní. 
21 Když bylo básní dostatečné množství, Šalamov požádal Morozova, aby z nich vytvořil výběr 
s názvem Neznámý vojín (Něizvěstnyj soldat) a nabídl ho časopisům. Morozov však narazil na 
odmítavé stanovisko sovětských redakcí. Nakonec byly verše opublikovány v Paříži ve věstníku 
Věstnik russkogo christianskogo dviženija s Morozovovou poznámkou o žalostných a lidsky 
nedůstojných podmínkách, v nichž se spisovatel v domově nachází.  
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O básnickém jazyce 

V souvislosti s Šalamovem-básníkem zmiňme, že přestože je vnímán 

především jako autor lágrové prózy, verše psal od dětství, jak se lze dočíst v jeho 

autobiografické novele Četvjortaja Vologda (Čtvrtá Vologda).22 Společně 

s Borisem Pasternakem byli prvními čtenáři Šalamovovy poezie, Kolymských 

sešitů, spisovatel Vsevolod Ivanov a jeho syn, později akademik a lingvista, 

Vjačeslav Ivanov. O jazyce Šalamovovy kolymské poezie Vjačeslav Ivanov dle 

mého soudu velmi výstižně napsal: „Podíváte-li se pozorně, jakým jazykem jsou 

napsány Šalamovovy verše, budete překvapeni, neboť je to jazyk, jenž se od 

klasického ruského básnického jazyka velmi liší – nejen toho, který byl po 

Puškinovi, ale i toho, který byl po symbolistech. To jest v tomto smyslu slova 

Šalamov přímo navazuje na to, co psal Mandelštam23 ve svých statích o poezii.“24  

Tyto statě, jež v roce 1928 vydal Mandelštam jako samostatnou knihu, 

Šalamov ještě před svým zatčením dobře znal. Pro Mandelštama byla hlavním 

stimulem k tomu, že se začal zabývat básnickým jazykem Pasternakova básnická 

sbírka Sestra moja-žizň (Sestra má – život). Jednotlivé verše z této sbírky, 

Šalamov ji měl velmi v oblibě, byly publikovány v letech 1917–1920). 

Šalamovovi byl z poezie nejbližší raný Pasternak (viz korespondence s Borisem 

Pasternakem z 50.–60. let).25 

„Zvuková magie“ verše  

Náhled na to, jakým způsobem přistupoval Šalamov k poezii, jak se snažil 

teoreticky zformulovat vlastní básnickou zkušenost, nám poskytuje jeho stať 

Zvukovoj povtor -- poisk smysla (Zvukové opakování – hledání smyslu), 

opublikovaná v sedmdesátých letech minulého století.26 Za dokonalé tvůrce 

                                           
22 ŠALAMOV, V. Voskrešenije listvennicy, s. 17–218. 
23 MANDELŠTAM, Osip. Zametki o poezii. Stať je z roku 1923. Dostupné na WWW: 
http://www.silverage.ru/poets/mandel/mand_zametki.html 
24 IVANOV, V. Poezija Šalamova. Dostupné na WWW: http://shalamov.ru/research/ 175/. 
25 ŠALAMOV, V. Něskolko mojich žizněj.  
26 Semiotika i informatika. Moskva 1976, vyp. 7.  
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zvukové stránky verše, mistry „zvukové magie“, považoval kromě Puškina  

a Lermontova Bloka a Cvetajevovou. Zdůrazňoval, že tato „magie“ je 

podprahová: „Samozřejmě, je to magie neandrtálce, neboť zde není žádný apel na 

rozum“.27 Vytvoření „zvukového skeletu“ básně považoval za nejdůležitější: 

„...Zvuková magie, jak píší všichni od Děržavina po Igora Severjanina, je 

základem ruského veršového systému...“28 

Nahlédneme-li do Šalamovových deníků, zjistíme, že bez ohledu na 

všechny předchozí a následné myšlenky a výroky o poezii konstantním vzorem 

v jeho teoretických úvahách zůstává Boris Pasternak: „...Čas ukazuje, že nejsou 

žádná jiná řešení kromě řešení Pasternakových, že o našem osudu, lágrovém 

osudu nelze psát jinak než pouze ve verších vyznačujících se maximální 

lakoničností, že jakýmikoli literárními příkrasami bude téma pošlapáno, 

zkresleno.“29 Šalamov ve svých úvahách, jakým směrem se v básnické tvorbě 

ubírat, dochází stále ke stejnému závěru: „...Nevidím možnost učinit své verše 

složitějšími. Zdá se mi, že když budou složitější, nebude to ku prospěchu věci, 

téma je příliš vážné, než aby mohlo být rozmělněno ozdobami. Zvukový skelet 

mých veršů je spolehlivý....“30  

Věrohodnost tvorby jako politický problém 

Veškerá Šalamovova tvorba je silně autobiografická. Spisovatel, jenž tvoří 

z prožitého, podává dokumentární svědectví o Kolymě a sovětských 

koncentračních táborech, svědectví o vyšinuté ideologii a jejím prosazování 

vyšinutými prostředky. Z výšin své zkušenosti shlíží autor na lidi a jeho pronikavý 

pohled, téměř jako ze záhrobí, děsí. Už v butyrském vězení začalo Šalamovovo 

pozorování člověka a „jeho animální podstaty“, okolností, za nichž, jak později 

napsal, se „člověk člověku stává vlkem“.31 Tento rys Šalamovovy prózy se stal 

                                           
27 ŠALAMOV, Varlam. Zvukovoj povtor – poisk smysla. Dostupné na WWW: 
http://shalamov.ru/library/21/62.html. Překlad I.R. 
28 Dtto. 
29 ŠALAMOV, V. Něskolko mojich žizněj, s. 308–309.  
30 Dtto. 
31 Dtto, s. 149. 
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také jedním z důvodů, proč Kolymské povídky nemohly za sovětského režimu 

v autorově vlasti vyjít a průkopníkem tzv. lágrové literatury se stal na počátku 

šedesátých let Alexandr Solženicyn. Solženicynova lágrová zkušenost byla 

odlišná, stejně jako její literární zpracování, jež lépe vyhovovalo umírněnému 

chruščovovskému liberalismu.  

Šalamov se musel smířit s tím, že Kolymské povídky nevyjdou. I když Nikita 

Chruščov podpořil vydání Jednoho dne Ivana Děnisoviče,32 další literární 

rozvíjení nelichotivého tématu již nebylo žádoucí. Recenzenti tuto linii nastolenou 

mocí respektovali. Šalamovovým povídkám neupírali, že jsou psány 

„kvalifikovaným, zkušeným literátem“, k publikaci je však nedoporučovali. 

Hlavním argumentem bylo, že místo aby autor podal důkaz o nezlomnosti 

sovětského člověka, soustřeďuje se na to, „jak se z hladu, zimy, bití, ponižování, 

strachu lidé mění ve zvířata“.33 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Šalamovova próza nedává 

jednoznačnou, ve všech případech univerzální odpověď na otázku, může-li člověk 

i v nelidských podmínkách zůstat člověkem. Důkazem tohoto tvrzení mohou být 

různé pozice, jež zaujímá Šalamov jako publicista a spisovatel a Šalamov jako 

člověk. Publicista a spisovatel vyjádřil naprosté zklamání lidským rodem. Životní 

příběh samotného Šalamova nás však ujišťuje o opaku.  

Mravní étos přírody 

Drcený lágrovou mašinerií Šalamov dokázal skrze umění vzkřísit v sobě 

pošlapaného člověka. V dobách nejstrašnějších, kdy se zdálo, že veškerá naděje je 

ztracena, se upínal k poslední záchraně – veršům. Šalamovově poezii je, 

domnívám se, nejblíže linie Baratynskij – Ťutčev – Pasternak, tedy kontemplativní 

a meditativní lyrika. V Šalamovově poezii jsou obsaženy svébytné myšlenky  

                                           
32 Je třeba mít na zřeteli, že finální varianta se od původního textu značně lišila. Solženicyn 
přistoupil na požadavek, jímž byla publikace podmíněna, a svoji výpověď „změkčil“. Chruščov 
potom veřejně za přítomnosti samotného Solženicyna nazval novelu „hluboce stranickou“, 
jelikož její hlavní hrdina „i v lágru zůstává sovětským člověkem“. 
33 Recenze A. Dremova pro časopis Okťjabr z listopadu roku 1963. Viz JESIPOV, V. Varlam 
Šalamov i jego sovremenniky, s. 70.  
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o světě, o životě, o dokonalosti přírody. V této logicky uspořádané úchvatné 

hierachii přírody zaujímá významné místo člověk.  

Šalamovův poetický svět je klasičtější než umělcova novelistika. V poezii při 

veškeré její tragice, paradoxu, při prožívání katastrofičnosti stavu světa a lidstva 

vytváří básník protipól k pozemskému peklu. Na rozdíl od prózy v lyrice dochází 

Šalamov k jakémusi estetickému sebeutěšení, k prožitku, jenž je žalem, pláčem  

i oslavou pláče zároveň. Jako příklad uveďme závěrečné čtyřverší z básně 

Zaklínání jarem (Zaklaťje věsnoj):  

  
I bjotsja na bělych stranicach 
Pugajas ljudskogo žilja 
Moja polunočnaja ptica 
Bezdomnaja prelesť moja.34 

 

Poetická katarze je u Šalamova spjata s intenzivním prožitkem přírody, jejíž 

krása je neměnná, trvá nezávisle na zlu, které básníka obklopuje. Na rozdíl od 

kolymské prózy, kde jsou autorovými východisky z katastrofické situace hluboce 

tragická ironie a paradox, v poezii nalezneme jinou dominantu, jiné východisko – 

snahu pochopit bytí, postihnout niterné sepjetí s ním, spojení s přírodou. Tento 

motiv je základem veškeré Šalamovovy básnické tvorby vzniklé na Kolymě. 

Většina Šalamovových veršů je prostoupena hlubokým přesvědčením, že 

nemůže existovat příroda lhostejná k lidskému osudu. Básník ji upřeně pozoruje, 

studuje její zákonitosti nikoli proto, aby vytvořil její věrnou kopii, ale proto, aby 

rekonstruoval její hlas – hlas větru, kamene, řeky. Vdechuje život tomu či onomu 

předmětu a navazuje s ním vztah. Dává do souvislosti logiku osudu daného 

předmětu s logikou i osudem lidským. Např. v básni Šedý kámen (Seryj kameň) : 

 
Mojimi li rukami     
Postrojen gorod kamennyj, 
Ach, kameň, seryj kameň, 
Kakoj že ty bespamjatnyj. 
/.../ 
 

                                           
34 ŠALAMOV, V. Kolymskije tětradi, s. 12. 
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Tvojo zabyli imja 
Ně tolko po bespečnosti, 
Smešali zdes s drugimi 
I uveli do večnosti. 35 

 

V básni Růžová konvalinka (Rozovyj landyš) pro změnu nalezneme obraz 

živé kytice květů, jejichž barva, která je v přírodě za normálních okolností bílá, 

má odstín s nádechem lidské krve. Ze země prosáklé krví bezejmenných bílé květy 

růst nemohou. Přírodní zákony, jež stojí nad zákony danými lidskou společností, 

nedovolí, aby z krvavé půdy rostly bílé konvalinky – nevinné květy nemohou růst 

z půdy zla... 

Shrnutí 

Šalamovova životní filozofie, světový názor a estetické principy se 

realizovaly formou prózy i lyriky. Pro oba žánry je charakteristické, že jsou 

v daném případě úzce provázány s fakty spisovatelova života. Kolymské povídky  

i Kolymské sešity reflektují spisovatelův pobyt v kolymských lágrech. Šalamov 

mnohokrát v různých souvislostech zdůrazňoval: „Vždycky jsem psal básně.“ 

Toto vyznání můžeme v kontextu jeho osudu i tvorby intepretovat následovně: 

„Vždycky jsem byl svobodný.“  

Poezie a svoboda jsou v básníkově filozofickém systému úzce propojeny.  

I když na první pohled je lágrové téma v Kolymských sešitech potlačeno motivem 

kolymské přírody, obdivem k její mrazivé kráse, nutí čtenáře k zamyšlení nad 

věčnými otázkami o smyslu a ceně lidského života a o jeho místě v něm. Hlavními 

estetickými principy Šalamova jako tvůrce jsou hlas svědomí, orientace na vysoké 

morální hodnoty a věrohodnost faktu, věrnost životní pravdě, prožité tragické 

historické zkušenosti. Interpret snažící se proniknout do magického světa 

Šalamovovy kolymské poezie musí mít tuto skutečnost na zřeteli.  

Naše úvahy o poezii vzniklé v dobách, kdy zlo ovládlo nezanedbatelnou část 

lidských dějin, zakončeme českým překladem textu, básně Tost za rečku Ajan-

Urjach (Přípitek na říčku Ajan-Urjach), který vytvořil Miloš Doležal. Tato báseň, 
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v níž našly vyjádření všechny výše uvedené básníkovy estetické a mravní 

principy, se stala jakousi neformální „hymnou“ vězňů sovětských gulagů.  

  
Тost za rečku Ajan-Urjach    Přípitek na říčku Ajan-Urjach 
 

Ja podnjal stakan za lesnuju dorogu,    Na lesní cestu připíjím, 
Za padajuščich v puti,            na ty, kdo padli cestou, 
Za těch, čto bresti po doroge ně mogut,       na ty, co jsou už bez síly,  
No ich zastavljajut bresti.            a nutí je dál táhnout. 

Za ich siněvatyje žostkije guby,     Na jejich promodralé rty, 
Za odinakovosť lic,             na zástupy stejných tváří, 
Za rvanyje inějem krutyje šuby,         na cáry rozedrané hazuky, 
Za ruki bez rukavic.           na ruce bez rukavic, z nichž mrazí. 

Za merku vody – za konservnuju banku,    Na kurděje, kterých mají plné zuby, 
Cingu, čto navjazala v zubach.   na tesáky vypasených, nažraných psů,  
Za zuby budjaščich ich vsech spozaranku   co budí je časně zrána, na míru vody - 
Raskormlennych, sytych sobak.       prázdnou konzervu. 

Za solnce, čto s něba gljadit ispodlobja    Na ty bílé mohyly, 
Na to, čto tvoritsja vokrug.     dílo chápavých sněhových bouří. 
Za sněžnyje, bělyje eti nadbrobja,       Na slunce, hledící z nebe bez míry  
Rabotu ponjatlivych vjug.                na vše, co se pod ním plouží.  

Za pajku syrogo, lipučego chleba.     Na příděl vlhkého, mazlavého chleba, 
Progločonnuju vtoropjach,     co zhltli jsme pokaždé nakvap, 
Za blednoje, sliškom vysokoje něbo,    na nebesa vysoká, zbledlá, 
Za rečku Аjan-Urjach!36          na říčku Ajan-Urjach! 

Summary 

The entirety of Shalamov’s works is heavily autobiographical. The author, who writes from 
experience, provides documentary evidence concerning Kolyma and Soviet-era concentration camps 
as well as a firsthand account of aberrant ideology and its advocacy through aberrant means. 
Shalamov’s life philosophy, his notion of the world and his aesthetic principles are embodied in the 
form of prose (Kolyma Tales) and lyrical poetry (The Kolyma Notebooks). It is characteristic of both 

                                           
36 ŠALAMOV, V. Sobranije sočiněnij v 4-ch t. 
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genres that, in the given instance, they are closely intertwined with the facts of the life of the author 
and reflect upon the writer’s time at the Kolyma concentration camp. Shalamov’s poetry from the 
years 1937-1956 were combined to create the collection of poems called The Kolyma Notebooks. 
Shalamov many times in various connections emphasized that always, regardless of the actual 
circumstances in which he found himself, he wrote poetry. Within the context of his destiny and his 
works, we can interpret this conviction as follows: “I was always free”. Poetry and freedom in poetic 
philosophy are closely interconnected. Even if at first glance the topic of concentration camps in The 
Kolyma Notebooks is subdued, the reader is forced to contemplate the perpetual questions about the 
meaning and value of human life and its place in them. The main aesthetic principles of Shalamov as 
an author are conscience, orientation to high moral values and the plausibility of facts. 
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«Добросовестный литературоведческий и языковой анализ стихотворного 

творчества Высоцкого еще ждет своего часа. Меня же интересуют сугубо 

психологические аспекты, проблемы агрессивного соперничества  

в словесном творчестве российско-советского ваганта».  

В. И. Батов1 

 

В данной статье внимание уделено психологической герменевтике, 

основателем которой является недавно скончавшийся Арон Аврамович 

Брудный (1932–2011), доктор философских наук, специалист по 

философcкой антропологии, общей семантике и психолингвистике. Этот 

видный и разносторонний ученый проработал 40 лет членкором АН 

Киргизии, а также являлся действительным членом АН в Москве, Нью-

Йорке и Калифорнии. Сперва он уделял свое научное внимание 

                                           
1 БАТОВ, В. И. Владимир Высоцкий: Психогерменевтика творчества, с. 151. 
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психолингвистике, позже увлекся вопросами понимания и написал 

несколько фундаментальных трудов, посвященных искусству 

интерппретации, как, например, Наука понимать (1996 г.)  

и Психологическая герменевтика (1998 г.). Брудный характеризует новое 

научное направление следующим образом: «Науке о понимании много лет. 

Это герменевтика. Наука понимать — это постгерменевтика (См. в этой 

связи; Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах "пост" // Иностранная литература. 

1994. № 1. с.56-59.). Она формируется под влиянием радикальной 

психологии и психолингвистики. Постгерменевтика представляет собой 

проявление и следствие экспериментального подхода к анализу проблемы 

понимания, это попытка создать в сознании (и подсознании) читателя 

установки, ориентированные на понимание смысла текстов и реальности, 

стимулировать волю и понимание, развить способность понимать как одну 

из важнейших сущностных сил человека».2 

Виталий Иванович Батов3 (*1946), сострудник Российского института 

культурологии и автор книги «Владимир Высоцкий – Психогерменевтика 

творчества» (2002 г.), определяет психогерменевтику следующим образом: 

«Психо-герменевтика – это часть общей (принято говорить «философской») 

герменевтики, которая посвящена анализу субъективных оснований 

истолкования смысла текста... призвана к изучению не понимаемого смысла 

текста, а лишь к изучению субъективных оснований его истолкования. 

Проблема здесь в том, что "субъективные основания" смысла (действительные 

намерения автора, его социально-личностный и психологический статус, 

манера игры социальной роли) не лежат только в плоскости понимания 

содержания текста, то есть того, что осмысливается воспринимающим этот 

текст. Субъективные основания потому и называются субъективными, что 

принадлежат исключительно автору и, как правило, не эксплицитируются 

                                           
2 БРУДНЫЙ, А. А. Психологическая герменевтика, с. 4. 
3 В 1965 году закончил Московский радиотехнический техникум по специальности 
«Вычислительные машины, приборы и устройства», в 1970 — факультет психологии 
МГУ. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на факультете психологии МГУ по 
специальности «Юридическая психология». Режим доступа: http://www.riku.ru/cvBatov.htm 
(Цитировано 19. 9. 2012). 
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(объективируются) в содержании. Какая-то часть – и достаточно весомая – этих 

субъективных оснований даже не осознается самим автором, находясь  

в области бессознательного – большей и наиболее продуктивной части нашего 

"Я"».4 В. Батов впоследствии цитирует слова французского писателя Андре 

Жида, подчеркивающего, что основа психогерменевтики – это то, что мы не 

осознаем, некая «доля Бога». 

Главным методологическим принципом психогерменевтики является 

психоанализ, который лег в основу аналитической психологии, основанной 

З. Фрейдом и затем культивированной К. Г. Юнгом. При психоанализе 

раскрывается бессознательное через самого носителя. В. Батов также 

цитирует изречение известнейшего философа М. Хайдеггера, который 

считает, что существует скрытая часть языка, которая заключает в себе 

прафеномен понимания. К. Юнг изобрел термин «коллективное 

бессознательное» весьма важный для нашего исследования, ибо это та часть 

нашей мысли, из которой В. Высоцкий, видимо, черпал накопленный опыт 

наших предков. В книге Я, конечно, вернусь…, вышедшей в 1988 году, друг 

Высоцкого – режиссер Станислав Говорухин – вспоминает: «В 1966 году 

физики Сибирского филиала Академии наук показывали нам строящийся 

ускоритель. Объяснял что к чему молодой бородатый ученый. Вскоре  

я отвлекся от этих объяснений, так как перестал что-либо понимать. 

Смотрю, Володя кивает, поддакивает. Ну, думаю, играет. А на самом деле 

ничего не понимает, как и я. И вдруг он стал задавать вопросы бородатому 

физику. Вопрос – ответ, вопрос – ответ. Словно мячики кидают друг другу. 

Я понял, что Высоцкий свободно разбирается в предмете разговора. А ведь 

он был чистым гуманитарием».5 Вторая жена поэта Людмила Владимировна 

Абрамова, с которой я имел честь встретиться в августе 2008 г. в Москве  

в Государственном музее-центре В. С. Высоцкого, только подтвердила, что 

наше впечатление не было измышлением. Она сказала, что, когда Высоцкий 

сдавал экзамены и ему доставались билеты, содержащие вопросы, которые 

                                           
4 БАТОВ, В. И. Указ. соч., с. 17–18. 
5 ГОВОРУХИН, С. До и после. In ВЫСОЦКИЙ, В. Я, конечно, вернусь... Воспоминания  
о В. Высоцком, с. 77. 
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он не выучил, у него «открывались шлюзы» и он отвечал на «пять». Мы 

можем сказать одно – поэт был человеком образованным, умным, 

восприимчивым, у него была, кроме всего прочего, сильно развита 

интуиция. Как же иначе можно объяснить вышесказанное? Он, конечно, не 

мог за свою короткую жизнь добиться знаний во всех сферах человеческой 

деятельности. Даже не будучи знатоком игры в шахматы, легкой атлетики, 

авиации, военного дела он все же смог (посредсвом своих песен) донести до 

людей нужную профессиональную информацию и дать ей точные очертания. 

В этом было, на наш взгляд, своего рода личностное своеобразие (почти 

«магического» характера), хотя мы сами понимаем, что высказанное вовсе 

не звучит по-научному. 

Это та самая «запредельщина», описанная выше Людмилой Абрамовой, 

и проявление которой у нашего поэта позволяет отнести его  

к таким гениальным творческим личностям ХХ века, какими в свое время 

были, например, Данте Алигьери, Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир, 

Вольфганг Амадей Моцарт, Александр Сергеевич Пушкин. В своей книге 

Факты его биографии. Людмила Абрамова о Владимире Высоцком автор 

пишет: ««…вот мое личное мнение, что Володя с самого начала значительно 

крупнее, чем Окуджава или Галич. У Володи много раз были выходы за 

пределы, совершенно за пределы! – настолько, что после этого ничего не 

скажешь, кроме: "Ты Моцарт, – Бог, и сам того не знаешь". Эти выходы вне 

человеческого понимания, выше собственных возможностей: они у Володи 

были, и их было много, и происходили они совершенно неожиданно. Идут  

у него "шалавы", например, и потом вдруг и "штрафные батальоны". Тогда 

он этого не только оценить, но и понять не мог. А это был тот самый 

"запредел". У интеллигентных, умных, взрослых людей, таких как Галич  

и Окуджава – у них такого не было. У них очень высокий уровень, но они  

к нему подходят шаг за шагом, без таких чудовищных скачков, без 

запредела. Окуджава все-таки гораздо ближе к эстрадной песне, а не к тому 

открытию, которое делает Володя. Хотя некоторые считают, и даже как-то 

Володя говорил, "то его духовный отец, им является Булат Окуджава". Но  

я все-таки считаю, что Высоцкий ближе к Александру Вертинскому, чем  
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к Окуджаве….».6 Вышесказанное не является доказательством того, что 

Высоцкий был гениальной личностью, но его дар оказывать 

непосредственное воздействие и очаровывать слушателей-собеседников был 

таинством его творческой личности: «У него была изумительная память,  

а слушать он умел, как никто. Это редкий дар. Мне кажется, тот, кто не 

умеет слушать и слышит только самого себя (таких мы часто встречаем), как 

художник слова – конченый человек. Ему уже не узнать ничего нового. Для 

Володи интересные люди были окном в мир, куда он, перегруженный заботами 

и обязанностями, не имел легкого доступа».7 Так, Высоцкий мог подключаться 

к их подсознанию («коллективному бессознательному» К. Г. Юнга, И. Е.), 

содержащему накопленный опыт предыдущих поколений, и извлекать оттуда 

знания из разных областей науки. Это, пожалуй, единственное рациональное 

объяснение, которое нам приходит в голову. Тем не менее, нам бы очень 

хотелось в рамках данного исследования показать, какими средствами 

(вербальными или другими) Высоцкий добивается персвазии у своих 

реципиентов, т. е. читателей и, в особенности, слушателей. 

В. Батов также считает, что «неосознаваемые структуры речевого 

действия полны какой-то информацией, которая может быть порождена 

только в бессознательном (пласт «Оно» по З. Фрейду) человека»8. Он 

намекает на то, что у каждого языка есть своя глубинная структура,  

и именно оттуда ученые способны извлечь подлинную информацию  

о человеке, точнее о его психике. На примере книги «Как лузировать 

Симеона» (1972 г.), представляющей собой сгусток зачастую бессмысленных 

слов, которые связаны всего лишь грамматически, показано, что благодаря 

одной грамматике оказывается возможным понять частичный смысл этих 

слов. В. Батов делает еще одно весьма интересное заключение: 

«Бессознательность употребления грамматики означает инвариантность 

                                           
6 АБРАМОВА, Л., ПЕРЕВОЗЧИКОВ, В. Факты его биографии. Людмила Абрамова  
о Владимире Высоцком, с. 18. 
7 ГОВОРУХИН, С. До и после. In ВЫСОЦКИЙ, В. Я, конечно, вернусь... Воспоминания  
о В. Высоцком, с. 75. 
8 БАТОВ, В. И. Указ. соч., с. 25. 
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(постоянство) грамматических структур относительно авторской 

индивидуальности»9. Следовательно, грамматика выполняет в тексте весьма 

важную роль связующего звена, и любой творческий человеком пользуется 

ей инстинктивно. О наличии в языке «внутренней структуры», изучение 

которой привело бы толкователя к истинному познанию личности любого 

человека В. Батов пишет: «...все, что мы говорим (пишем, поем... и даже 

продумываем), мягко говоря, не соответствует тому, что мы действительно 

могли бы сказать (написать, спеть, продумать). И только там, где контроль 

сознания вообще отсутствует (богатейший пласт "Оно" в структуре нашей 

"самости"), мы обнаруживаем себя изначально созданными, то есть такими, 

какими должны были бы быть, если снять с нас "шелуху" лицедейства этого 

мира»10. В этой связи Батов вспоминает изречение Ф. Тютчева, о том что 

«мысль изреченная есть ложь».  

В рамках своего эксперимента В. И. Батов исследовал двадцать 

отобранных им стихотворений В. Высоцкого посредством компьютерной 

программы Лингва-Экспресс, используемой для психологического анализа 

вербального (словесного) материала. Таким образом ему удалось создать 

«психобиографию Высоцкого 1961-1980 гг.». Возникает вопрос, на каком 

принципе работает эта компьютерная программа? Во-первых, следует 

отметить, что В. Батов убежден, что личность какого-либо литератора, 

которого уже нет в живых, можно изучать через его сочинения: «Коротко  

о том, как можно изучать тех, "кого уж нет". Думается, что не вызовет 

удивления, а тем более сомнения, утверждение о том, что личность человека 

(по крайней мере ее психологический пласт) можно изучать на основе 

зафиксированных тем или иным способом продуктов речевой деятельности. 

Тем более это относимо к проблеме изучения "художников слова"».11 Сам  

В. Батов считает, что его научный подход находится в стадии разработки, 

своего рода вступлением для более подробных и многосторонних 

исследований в будущем.  

                                           
9 БАТОВ, В. И. Указ. соч., с. 28. 
10 Dtto, s. 151. 
11 Dtto, s. 150. 
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Программа Лингва-Экспресс представляет собой возможность изучения 

личности любого художника слова. Похожие эксперименты проводились 

еще в 70-80 гг. ХХ столетия. В этой компьютерной программе 

грамматическим категориям приписываются определенные психологические 

характеристики. Для упрощения процесса анализа создается единая 

структура – т. н. стандарт, состоящий из семи групп: 

 

1-ая группа (общение) –напр. активен, импульсивен, упорен, эпатажен 

2-ая группа (ингибиция) – напр. рационален, критичен, асоциален, 

блокирован 

3-ья группа (конформизм) – равнодушен, закомплексован, фрустрирован 

4-ая группа (лидерство) – экстравертирован, решителен, игрок, упорен 

5-ая группа (тревожность) – депрессивен, угрюм, подавлен, рефлексивен 

6-ая группа («анима»12) – этноцентричен, критичен, истероид 

7-ая группа (агрессия) – девиантен, агрессивен, психопатичен, маниакален 

 

Соответственно, каждое из двадцати стихотворений подвергалось 

психологическому анализу на основе вышеприведенных критериев 

(общение, лидерство, анима и т. д.). Универсальные заключения, к которым 

приходит автор-психолог, для нашего исследования важнее, чем полученные 

статистические данные. В. Батов считает, что В. Высоцкий является поэтом 

души, выразивший свое «Я» посредством народного языка. Именно этот 

язык доступен всем и является прежде всего носителем чувств и эмоций, а не 

только интеллектуальной информации. Он также добавляет, что поскольку 

«златоустый блатарь» хотел оставить глубокий след в искусстве, он, 

стремясь к вечному, предпочел литературный труд своей работе в театре, 

продукт которой скоро уходит в забвение. Высоцкий был человеком, 

который разрывался между двумя профессиям – актерством и песенным 

творчеством. Следует отметить тот факт, что Высоцкого до сих пор помнят 

не как гениального актера, а как автора изумительных песен, которые были 

способны расплакать, или наоборот, рассмешить народ, иными словами – 

                                           
12 Термин К. Г. Юнга, обозначающий женское начало в мужчине. 
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вызвать соответствующие эмоции. Эксперимент, проведенный В. Батовым 

это только подтверждает. Сомнительным моментом проведенного 

исследования является количество песен, подвергшихся анализу. Из более 

шестисот песен Высоцкого, как известно, было отобрано двадцать. Для 

создания психологического портрета поэта Высоцкого этого не достаточно. 

Доказано, что в течение года каждая личность подвергается изменениям 

настроения и состояния психики. Чтобы получить подлинную картину 

психического состояния поэта, следовало бы проанализировать все 

созданные им песни в конкретном году. Такой подход имел бы характер 

серьезного научного исследования. 

При всем несовершенстве и незаконченности проведенного Батовым 

исследования (факт, который он сам признает) мы вынуждены сказать, что 

его труд очень ценен, ибо прокладывает пути возможных направлений 

будущего исследования творчества не только В. Высоцкого, но и других 

авторов. Новизна и свежесть этого подхода особенно ощутима при 

сочетании литературоведческого исследования с психоанализом, 

проводимым при помощи современных компьютерных технологий. Мы 

считаем, что в настоящее время единственным реальным путем развития  

и совершенствования исследований в сфере филологических (или шире 

гуманитарных) наук является их взаимодействие с естественными, или  

в данном случае точными науками (информатика), с помощью которых 

можно будет реализовать практическую часть любого исследования. При 

таком анализе компьютерные технологии предоставляют точные 

статистические данные, на основе которых может впоследствии строиться 

литературоведческое изучение произведения. Взаимосвязь гуманитарных, 

естественных и точных наук – это, на наш взгляд, суть будущего истинно 

синтетического изучения научной проблемы любой области человеческой 

деятельности. Только такой «комбинированный» подход может привести  

к подлинному познанию явлений природы и искусства, а также к получению 

достоверных данных. 

В 2011 г. вышла в свет новая книга В. Батова Владимир Высоцкий – 

Художник и человек. Опыт психогерменевтики. Исследование творчества 

этой незаурядной личности продолжается в несколько расширенном ракурсе. 

В этот раз внимание ученого обращено не только на песенные произведения 
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барда, но также на эпистолярное творчество, представляющее собой 

погружение во внутренний мир данной творческой личности. На 225 

странице автор объясняет принцип работы программы Лингва-Экспресс  

с конкретными текстами. Все начинается с анализа грамматики и семантики 

во взаимодействии с Базой тезауруса (около 20 тыс. слов = норма 

среднестатистического носителя русского языка) и текст одновременно 

пополняет Базу выборки (около 500 текстов). Эта база предоставляет 

программе «норму среднестатистического носителя». Батов добавляет: 

«Другими словами, мы изменяем ракурс анализа изучаемого материала: 

точка зрения среднестатистической нормы носителя русского языка 

(позиция Наблюдателя) замещается позицией анализа изучаемого индивида 

с точки зрения того же самого индивида, но с другой временнóй позиции  

(c позиции прошлого или будущего относительно времени создания текстов 

– "нормы" и "исследуемого")»13. База характеристик играет роль 

«оператора связи между количественными характеристиками грамматики  

и семантики текста с психологическими и социально-демографическими 

качествами и свойствами, которые отражают данную грамматико-

семантическую структуру».14 Здесь операция связи осуществляется на 

основе нескольких репрессионных уравнений (выражений), полученных при 

самостоятельном исследовании, проведенном еще в начале 1970-х гг. Ядро 

программы – это Диспетчер, с которого подаются команды на выбор 

«нормы» и очередность операций анализа. За выход результата анализа 

отвечает Интерфейс . Это, как правило, таблица, текст, или график. 

Последний этап анализа представляет собой интерпретацию результата. 

Она не может быть запрограммирована, поэтому и является самой 

ответственной. Подводя итоги проведенного исследования, Батов считает, 

что самой важной чертой личностного уклада Высоцкого была его 

«продуктивная работоспособность»15, которая порой выходила за рамки 

                                           
13 БАТОВ, В. И. Владимир Высоцкий: художник и человек. Опыт психогерменевтики, с. 225. 
14 Dtto, s. 225–226. 
15 Dtto, s. 219. 
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человеческих возможностей – «гений – это труд»16. Это был человек, 

который добился всенародной славы, т.е., выражаясь словами Батова, был 

«публичным» Художником и Человеком, но в то же время страдал от 

депрессии. Он, судя по всему, также как и другие великие люди, ощущал 

себя в двух ипостасях, являлся расщепленной личностью в результате не 

совпадения Души (ноумена) и Психики (феномена). Батов утверждает, что 

Высоцкий пытался достигнуть «Ничто», к которому «можно лишь 

бесконечно приближаться, войти в него можно только с помощью разума. 

Что и делают пока только самоубийцы».17 У него, согласно исследованию, 

возникали суицидальные мысли. Это связанно и с его запредельным 

трудоголизмом, порой граничащим с сознательным самоуничтожением, 

даже самосожжением, которое выступает в качестве метафоры «Ничто». 

В ходе нашей работы над песенным творчеством В. Высоцкого мы 

пришли к заключению о необходимости применения комбинированного 

научного подхода при анализе литературных произведений. Изучение 

синтетического характера песни обнаружило ее связь не только  

с литературной традицией данной страны, а также – с ее историей, 

менталитетом народа, но и психологией личности автора, а также с системой 

ценностей определенного народа. 

Песня Высоцкого – это сейсмограмма, которая отражает все "толчки" 

своего времени, она выполняет важнейшую функцию – в ней зеркально 

отражается тектоника периода, в котором поэт жил и писал (60–70-е годы 

ХХ века). В одном из стихотворений, которые поклонники приносили на 

могилу Высоцкого, о нем говорится: «Ты держал в своих чутких пальцах 

гриф гитары и пульс России».18 Этот пульс может чувствовать только 

маленькая группа исключительно чувствительных людей, каким был  

и Владимир Высоцкий. Имена этих ярких личностей время никогда не 

отнесет в прошлое. 

                                           
16 БАТОВ, В. И. Владимир Высоцкий: художник и человек. Опыт психогерменевтики, с. 220. 
17 Dtto, s. 224. 
18 ГОВОРУХИН, С. До и после. In ВЫСОЦКИЙ, В. Я, конечно, вернусь... Воспоминания  
о В. Высоцком, с. 90. 
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Summary 

The aim of the present contribution is to introduce the approach applied by Vitaly Batov to 
Vladimir Vysotsky's works. It is an attempt to reconstitute a psychological portrait of this 
outstanding personality that played a key role in the context of the Russian culture of the 2nd 
half of 20th century. It is based on the computer analysis of Vysotsky's verbal products. The 
interdisciplinary research has been accomplished within the ranks of a new branch – psycho-
hermeneutics (a term invented by Aron Brudny). The given discipline takes as its starting point 
the text itself, and its context – the dynamics of the human document created, the person who 
authored the text, the original audience for which it was intended, the subsequent audiences to 
which it spoke, and the factors that were at play behind, in, and in front of the text. 
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Slovanský mýtus ako metodologický predpoklad 
interpretácie prozaických textov Jany Bodnárovej, alebo 

„tiché dedičstvo opomenutých predkov“ vo feministických 
prienikoch do slovenskej literatúry 

Žaneta Pittnerová  

Slavonic Myth as a Methodological Assumption of an Interpretation of Jana 
Bodnárová Prosaic Texts or „Silent Heritage of Forgotten Ancestors“ in 

Feminist Forays into Slovak Literature. 
 

Abstract: A human lives through his reality and alleges about his existence through a language. 
Narration is a means and way through which people create their life stories. Understanding of 
a human life is the topic which has become a subject of hermeneutics. Methods of the text 
hermeneutics have started to be used in philosophical literature as well as in theoretical work of 
aesthetics. Myths have much in common with literature because of the same language nucleus . 
The aim of this thesis is to refer to the influence of Slavonic myth in the prose of Slovak author 
Jana Bodnárová and to outline the problematics of the myth in the 21 century. Whereas we want 
to move in the field of the feminist art, concretely in the field of Slovak verbal feminist art we 
will try to reflect Slovak feminist art building on Slavonic mythology. 
 
Key words: myth, mythology, art, feminist reflection, aesthetics 
 
Contact: University of Prešov, Faculty of Arts, Slovakia, e-mail: zaneta.pittnerova@gmail.com 
 
Slovenská spisovateľka Jana Bodnárová býva v literárnom kontexte označovaná 

za „feministickú spisovateľku“. Narodila sa v roku 1950 v Jakubovanoch. Je 

kunsthistorička. Žije v Prešove. Venuje sa tvorbe pre dospelých, ale i pre deti. Za 

svoju tvorbu získala viacero ocenení, napr. cenu Ivana Kraska za Aféru rozumu, 

prvú cenu za hru Kurz orientálneho tanca v súťaži Dráma 2004 a ďalšie. Niektoré 

diela boli preložené do viacerých európskych jazykov. Venuje sa aj tvorbe video 

performancií, ktoré boli prezentované na Slovensku i v zahraničí.  

Predmetom nášho interpretačného záujmu sú prózy Mandolína, Nočná 

samovrava a Poppríbehy z jej knihy Insomnia, ktorá vyšla v knižnej edícií Aspekt 
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v roku 2005. Svoju pozornosť chceme sústrediť na mýtus, ako metodologický 

predpoklad interpretácie.  

Cieľom práce je poukázať na vplyv mýtu v uvedených prózach Jany 

Bodnárovej, a naznačiť tak problematiku mýtu v 21. storočí. Keďže sa chceme 

pohybovať na poli feministického umenia a konkrétne na poli slovenského 

slovesného feministického umenia, pokúsime sa o reflexiu slovenského 

feministického umenia, opierajúcu sa o slovanskú mytológiu.  

„Tiché dedičstvo opomenutých predkov“ a Insomnia Jany Bodnárovej 

Próza Mandolína zo zbierky Insomnia, pripomínajúca filmový scenár, je 

vystavaná na kontraste. Na jednu stranu Bodnárová postavila neviazanosť, voľnosť  

a emocionalitu, na druhú zasa zviazanosť, racionalitu, prísnosť a usporiadanosť. 

K týmto dvom životným princípom sa viažu symboly slnka a mesiaca, pričom slnko 

je spájané s dňom a s mužským, ktorého predstaviteľom je evanjelický farár, mesiac 

je spájaný s nocou a so ženským, ktoré zosobňuje postava farárovej ženy Boženy. 

„Fara. Večer. Farár kľačí pri posteli a nahlas sa modlí. Jeho žena kľačí z druhej 

strany, ruky má zopnuté a mlčky počúva modlitbu. FARÁR: Ďakujem Ti, môj 

nebeský Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, že si ma tento deň milostivo 

chránil. Prosím Ťa, odpusť mi všetky moje hriechy, ktorých som sa dopustil. 

Ochraňuj ma láskavo v tejto noci. Odovzdávam sa telom, dušou i so všetkým do 

Tvojich rúk. Tvoj svätý anjel nech je so mnou, aby nado mnou ten zlý nepriateľ 

nemal nijakú moc. Amen. (Farár si so vzdychaním líha.) Bože, to bol deň! Ako úpek 

počas pohrebu starého Kmeťa. To ma skoro zabilo. Ako keby mi vtĺkali klince do 

hlavy. FARÁROVA ŽENA: Zobral si si tabletku? Je spln. Vtedy zle spávaš. (Mlčky 

pozerajú do okna, v ktorom odvisol mesiac. Keď farár o chvíľu začne chrápať, jeho 

žena vstane a zoberie mandolínu.) 

Prestrih na záhradu. Farárova žena sedí v záhrade na tráve a hrá melódiu 

tanga. O chvíľu sa prepadne do predstavy, že vchádza do ľudoprázdnej plesovej 

sály, kde na ňu čaká uhladený tanečník tanga. Spolu vášnivo tancujú argentínske 

tango.“ (BODNÁROVÁ 2005, s. 26–27). 

Tak ako Slnko riadi tok života, tak farár v Bodnárovej Mandolíne má snahu 

mať všetko pod kontrolou a riadiť svoju rodinu tak, ako „to má byť“ – ako sa to vo 
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všeobecnosti očakáva. „Prestrih na reál. Do miestnosti vstúpi farár s Bibliou 

a papiermi v rukách. Je to starší, prísny muž, vycivený na kosť a kožu. FARÁR: 

Bo-že-na! Boža! V tomto rámuse sa nedá pripraviť nedeľná kázeň... (Prísne ako 

z kancľa natiahne ruku ku gramofónu. Žena okamžite vypne hudbu.) Si žena 

evanjelického farára! Ešte vlasy, Božena! Takto ťa žiačka nemôže vidieť. Ani 

nikto! (Žena si splieta vlasy do vrkoča, ktorý si omotá okolo hlavy. Nohy strká do 

nepôvabných poltopánok. Keď farár vycúva, do izby vojde dievčatko 

s mandolínou. Farárova žena si medzitým pozapína šaty až po krk. Zo steny zvesí 

svoju mandolínu.) (BODNÁROVÁ 2005, s. 12).  

Postavu farára zobrazuje Bodnárová ako prísnu, usporiadanú, racionálnu, 

svetlú a riadiacu. Akoby práve na ňom spočívala zodpovednosť za chod rodiny, on 

„musí“ dohliadať na to, aby veci išli „správne“, aby malo všetko a všetci svoje 

miesto. V tejto svojej snahe vidí vyšší princíp, čo Bodnárová umocňuje 

povolaním, ktoré nechala túto svoju postavu vykonávať – je to evanjelický kňaz – 

prostredník medzi nebom a zemou, medzi božským a ľudským. Starí Slovania 

a Árijci považovali za Vrcholného Nebeského Boha riadiaceho tok Života Boha 

Svaroga. Boh Svarog bol v slovanskej mytológii spájaný so Slnkom. 

V písomnostiach je Svarog predstavovaný ako otec slnka a nebeského ohňa. Boh 

Svarog je Otcom mnohých starých Svetlých Bohov, ktorých naši predkovia 

nazývali Svarožcami t. j. deťmi Boha Svaroga.  

Zo slnkom je však okrem tohto mužského božstva u starých Slovanov 

spájané aj ženské božstvo – a to Bohyňa LADA. Toto božstvo je známe vo svojej 

mužskej aj ženskej podobe. Lada bola v slovanskej mytológii bohyňou lásky, 

krásy, nehy, radosti, mieru, zábav, tanca a pohostinnosti. Bola tiež ľúbiacou 

a nežnou matkou väčšiny Svetlých Bohov Slovano-Árijskej mytológie. Istá 

analógia s Bohyňou Ladou sa dá v Bodnárovej próze Mandolína nájsť v postave 

matky dievčatka s mandolínou. Je to ľúbiaca matka, v ktorej sa koncentruje 

životná sila schopná prekonať kvôli svojmu dieťaťu všetky ťažkosti vo vidine 

lepšieho života pre svoju dcéru. Napriek snahe veci riešiť však aj ona podobne ako 

jej manžel mäsiar, po strate dcéry, upadá do istého stavu pasivity, keď ani on 

neudrží v ruke sekeru a ani ona neudrží v ruke ihlu. „Dom dievčatka. Večer. 

Rodičia dievčatka sedia v ošarpanej kuchyni. Sedia tak, ako keby každý z nich bol 

úplne sám. Nad stolom sliepňa lampa. Vrhá na stenu tiene. MATKA: Mali by sme 

ísť spať. MASIAR: Nikdy som sa tak nebál noci ako teraz. Len sa hádžem, 
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a spánok nikde. Zdriemnem až nad ránom. V mäsiarni som ako dolámaný. Ani 

sekeru nevládzem dvíhať. MATKA: Veď ani ja ihlu. MASIAR: Rozmýšľam. Stále 

to neviem vypustiť z hlavy. MATKA: Čo raz vojde do našich hláv, už z nich 

nikdy nevystúpi. MASIAR: Ešte nemala trinásť. Nikto mi to nevysvetlí. Prečo 

ona? Prečo my? Ak je Boh, mal by sedieť za mrežami aj on. MATKA: To je 

rúhanie. (Vyberie z košíka bábiku a naťahuje na ňu šatočky.) MASIAR: Nebuď 

ako malá, Elena. Odvezú ťa do blázinca, keď tu nebudem. Ako farárovu ženu. 

MATKA: Ruplo jej v hlave a nikto nevie prečo. Nám zabili dcéru. Ale jej? 

(Prezlieka bábiku do iných šiat.) MASIAR (Zoberie dlhý nôž a prudko ním seká 

do stolovej dosky. Pri každom údere reve): Keby dal aspoň znamenie! Kto je ten 

skurvený zabijak?! Ale On nie je! To mi môžeš veriť! A ak je, je ako z mrazu. 

Nechcem takého Boha. Nechcem! Nechcem! (Keď sa unaví, spustí sa na stoličku. 

Nôž položí pred seba.) Pamätáš? Keď tu sedela, videla duchov... Udrel som ju? 

Nepamätám sa... MATKA: Nie. Neudrel si ju. MASIAR: Aspoň to. (Na stoličku si 

sadne dievčatko. Mäsiar pozerá s roztvorenými ústami. Mlčí. Jeho žena ďalej 

oblieka bábiku. Prelud zmizne.)“(Bodnárová 2005, s. 37-38). Na tomto mieste 

akoby dochádzalo k výmene rolí. Tu je to muž, ktorý komunikuje 

s nadprirodzenom – vidí preludy, zatiaľ čo žena sa snaží vyrovnať sa so svojím 

osudom a upozorňuje svojho manžela, aby sa nerúhal voči Bohu napriek všetkému 

čo sa im stalo. Svoju snahu prijať vlastný osud podporuje vytvorením si 

pomocných barličiek, ktoré jej pomôžu žiť ďalej, čo len dokazuje jej 

silu.“Múzeum hudobných nástrojov. Deň. Reštaurátorka a matka dievčatka sú 

v pracovni reštaurátorky. Matka dievčatka priniesla zvyšky rozbitej mandolíny. 

Kladie ich pred reštaurátorku. Z peňaženky vyberie fotku, na ktorej dievčatko hrá 

na mandolíne. MATKA: Dá sa to opraviť? REŠTAURÁTORKA: Ešte som 

nevidela takýto zničený nástroj. MATKA: Prosím vás, urobte to pre nás. Nič nám 

po dcére nezostalo. Iba táto fotka a mandolína. Všade s ňou chodila. Ako 

s mačaťom. Mala ju rada. Naozaj ako mačku. (Reštaurátorka pomaly, ako chirurg, 

skúša zložiť rozbitý nástroj.) REŠTAURÁTORKA: Možno to dám dohromady. 

Ale táto mandolína už nikdy nebude hrať, viete? Taký zázrak neurobím. Stratila 

zvuk. Navždy. MATKA: Ale aspoň nepôjde na smetisko. Zostane v našom 
dome. REŠTAURÁTORKA: Ako chcete."  

„Oproti“ Slnku je postavený Mesiac. I keď jeden bez druhého nemôžu 

existovať a napriek tomu, že stoja oproti sebe, tvoria jednotu.  
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Mesiac je v slovanskej mytológii spätý s bohyňou Morenou. Vo všeobecnosti 

je dnes toto božstvo s obľubou označované ako bohyňa smrti. No v chápaní 

a ponímaní našich predkov tomu nebolo celkom tak.  

Bohyňa Morena bola Veľkou Bohyňou Zimy, Noci a Večného Sna, ale aj 

Bohyňou Večného Života. Morena totiž ľudský život neukončievala (a ak, tak len 

život pozemský), ale dávala ľuďom – Slovanom a Árijcom večný život. Bohyňa 

Morena je jednou z troch sestier Boha Peruna. Naši predkovia verili, že keď 

bohyňa Morena prichádza, celá príroda sa ukladá na pokojný zimný spánok. 

A keď Morena odchádza do svojich ľadových príbytkov po dni jarnej 

rovnodennosti, nastáva prebudenie prírody a všetkého života.  

Bohyňa Morena však okrem dohliadania na oddych prírody na zemi, keď 

Matka Príroda naberá životodárne sily na jarné prebudenie pre život rastlinného 

a živočíšneho sveta, dohliada aj na životy ľudí. A keď pre ľudí nastane čas odísť 

na ďalekú púť po Zlatej ceste, bohyňa Morena dáva rady každému zomrelému 

človeku v súlade s jeho pozemským duchovným a svetským životom, ale aj vo 

vzťahu k jeho nadobudnutej budovateľskej skúsenosti, aby vedel akým smerom 

má pokračovať na svojej posmrtnej ceste.  

Farárova žena Božena má v sebe „večný život“, ktorý prekračuje bežné 

chápanie „pozemských smrteľníkov“. Je tajomná, komunikuje s nadprirodzenom, 

vidí „preludy“ a komunikuje s nimi, mazná sa s nimi, tancuje s nimi. 

K Morene neodmysliteľne patril Zimný Perun, alebo dedko, či Did. I v tomto 

prípade je tu opäť mužské a ženské tvoriace jednotu. 

„Fara. Interiér. Deň. V stroho zariadenej farskej miestnosti, ktorej holé steny 

zdobí prázdny kríž, obraz Luthera a zavesená mandolína, duní sladký šláger 

Deana Martina Memories are made of this. Farárova žena, asi štyridsaťročná 

moletka, vášnivo tancuje. Je bosá, vlasy má rozpustené po chrbte 

(BODNÁROVÁ 2005, s. 11). 

Opis bosej, vášnivo tancujúcej ženy s rozpustenými vlasmi korešponduje 

s opisom víly – slovanského nižšieho božstva. 

Víly sú vo viere našich predkov, akýmisi prostredníkmi medzi vyššou mocou 

a človekom. Slovania považovali Víly za bohyne počasia a tiež za ochrankyne 

ľudí. Víly sú popisované ako krásne a večne mladé ženy. Majú ľahučké a biele 

telá a tiež dlhé, rozpustené vlasy, ktoré im siahajú až po päty. Práve vo vlasoch 

majú víly ukrytú svoju silu a moc. Ich šaty sú biele, jemné, ľahučké a priesvitné 
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ako pavučina. Niekedy sú vílam pripisované i krídla, ktoré sú často pozlátené 

a sotva viditeľné. Krása víl má na človeka zvláštny vplyv – kúzelnú moc, ktorá 

vzbudzuje túžbu a snovosť.  

Víly sú v priamom spojení s vodou – či už s prameňmi a jednak s vlahou, 

ktorá na zem padá z nebies. Voda býva označovaná ako jeden zo živlov 

s prívlastkom ženský. 

Všeobecne sa dá povedať, že naši predkovia verili v existenciu víl všade tam, 

kde je nejaký vodný prameň. Prameňom, ktoré boli v spojení s vílami sa vo 

všeobecnosti pripisovala kúzelná moc. 

Ako sme už povedali, vílam je pripisovaný krásny spev. Rovnako ako 

hlasom, vládli aj tancom. Víly sú teda týmto spôsobom spájané s umením. Víly 

tancovali v kruhu a tiež v polkruhu. I kruh, i polkruh mali pre Slovanov svoj 

význam. Kruhom je symbolizované Slnko a polkruhom zasa Mesiac. 

V súlade s dualistickým chápaním sveta, mali nižší bohovia, rovnako ako vyšší 

bohovia, svoje mužské aj ženské prevedenia, resp. mužské a ženské tvorili jednotu.  

Víly sa „někdy objevují ve společnosti svých mužských protějškú, 

nazývaných VILENICI „(ŠINDLÁŘOVÁ, RÚŽIČKA 2003: 86). 

„Viadukt. Deň. Dievčatko čupí pri žaburine pod viaduktom. Trhá blatúchy, 

ktoré si kladie na hlavu. Paličkou strká do žiab. Keď vyskočia, celým telom jej 

mykne. Hra jej spôsobuje strach i vzrušenie, takže v nej pokračuje. Mandolínu má 

položenú vedľa seba. Zo žaburiny naraz vyskočí Žabí muž. Začne tancovať v rytme 

technohudby. Dievčatko vstane a napodobuje jeho pohyby. Vtedy ju chytí za plece 

zubár. Dievčatko skríkne a vidina Žabieho muža je v mihu preč“ (BODNÁROVÁ 

2005, s. 27–28). Víly tancovali pri vodných prameňoch a dievčatko, ktoré z veľkej 

časti rovnako ako farárova žena pripomína vílu, tancuje pri žaburine. To akoby 

predznamenávalo blížiacu sa katastrofu. Tak ako vodný prameň „zomiera“ 

v žaburine, tak víla v dievčatku zomiera spolu s dievčatkom. Dievčatko má 

s farárovou ženou veľa spoločného. Hre na mandolínu sa učí práve u nej. Rovnako 

ako farárova žena Božena sníva v bdelom stave, zjavuje sa jej prelud mŕtveho 

pána Kmeťa, s ktorým komunikuje, rovnako ako komunikuje s anjelmi. 

„Evanjelický kostol. Deň. Chrám je celkom prázdny. Dievčatko sa stráca v jeho 

veľkom priestore, vyberá z puzdra mandolínu a chvíľu hrá. DIEVČATKO: Bože! 

Ak si, urob, aby duch starého pána Kmeťa vyšiel zo mňa. Aby nechcel cezo mňa 

stále hrať na mandolíne. Bože, ak si, urob ešte to, aby som nepadala do hlbokých 
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tunelov, v ktorých svietia oči mačiek alebo rýb. Lebo otcovi sa nepáči, keď 

omdliem. A, Bože, ak naozaj si, daj, aby som ešte raz videla živých anjelov a teba 

na chodúľoch... (Vtedy sa k dievčaťu priblíži farár.) FARÁR: Už ťa mám! Čo tu 

robíš, keď nie sú bohoslužby?! Há? (Začne dievča ťahať za ucho.) DIEVČATKO: 

Ja... ja... modlím sa... FARÁR: Takže ty sa modlíš!? A prečo teraz? Prečo nie až 

v nedeľu, keď treba do chrámu Božieho chodiť? Vtedy myšlienky nebehajú kade-

tade. V stánku Božom cítime prítomnosť nášho Pána najviac, keď sa spoja mnohé 

mysle a srdcia. DIEVČATKO: Chcela by som tu vidieť živých anjelov. Ako na 

lúke. KŇAZ: Netáraj somariny! Veľa pozeráš telku, čo? A z modlenia ťa 

vyskúšam, keď budeme mať na fare prípravu na konfirmáciu. Ukáž! (Zoberie 

dievčatku mandolínu a prezerá si ju.) Hudba je niekedy diabolská mágia. Moja 

žena to veľmi dobre vie! A ty... vedela by si zahrať niečo od toho jej „červeného 

kňaza“? Tak vraj toho ryšavého Taliana volali. Toho Vivaldiho. Moja žena vraví, 

že učil husle v nemocnici. To nebol len špitál, ale aj dom pre siroty a starcov ako 

ja. Žili tam i telesne postihnuté dievčatá. Ten Vivaldi ich učil spev aj hudbu. 

(Posmešne zaspieva.) Aby zneli neustále krásne hymny k tvojej chvále vylieč 

hlasy rozodrané, svätý Jáne! Najlepšie z dievčat mohli spievať a hrať aj verejne. 

Len ich nik nesmel vidieť. Stáli za hustou mrežou. Zvedavci sa vyškriabali na 

mreže, aby videli tie víly s krásnymi hlasmi. A uvideli... Hu! Uvideli hrbaté špaty! 

(Dievčatko okúzlene počúva a vidí anjelov vykukovať spoza oltára. Do farárovej 

reči vybuchne organová hudba. To na chóre šliape po pedáloch a divo hrá na 

klávesoch farárova žena.)“ (BODNÁROVÁ 2005, s. 24–26).  

V Bodnárovej opise prostredia a situácie dochádza zámerne k stretu dvoch 

rozličných prístupov k realite. Stret „prázdneho kríža“ a „obrazu Luthera“  

s „mandolínou“ a „sladkým šlágrom Deana Martina Memories are made of this“ 

(Bodnárová, 2005, s. 11) spôsobuje stupňovanie napätia, ku ktorému dochádza 

v akomsi nepochopiteľnom, no napriek tomu nevyhnutnom celku – celku 

mužského a ženského. Tak ako Slnko a Mesiac, deň a noc, rácio a emócio tvoria 

jednotu, tak isto tvoria jednotu manželské páry v Bodnárovej próze – mužské 

a ženské v jednote tvoriace jeden celok. 

Cesta k slovanskému svetonázoru viedla od myšlienky sveta ako 

usporiadaného celku. Táto myšlienková a historická orientácia otvára možnosť, 

aby bol mýtus pochopený nie ako čistý výplod fantázie, ale ako v sebe uzatvorený 

a zo seba pochopiteľný systém. Ak sa oprieme o Cassirerovo uvažovanie, tak sa 
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pri bližšom pohľade táto teória ukazuje ako nie iba empirické potvrdenie 

skutočnosti o faktických historických zdrojoch mýtu, ale ako druh apriórneho 

tvrdenia, že mýty musia mať astrálny pôvod. 

Naši ďalekí predkovia verili v sily a energie tvoriace vesmíry. Verili  

v množstvo a rozmanitosť v aktoch tvorenia. Tieto sily a energie nazývali Vyššími 

Bohmi. Vychádzali z dualizmu stavby sveta. Tak ako verili, že jestvujú svetlé 

svety, kde sa zrodili nové formy života, verili tiež že existujú svety tmy, kde 

pokračuje existencia prastarých foriem života. V slovanskej mytológii jestvuje 

dobro jestvuje zlo, existuje mužský začiatok a existuje ženský začiatok, jestvuje 

praenergia (pramatéria) a tiež množstvo štruktúr a foriem stavby sveta.  

Protichodnosť v celku nechala Bodnárová naplno rozvinúť i v opise dvora 

fary: Vidno kus dvora a ovocného sadu. Všade plno hydiny. Medzi sliepkami  

a kačkami si vykračujú dva pávy. Pri nich sa naraz objaví Dean Martin a posiela 

zasnívanej farárovej žene, unudenej zo žiačkinej hry, vzrušujúce bozky.“ 

(Bodnárová, 2005, s. 13). Prítomnosť pávov sa tu spája so ženským nespútaným 

svetom, naproti čomu stoja kačky a sliepky, reprezentujúce účelovosť spojenú 

s mužským svetom. Zaujímavé je tiež meno, ktorým Bodnárová označila ženu – 

Božena. V mene Božena je zahrnuté slovo „Boh“ i slovo „žena“, čo v súvislosti 

s tým, že nositeľkou tohto mena je žena farára, nesprávajúca sa však podľa 

očakávaného vzorca správania, len umocňuje napätie, ktorý text v čitateľovi 

vyvoláva. Je to napätie vonkajšieho a vnútorného sveta ženy. 

Napriek tomu, že mužské a ženské je prežívané rozdielne, táto rozdielnosť 

prežívania dospieva k jednote, k spoločnému celku, a tým je v tomto prípade snaha 

o dobro vlastného dieťaťa. „Dom dievčatka. Deň. Pri stole sedí dievčatko, jej matka 

a otec – mäsiar. Žena a muž hlasno sŕkajú polievku. Dievčatko zrazu vytreští oči. 

Vedľa otca vidí ducha starého mandolinistu, ktorý na ňu robí grimasy. Po chvíli 

dieťaťu spadne hlava do taniera. Matka v panike kričí a pomáha dcérke: MATKA: 

Preboha! Ešte sa nám zadusí v polievke! Rob niečo! Preboha! (Utiera dievčatku tvár 

a zberá jej rezance z vlasov. Dievčatko pod poloprivretými viečkami prevracia 

buľvami očí a zrýchlene dýcha.) OTEC: (buchne päsťou do stola). Len mi nepovedz, 

že zas odpadla preto, lebo videla ducha! (Dievčatko pomaly prichádza k vedomiu.) 

MATKA: No...no...moja malá... no tak... (Plieska dieťa zľahka po lícach.) Už ma 

vidíš? Vieš kto som? DIEVČATKO: Čo to tu píska? MATKA: Čo by tu pískalo? Nič 

tu nepíska. OTEC: Povedz, zasa si videla to? DIEVČATKO: (prikývne): Ale dneska 
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to nebol dedo. Vedľa teba si sadol starý pán Kmeť. MATKA Ten? Čo zomrel 

predvčerom? Dnes ho mali pochovať. Čo tu chcel? Vravel ti dačo? DIEVČATKO: 

(krčí plecami): Že... že magické ženy sa zobúdzajú naraz. Po dlhom spánku vyletia 

z kukly krásne motýle. MATKA: To je všetko, čo to povedal? DIEVČATKO: Nie. 

Potom sa začal triasť a blednúť a povedal... že vojde do môjho tela, aby mohol hrať 

na mandolíne. OTEC: Doboha! Nevravel som?! To všetko tá mandolína! Dievča 

bude mäsiarka, keď vyrastie! Načo je jej mandolína?! Hudba! Taká somarina! Len čo 

pomotá ľuďom hlavy. Ako farárovej žene. Čo má s ňou náš pán farár starostí! 

MATKA: Čuš! Ešte je slabá, nevidíš? OTEC: Tak aby ste vedeli! Obe! Ešte raz tu 

uvidí ducha a ja tú mandolínu rozsekám. Rozsekám a rozdupem! (Vyskočí a dupe po 

kuchyni.) (BODNÁROVÁ 2005, s.17–19). 

I v ďalšom texte Bodnárovej Insomnie Nočná samovrava je výrazne prítomné 

spojenie noci so ženskou hrdinkou. Z retrospektívneho monológu protagonistky 

príbehu sa percipient dozvedá o ženskej osamelosti, ktorú hrdinka prežíva počas 

rokov strávených so starou a chorou matkou. „Toto je príbeh ženy, ktorá sa brodí 

kalužou noci, chrbticou predmestia. Sem-tam zahrkocú vlaky. Občas čudne písknu 

vtáci. Drozdy alebo kuviky. To žena nerozozná. V stromoch zazrie kostlivcov. 

Podávajú jej čierne kvety. Vzápätí ich spáli mesiac. Žena kráča betónovými 

cestičkami alebo trávnikmi. Sú poddajné a mdlé. Podobné telám opilcov. Žena 

rozpráva svoj príbeh s pomlkami. Polohlasne alebo mlčky. To je jedno. Slová sú 

určené niekomu, kto nie je, pritom kráča s ňou“ (BODNÁROVÁ 2005, s. 48). 

Pozoruhodný je tiež motív nočného vtáka. Noc má v živote tejto postavy 

špecifické postavenie. Na rozdiel od väčšiny ľudí je pre ňu časom aktivity. Noc je 

tajomná až magická. Z noci sa rodí nový deň. V noci, na čistinkách zaliatych 

mesačným svitom v blízkosti vodných prameňov tancovali víly a keď sa do tohto 

tanca priplietol smrteľník, utancovali ho k smrti. Atribút „nočný“ dáva autorka 

podstatnému menu „vták“. Vták zasa symbolizuje voľnosť, pohyb nahor, k oblakom, 

z ktorých padajú kvapky všetko umývajúcej a očisťujúcej vody. „Vietor naraz 

priniesol kvapky dažďa. Sú drobné a ostré ako rozbité sklo. Pichajú ženinu tvár, ale 

jej to nevadí“ (Bodnárová, 2005, s. 57). Okrem vody je v texte podstatný i motív 

vetra. „V lese som sa bála, i keď fúkal vietor. Stromy sa rozhučali. Ktosi spieval 

a nebolo ho vidno. Vlastne celý zbor mužov chripel hlbokými hlasmi. „To je kozmický 

vietor. To spieva vesmír,“ vravel mi môj brat a vystrašil ma ešte viac...“ 

(BODNÁROVÁ 2005, s. 72).  
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V Slovano – Árijskej mytológii vystupuje ako božstvo vetrov Stribog. 

„Slované považovali vítr za dech boží, za božího posla. Větropán byl jmenován 

jako bratr Sluncepána a Měsícepána“ (ŠINDLÁŘOVÁ, RÚŽIČKA, 2003, s. 70). 

Veterné božstvo je v úzkom vzťahu so slnkom, vodou a počasím. Má tiež 

vzťah k dušiam mŕtvych. Môže byť božstvom dobrým, rovnako tak, ako božstvom 

zlým. Na svojich cestách prejde celým svetom, preto je mu pripisovaná 

vševedúcnosť. S ohľadom na túto vševedúcnosť bolo preto často žiadané o veštby. 

Pripisuje sa mu tiež vplyv na zemskú úrodu. Má veľkú moc, silu a vplyv. 
Meluzína bola ženou Vetra. Naši predkovia si ju predstavovali ako bielu pani, 

ktorá mala rozpustené vlasy. Slovania verili, že keď vietor skučí, Meluzina plače. 

S touto bohyňou je spojený spev.  

Tak ako je doložené v mnohých rozprávkach, vietor môže byť nositeľom 

šťastia, ale aj nešťastia. „Slované si duši představovali jako dech, vanutí.“ 

(ŠINDLÁŘOVÁ, RÚŽIČKA, 2003, s. 72). 

Jana Bodnárová v Nočnej samovrave skutočne nenecháva percipienta, po 

opise „kozmického vetra“, na nešťastie dlho čakať: „Tri roky sa neozval. Zmizol. 

Čosi ho zhltlo ako kameň hodený do tejto rieky. Vyhlásili ho za mŕtveho. Úrady 

a tak...“ (BODNÁROVÁ 2005, s. 73). 

V poslednom z troch textov Insomnie, nazvaným Popríbehy, akoby autorka 

zavŕšila „svoju súkromnú mytológiu“. Tento pojem sme použili zámerne a vidíme 

v ňom paralelu s termínom „individuálna mytológia“, ktorý sa po prvý krát objavil 

v odbornej umeleckej literatúre v 70. rokoch a použila ho nemecká historička 

umenia Karin Thomasová vo svojich Dejinách výtvarných štýlov 20. storočia. 

Karin Thomasová charakterizovala pojem individuálnej mytológie ako nový smer, 

ktorý proti potrebe objektivity, stavia potrebu a prihlásenie sa k subjektivite. 

Individuálna mytológia manifestuje nanovo prežívané a skúšané vedomie 

individuality v rámci spoločnosti. Pre diela patriace k individuálnym mytológiám 

je príznačné, že nemajú spoločné typologické znaky, ani identickú formálnu, či 

obsahovú štruktúru, ale svojím spôsobom vyjadrenia zintenzívňujú autorský 

výraz. Umelci sa orientujú na vlastné podvedomie, mytologické predstavy, 

subjektívne prežívanie, ale i tradičné mytologické príbehy. Výsledkom tohto 

prežívania je vznik nových mytologických znakov a symbolov. Povedané slovami 

K. Thomasovej: „Toto retrospektívne triedenie minulej skutočnosti nechce byť 

chápané ako útek od prítomnosti, lež chce, aby sme ho chápali ako hľadanie 



 521 

skrytých súvislostí, ktoré v hektickosti našej doby možno použiť ako vzorec 

sebanachádzania“ (THOMASOVÁ. Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia, s. 285). 

„Niekedy mám pocit, že útržky príbehov žien tvoria jednu nehmotnú praženu. 

Veľké zrkadlo pre rozbité zrkadielka. Možno niet generácií. Je len náhodné 

rozmetanie žien v čase a priestore. Rovnakosť v rôznosti“ (Bodnárová, 2005,  

s. 106)... „re č obrazov je staršia ako reč abstraktných pojmov. Vyvolávači 

hermetických obrazov sa túžia vrátiť do kolísky pračasu. Pred narodením si v nej 

každý narkoticky pospí – v tom bruchu vesmírnej ženy“ (BODNÁROVÁ 2005,  

s. 110). Autorka dokonca hovorí o akejsi „archaickej pamäti: „ Medzi mojím 

podvedomím a vonkajším svetom sa nedá viesť rez skalpelom“ (BODNÁROVÁ, 

2005, s. 128). 

Na základe povedaného, môžeme konštatovať, že Jana Bodnárová modeluje vo 

svojich prozaických textoch mužsko-ženský svet na základe koncepcie duality, 

využívajúc (či už vedome, alebo nevedome) mýtus, ktorý stojí v centre jej 

„súkromnej, alebo individuálnej mytológie. Autorkin záujem je sústredený na ženu 

odetú v ľahkých, priesvitných šatách s rozviatymi vlasmi, v ktorej je ukrytá krása 

a éterickosť, jedinečnosť a citlivosť, no na druhej strane i mužská sila. Táto sila sa 

naplno odkrýva v partnerských zväzkoch, kde sa žena prejavuje ako tá aktívnejšia 

a inšpirujúcejšia. Každá z jej hrdiniek v sebe nesie „praženu“ – bohyňu, v ktorej sa 

spája ako ženské, tak aj mužské v jednotu. Špecifický typ hrdinky je schopný užšieho 

prepojenia s nadprirodzenými silami a javmi, ku ktorému dochádza najmä v noci za 

svitu mesiaca. Mesiac súvisí tiež s premenami ženskej hrdinky od zrodu, cez zrelosť 

až po starobu. Podobnú funkciu plní v Bodnárovej prózach aj zrkadlo, v ktorom sa 

zrkadlí detstvo, mladosť, staroba, ale i ženská „božskosť“ v súvislosti s jej očistou, 

sebaakceptáciou a znovuzrodením. „Zrkadlo je sebaakceptácia. Žila som v dome bez 

zrkadiel, pretože som nebola schopná prijať samu seba. Zrkadlo bol nepriateľ. Ale 

ono by malo byť priateľ... Či už je očami, ktoré vidia realitu, alebo očami, ktoré vidia 

imaginárny svet, nikto mi nemôže zakázať, aby som videla to, čo som, a nie to, čím by 

som chcela byť“ (BODNÁROVÁ 2005, s. 122). K nájdeniu svojej identity pomáhajú 

Bodnárovej hrdinkám symboly prítomné vo všetkých autorkiných prozaických 

textoch, ako napr. spomínaný motív zrkadla, ale i motív vodnej hladiny, cesty, vtáka 

a v neposlednom rade prahmoty, prazákladu i pračasopriestoru spojeného v mýtus, 

v ktorom je mužské a ženské spojené v celok. 

Slovanská mytológia je postavená na protiklade dobra a zla. Podstata 
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Slovansko-Árijského chápania sveta je v tom, že Bohovia sú jediní len vo svojom 

budovateľskom tvorení, ale sú mnohopočetní, lebo sily a energie, ktoré zosobňujú 

sú rozličné, hoci ich tvorivé určenia sa líšia.  

Jana Bodnárová sprevádza čitateľa svojich próz po svete, v ktorom sa 

stretáva skutočné so snovým, reálne s ireálnym, statické s pohyblivým a najmä 

mužské so ženským, bez prítomnosti zákonitostí času a priestoru. Pri stvárňovaní 

mužsko-ženského sveta autorka využíva duálnu koncepciu „vyšších síl“ rovnako, 

ako ju využíva slovanská mytológia. V centre textov Jany Bodnárovej stojí žena, 

svojím zjavom pripomínajúca éterickú bytosť. Takmer identickú ženskú postavu 

starí Slovania v svojich mytologických príbehoch nazvali vílou, či rusalkou. 

V Bodnárovej hrdinkách, rovnako ako v slovanských vílach, sa okrem krásy, 

citlivosti a éterickosti, ukrýva aj sila, rozhodnosť, ba i časť krutosti z mužských 

božstiev resp. z mužského princípu. 

Jana Bodnárová v svojich prozaických textoch vo všeobecnosti vytvára typ 

hrdinky, ktorá sa vo zväzku s mužmi prejavuje ako tá silnejšia, aktívnejšia. Jej 

partner nemá dostatok síl na konfrontáciu so skutočnosťou, a preto sa o ňu opiera, 

keďže sám sa svojmu osudu nedokáže postaviť. Vo väčšine autorkiných próz, tak 

dochádza k akejsi výmene tradičných rodových rolí, pričom mužské a ženské sa 

spája v jeden celok. Tento celok je potom cez feminínne schopné komunikácie 

s nadprirodzenými silami. Žena hovorí s nadprirodzenými silami a javmi, 

potrebuje s niekým, či s niečím splynúť. Bodnárovej hrdinky sa preto často 

pohybujú na akomsi rozhraní svetov, ktoré reprezentujú jednotlivé protipóly – 

svetlo a tma, mesiac a slnko – pričom tieto svety nepodliehajú zákonitostiam časo-

priestoru. Vo vnútri Bodnárovej hrdiniek prebieha akási „súkromná Veľká Assa“, 

ktorou sa v slovanskej mytológii označuje Veľká vojna medzi silami Svetov 

Svetla a silami Svetov Tmy. Ženské hrdinky sa tak konfrontujú s najhlbšie ukrytou 

vrstvou vlastného ja, čím vytvárajú špecifické spojenie medzi prítomnosťou 

a minulosťou v podobe akéhosi pramýtu. 

Summary 

Jana Bodnárová accompanies a reader of her prose through the world in which real meets 
dreamy, static meets movable, real meets unreal and especially masculine meets feminine 
without the presence of causations of time and space. The author uses dual conception of 
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„higher powers“ the same as Slavonic mythology uses it at description of masculine-feminine 
world. In the centre of Jana Bodnárová texts is a woman who reminds ethereal being. She is 
dressed in the light airy sheer dress with wind-swept hair. In mythological stories old Slavonians 
called nearly identical feminine character fairy or nymph. In Bodnárova´s literary heroines, the 
same as in Slavonic fairies, is hidden beauty, sensitivity, ethereality as well as power, 
decisiveness as well as cruelty from masculine godheads respectively from masculine principle. 

In her prosaic texts Jana Bodnárová creates a type of heroine who in the bonds with men 
manifests as stronger and more active. Her partner does not have enough powers for 
confrontation with reality that is why he relies on her. He is not able to fight against his destiny. 
In the most of author´s prose comes to an exchange of traditional generic roles and masculine is 
connected with feminine and forms one whole. This whole is able to communicate with 
supernatural powers. A woman talks to supernatural powers and phenomenons, she needs to 
merge with somebody or something. Athor´s heroines often move on the interface of the worlds 
which represent antipoles – light and darkness, moon and sun. They do not underlie to time and 
space patterns. Inside her heroines runs so called „ private Great Assa“. In Slavonic mythology 
it means Great War between powers of the World of Light and the World of Darkness. Feminine 
heroines are confronted with their deepest hidden ego. They create specific connection between 
presence and past in the image of an archaic myth. 
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Czesław Miłosz „Moja podróż po Czechach” – 
hermeneutyczna interpretacji wiersza 

Marek Bernacki  

Czesław Miłosz „My Journey through Bohemia”  
– Hermeneutic Interpretation of the Poem 

 
Abstract: The subject of concern is the analysis of My journey through Bohemia, a youthful 
poem written by Czesław Miłosz, the future Nobel Prize winner, in the 30s. The author tries  
a hermeneutic interpretation, calling to mind all the circumstances of Miłosz's visit in Czech 
(July 1931) as well as his opinions concerning that event (essays and his correspondence with 
Iwaszkiewicz). Invoking Michał Januszkiewicz's method of transactional inerpretation, H.G. 
Gadamer and U. Eco's views (intentio operis), Bernacki proves that there are characteristic 
features of Miłosz's later poetic works in his youthful, ”Czech” creation – mosaic composition 
and sensual (erotic) perception of the world. 

 
Key words: Bohemia in C. Miłosz’s early poetry –– hermeneutic of literature: M. Heidegger, 
H.G. Gadamer, A. Wierciński, M. Januszkiewicz. 
 
Contact: University of Bielsko-Biała, Faculty of Humanities and Social Science, Department of 
Polish Literature and Culture; e-mail: marek@bernacki.ath.bielsko.pl 
 

Przyjaciołom Czechom 

 

Latem 1931 r. dwudziestoletni wówczas Czesław Miłosz, student prawa 

Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie i początkujący poeta, wybrał się  

w wakacyjną podróż po zachodniej Europie1. Świadectwem tej wyprawy, 

                                           
1 Podróż rozpoczęła się w czerwcu a zakończyła w sierpniu 1931 r. Kompanami Czesława 
Miłosza byli koledzy z wileńskiego uniwersytetu: Stefan Jędrychowski i Stefan Zagórski – 
przyp. M.B. W Rodzinnej Europie przyszły noblista napisał: „Działo się to w roku 1931. Było 
nas trzech i mieliśmy razem sześćdziesiąt lat” (MIŁOSZ, Cz. Podróż na Zachód, s. 173.  
W innym miejscu Miłosz dokonuje zabawnej prezentacji całej trójki: „Reprezentowaliśmy trzy 
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określonej w liście do Jarosława Iwaszkiewicza z 12 września 1931 r. jako 

„wojaż, który po prostu był włóczęgą i trampowaniem się” 2, jest wiersz Moja 

podróż po Czechach. Utwór ten przez wiele lat nie był znany miłośnikom poezji 

noblisty. Miłosz nie umieścił go w żadnym z peerelowskich ani emigracyjnych 

wyborów wierszy; ukazał się on dopiero w serii Dzieła zebrane Czesława 

Miłosza, Wiersze tom 13 oraz w pośmiertnej edycji Wierszy wszystkich. 

 
Ach, ten poranek był optymistyczny 
jak łza koniaku, albo lekki poród. 
Z Pragi, w uśmiechach akacji żywicznych 
podróżowałem wśród trzasku buforów. 
 
Wełtawa szumiąc za mostów spiętrzeniem 
pod wapieniami prycha biało-sina 
i czułem w ustach leciutkie wzruszenie 
ja, amalgamat Żyda i Litwina. 
 
Tu nie dosięgną hitlerowskie pęta, 
daleko Polska, gdzie też czasem biją. 
O laime mano, szczęście delikwenta! 
(jednak pogodnie wspominałem i ją). 
 
Tak uniesiony vlakiem blyskavicznym 
dym zobaczyłem. Stoi miasto Plzeń. 
A pod tym miastem kopią robotnicy 
rów dla szwadronu wypiętego w cień4. 

 

                                           
gatunki humoru: kostyczny, suchy Robespierre’a, ironiczno-dobrotliwy Słonia i mój, hałaśliwy” 
(tamże, s. 173). 
2 Zob. Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz. Portret podwójny. Wykonany z listów, wierszy, 
zapisków intymnych, wywiadów i publikacji, s. 42. 
3 Zob. MIŁOSZ, CZ. Moja podróż po Czechach, s. 54. Z przypisu do wiersza dowiedzieć się 
można, że wiersz ten został ogłoszony pod pseudonimem Aron Pirmas (litew. pirmas – 
pierwszy). Postać tę wymyślili dwaj żagaryści: Czesław Miłosz i Teodor Bujnicki; omyłkowo 
przez wiele lat utwór był przypisywany Teodorowi Bujnickiemu, a kwestię jego autorstwa 
ostatecznie wyjaśnił noblista w Abecadle Miłosza (zob. tamże, s. 252). 
4 MIŁOSZ, CZ. Moja podróż po Czechach, s. 48. 
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Kontekst, w jakim doszło do napisania tego wiersza, a który warto poznać 

przed interpretacją tekstu, przedstawia dość szczegółowo Andrzej Franaszek  

w Biografii Miłosza: 
„Ostatecznie ktoś musiał podsunąć im pomysł dotarcia do Czechosłowacji i kupienia tam 

taniej używanej łódki. I tak, na początku lipca kostyczny Robespierre (ps. Stefana 
Jędrychowskiego – przyp. M.B.), dobrotliwy Słoń, czyli Zagórski, i hałaśliwy Jajo wyruszyli  
w drogę. […] Z Wilna pojechali najprawdopodobniej pociągiem do Warszawy, by tam znaleźć 
połączenie do Pragi. Nie śpieszyło się im jednak i czas jakiś spędzili <na maleńkiej stacji Česká 
Třebová – tamże poznawanie okolic i wielka przyjaźń z panami Kubičkiem i Dušką  
z Litomyśla>. Młodzi Polacy byli zdumieni schludnością i dostatkiem małych czeskich 
miasteczek, jeszcze zaś większym kontrastem z sennością i zapyziałością Wilna była Praga: 
odurzyła nas swoim powietrzem jak z pianki, pełnym śmiechów i muzyki, winiarniami  
w wąskich uliczkach koło Hradczan, tłumem w trampkach Baty, który wędrował w niedzielę za 
miasto> (Rodzinna Europa, s. 175) 

Podczas gdy koledzy wędrują pieszo przez Alpy Bawarskie, Miłosz samotnie spędza 
kilkanaście dni w Czechach. Kupuje kanadyjkę i wysyła ją pociągiem do Lindau nad Jeziorem 
Bodeńskim, zaś włócząc się po Pradze, w jej <atmosferze szalenie erotycznej> (Czesława 
Miłosza autoportret przekorny…, s. 288) cierpi udręki dziecięco jeszcze wyglądającego 
chłopca, zmagającego się z nieśmiałością, nie tylko nie potrafiącego nawiązać flirtu, ale także 
muszącego opanować strach przed pójściem po raz pierwszy do wagonu restauracyjnego, zaś 
wśród obcych domów szukającego nie hotelu, lecz lasu, by tam zrobić sobie posłanie pod 
drzewem. Z pociągu do Bawarii wysiada w Pilźnie i idzie polnymi drogami, żywiąc się kiełbasą 
i chlebem, na które zarabia w czasie żniw na farmach. Mija granicę i dociera wreszcie do 
Lindau, gdzie odnajduje przyjaciół. Odebraną ze stacji kanadyjkę, mimo ulewnego deszczu, 
spuszczają na burzliwe wody Jeziora Bodeńskiego, późnym wieczorem udaje im się przybić do 
nabrzeża w Konstancji”5.  

Czytany z perspektywy osiemdziesięciu lat, jakie upłynęły od opisanych 

powyżej wydarzeń, młodzieńczy utwór Miłosza jawić się może w pierwszej chwili 

jako wiersz-wprawka, literacka impresja, do której sam autor nie przywiązywał zbyt 

wielkiej wagi. Mimo to, tekst warto poddać głębszej analizie. Stanowi on bowiem 

zapowiedź tego, co w warsztacie wileńskiego poety w miarę upływu czasu wysunie 

się na plan pierwszy, decydując o niepowtarzalności jego poetyckiego idiolektu. 

Pamiętając o ewolucji metody hermeneutycznej, którą Umberto Eco ujmuje 

poprzez trzy paradygmatyczne strategie: intentio auctoris (tradycyjna egzegeza 

biblijna), intentio operis (hermeneutyka późnego Diltheya, Gadamera i Ricouera) 

                                           
5 FRANASZEK, A. Jajo, [w:] tegoż, Miłosz. Biografia, s. 115–116. 
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oraz intentio lectoris (postnietzcheańska hermeneutyka radykalna Rorty’ego, 

Fisha czy Caputo)6, w moich dalszych rozważaniach dotyczących młodzieńczego 

wiersza Czesława Miłosza opowiadam się za modelem drugim, czyli za 

hermeneutyką dialogiczną. Zgodnie z koncepcją „fuzji horyzontów” H.G. 

Gadamera, dokonującej się w przestrzeni tekstu między dawnym i nowym 

rozumieniem odnawianym przez osadzonego we współczesności interpretatora na 

gruncie ewoluującej tradycji, chciałbym odwołać się ponadto do koncepcji 

interpretacji transakcyjnej zaproponowanej przez polskiego badacza Michała 

Januszkiewicza, dla którego „tekst (literacki) nie jest już po prostu i tylko 

przedmiotem poznania, ale jawi się jako obszar kultury i tradycji, z którą podjąć 

należy dialog, mający na celu negocjowanie sensu”7. Jak pisze Januszkiewicz: 
„Przez interpretację transakcyjną rozumiem doświadczenie nierozerwalnej więzi 

pomiędzy tekstem literackim a (jego) interpretacją, więzi, która polega na wzajemnym 
oddziaływaniu. Z jednej strony tekst literacki zyskuje sens dzięki interpretacji; z drugiej: tekst 
interpretowany przekształca interpretację (nawet interpretatora). Mówiąc inaczej: tekst 
interpretowany sam w pewnym sensie okazuje się interpretacją własnej interpretacji. Pojęcie 
interpretacji transakcyjnej zakłada to, że w zdarzeniu i zderzeniu tekstu literackiego  
i interpretacji ulegają one przemianie. Dzieło objawia swą niestabilną tożsamość, „ruchomy” 
sens. Interpretacja natomiast okazuje się nie gotowym i obiektywnym „pochwyceniem” czy 
zawłaszczeniem tekstu, lecz raczej tym, co dynamiczne, zgodnie z przekonaniem Gadamera, że 
rozumienie to zawsze możliwość „rozumienia inaczej”8. 

W rozumieniu Januszkiewicza (notabene, ucznia prof. Andrzeja 

Wiercińskiego, przewodniczącego The International Institute for Hermeneutics, 

wykładającego w Niemczech i Kanadzie) hermeneutyka tekstu jawi się jako 

dynamiczny proces dialogowania, w którym interpretator wczytuje w tekst 

własne przed-rozumienie, swój horyzont interpretacyjny, ale jednocześnie 

wczytuje się uważnie w horyzont symboliczno-metaforyczny tekstu, z którym 

prowadzi rozmowę. Z tego dialogu rodzi się nowa jakość: współmówienie będące 

owocem poznania hermeneutycznego. Dodajmy, że poglądy Januszkiewicza 

zbieżne są w tym miejscu z wykładnią H.G. Gadamera, dla którego:  

                                           
6 Zob. JANUSZKIEWICZ, M. W-koło hermeneutyki literackiej, s. 15 (Januszkiewicz powołuje 
się na książkę U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, 1996 – M.B.).  
7 Zob. JANUSZKIEWICZ, M. Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej, [w:] 
tegoż, Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, s. 145–146. 
8 Tamże, s. 146. 
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„(…) interpretacja zaczyna się tam, gdzie pojawia się atapon: sytuacja, w której 
interpretator doświadcza tego, co nie mieści się w sferze przedrozumień, a przeto okazuje się 
zrazu niezrozumiałe, nieznane, nieoczekiwane. Interpretacja staje się przeto ruchem, który 
polega na dynamice wywłaszczania i zawłaszczania, nieustannego kwestionowania własnych 
uprzedzeń interpretatora za sprawą tekstu, ale i wczytywania w tekst horyzontu 
interpretacyjnego, który wyznaczać może jego rozumienie. Owo dialogiczne spotkanie tekstu  
i interpretacji wiedzie więc nieuchronnie do wzajemnej przemiany obu. Rozmowa bowiem, jak 
powiada Gadamer, „całkowicie przekształca oba poglądy”” 9. 

Mając na uwadze przywołane założenia teoretyczne, rozpoczynam 

hermeneutyczną rozmowę z wierszem Miłosza, chcąc wydobyć z niego jakiś 

znaczący sens. Nieco staroświecki, pompatyczny tytuł utworu „Moja podróż po 

Czechach” sugeruje stylizację na gatunek literacki, jakim był, znany w literaturze 

europejskiej XVIII i XIX wieku, rozpowszechniony także w piśmiennictwie 

polskim, dziennik podróży10. Jednak klimat wiersza oraz sposób konstruowania 

przez Miłosza wypowiedzi literackiej jest zdecydowanie nowoczesny – 

awangardowy, a momentami futurystyczny.  

Przyjrzyjmy się warstwie faktograficznej utworu. Już pobieżna lektura 

wiersza pozwala wychwycić aluzję do dwóch wydarzeń, które znajdują 

potwierdzenie w innych tekstach Miłosza z tego okresu (lub do tego okresu 

nawiązujących). Są to: podróż pociągiem z Pragi do bawarskiego Lindau11 oraz 

krótki pobyt w Pilźnie, mieście położonym w północnej części Czech niedaleko 

granicy z Niemcami12. Tematyka wiersza nie sprowadza się jednak wyłącznie do 

                                           
9 Zob. M. Januszkiewicz, Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej, [w:] tegoż, 
Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań 2012, s. 152. 
10 „Dziennik podróży (ang. travel diary, fr. journal de voyage…) stanowi relację z podróży 
ogłaszaną jako osobne dzieło, spisywaną z dnia na dzień. Jest to jednak częściej wypowiedź 
literacka niż reporterska narracja, bowiem opisom oglądanych miejsc towarzyszą refleksje na 
temat kultury, sztuki, czy też osobiste dygresje piszącego, który odbywa podróż nie tylko  
w przestrzeni, ale i podróż w wymiarze duchowym (np. Dziennik Montaigne’a z podróży do 
Włoch)”, cyt. za: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-
Makowskiej, Kraków 2006, s. 192. 
11 W bawarskim Lindau nad Jeziorem Bodeńskim rozpoczęła się wyprawa wodna trójki przyjaciół. 
Zakupiony przez Miłosza kajak (kanadyjka) dojechał tam pociągiem z Pragi, natomiast Czesław 
wysiadł wcześniej, w Pilźnie, i dotarł do Lindau po kilku dniach (zob. przypis nr 9). 
12 W liście do Jarosława Iwaszkiewicza z 12.09.1931 r. Miłosz napisał: „Zwiedzałem po drodze 
okolice Pilzna, zawierałem znajomości z chłopami. Czechosłowacja podobała mi się i czułem 
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opisu młodzieńczej eskapady. Odnajdujemy w nim co najmniej dwie aluzje do 

spraw osobistych. Kiedy w drugiej zwrotce podmiot liryczny mówi: „i czułem  

w ustach leciutkie wzruszenie / ja, amalgamat Żyda i Litwina”, chodzi mu 

zapewne o dwie rzeczy – o nawiązanie do uniwersalnego motywu Żyda 

wiecznego tułacza, ale także o dywagacje na temat rodzinnej genealogii13. Ostatni 

wiersz trzeciej zwrotki, zapisany jako zdanie ujęte w nawias: („jednak pogodnie 

wspominałem i ją”), potraktować można z kolei jako literacką zabawę (niezbyt 

udaną próbę zastosowania tuwimowskiego rymu do słowa „biją” z wersu drugiego 

tej samej zwrotki), ale też jako zawoalowaną aluzję do… No właśnie, czy do 

Polski „gdzie też czasem biją” (w domyśle: gdzie dochodzi do antysemickich burd)?, 

czy może raczej do jakiejś przygodnej kochanki, którą poznał 20-letni trubadur 

podczas kilkudniowego pobytu w Pradze? Potwierdzeniem erotycznego tropu 

interpretacyjnego byłoby owe „szczęście delikwenta”, a więc kogoś, kto – według 

definicji słownikowej – dopuścił się przewinienia i czuje się winowajcą14. 

Wzmocnione na dodatek litewskim frazeologizmem „laime mano” (czyli „moje 

szczęście”), kryjące ową, nie wymienioną z imienia i nazwiska, dziewczynę. 

Uzasadnieniem takiej wersji niech będzie inna wypowiedź Miłosza, odnosząca się do 

„szalenie erotycznej atmosfery” Pragi, której uroków doświadczył w lipcu 1931 roku: 
„W ogrodach Pragi doznawałem znajomego głodu. Uczucie to można porównać tylko do 

fizycznego głodu, z tą różnicą, że jest nie do nasycenia. Żwir alej skrzypiał pod moimi stopami, 
mijałem całujące się pary, muzykę, szepty w zieleni, festyn gorącej, obejmującej się, czepiającej 
się siebie ludzkości, wyłączony z niej, a jednocześnie tak chciwy, że gotów byłem ją całą 

                                           
się tu dziwnie swojsko. Może dzięki temu, że porozumieć się wszędzie mogłem polsko-rusko-
czeskim dialektem, no i pewną rolę odegrała sympatia Czechów dla turystów i ich sakiewki” 
(zob. Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, Portret podwójny…, dz. cyt., s. 42). 
13 Daleki krewny Czesława Oskar Władysław de Lubicz Miłosz, pochodzący z tzw. drujskiej 
linii rodu Miłoszów, był po ojcu Litwinem, po matce zaś Żydem. Czesława i Oskara łączyła 
zażyła przyjaźń. Piszę o tym w tekście: Czeladnik i mistrz. (Cz. Miłosza spotkania z Oskarem  
W. Miłoszem), „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2(8). 
14 To nawiązanie do tzw. skrupulatnego sumienia, które Miłosz posiadał od urodzenia,  
a ugruntował w sobie dzięki lekcjom religii prowadzonym w wileńskim gimnazjum przez ks. 
Leopolda Chomskiego. W Zaczynając od moich ulic Miłosz pisał: „moja tylko natura, mój tylko 
charakter zawiniły, dolegliwość nazywana w teologii moralnej <sumieniem skrupulatnym>, a także 
skłonność do delectatio morosa, czyli do ponurego zamyślenia nad misą własnych grzechów…” 
(cyt. za: FRANASZEK, A. Diabelska huśtawka, [w:] Miłosz. Biografia, dz. cyt., s. 151).  
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pożreć. Gdybym siedział na ławce ze swoją dziewczyną, przynależałbym do nich, ale 
oszukiwałbym tylko głód. W samotność wpychała mnie moja nieśmiałość, ale nie tylko. Moja 
żądza erotyczna sięgała dalej niż jakikolwiek obiekt, panseksualizm obejmował świat, i nie 
mogąc być bóstwem albo olbrzymem, który świat wchłania, smakuje językiem, gryzie, mogłem 
brać go w uścisk tylko oczami”15. 

Formalna warstwa tekstu na pierwszy rzut oka zbliża młodzieńczy wiersz 

Miłosza (odnotujmy: napisany regularnym 11-zgłoskowcem, z konsekwentnie 

przestrzeganym od początku do końca układem rymów krzyżowych: abab) do 

modelu tekstów popularnych, wręcz skamandryckich, stosunkowo łatwych  

w odbiorze, melodyjnych i emitujących pogodną aurę. Jednocześnie dostrzec w 

nim można stylizację na poetykę awangardową, czego wyrazem jest peiperowska  

z ducha metafora „optymistycznego poranku” śmiało porównywanego następnie, 

na zasadzie dalekich asocjacji, z „łzą koniaku” i „lekkim porodem”16. 

Awangardowej proweniencji jest niewątpliwie optymistyczne upojenie się 

ruchem, a także, nieukrywana przez bohatera wiersza, fascynacja 

technologicznymi udogodnieniami widoczna w bezpośrednim wyznaniu: 

„podróżowałem wśród trzasku buforów” i wyrażona przy użyciu oryginalnych 

synekdoch („mostów spiętrzenie”, „dym zobaczyłem”). Futurystyczne wyróżniki 

wiersza to emocjonalne nacechowanie wypowiedzi (notabene, przypominające 

nastrój znanego utworu Bruno Jasieńskiego But w butonierce), które podkreślają 

wykrzyknienia w funkcji ekspresywnej: „ach” inicjujące wiersz oraz, wspomniane 

już „O laime mano, szczęście delikwenta!”; a ponadto: wprowadzony przez poetę 

volapük, mieszanina słowna, na którą składają się wyrazy polskie, litewskie  

i czeskie („vlak blyskaviczny”17) i poetycki kalambur zastosowany w kończącym 

wiersz epitecie: „szwadron wypięty w cień” (po przestawce: „szwadron wycięty 
w pień”), przywodzący na myśl dokonania powojennej poezji lingwistycznej18.  

Mimo dostrzeżonych intertekstualnych powinowactw z poezją skamandrycką, 

awangardową i futurystyczną, które to nurty stanowiły w tamtym czasie naturalny 

                                           
15 MIŁOSZ, CZ. Podróż na Zachód…, dz. cyt., s. 175. 
16 Notabene, to drugie porównanie jest zdecydowanie mniej udane…  
17 Czyli „pociąg pośpieszny”, ale po czesku taki pociąg nzywa się rychlik… (do tego dodać 
należy oryginalną, czeską pisownię miasta Pilzno – czeski Plzeń). 
18 Jak choćby słynny wiersz Tymoteusza Karpowicza o wieloznacznym tytule Rozkład jazdy – 
przyp. M.B. 
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punkt odniesienia dla młodego Miłosza 19, w analizowanym wierszu na szczególną 

uwagę zasługuje coś innego. Po pierwsze – skłonność do budowania przez autora 

polifonicznej wypowiedzi, skonstruowanej nie jako jednolita „narracja” o ciągu 

przyczynowo-skutkowym, ale raczej jako mozaikowy kolaż poetyckich impresji 

będących zapisem wielu różnych doświadczeń, powiązanych ze sobą scalającą 

świadomością podmiotu wiersza. Po drugie – uwidocznione w warstwie stylistycznej 

tekstu niezwykle zmysłowe postrzeganie dookolnej rzeczywistości, pochłanianej 

przez podmiot wiersza za pomocą niemal wszystkich receptorów: wzroku („dym 

zobaczyłem”), smaku („łza koniaku”), powonienia („akacje żywiczne”) oraz słuchu 

(„trzask buforów”, „Wełtawa szumiąc […] pod wapieniami prycha biało-sina”). 

Co więcej, młody Miłosz w oryginalny sposób konstruuje śmiałe synestezje, łącząc 

różne doznania zmysłowe z przeżyciami wewnętrznymi, czego najlepszym 

przykładem jest zdanie „czułem w ustach leciutkie wzruszenie”. 

Powróćmy raz jeszcze do warstwy tematycznej analizowanego tekstu. Należy 

podkreślić, że faktografia jest stosunkowo uboga, gdyż z dwutygodniowego pobytu 

w Czechosłowacji autor umieścił w wierszu zaledwie dwa wydarzenia: podróż 

pociągiem z Pragi do Niemiec oraz dojazd do Pilzna. W utworze nie ma żadnej 

wzmianki o innych istotnych etapach podróży po Czechach, które Miłosz opisał dość 

szczegółowo w późniejszych swoich wypowiedziach – o pobycie na stacyjce Česká 

Třebová, o wizycie w Litomyślu20, o tygodniowym zwiedzaniu Pragi21 oraz  

                                           
19 Ślad tych fascynacji widoczny jest w młodzieńczej korespondencji Miłosza z Iwaszkiewiczem 
– przyp. M.B. W 1934 r. Miłosz, pisząc relację z zakończonej w Wilnie Środy Literackiej, 
stwierdzał dobitnie: „jeżeli ktoś chce być poetą naprawdę współczesnym, to musi wyciągnąć 
konsekwencje ze swojej umiejętności technicznej, musi być majstrem od różnych technik, a nie 
trzymać się dogmatycznie jednej uznanej rzekomo za awangardową. Spośród tych różnych 
technik trzeba wynaleźć swoją własną” (cyt. za: FRANASZEK, A. Gwardia Lewiatana, [w:] 
Miłosz. Biografia, dz. cyt., s. 151). 
20 Warto przytoczyć dłuższy fragment poświęcony temu miastu, pochodzący z Rodzinnej 
Europy, gdyż zawiera on świadectwo nieukrywanego kompleksu niższości przybysza z Polski: 
„Pierwszym miasteczkiem zachodnioeuropejskiego typu, jakie wypadło nam oglądać, był 
Litomyśl […], gdzie gościnnie nas podejmował poznany przypadkiem kapelusznik.  
W zachodniej części Polski mógłbym natrafić na podobne miasteczka, ale u nas takie 
zbiorowiska domów i ulic stanowiły tylko punkty handlowe dla dworów i wiosek, wyboiste 
bruki, kurz, brud, słoma i nawóz koński usposabiały do nich pogardliwie i mieszkańców wsi, 
 i większych miast. Handlem zajmowali się staroświeccy Żydzi. Mój podziw dla czeskiej 
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o wędrówce z Pilzna do granicy z Niemcami22. Widać zatem wyraźnie, że na plan 

pierwszy wiersza wysuwa się opis przeżyć wewnętrznych, proces konstruowania 

egotycznego „ja” poety wcielającego się w tym konkretnym przypadku w postać 

beztroskiego trampa, który z jednej strony skłonny jest stylizować swą młodzieńczą 

podróż na romantyczną wędrówkę „Żyda wiecznego tułacza” („ja, amalgamat Żyda  

i Litwina”), ale z drugiej strony potrafi także odnieść się do istotnych spraw  

o wymiarze historycznym, społecznym i politycznym. Przykładem tej drugiej, 

dojrzalszej postawy bohatera są trzy rzeczy obecne w wierszu: aluzja do 

hitlerowskiego zagrożenia, które już od początku lat 30. ciążyło złowieszczo nad 

Europą, by kilka lat później przybrać kształt wcielanej w życie ideologii 

nacjonalistycznej; lakoniczne nawiązanie do antysemickich wybryków, do jakich 

dochodziło w latach 30. w Polsce (a które Miłosz znał z Wilna23), oraz profetyczna 

                                           
schludności i dla stopy życiowej naszego kapelusznika wyjaśnia w skrócie kompleks zachodni  
u wszystkich ludzi Wschodu” (MIŁOSZ, CZ. Podróż na Zachód…, dz. cyt., s. 174). 
21 W cytowanym już liście do Iwaszkiewicza Miłosz wyznaje: „W Pradze byłem tydzień, bo 
kupowałem tutaj kajak, podczas kiedy moi koledzy pojechali do Bawarii i tam robili marsz 
przez bawarskie Alpy. Kupiłem używany kajak kanadyjski i wyruszyłem z Pragi” (tamże, s. 42). 
W Rodzinnej Europie Miłosz wiele uwagi poświęcił zapamiętanemu praskiemu „nowoczesnemu 
tłumowi”: „Afisze ogłaszały wszędzie, nie wiem, czy film, czy sztukę, Trampskie milovani, 
czyli że sportowa turystyka, jeszcze nie zmotoryzowana, należała już do stylu życia masy”  
(MIŁOSZ, CZ. Podróż na Zachód…, dz. cyt., s. 175). Po latach, w rozmowie z Aleksandrem 
Fiutem Miłosz rozwinął tę myśl: „Lato w Pradze i cała atmosfera sportowo-włóczęgowska 
miasta, demokratyczna, to znaczy tłumy ludności złożonej z młodych robotników, studentów, 
wyruszające w niedzielę za miasto z dziewczynami. Motocykli wtedy jeszcze nie było, a więc 
wędrowanie piechotą, wiosłowanie po Wełtawie. Ale – tłumy! Masa demokratyczna, o co  
w Polsce było bardzo trudno…” (zob. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy 
przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1994, s. 300-301). 
22 W Rodzinnej Europie Miłosz wspominał: „Z pociągu wiozącego mnie do Bawarii 
wyskoczyłem w Pilźnie. Na zabicie ponadcielesnego głodu najlepszy jest marsz. Więc szedłem, 
kupując w wioskach tylko kiełbasę i chleb, nie pozwalając sobie z oszczędności na obiad  
w gospodzie, najwyżej na wypicie szklanki piwa. Zapamiętałem z tego białe szosy, smak pyłu w 
ustach, rachunek kilometrów, farmę, gdzie pomagałem przy robocie w polu, i miłą dziewczynę 
wiejską ze szczerbatymi zębami. Potem znów pociąg i nieswojość, kiedy minąłem niemiecką 
stację graniczną – naokoło język dla mnie niezrozumiały” (zob. Miłosz, Cz. Podróż na 
Zachód…, dz. cyt., s. 176) 
23 Więcej na ten temat piszę w artykule: Obraz stosunków polsko-żydowskich w II 
Rzeczypospolitej – we wspomnieniach Cz. Miłosza, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee 
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zapowiedź wojennej jatki, która rozpoczęła się de facto od żądań Hitlera 

wysuwanych pod adresem Czechów i Słowaków24, a później Polaków. 

Przeprowadzona analiza wiersza Moja podróż po Czechach prowadzi do 

ważnego wniosku. Utwór ten nie może być postrzegany wyłącznie jako poetyckie 

itinerarium, dostrzec w nim trzeba natomiast bardzo sprawnie napisany konterfekt 

młodego poety, który już na samym początku literackiej drogi poszukiwał 

oryginalnej formy wyrazu dla swoich przeżyć, spostrzeżeń i myśli.  

Gdyby nie fakt, że wiersz powstał osiemdziesiąt lat temu, można by mówić  

o jego ponowoczesnej (postmodernistycznej) konstrukcji, scalającej w jedną całość 

różne strategie budowania tekstu jako „mowy świata”. Jak zauważył Grzegorz 

Jankowicz, interpretując spór między Miłoszem i Badiou o istotę (po)nowoczesnej 

poezji:  
„(…) wiersz nie jest tekstem do czytania i interpretowania, lecz wydarzeniem, w którym 

możemy wziąć udział, miejscem, w którym możemy się znaleźć obok języka, by uczestniczyć w 
jego działaniu”25.  

Pora na podsumowanie dotychczasowych rozważań. Michał Januszkiewicz, 

przyrównując zaproponowaną przez siebie metodę interpretacji transakcyjnej do 

figury koła hermeneutycznego, przypomina znane słowa Martina Heideggera, 

który w Byciu i czasie powiada: „o tyle, o ile rozumiemy świat, o tyle rozumieć 
możemy samych siebie. I na odwrót: na tyle, na ile rozumiemy samych siebie, 
na tyle rozumiemy świat”. Januszkiewicz parafrazując te słowa, pisze: „na tyle, 
na ile rozumiem tekst, na tyle mogę zrozumieć samego siebie. Ale też: na tyle, 
na ile mogę zrozumieć samego siebie, na tyle mogę zrozumieć tekst”26.  

 

                                           
Europy, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012, Naukowa Seria Wydawnicza 
Colloqia Orienatlia Bialostocensia. 
24 Obraz „robotników kopiących pod Pilznem rów dla szwadrony wypiętego w cień” jest 
kasandryczną wizją wydarzeń, które miały nastąpić po 1 września 1939 r. Rów pod Pilznem, 
niewykorzystany zapewne przez czeską armię, która skapitulowała przed Hitlerem w 1938 roku, 
symbolizuje podobne umocnienia, jakie powstawały wokół wielu polskich miast, zwłaszcza 
Warszawy, podczas kampanii wrześniowej 1939 r.  
25 Cyt. za: Jankowicz, G. Czyja mowa?, [w:] Miłosz jak świat. Rodzinna Europa, Magazyn 
„Tygodnika Powszechnego”, 25 grudnia 2011, nr 52, Kraków 2011, s. 18. 
26 JANUSZKIEWICZ, M. Wczytywanie (się) w tekst…, dz. cyt., s. 156. 
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Przywołane zdania chciałbym skonfrontować nie tylko z moim odczytaniem 

młodzieńczego utworu Czesława Miłosza, ale także (a może przede wszystkim!) 

ze sposobem (od)czytania przez niego samego dwutygodniowej podróży po 

Czechosłowacji. Uważam, że dla 20-letniego polskiego poety czeski epizod 

utrwalony w krótkim tekście miał istotne znaczenie onto-epistemologiczne. 

Włóczęga wakacyjna i doznania, jakich wtedy doświadczył autor Trzech zim,  

a następnie starannie wyselekcjonował i utrwalił w zapisie, posłużyły mu do 

lepszego zrozumienia siebie jako człowieka-w-drodze (homo viator). Świat, 

doświadczany w ruchu i niejako totalnie, w szerokim spectrum percepcji sensualno-

emocjonalnych, intelektualnych i duchowych (czego odzwierciedleniem w tekście 

jest mozaikowa struktura imitująca filmowy montaż luźno ze sobą powiązanych 

obrazów) jawić się będzie odtąd Miłoszowi jako najważniejszy temat jego poezji. 

Innymi słowy, dialog ze światem, będący transakcją wiązaną „wczytywania 
się” (verstehen) i „wczytywania”  własnych horyzontów poznawczych 
(erklären), uformował młodego wileńskiego poetę, doprowadzając go po 

kilkudziesięciu latach na szczyt artystycznej hierarchii, czego potwierdzeniem 

była przyznana mu w 1980 r. Literacka Nagroda Nobla.  

Na koniec trzeba koniecznie zaznaczyć, że Czesi i piękna czeska ziemia 

emanująca mgiełką erotycznej atmosfery, której powabowi uległ wiele lat temu 

młody Miłosz, miały w tym procesie swój znaczący udział.  

 

Bielsko-Biała, 5 maja 2012 r. 

Summary 

The subject of concern is the analysis of My journey through Bohemia, a youthful poem 
written by Czesław Miłosz, the future Nobel Prize winner, in the 30s. The author tries  
a hermeneutic interpretation, calling to mind all the circumstances of Miłosz's visit in Czech 
(July 1931) as well as his opinions concerning that event (essays and his correspondence with 
Iwaszkiewicz). Invoking Michał Januszkiewicz's method of transactional inerpretation, H.G. 
Gadamer and U. Eco's views (intentio operis), Bernacki proves that there are characteristic 
features of Miłosz's later poetic works in his youthful, ”Czech” creation – mosaic composition 
and sensual (erotic) perception of the world. 
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Fikční světy:  
exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora? 

Petr Hromek 

Fictional Worlds: an Exact Theory of Literature or a Mere Metaphor? 
 

Abstract: The study focuses on the theory of fictional worlds and its logical presuppositions. 
The main problem is the question „Is it possible to reach fictional worlds through possible 
worlds?“ Through the contradictory notion of „the impossible possible world“, the author 
comes to the question whether the theory of fictional worlds is not a mere metaphor rather than 
an exact semiotic theory of fiction.  

 
Key words: mimesis, fiction, possible worlds, fictional worlds, impossible worlds, classical 
logic, paraconsistent logic. 
 
Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Philosophy, e-mail: 
petr.hromek@osu.cz 

Mimésis, fikce a světy 

Cílem této studie je interpretace fikce pomocí teorie fikčních světů. Hovoříme-li  

o fikci, měli bychom blíže vymezit samotný tento pojem. Již samotné vymezení 

pojmu fikce však může být problematické. Kupříkladu J. Culler při zvažování 

rozdílu mezi fikcí a ne-fikcí (non-fiction, např. literatura faktu) sarkasticky 

poznamenává, že některé názvy děl z oblasti „literatury faktu“ zní spíše jako 

témata ryze fikční.1 Pro potřeby této studie tak postačí, budeme-li fikcí rozumět 

jednoduše nereferenční narativ.2 

Místo přesnějšího vymezení pojmu fikční literatury tak začneme odbočkou 

k tradiční teorii fikce, jmenovitě mimetickou teorií. Podle této teorie je ústředním 

                                           
1 Podle Cullera kupříkladu název knížky Už žádní neposlušní psi hovoří nikoli o skutečném, ale 
spíše o fikčním světě. Viz CULLER, J. Studie k teorii fikce, s. 3–4. 
2 Viz např. COHNOVÁ, D. Co dělá fikci fikcí, s. 24–31. 
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pojmem západního estetického myšlení pojem mimésis (µίµησις) v intencích, který 

tomuto pojmu vtisknul především Aristotelés.3 Pojem mimésis je samozřejmě před-

aristotelský, nicméně zřejmě teprve Aristotelés mu vtisknul silně pozitivní význam, 

na rozdíl např. od Platóna, který básníky a jiné „napodobovatele“ vyhnal ze své obce 

a před uměním napodobování pravdy dával jednoznačně přednost ušlechtilé lži.4 

Podle Aristotelovy interpretace literatury je fikce jednoduše napodobením 

skutečného světa: úkolem fikce tak je popisovat podobné věci, s jakými se 

skutečně můžeme setkat ve svém životě, a zejména poukázat jak na lepší, tak 

zároveň i na horší lidské vlastnosti.5 A díky tomu, že např. v tragédii rozpoznáme 

v jednajících postavách sami sebe a s danými postavami se ztotožníme, můžeme 

dospět k poznání, které je postavám tragédie skryto (resp., jehož odkrytí je pro 

tyto postavy často nesmírně bolestné). Jonathan Culler tak shrnuje Aristotelovo 

pojetí umění (ποίησις, neboli doslova: tvoření) slovy: 

…poezie představuje bezpečný prostředek k očištění od intenzivních emocí,  

a [Aristotelés] zastával rovněž názor, že poezie modeluje cennou zkušenost 

přechodu od nevědění k vědění. (V rozhodujícím momentu „rozpoznání“ v tragédii 

si tak hrdina uvědomuje svůj omyl a diváci si řeknou, „díky Bohu že mě něco 

takového nepotkalo“.)6 

 

                                           
3 Viz např. Doležel, L. Heterocosmica. Fikce a možné světy, s. 21–22. 
4 Aristotelés vysvětluje vznik poezie přirozeným lidským sklonem pro napodobování  
a vrozeným smyslem pro melodii a rytmus: „Podle všeho přivedly básnické umění na svět 
celkem dvě … příčiny, obě dané přírodou: Sklon k napodobování je totiž lidem vrozen od dětství 
a právě tím se liší člověk od ostatních živočichů, že je nejdokonalejším napodobitelem a že své 
první zkušenosti získává napodobováním. … Od přírody tedy máme schopnost napodobovat, 
jakož i smysl pro melodii a rytmus; verše jsou totiž druhy rytmů. Tudíž lidé od původu k tomu 
obzvláště způsobilí se postupně zdokonalovali a z živelných vystoupení vytvořili poezii.“  Viz 
ARISTOTELÉS. Poetika, 1448b (překlad Julie Nováková). Naproti tomu Platónův ryze 
negativní výklad mimésis viz Platón, Ústava, 595a–608c. 
5 Nicméně, Aristotelovo pojetí mimésis nelze ztotožnit s reprezentačním realismem a mimésis 
tak nelze omezit jen na události, které se skutečně přihodily: stejně přípustné je hovořit  
o událostech, které ještě nenastaly a dokonce o aktuálně neexistujících entitách. Viz např. 
SHIELDS, C. Aristotle, s. 391–393. 
6 Viz Culler, J. Krátký úvod do literární teorie, s. 79–80. V případě vsuvek do citovaného textu 
používám pro označení vloženého textu závorky „[“ a „]“. 
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Teorie fikčních světů je cíleně budována jako alternativa vůči mimetické teorii 

literatury. Podle zastánce teorie fikčních světů není autor literárního díla pouhý 

„napodobovatel“, ale spíše „stvořitel“, který vytváří zcela nové (byť třeba 

neaktualizované) světy.7 Poznamenejme, že teorie fikčních světů osvědčuje svoji 

užitečnost také při definování pojmů, které mimetická teorie definuje jen obtížně. 

Příkladem takových pojmů je např. dichotomie „přirozený“ versus „nadpřirozený.“ 

Zatímco teoretik vycházející z pojmu mimésis by musel podat definice „běžných“  

a naopak pouze abstraktních objektů a možných, ale neaktuálních událostí a procesů, 

může si teoretik fikčních světů vystačit s definicí, podle níž oblast „přirozeného“  

a jemu odpovídající fikční (ale nikoli „nadpřirozená“) literatura vypovídá  

o neaktuálních světech, v nichž nicméně platí stejné fyzikální zákony jako v našem 

aktuálním světě; a naopak fikce o „nadpřirozenu“ může odpovídat vyprávění o světě, 

jehož fyzikální zákony jsou zásadně neslučitelné s fyzikálními zákony aktuálního 

světa.8 Teorie fikčních světů vědomě navazuje na již ustanovenou a dobře 

prozkoumanou oblast tzv. „sémantiky možných světů“, která představuje exaktní 

teorii interpretace modálních logik. 

Nakolik je ale propojení teorie fikčních světů se sémantikou možných světů 

opodstatněné a nakolik se jedná o pouhou „metaforu“? V této studii demonstruji, 

že nejproblematičtějším bodem je zřejmě pojem fikčních nemožných světů. 

Logický status analogického pojmu z oblasti sémantiky možných světů je velmi 

kontroverzní a samotné jeho pojmenování zní jako explicitní contradictio in 

adiecto, neboli „možný nemožný svět“ (sic!). 

Dříve než se k tomuto problému dostaneme, si však musíme ukázat, co 

                                           
7 Nicméně, G. Genette navrhuje v návaznosti na Käte Hamburgerovou přeložit termín mimésis 
nikoli jako „napodobení“, ale přímo jako „fikce“. V Genettově pojetí tak lze Aristotelovu 
charakteristiku poezie „Proto je poezie věc filosofičtější a vážnější než historie; báseň totiž líčí spíše 
věci obecně platné, kdežto dějepisectví jednotlivosti“, viz Aristotelés, Poetika, 1451b, shrnout do 
sloganu „to, co z člověka dělá básníka, není dikce, ale fikce“. Viz GENETTE, G. Fikce  
a vyprávění, s. 9. Propast mezi mimetickou teorií a teorií fikčních světů tak možná nemusí být 
natolik hluboká, jak naznačuje tradiční antagonistické vymezení těchto dvou teorií. 
8 Viz TRAILLOVÁ, N. H. Možné světy fantastiky. Vznik paranormální fikce, s. 19–23. N. H. 
Traillová využívá pojmy „přirozeného“ a „nadpřirozeného“ k definování literárního díla jako 
fantastiky, jestliže „jeho fikční svět je složen ze dvou aleticky protikladných oblastí, přirozené  
a nadpřirozené.“ Viz tamtéž, s. 21.  
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vlastně je sémantika možných světů a jakou roli hrají možné světy ve filozofii  

a logice. Poté se pokusím ukázat, jak tento pojem přenášejí do teorie fikčních 

světů dva prominentní autoři, Umberto Eco a Lubomír Doležel. Tato část záměrně 

zůstává pouze informativní a nikterak si neklade za cíl podat vyčerpávající přehled 

všech možností užití teorie fikčních světů při interpretaci literárního díla. Na jednu 

stranu, autor studie je filozof zabývající se především logikou a jejími aplikacemi, 

nikoli literární teoretik, není tedy osobou povolanou provádět literární studie.9  

A dále, problémy, které jsou v rámci studie sledovány, se týkají spíše 

fundamentálních teoretických pojmů a východisek, nikoli specifických 

literárněvědných aplikací, není tedy nutné věnovat se v práci teoretického rázu 

subtilním literárněvědným analýzám. 

Logiky, světy a světapříběhy 

Teorie možných světů představuje v rámci moderní logiky sémantickou 

teorii, s jejíž pomocí je možné interpretovat výroky modální logiky. Modální 

logiky, uvažujeme-li je jako čistě formální systémy, můžeme jednoduše považovat 

za formální jazyky s modálními operátory.10 Sémantika možných světů tak je teorií 

                                           
9 V době, kdy se autor této studie poprvé seznámil s teorií fikčních světů (v roce 2005), bylo tak 
prostřednictvím monografie Lubomíra Doležela Heterocosmica a spíše přehledové studie 
Bohumila Fořta, Úvod do sémantiky fikčních světů. (Viz DOLEŽEL, L. Heterocosmica. Fikce  
a možné světy, 2003, a FOŘT, B. Úvod do sémantiky fikčních světů, 2005.) Kromě těchto dvou 
monografií měl v roce 2005 čtenář k dispozici pouze dílčích studie publikované především 
v literárněvědné revui Aluze (viz např. zásadní filozofické studie A. Plantingy, S. Kripkeho,  
D. Lewise a J. Searla, a několik literárních studií, zejména T. Pavela, K. Waltona, R. Ronenové 
a M.-L. Ryanové). Od roku 2005 v českém jazyce přibyla řada dalších překladů jednotlivých 
studií i celých monografií, kterých se kromě brněnského nakladatelství Host ujalo také 
nakladatelství Academia ve speciální edici Možné světy. 
10 Určité implicitní použití pojmu možných světů lze podle některých autorů najít již u Jana 
Dunse Scota. Pojetí možných světů v moderní filozofii je však inspirováno především 
Leibnizovou koncepcí. Nicméně, P. Dvořák uvádí, že podrobně vypracovaný pojem možných 
světů se ve filozofii objevuje již v době o generaci předcházející Leibnize, minimálně v díle 
Jana Caramuela z Lobkovic. Viz DVOŘÁK, P. Jan Caramuel z Lobkovic, s. 222. Přehled 
vývoje pojmu možného světa v moderní modální logice podává B. J. Copeland, „The Genesis of 
Possible Worlds Semantics.“ Journal of Philosophical Logic 31 (2002), s. 99–137. Podrobný 
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modelů modální logiky. Základním pojmem sémantiky možných světů je 

kripkovský rámec 〈W, R〉, kde W je třída všech možných světů a R relace 

dosažitelnosti (accessibility) mezi těmito světy.11 Modelem formule ϕ modální 

výrokové logiky je pak struktura 〈W, R, V〉, kde V je valuace (ohodnocení) 

atomických výroků ve všech světech, tj. funkce, která v každém světě w ∈ W 

přiřadí všem atomickým výrokům P, Q, R atd. pravdivostní hodnotu 1 nebo 0.12 

Konečně, pomocí kripkovského rámce pak můžeme definovat pravdivost výroků 

obsahujících modální operátory □ („nutnost“) a ◊ („možnost“): 
• Výrok □ϕ je ve světě w pravdivý právě tehdy, když je výrok ϕ pravdivý ve 

všech světech w', které jsou dosažitelné ze světa w, tj. ve všech světech w' 
takových, že platí wRw'. 

• Výrok ◊ϕ je ve světě w pravdivý právě tehdy, když je výrok ϕ pravdivý 
v alespoň jednom světě w', který je dosažitelný ze světa w, tj. v alespoň 
jednom světě w' takovém, že platí wRw'. 

Tyto definice modálních operátorů pro výroky □ϕ a ◊ϕ názorně shrnuje 

následující obrázek převzatý od D. Lewise: 

                                           
úvod do modální logiky nalezne čtenář v monografii HUGHES, G. E., CRESSWELL, M. J.  
A New Introduction to Modal Logic. 
11 Kupř. B. Fořt relaci dosažitelnosti pojmenovává jako relace přístupnosti, nicméně definici 
převzatou z monografie An Introduction to Modal Logic, překládá chybně. Fořtův překlad relaci 
přístupnosti (dosažitelnosti) definuje slovy „propozice je nutně pravdivá v daném světě, je-li 
pravdivá v každém světě, z něhož je přístup do tohoto světa“ , viz B. Fořt, tamtéž, s. 38. Avšak 
původní formulace zní: „…a proposition is necessarily true in a given world iff it is true in 
every world accessible to that world“, viz HUGHES, G. E., CRESSWELL, M. J. A New 
Introduction to Modal Logic, tamtéž, s. 77. Správný překlad definice tedy je: „výrok je 
v nějakém daném světě nutně pravdivý právě tehdy, je-li [tento výrok jednoduše] pravdivý 
v každém světě dosažitelném z tohoto světa“ . Fořt tedy chybně obrací směr přístupnosti 
(dosažitelnosti). Správně by závěr podmínky v jeho formulaci měl znít: „…je-li pravdivá 
v každém světě, který je přístupný z tohoto světa“ . 
12 Blíže k definici modelu a k souvislostem mezi interpretací modální logiky a klasické logiky 
viz např. HROMEK, P. O čem mluvíme, když mluvíme o možných světech? In GLOMBÍČEK, P. 
(et al.), Tradice a modernost – perspektivy dialogu, s. 110–121. Pro lepší přehlednost textu zde 
rovněž používám konvenci, podle níž sémantické výrazy jsou vysázeny tučným písmem, naopak 
syntaktické výrazy písmem obyčejným. Tj. výraz W označuje sémantický pojem, třídu všech 
možných světů, naproti tomu výraz ◊ϕ označuje určitou formuli neboli syntaktický pojem. 
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Obr. 1 – Interpretace výroků s modalitou nutnosti a modalitou možnosti13 

 

Klademe-li na relaci R různé podmínky, dostaneme různá pojetí nutnosti  

a možnosti.14 Přiřadíme-li dále světům w ∈ W univerzum individuí D (můžeme 

například světům wi přiřadit podmnožiny Di ⊆ D apod.) a rozšíříme-li valuaci 

V na interpretaci I  (tj. interpretujeme-li nejen atomické výroky, ale i predikáty  

a individuální konstanty) dostaneme modely formulí modální predikátové logiky. 

Pro účely naší studie je důležité vyjasnit si zejména ontologický status, jaký 

modální logika a filozofie přisuzuje možným světům. Nejdůležitější pozice 

vystihují následující tři do jisté míry reprezentativní pojetí: 

• Podle S. Kripkeho jsou možné světy jakékoli množinové struktury, které 

nám umožňují vyhodnotit pravdivost či nepravdivost modálních výroků. 

Toto pojetí můžeme pojmenovat jako pragmatické pojetí.15 

• Podle D. Lewise jsou možné světy svébytné alternativy vůči našemu světu a 

pojem aktuálního světa je pouze indexickým pojmem (náš svět je aktuálním 

světem pro nás; pro naše protějšky je aktuálním světem nějaký jiný možný 

svět). Lewisova pozice je označována jako modální realismus.16 

                                           
13 Podle LEWIS, D. Counterfactuals, s. 6. 
14 Kromě aletických interpretací modálních operátorů tak dostaneme interpretace odpovídající 

spíše deontickým modalitám, epistemickým modalitám, modalitám dokazatelnosti (které jsou 
důležité při interpretaci Gödelových výsledků o neúplnosti) apod. 

15 Ke Kripkově pojetí viz blíže např. KRIPKE, S. Semantical Considerations on Modal Logic. 
Acta Philosophica Fennica 16 (1963), s. 83–94, a HROMEK, P. O možných světech, filozofii 
a logice. Aluze 5 (2005), s. 142–154. 

16 Viz např. LEWIS, D. Counterpart Theory and Modal Logic.“ The Journal of Philosophy 65 
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• Konečně, podle A. Plantingy jsou možné světy abstraktní nerealizované 

alternativy vůči našemu (aktuálnímu) světu. Existuje pouze aktuální svět, 

neaktuální světy jsou abstraktní entity. Tato pozice je označována jako 

modální aktualismus.17 

Neuvažujeme-li některé působivé metafyzické konstrukce modální metafyziky 

(které v rámci této studie nemusíme uvažovat), pak nejvýznačnějším pojetím, jež 

zdomácnělo v modální logice, je pragmatické pojetí, které se však z mnoha 

možných množinových konstrukcí ustálilo na následující variantě: v této verzi 

jsou možné světy ztotožněny s úplnými a konzistentními množinami formulí 

(výroků). Toto pojetí se inspiruje důkazy úplnosti různých logických systémů, 

které formuloval americký logik Leon Henkin. Pro různé modální systémy lze 

totiž formulovat tzv. henkinovské důkazy úplnosti, jejichž společnou myšlenkou je 

skutečnost, že dané systémy mají tzv. kanonické modely.18 Kanonické modely 

vycházejí z pojmu maximální a konzistentní množiny formulí ΓΓΓΓ: 

• ΓΓΓΓ je maximální, jestliže pro každou formuli ϕ platí buď ϕ ∈ ΓΓΓΓ, nebo ¬ϕ ∈ ΓΓΓΓ. 

• ΓΓΓΓ je konzistentní, jestliže neobsahuje žádnou dvojici formulí ψ a ¬ψ. 

Pro maximální a konzistentní množinu ΓΓΓΓ platí, že přidáme-li k ní takovou 

formuli δ, že δ ∉ ΓΓΓΓ, dostaneme nekonzistentní, neboli logicky spornou množinu. 

Kanonickým modelem určitého modálního systému (systému modální výrokové 

logiky) pak je struktura  〈W, R, V〉, pro kterou platí: 

• Prvky množiny W jsou všechny maximální a konzistentní množiny formulí. 

• Valuace V znamená jednoduše relaci náležení (formule δ je ve světě  

w pravdivá právě tehdy, když δ ∈ w). 

• Relace dosažitelnosti wRw' platí právě tehdy, když pro každou formuli 

□δ ∈ w, platí δ ∈ w′′′′. 
Má-li daný systém kanonický model (existují systémy, které kanonické 

modely nemají – příkladem takového systému je systém modální logiky 

dokazatelnosti), pak každá formule, která je pravdivá v kanonickém modelu, je 

                                           
(1968), s. 113–126, a HROMEK, P. O čem mluvíme, když mluvíme o možných světech? (2010). 
17 Viz např. Plantinga, A. Actualism and Possible Worlds. Theoria 42 (1976), s. 139–160. 
18 Ke kanonickým modelům různých modálních systémů (a rovněž k systémům, které naopak 
žádné kanonické modely nemají) viz např. Hughes, G. E., Cresswell, M. J. A New Introduction 
to Modal Logic. 
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zároveň teorémem daného systému. Na základě faktu, že kanonický model je 

jednoduše modelem, platí, že všechny v tomto modelu pravdivé formule jsou 

teorémy systému, daný systém tedy musí být úplný a korektní.19 

Díky faktu, že metoda kanonických modelů velmi dobře funguje a že její 

pomocí lze dokázat úplnost celé řady systémů modální logiky, je pochopitelné, že 

celá řada logiků a filozofů považuje za nejpřirozenější model možných světů právě 

maximální a konzistentní množiny formulí, které tak můžeme považovat za jakási 

úplná a bezesporná „vyprávění“ o daném světě, resp. za jakýsi „světapříběh“.20 

Pro možné světy modální logiky tak platí: 

• Tyto světy jsou úplné (např. pro „světapříběh“ platí, že libovolný 

smysluplný výrok o daném světě je, nebo naopak není prvkem daného 

„světapříběhu“). 

• Tyto světy jsou konzistentní (např. pro „světapříběh“ platí, že je-li jeho 

součástí výrok δ, pak jeho součástí není výrok ¬δ). 

Světy („světapříběhy“) v modální logice jsou „velké“: jsou dokonce 

maximální, neboli tak velké, že již větší jednoduše být nemohou. Dále jsou úplné: 

každý relevantní výrok o světě buď je, nebo naopak není součástí daného 

světapříběhu. A konečně, tyto světy jsou bezesporné. 

Fikční světy versus možné světy 

Naproti tomu fikční světy charakterizuje L. Doležel pomocí následujících 

šesti tezí21: 

• Fikční světy jsou soubory nerealizovaných možných stavů věcí: kromě 

literárních postav, např. detektiva Sherlocka Holmese, může fikce hovořit  

i o historických postavách, které však zasazuje do nerealizovaného příběhu.22 

                                           
19 Přesněji řečeno zde máme na mysli tzv. „slabou úplnost“. V systémech, které mají kanonické 
modely, lze pak dále dokázat i tzv. „silnou úplnost“. Pro účely této studie však není zapotřebí 
mezi oběma pojmy rozlišovat. 
20 J. Peregrin místo o „světapříbězích“ hovoří o „světopisech“, jimiž analogicky rozumí úplné  
a bezesporné popisy jednotlivých světů. Viz PEREGRIN, J. Možné světy v logice, s. 135–141. 
21 Teze viz DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 30–37. 
22 Kupříkladu Adolf Hitler mohl prožít šťastný a ctnostný život, Napoleon nemusel zemřít ve 
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• Množina fikčních světů je neomezená a nanejvýš různorodá: protože díla 

fikce vytvářejí možné světy, neomezuje se literatura podle Doležela jen na 

napodobování aktuálního světa.23 

• Fikční světy jsou přístupné skrze sémiotické kanály: čtenáři získávají 

přístup k fikčním světům prostřednictvím recepce, čtení, a zpracování 

literárních textů. 

Tato teze zakládá epistemologii fikčních světů. Možná není bez zajímavosti 

poukázat na podobnost této epistemologie s epistemologií matematického 

platonismu, jak jej popsal kupříkladu Kurt Gödel. Podle Gödela nepředstavují 

matematické teorémy pouhé konstrukce, které vytváříme (to je kupříkladu postoj 

intuicionisticky a konstruktivisticky založených matematiků), ale popisy skutečné 

matematické reality, kterou můžeme poznat díky jakési matematické intuici.24 

Přestože matematické objekty jsou běžnými metodami empirické vědy 

nedosažitelné, lze je poznat pomocí matematické intuice; analogicky jsou nám 

fikční světy také empiricky nedosažitelné, mohou však být dosažitelné 

prostřednictvím Doleželových „sémiotických kanálů“. 

• Fikční světy literatury jsou neúplné: na rozdíl od možných světů v modální 

logice nepodává fikce maximální „světapříběhy“ a mnohé výpovědi  

o literárních postavách jsou nerozhodnutelné.25 

                                           
vyhnanství na Elbě apod. Z tohoto hlediska by bylo zapotřebí mírně kvalifikovat naši pracovní 
definici fikce jako „nereferenčního narativu“. Pro naši potřebu však stačí, doplníme-li definici  
o podmínku, podle níž některé postavy fikce mohou odkazovat k historickým postavám, avšak 
příběhy, do nichž fikce tyto postavy zasazuje, neodpovídají skutečným událostem. 
23 Tuto tezi považuje Doležel za zvláště důležitou. Literatura se nemusí omezovat jen na 
kombinatorický výčet neaktualizovaných alternativ vůči aktuálnímu světu, ale může konstruovat 
zcela nové světy. Na této tezi je kupříkladu založena možnost definice fikční fantastiky, viz výše. 
24 Viz např. GÖDEL, K. What is Cantor’s continuum problem? In BENACERRAF, P. 
PUTNAM, H. (eds.), Philosophy of Mathematics. Selected Readings, s. 470–485. 
25 Příkladem problému, který v rámci fikčních světů stvořených A. C. Doylem nelze rozhodnout, je 
kupříkladu otázka, zda Sherlock Holmes měl mladší sestru. M. Sainsbury tuto vlastnost fikčních 
světů jednoznačně považuje za zásadní nedostatek. Úkolem teorie fikčních světů by totiž mělo být 
vytvoření logicky konzistentní teorie pravdy ve fikci. Jsou-li však fikční světy neúplné, nemáme 
žádný způsob, jak ověřit pravdivost či nepravdivost určitých výpovědí ve fikci. Viz SAINSBURY, 
R. M. Fiction and Fictionalism, s. 87–90. 
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• Makrostruktura fikčních světů může být nestejnorodá (nehomogenní): 

příkladem nehomogenního fikčního světa je mytologický svět, v němž 

bohové mají přístup do oblasti přirozena, ale naopak běžným lidským 

bytostem je oblast nadpřirozena zcela nedostupná.26 

• Fikční světy literatury jsou vytvářeny textotvornou činností: literatura je 

stále pokračující tvoření fikčních krajin.27 

Doleželovo pojetí fikčních světů porovnáme s  pojetím Umberta Eca v jeho 

studii „Small Worlds“.28 U. Eco fikční světy charakterizuje:29 

• Fikční možný svět je sérií lingvistických popisů, které mají čtenáři 

interpretovat jako odkazy k nějakému možnému stavu věcí, v němž platí, že 

je-li tvrzení ϕ pravdivé, pak tvrzení ne-ϕ  je automaticky nepravdivé.30 

• Stavy věcí konstituují individua, která mají určité vlastnosti. Vztahy mezi 

těmito vlastnostmi se řídí určitými zákony, podle nichž některé dvojice 

vlastností mohou být navzájem kontradiktorní, případně exemplifikování jedné 

vlastnosti může automaticky implikovat exemplifikování jiné vlastnosti.31 

                                           
26 Viz DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 134–137. 
27 Fikční světy jsou utvářeny úspěšně provedenými performativními ilokučními akty. Teorii 
performativů v rámci literární teorie se podrobně věnoval kupř. J. Searle. Blíže viz J. Searle, 
„Logical Status of Fictional Discourse.“ In SEARLE, J. Expression and Meaning. Studies in the 
Theory of Speech Acts, s. 58–75. Poznamenejme, že pro fikční performativ stejně jako pro jiné 
performativy platí, že není-li daný performativ úspěšný, pak žádná nová realita nevzniká (jako 
nevzniká např. v případě neúspěšného slibu nebo neplatně uzavřeného manželství). 
28 Viz ECO, U. Small Worlds. In ECO, U. The limits of imerpretation, s. 64–82. Viz též český 
překlad ECO, U. Meze interpretace, s. 73–92. Podrobněji Eco rozpracovává teorii fikčních světů 
v ECO, U. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. 
Tato monografie, přestože italský originál byl vydán již v roce 1979, byla v češtině vydána 
teprve v roce 2010. 
29 Viz ECO, U. 2004, s. 75 (překlad Ladislav Nagy).  
30 Tuto charakteristiku ale považuje Eco za „flexibilní“, protože podle něj mohou existovat 
„nemožné možné světy“. Viz tamtéž, s. 75–79 (v českém překladu s. 85–87, překlad upravil P. H.). 
31 Zde Ladislav Nagy poněkud nešťastně překládá výraz „individual“ jako „jednotlivec“. Ve 
filozofických a logických textech je vhodnější tento výraz překládat neutrálně jako 
„individuum“. Důsledkem Nagyova překladu je podivné tvrzení, že svět se skládá z jednotlivců, 
tj. lidí, přičemž původní intencí tvrzení bylo říci, že svět se skládá z věcí. 
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• Protože individua mají schopnost nabývat určité vlastnosti, mohou rovněž 

tyto vlastnosti ztrácet, měnit se a nabývat nové znalosti. V tomto smyslu lze 

možný svět považovat za jakousi lineárně seřazenou posloupnost událostí. 

Podle Eca není však smysluplný každý odkaz na možné světy, ale jen takový 

odkaz, kdy potřebujeme porovnat přinejmenším dva fikční světy. Kupříkladu 

chceme-li dítěti vysvětlit, že Ferda mravenec je fikční postavou vytvořenou 

Ondřejem Sekorou32 a že tohoto svérázného chlapíka s puntíkovaným šátkem 

okolo krku sotva potkáme na některém skutečném mraveništi, pak se jedná  

o triviální použití sofistikované teorie. Dítě nebude mít problém pochopit, že 

Ferda mravenec není skutečnou postavou, spíše bude mít problém s naší teorií, 

pomocí níž fikční vyprávění o Ferdovi interpretujeme.33 

Elementární příklad situace, kdy již dává smysl hovořit o fikčních světech, 

ukazuje Eco na příkladu krátkého dialogu:  

Tom (poprvé si prohlíží Johnovu loďku): Já jsem si myslel, že ta tvoje loďka 

je větší než tato. 

John: Ne, moje loďka není větší než tato.34 

Každému z účastníků dialogu můžeme přiřadit jeho doxastický svět (svět 

přesvědčení dané osoby), dostaneme tak světy wt a wj. V doxastickém světě wt 

Toma existuje objekt L1 (Johnova loďka), který je velký. Naproti tomu 

v doxastickém světě Johna existuje objekt L2, který není velký. Tom poté, co uvidí 

Johnovu loďku, zjistí, že jeho doxastický svět nekoresponduje s observačním 

světem wo a je nucen svá přesvědčení přehodnotit. John, který nechápe, že ve hře 

                                           
32 U. Eco místo Ferdy mravence uvažuje poněkud kosmopolitnější postavu kačera Donalda 
(Donald Duck). 
33 Na analogickou situaci můžeme skutečně narazit v případě školské matematiky, kdy je 
elementární aritmetika často vysvětlována pomocí sofistikovaných pojmů teorie množin. Stejně 
jako nemá smysl hovořit v případě vyprávění o Ferdovi mravenci o fikčních světech, nemá ani 
smysl v případě elementární aritmetiky hovořit o kardinálních a ordinálních číslech, transfinitní 
indukci apod. 
34 Viz ECO, U. 2004, s. 78 (překlad Ladislav Nagy). Eco tvrdí, že tento dialog pochází z eseje  
B. Russella, „On Denoting.“ Mind, New Series 14 (1905), s. 409–423. Žádný podobný dialog 
jsem však v této eseji nenašel. Pokud se tedy nejedná o „filozofický folklór“, který Eco převzal, 
nevylučuji, že se může jednat o úmyslný pokus o propojení odborného textu s fikcí, resp.  
o specifický žert. 
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jsou ve skutečnosti dva doxastické světy wt, wj a observační svět wo, které jsou 

zabydleny různými objekty, pronáší triviálně pravdivé tvrzení, které nicméně 

v rámci dialogu působí nesmyslně. 

 

 Obr. 2 – Schéma jednoduchého dialogu.35 

Zajímavější příklad uvádí Eco v další části své studie, kde podává interpretaci 

klasického Sofoklova dramatu Král Oidipús prostřednictvím porovnání 

doxastického světa krále Oidipa a věštce Teiresia.36 Tragédie Oidipova příběhu 

spočívá ve faktu, že jeho doxastický svět wo se zásadně liší od Teiresiova 

doxastického světa wf, kde f odpovídá fabuli – zprávě o skutečném běhu událostí, 

kterou Teiresiás díky zjevení bohů zná. 

 

Obr. 3. – Srovnání světů wo a wf .
37 

                                           
35 Obrázek viz ECO, U. 2004, s. 79. 
36 Dtto, s. 82–84. 
37 Viz tamtéž, s. 83. Zápisy xVy, xSy a xMy odpovídají vztahům „x je vrahem y“, „ x je synem y“, 
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Oidipův svět wo je mnohem chudší než svět wf. Díky tomu řada postav, které 

v Oidipově světě hrají různé role, ve světě wf splývá dohromady. Ve světě wo jsou 

„vrah krále Laia“, „syn krále Laia“ a „manžel Iokasty“ tři různé osoby, kdežto ve 

světě wf všechny tyto tři role hraje jediná postava: Oidipús. Eco interpretuje Oidipúv 

příběh jako případ tragické nedosažitelnosti (inaccesibility) mezi dvěma světy: 

Král Oidipus je příběhem tragické nedosažitelnosti [mezi dvěma světy]. Oidipus 

se oslepí, protože nedokázal rozpoznat, že žije ve světě, který je mu [ve skutečnosti] 

nedosažitelný, a který je zároveň nedosažitelný z reálného světa. Aby bylo možné této 

tragédii porozumět, očekává se od modelového čtenáře, že bude rekonstruovat fabuli 

(příběh, to, co se skutečně stalo) jako časově uspořádaný běh událostí a zároveň si 

načrtne různé světy, které znázorňují výše uvedené obrázky.38 

Eco uznává, že existují případy, kdy „…mluvit o možných světech není nic 

než pouhá metafora“,39 nemožné fikční světy však za případ pouhé metafory 

nepovažuje. V návaznosti na B. Parteeovou tvrdí Eco, že nemožné světy 

představují legitimní sémantický pojem. Barbara Partee při diskusi o analogiích 

mezi možnými světy logiky a fikčními světy literatury zavádí jako mezistupeň 

rozlišení mezi možnými světy a myslitelnými světy (conceivable worlds)  

a zdůrazňuje, že tyto dvě kategorie se nemusí přesně shodovat: mohou existovat 

myslitelné stavy věcí, které však budou z logického hlediska nemožné, a naopak 

některé možné světy mohou být zcela mimo meze naší představitelnosti, tj. toho, 

co dokážeme myslet.40 

                                           
„x je manželem y“. Individuální proměnné „x“, „ y“ a „z“ označují tři neznámé postavy, 
individuální konstanty „o“, „ l“ a „i“ označují Oidipa, Oidipova otce Laia a Oidipovu matku  
a zároveň manželku Iokastu. Znaménkem „+“ se v tabulce označuje vztah v jednom směru 
(např. „+“ v případě oVx znamená, že Oidipús někoho zavraždil), znaménkem „–“ se označuje 
vztah v obráceném směru („–“ v případě xVl znamená, že Laios byl někým zavražděn). 
38 Viz ECO, U. 1990, s. 74 a ECO, U. 2004, s. 83 (překlad upravil P. H.). Ladislav Nagy díky 
tomu, že nerespektuje překlad termínu accessability jako relace dosažitelnosti, zastírá Ecovu pointu, 
totiž že tragédie spočívá v konfliktu mezi světy, nikoli jen v mimořádně nešťastných okolnostech 
příběhu. 
39 Tamtéž, s. 76. Viz kupříkladu výše případ fikční postavy Ferdy mravence. 
40 „Some „conceivable“ states of affairs may in fact be impossible, and some possible worlds 
may be beyond our powers of conception.“ Viz Partee, B., „Possible Worlds in Model-Theoretic 
Semantics.“ In S. Allén (ed.), Possible Worlds in Humanities, Arts and Sciences. Proceedings of 
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Problém s nemožnými světy 

V případě nemožných světů se začne situace z hlediska logiky a z hlediska 

literatury dramaticky lišit. Většina logiků se domnívá, že žádné logické „možné 

nemožné světy“ neexistují. Kupříkladu u henkinovského „světapříběhu“ by 

nemožný svět jednoduše znamenal, že daný světapříběh obsahuje minimálně jednu 

dvojici navzájem kontradiktorních tvrzení ϕ a ¬ϕ. Takový svět však nesplňuje 

druhou podmínku z definice maximální a konzistentní množiny, daný světapříběh 

tedy nemůže být kanonickým modelem žádného (klasického) logického systému. 

Zákon nekontradikce je totiž přinejmenším od Aristotelovy doby považován za 

neporušitelný princip klasické logiky. Viz například následující Aristotelovu 

formulaci z Metafyziky: 

Takový počátek tedy, jak patrno, je ze všech nejjistější; a v našem vyjádření 

zní takto: Totéž nemůže zároveň náležet a nenáležet témuž a v témž vztahu. … 

jestliže spor je v tom, když jedno mínění popírá druhé, je zjevno, že táž osoba 

nemůže zároveň věřit, že totéž je a není; neboť by měl zároveň protivná mínění, 

kdo by se takového omylu dopustil. Proto každý, kdo chce něco dokázat, uvádí 

[svou větu] na tu poslední větu, jež je přirozeným počátkem všech ostatních 

axiomat.41 

Formulace principu nekontradikce „Totéž nemůže zároveň náležet  

a nenáležet témuž a v témž vztahu“ odpovídá ontologizujícímu pojetí logiky  

(tj. pojetí, podle nějž zákony logiky jsou zákony bytí), přičemž v moderním 

chápání je logika striktně považována za čistě formální nauku (zákony logiky jsou 

podle moderního pojetí nikoli zákony bytí, ale spíše zákony správného usuzování). 

Právě tato formulace principu nekontradikce je však velmi důležitá pro naši 

diskusi, jak ukážeme níže. Nejdříve však poznamenejme, že moderní logika 

specifikuje logické vyplývání (v klasické logice) pomocí vlastnosti, která se 

označuje jako explozivnost logického vyplývání. Pro deduktivní systémy s touto 

vlastností platí, že z logicky kontradiktorní množiny tvrzení lze vyvodit jakýkoli 

závěr, nebo spíše: jakákoli dedukce ztrácí smysl (středověká logika shrnuje tuto 

                                           
the Nobel Symposium 65. DE GRUYTER, 1987, s. 118. 
41 Viz ARISTOTELÉS. Metafyzika, 1005b, 16–30. 
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vlastnost logického vyplývání pomocí zásady ex falso quodlibet), protože je 

možno „vyvodit“ cokoliv. Tento logický poznatek představuje rovněž jednu 

z nejčastějších námitek vůči parakonzistentní logice. 

Pojem „možného nemožného světa“ je tedy z dobrých důvodů logiky 

považován za problematický. Na druhou stranu, jestliže narace obsahuje 

kontradiktorní výpovědi, může fikční svět konstituovaný daným textem být 

příkladem myslitelného, ale nikoli logicky možného světa. Ve fikční literatuře lze 

nalézt řadu příkladů nemožných narativů, a tudíž i řadu potenciálních příkladů 

nemožných fikčních světů. Zde se nebudeme věnovat příkladům nemožných 

fikčních světů z oblasti literatury,42 ale místo toho uvedeme příklad, který podal 

britsko-australský logik a filozof Graham Priest, jeden z předních zastánců  

a propagátorů parakonzistentní logiky. Priestova esej „Sylvan’s Box: a Short Story 

and Ten Morals“43 začíná povídkou o podivném odkazu zesnulého přítele Richarda 

Sylvana. Priest spolu s Nicholasem Griffinem procházejí Sylvanovu pozůstalost, 

když tu naleznou krabici – v povídce pojmenovanou jako Sylvanova krabice – v níž 

je jakýsi podivný objekt. O tomto objektu lze pravdivě vypovědět, že v krabici je  

a zároveň není. Bližšímu popisu tohoto nemožného předmětu se Priest nevěnuje 

(dovíme se jen, že se jedná o jakousi sošku), pouze se snaží ukázat, že tento objekt 

skutečně představuje reálně existující příklad něčeho nemožného, a doslova tak 

ztělesňuje tzv. dialetheismus, tj. „pravdivou kontradikci“. A stejně jako příběh 

kontradikcí začíná, kontradikcí i končí. V závěru příběhu se Priest s Griffinem 

rozhodují, co s nemožným objektem učinit, a rovněž učiní nemožnou věc: Priest si 

nemožný objekt odveze s sebou v kufru svého auta, zatímco Griffin jej pohřbí do 

země kdesi za Sylvanovým osiřelým domem. 

V závěru eseje Priest podává (celkem deset) ponaučení (morals). Protože 

nemožný objekt je esenciální součástí fiktivního příběhu, nelze podle Priesta 

příběh interpretovat konzistentním způsobem tak, aby se interpretace na tento 

nemožný objekt neodvolávala. Přesto je podle Priesta příběh koherentní, podle 

Parteeové bychom tedy mohli říci, že příběh je o nějakém myslitelném nemožném 

                                           
42 Příklady je možné nalézt např. v DOLEŽEL, L. Heterocosmica. 
43 Viz PRIEST, G. Sylvan’s Box: a Short Story and Ten Morals. Notre Dame Journal of Formal 
Logic 38 (1997), s. 573–82. 
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fikčním světě. A ačkoli příběh vypráví o nemožném světě, není tomu tak, že 

v daném příběhu je pravda cokoliv, tj. logika této narace určitě není explozivní, 

čímž se Priest vyhýbá obvyklé námitce vůči dialetheismům. 

Nyní se na chvíli vraťme k zákonu nekontradikce. V jazykové rovině lze 

tento zákon velmi snadno porušit. Častým motivačním příkladem, který uvádějí 

zastánci parakonzistentní logiky na podporu dialetheismů, jsou sporné databáze. 

Pracují-li počítačoví odborníci s databázemi, musí ošetřit situaci, kdy údaje zadané 

v databázi budou navzájem nekonzistentní. V takovém případě nesmí být možné, 

aby z údajů v databázi „plynulo cokoliv“. Tento příklad je však triviální – zde 

„pravdivá kontradikce“ vzniká pouze díky chybě „lidského faktoru“. Kdyby 

operátor zadával do databáze údaje skutečně důsledně, žádná nekonzistence by 

zřejmě nevznikla. Zde je tedy „kontradikce“ pouze zdánlivá. Zastánci 

parakonzistentní logiky a dialetheismů však důsledně zastávají názor, že existují  

i netriviální pravdivé kontradikce. Na druhou stranu, příklady takových 

netriviálních kontradikcí, jsou opět nepřesvědčivé. Často uváděným příkladem je 

Bohrův kontradiktorní model atomu, z nějž byl Bohr přes jeho nekonzistentnost 

schopen vyvodit pravdivé předpovědi. Nicméně, o tomto modelu se zřejmě nikdo 

nedomníval, že představuje správný model reality, nejméně ze všech pak sám 

Niels Bohr. Nejedná se tak o příliš přesvědčivý příklad. Další oblast inspirace 

představují tzv. „paradoxy“ kvantové mechaniky, nicméně ani zde se nejedná o žádné 

skutečně „pravdivé kontradikce“, protože matematika popisující kvantové systémy je 

zcela konzistentní, pouze pro běžného smrtelníka obtížně představitelná. 

Další možnou inspiraci představují teze a poznatky východní filozofie, v níž 

jsou údajně na rozdíl od západního myšlení pravdivé kontradikce zcela běžné. 

Jako příklad kontradiktorních výpovědí tohoto typu se pokusil G. Priest ve 

spolupráci s J. Garfieldem, znalcem buddhistického myšlení, najít příklady 

pravdivých kontradikcí v díle Nágardžuny, zakladatele madhjámiky, jedné 

z nejvýznamnějších škol mahájánového buddhismu.44 Nicméně i v tomto případě 

nejsou uváděné příklady pravdivých kontradikcí příliš přesvědčivé. Jak uvádí  

J. Holba, pravdivé kontradikce jsou v Nágardžunově díle pravděpodobně také 

                                           
44 Viz GARFIELD, J., PRIEST, G. Nagarjuna and the Limits of Thought. Philosophy East and 
West 53 (2003), s. 1–21. 
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pouze zdánlivé. Protože Nágardžuna důsledně zastává nauku o šúnjatá (prázdnosti 

všech věcí), nemusí kontradiktorní výpovědi ve skutečnosti znamenat referenci ke 

kontradiktorní realitě.45 Může se zde tak jednat jen o jakousi „východní“ analogii 

vůči použití obecného kvantifikátoru v moderní „západní“ logice.46 Jednou 

z posledních oblastí, na nichž lze demonstrovat „pravdivé kontradikce“, tak 

zůstávají právě fikční nemožné narace. 

S Priestovou pozicí nicméně většina filozofů a logiků vášnivě nesouhlasí. 

Klasická námitka proti parakonzistentní logice zní, že v případě negace, jak s ní 

pracuje parakonzistentní logika, nejde o skutečně klasicky chápanou negaci, ale  

o nějaký slabší způsob popření tvrzení. Kupříkladu P. Materna uvádí: 

… žádné axiómy na světě nemohou zablokovat nežádoucí účinky logického 

sporu, pokud je logický spor chápán tak, jak je definován, tj. pokud ∧ znamená 

konjunkci a ¬ negaci. Pokud tyto spojky chápeme nějak jinak, pak … formule A ∧ 

¬A už neznamená logický spor, ale něco jiného.47 

Odporují-li si tedy v nemožném příběhu dvě tvrzení, nemusí nutně jít o vztah 

kontradikce, jak by tomu bylo v případě klasicky chápané negace, ale možná jen  

o vztah kontrárnosti, k němuž dospějeme v případě slabšího funktoru, než je klasická 

negace. Rozlišení mezi kontradikcí (vztahu založeném na negaci) a kontrárností 

(nekonzistencí slabší než negace) zavedla již tradiční (tj. středověká) logika v případě 

vztahů mezi tzv. kladnými obecnými a částečnými zápornými tvrzeními a dále 

kladnými částečnými a zápornými obecnými tvrzeními. Pro navzájem kontrární 

tvrzení pak platí, že tato tvrzení nemohou být zároveň pravdivá, ale mohou naopak 

být obě zároveň nepravdivá. Nemožné světy pak podle tohoto pojetí nejsou skutečně 

důsledně logicky nemožnými světy, ale pouze zdánlivě nemožnými světy. V takovém 

případě se však značně komplikuje sémiotická teorie, na níž je sémantika fikčních 

světů založena. 

                                           
45 Viz HOLBA, J. Buddhismus a aristotelská logika, s. 27–36. 
46 Kupříkladu moderní logika považuje tvrzení „Všichni Francouzi z tohoto klubu nosí barety“ 
za pravdivé v případě, že členy daného klubu nejsou žádní Francouzi. Je tomu tak triviálně čistě 
na základě toho, že dané tvrzení nelze falzifikovat. Viz např. SMULLYAN, R. Navěky 
nerozhodnuto. Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům, s. 209. 
47 Viz MATERNA, P., ŠTĚPÁN, J. Filozofická logika: nová cesta? Úvod do transparentní 
intenzionální logiky, s. 28–29. 
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Obr. 4 – Vztahy mezi kategorickými výroky v tzv. logickém čtverci 

 

Teorie nemožných fikčních světů je také možná v rozporu s postupem, jakým 

se snaží zastánci literární teorie fikčních světů svoji teorii vybudovat. L. Doležel 

se v prologu k Doležel (2003) pojmenovaném jako „Od neexistujících entit 

k možným světům“ programově hlásí k meinongovským (resp. 

neomeinongovským) metafyzickým teoriím a sémantiku fikčních světů se snaží 

podepřít již existujícími a dobře fungujícími teoriemi neexistujících objektů.48 

Klasickým příkladem takové teorie je Parsonsova studie z roku 1974 a následně 

jeho monografie věnovaná neexistujícím objektům.49 Nicméně, tyto 

neomeinongovské teorie vysvětlují, jak je možné smysluplně hovořit  

o neexistujících objektech, avšak nelze je obvykle použít k budování nemožných 

světů: světy, v nichž nějakým způsobem „existují“ neexistující předměty (např. 

intencionálním způsobem), jsou konzistentní, nikoli nemožné světy. 

Závažnou námitku směřovanou přímo proti Priestově eseji „Sylvan’s Box“ 

předkládá také Daniel Nolan.50 Podle Nolana má Priestova esej přirozenou  

a jednoduchou bezespornou interpretaci, nemusí tedy být esenciálně nekonzistentní. 

Může se totiž jednoduše jednat o naraci vyprávěnou nespolehlivým vypravěčem 

(unreliable narrator). Priestův příběh je vyprávěn v první osobě a z literatury je 

                                           
48 DOLEŽEL, L., s. 17–41. 
49 Viz PARSONS, T. A Prolegomenon to Meinongian Semantics. The Journal of Philosophy 71 
(1974), s. 561–580, a PARSONS, T. Nonexistent Objects. 
50 Viz NOLAN, D. A Consistent Reading of Sylvan’s Box. The Philosophical Quarterly 57 
(2007), s. 667–673. 
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známá celá řada podobných narací, kdy vypravěč popisuje bona fide to, co se podle 

jeho přesvědčení skutečně událo, přestože však autor příběhu čtenáře často nakonec 

ujistí, že se vypravěč ve své interpretaci světa zcela mýlil. Podobně se mohl Priest 

jako vypravěč jednoduše mýlit, když se domníval, že vidí nemožný objekt.51 

Protože nemožné fikční světy, jak jsem se pokusil ukázat, jsou možná spíše 

pouze metaforou, než skutečným logicky vykazatelným konstruktem, má teorie 

interpretace fikce, která se zásadně odvolává na – mimo jiné – nemožné fikční 

světy, závažné trhliny. Možná tedy je příliš předčasné odložit zcela stranou 

starobylou, ale dobře osvědčenou teorii mimésis, ve snaze nahradit ji dynamickou 

teorií fikčních světů. 

Summary 

The study deals with the modern theory of interpretation of fiction, namely the 
interpretation using the theory of fictional worlds. This theory has its origins in semantic 
methods of modal logic, where it borrows the notion of a possible world, and considers fiction 
rather than as mimesis to be a kind of world-making activity. In the study the author shows how 
the concept of fictional world is used by two distinguished authors, Lubomir Doležel and 
Umberto Eco. However, the study takes a critical stance to the theory of fictional worlds and 
points to the problem of impossible worlds, whose logical status is highly problematic, but is 
nevertheless frequently used by fictional-worlds theorists. 
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Iubilaeus annus – pedagoga a vědce – filosofa  
Jaroslava Hrocha 

 

 

Běh neúprosného Chronosu utváří i životní cestu filosofa, který prochází jejími 

zákrutami a peripetiemi s vědomím nejen dočasnosti veškerého bytí a dění, ale  

i s poznáním nepomíjivosti hodnot, jichž se dobral. Životní cesta profesora  

dr. Jaroslava Hrocha, CSc., který oslavil 6. května t. r. své pětašedesátiny, nebyla 

jednoduchá, jeho vnitřní puzení („passio“) mělo svůj cíl, svou dynamiku, která ho 

vedla k filosofii – smyslu a náplně jeho života. 

Cesta k ní vskutku nebyla prostá: po studiu na FF MU (obor čeština – 

angličtina) v letech 1966–1971 (tehdy UJEP) a po působení na různých středních 

školách v Jihomoravském kraji vystudoval na FF Univerzity Karlovy obor 

filosofie (1976). Od r. 1977 učil angličtinu a češtinu pro cizince na Katedře jazyků 

VUT v Brně. V letech 1981–1990 působil jako vědecký aspirant a poté jako 

vědecký pracovník v Ústavu pro výzkum společenského vědomí Československé 

akademie věd. Vědeckou hodnost kandidáta věd v oboru dějiny filosofie získal  

v r. 1984 na UJEP v Brně po úspěšné obhajobě disertační práce Filosofická 

hermeneutika H.-G. Gadamera. V r. 1990 přešel na Masarykovu univerzitu (do 

konce r. 1992 vedl katedru jazyků na Právnické fakultě MU, kde vyučoval 

anglický jazyk a filosofii). Od 1. 1. 1993 do 31. 8. 2012 působil na Katedře 

filosofie FF MU, kde mj. přednášel filosofickou hermeneutiku, problematiku 

hermeneutické metodologie humanitních věd, což se posléze stalo náplní jeho 
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vědeckého bádání stejně jako dějiny novodobé filosofie, filosofie jazyka a otázky 

soudobé anglo-americké filosofie. V r. 1995 se habilitoval spisem Teorie rozumění 

v novodobé filosofii, a v r. 2001 se stal profesorem filosofie na FF MU. Působení 

učenců v hodnosti profesorů nebývá v našich vědecko-pedagogických končinách 

jednoduché, křižovatky vyskytující se na jejich cestách nejsou mnohdy výsledkem 

jejich umu ani plodem jejich charakterových vlastností: od 1. 9. 2012 Jaroslav 

Hroch působí jako profesor filosofie a garant filosofických studií na Katedře 

psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně, výrazem uznání jeho filosofické 

erudice je v současnosti pozvání, kterého se mu dostalo ze Slovenské republiky, 

aby prezentoval své vědění na katedře filozofie Filozofickej fakulty Katolickej 

univerzity v Ružomberoku. 

Prof. Hroch se řadu let věnuje studiu vývoje myšlení věd o člověku, vztahu 

psychologie a filosofie a též aplikaci metodologických postupů hlubinné 

hermeneutiky v humanitních vědách. Je autorem první monografie v česko-

slovenském kontextu o nejvýznamnějším před-staviteli filosofické hermeneutiky 

20. st. H.-G. Gadamerovi, která vyšla pod názvem Praxe a tradice v r. 1989  

v Praze (nakl. Academia). Svou vědeckou erudici a pracovitost prokázal v průběhu 

let v řadě prací: výsledkem jeho systematického teoretického úsilí byla kniha 

Filozofická hermeneutika v dějinách a v současnosti (MU a nakl. Georgetown, 

Brno 1997, 1998, 2003; monografie získala v roce 1999 Cenu rektora Masarykovy 

univerzity Za vynikající dílo).  Cesta komplexního analytického zkoumání evoluce 

novodobých vědních trendů a podob hermeneutiky vedla J. Hrocha k teoretické 

reflexí postanalytické a neopragmatické filozofie v USA. Jedním z prvních 

monografických vědních výstupů z procesu zkoumání dějin filosofické 

hermeneutiky a amerického pragmatismu byla kniha Soudobá anglo-americká  
a kanadská filozofie (MU, Brno 2003). 

Zvláštní pozornost mimořádně pracovitý a přemýšlivý badatel věnoval 

otázkám uplatnění hermeneutické metodologie v humanitních vědách. V knize 

Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika (Marek Konečný, Brno 

2009), vyznačující se vnímavým ponorem k odkrytí substance uměleckého jevu, 

se Jaroslav Hroch mimo jiné pokusil aprobovat metodologické postupy 

archetypické a hlubinné hermeneutiky, za jejíhož zakladatele považuje C. G. 

Junga. Zvl. v kapitole nazvané Metodologické problémy filosofické a hlubinné 

hermeneutiky, která je výkladovou páteří knihy, autor syntetizuje Jungovy podněty 
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filosofické a hlubinné hermeneutiky, akcentující metodologický význam prožitku 

a vcítění, ale také scientismu, který ztotožňuje skutečnost s objektivní realitou. 

Jeho cílem je rozpracovat a precizovat herme-neutiku jako metodologii 
sebeporozumění člověka v širokém kulturním a společenském kontextu  
a v tomto směru usiluje o metodologické „smíření“ aspektů hermeneutiky 

filosofické (zastoupené H.-G. Gadamerem) a hlubinně psychologicky orientované 

archetypové hermeneutiky (zastoupené C. G. Jungem). Jejich společné rysy filosof 

nachází v důrazu na hlubinný záběr  („Niemand kennt sich selbst“ [„Nikdo nezná 

sám sebe“ /H.-G. Gadamer1/]), imaginativní, projektující a dialektický 
charakter lidské zkušenosti. To znamená, podle J. Hrocha, že „zkušenost nelze 

zakládat na procesech pouhého vnímání, vidění, respektive odrážení a zobrazování 

světa“ (s. 60). Z dalších momentů, které mají podle autora obě orientace společné 

je možno uvést důraz na koloběh života (archetyp kruhu), kritiku naší civilizace za 

ignoraci cykličnosti životních procesů a snahu hledat možnou korekci jejich 

výkladu v opětovném návratu k mýtu, tradici, cyklickému pojetí času (archetyp 

mandaly). J. Hroch však neopomíjí ani to, čím se od sebe koncepce Gadamera  

a Junga liší. Původní filosofický zdroj tohoto typu hermeneutiky nachází 

v Hérakleitovi. Při interpretaci odkazu proslulého filosofa předsókratovského 

období řecké filosofie rozpracovává pojem enantiodromie jako „regulativní funkce 

protikladů“ (s. 62), které můžeme identifikovat v transformované podobě  

i v Jungově koncepci vztahu vědomí a kolektivního nevědomí. Z argumentace  

J. Hrocha vyplývá, že snaha o komplexní, historické a skutečně adekvátní pojetí 

procesu rozumění musí vzít v úvahu nejen mytickou dimenzi, ale také dimenzi 

nevědomí. „Hermeneutická zkušenost, která se – v hérakleitovském smyslu – 

současně skrývá i vyjevuje – v sobě inherentně obsahuje kategorii nevědomí“  

(s. 69). Proto filosof pokračoval úvahami o významu Jungovy teorie archetypů pro 

teorii porozumění, a reflektoval důsledky, které z ní pro metodologii interpretace 

vyplývají, tj. především nutnost používat aktivní imaginaci, nezbytnou 

k pochopení toho, „jaké základní hodnoty lidského života znázorňují zvláště 

archetypické symboly“ (s. 72); k nalézání těchto spojení a „nových, nečekaných 

                                           
1 GADAMER, H.-G. Gadamer in Conversation. Reflections and Commentary. Ed. R. E. Palmer. 
New Haven and London: Yale University Press, 2001, s. 43. ISBN 0-300-08488-9. 
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souvislostí“ (s. 73) vede interpreta právě hermeneutická imaginace. Jako příklad 

hermeneutické imaginace autor zpřítomňoval Derridovu interpretaci přízraku z jeho 

díla Přízraky Marxe, díla, které Derrida završuje výzvou evropskému intelektuálovi, 

aby „komunikoval s duchy a přízraky“ (s. 77). Tato kapitola knihy představuje velmi 

zásadní a ojedinělý příspěvek k rozpracování hermeneutiky v její metodologické 

funkci. Není totiž nejen v českém, ale ani v kontextu hermeneutické komunity 

Evropy mnoho autorů, kteří by se o něco takového pokusili (o rozpracování principů 

a postupů „hermeneutického usuzování“ se snaží např. anglický hermeneutik 

Nicholas Davey). A navíc – jsou výjimkami ti, kdož se pokusili tyto postupy také 

„otestovat“ jejich využitím při konkrétní interpretaci.  

Aprobovat metodologické postupy archetypické a hlubinné hermeneutiky se 

J. Hroch ve své podnětné knize pokusil na textovém materiálu vybraných 

epických poém jednoho z největších představitelů české poezie dvacátého století – 

básníka Vladimíra Holana. Snažil se obohatit dosavadní (převážně literárněvědné) 

poznání jeho básnického díla o rozkrytí jeho filosofické dimenze. Holanova 

poezie je svědectvím básníkovy hluboké senzitivity a neobyčejné schopnosti 

uměleckého poznání, které mu umožnily dialekticky postihnout jak smysl 

historických událostí, tak i procesy kolektivního vědomí a nevědomí. Hrochova 

hlubinná sonda prokázala, že adekvátní interpretace Holanovy ontologie životního 

a duchovního dění vyžaduje postupy filozofické a hlubinné hermeneutiky. Proto se 

pro filosofickou interpretaci Holanova básnického díla ukázala jako velmi 

přínosná analytická psychologie C. G. Junga, která navazuje na gnostické  

a hermetické tradice evropského myšlení, zároveň však vyniká precizností 

sémantických analýz významů jednotlivých útvarů vědomí a nevědomí.  

Kniha Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika je výsledkem 

celoživotní soustředěné četby a tichého i verbálně realizovaného dialogu autora 

s problémy a o problémech, které nejen promýšlí, ale i prožívá, a o nichž má nejen 

poznání, ale i bytostné přesvědčení. K účasti na tomto rozhovoru, který je veden 

zájmem o „věc“ a děje se v médiu filozofic-kého pojmu, ale zároveň uchovává pel 

životnosti „existujícího myslitele“, je přizván i čtenář. Čtení tohoto náročného  

a koncentrovaného textu zároveň vyvolává dojem osobního setkání nejen s jeho 

autorem, ale jeho prostřednictvím i s mnoha jeho dalšími vnímateli – jde o setkání, 

které má potenci iniciovat vlastní myšlení všech, kdož jsou otevřeni novým 

podnětům.  
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Jak kniha Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika, tak i řada 

dalších prací, které J. Hroch napsal nebo se na jejich vytvoření podstatně podílel 

(kolektivní monografie, jež vznikly v tvůrčí spolupráci s jeho žáky [zvl. Proměny 

hermeneutického myšlení /Centrum pro demokracii a kulturu Brno 2010, 419 str. 

ISBN 978-80-7325-231-1; spoluautoři: Magdalena Konečná, Lukáš Hlouch/, 

Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii  /Paido, Brno 2010; 

spoluautoři: Radim Šíp, Roman Madzia, Ondřej Funda/]) jsou dokladem 

skutečnosti, že jejich autor a spolutvůrce vyzrál v samostatného myslitele, který se 

suverénně orientuje v hermeneutické problematice a je schopen aktivně vstupovat 

do současných hermeneutických diskusí ve světovém kontextu. Právem mu patří 

přední místo mezi soudobými hermeneuticky orientovanými filosofy. Zásluhy 

prof. J. Hrocha o revitalizaci hermeneutiky v českém filosofickém i uměnovědném 

prostředí jsou nepopiratelné: je to filosof sčetlý, duch rozjímavý, lidsky dobrá  

a vnímavá duše, vědec mimořádně pracovitý, inspirátor našeho věd-ního usilování 

na poli novodobého „techné hermeneutiké“.  

Přemýšlivému jubilantovi lze jen přát, aby si i v dalších letech uchoval  

v nitru pevného ducha, svůj životní i badatelský elán, invenci myslitele, který 

prohlédá dění světa, neztrácí na křižovatkách jeho spletitých cest smysl pro 

mravní řád bytí, nenechá se v mravní džungli dnešního egosolistního světa 

rozhodit lidmi proradnými, pokrytci s atrofií svědomí – a setrvá ve víře 

v spravedlnost a pravdu, poznanou už „chudými rybáři od Genezaretského jezera“ 

. 

prof. PhDr. Z. Kalnická, CSc. – katedra filosofie FF OU 

prof. PhDr. M. Mikulášek, DrSc. – katedra slavistiky FF OU 

 

 

 

Pedagogická činnost prof. dr. J. Hrocha, CSc.: 
Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie, Teorie rozumění v evropské  

a anglo-americké filosofii (přednášeno v anglickém jazyce), Filosofická 

hermeneutika a metodologie humanitních věd, Filosofie jazyka a hermeneutika. 

Úvod do interpretace filosofického textu. Ze seminářů: Filosofický seminář pro 

doktorandy, výuka v doktorských studijních programech FF MU 
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Vědecká a odborná činnost: 
Filosofická hermeneutika. Soudobá anglo-americká filosofie. Metodologie 

humanitních věd. Dějiny novodobé filosofie. Dějiny české filosofie. 

 
Univerzitní a mimouniverzitní aktivity: 
Člen akademického senátu FF MU 

Centrum globálních studií (Univerzity Karlovy a Akademie věd České Republiky, 

člen rady) 

The Central European  Pragmatist Forum 
Filosofická jednota 

Zahraniční člen redakční rady časopisu Filozofia (Slovensko) 

 

Ocenění vědecké práce: 
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