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K metodologii umění hermeneutické interpretace 
 

„Světový duch prochází námi... hýbá námi, 
je naší výsadou postihnout ho“ 

G. Santayana  
  

„Místo shromažďování bohatství, 
nalézt vztah k platónsky chápané duši světa“ 

R. W. Emerson 
 

Na FF OU v Ostravě se od r. 2005 konají v dvouletém časovém rozmezí setkání 

mezinárodního kolektivu badatelů a badatelek - filosofů, literárních vědců, 

filosofujících přírodovědců, právníků i spisovatelů přemýšlejících o otázkách 

spjatých s metodologií umění interpretace artefaktů slovesných, výtvarných, 

hudebních, děl uměnovědných i filozofických. „Klan tvořivých duchů“ postupně 

zaměřoval své vědní úsilí na promýšlení otázek filozofické, literárněvědné  

a „hlubinné“ hermeneutiky: věnoval pozornost proměnám umění interpretace  

v dějinném vývoji (věnoval pozornost mj. i přínosu slovanských myslitelů metodologii 

„ars interpretandi“ v minulosti i současnosti), pojednával i o problematice provázanosti 

poznatků humanitních, sociálních a přírodních věd („eidetické biologie“) ve výkladu 

uměleckých jevů i uměleckého procesu. Přednesené referáty a diskusní příspěvky 

směřovaly v posledních letech zejména k těmto tematickým okruhům: filozofická  

a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, dekonstruktivismus a interpretace, 

hermeneutika a interpretace práva, život jako hermeneutická a biologická kategorie, 

„ztvárnění života příběhem“ a interpretace dějinného procesu prostřednictvím 

polyfunkcionálního „logu“; pozornost badatelů poutaly filozofické aspekty vztahu 

artefaktu a mýtu, problematika „vnitřní“ a „vnější“ formy“ děl umění, afinita 

„vnitřního jazyka“ forem umění, aspekty jejich „duchovního zření“, otázky 

hermeneutické interpretace proměn umění a myšlení o umění v 19.–20. st. i v době 

současné. Badatelská pozornost byla a je věnována i kontinuitě 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 se rovněž zaměřovali na postižení přínosu nezaslouženě zapomínaných 

myslitelů (mj. V. Hoppeho), nevyhýbali se ve svých vědeckých sondách  

a kontemplacích  myšlenkovému odkazu uměnovědců 20. st. (mj. Max Dvořák,  

O. Fischer, V. V. Štech) ani odkazu v současnosti poněkud opomíjených myslitelů 
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(mj. K. Vorovka, G. Špet, P. Florenskij, N. Berďajev, A. F. Losev aj.), kteří vnášeli 

do umění hermeneutického výkladu i samotné theurgie bytí podnětné duchovědné 

impulsy, jevící se v badatelském úhrnu jako další rozpracování komplexní 

interpretace filozofického, právního, historického textu a slovesného artefaktu. 

Trvalou pozornost vyžaduje aplikace aprobovaných i inovovaných metodologických 

a interpretačních postupů při reflexi uměleckého díla (od teorie archetypů, přes teorii 

„fraktálů“ až po jev synestézie uměleckých tvarů), vývoje samotného umění 

(fenomén „chaosu“, „bifurkace“ evolučního procesu aj.) a také postavení „auctora“, 

tvůrčího ducha v jeho proměnách. Nicméně, hledání „duše“ díla v aktu duchovního 

poznání forem umění, hledání vycházející z reflexe archetypové hermeneutiky (C. G. 

Jung, J. Hillman) a také z estetiky teologické (T. Špidlík, M. Altrichter), vtiskující 

výkladu uměleckého díla duchovědný rozměr, nadále zůstává programem „techné 

hermeneutiké“ dnešních časů. Návrat k vědění dob minulých v umění interpretace 

iniciuje nejen hledání mezníků její evoluce, ale i „vnitřních pout“ mezi vědami vůbec, 

stimuluje i duchovědný rozměr novodobého humanitněvědního exegetického 

paradigmatu, tj. akcentuje konsilienci či „smíření východní moudrosti a západního 

ducha“ (O. Březina).  

Byť žijeme v časech, kdy „umění a duchovní věci jsou odsouvány na poslední 

místo“ (H. Miller: Big Sur), uměnovědné „myšlení“ nemůže ustrnout v „techné“ 

(„speciální druh řemesla“), v enumeraci tvůrčích „postupů“ či deskripci strukturních 

konfigurací artefaktu: jako „anamnésis“ transcendentálního vědomí, 

pneumatoformního světa umění „techné hermeneutiké“ přerůstá v „sofiologii“, 

integrující „synésis pneumatiké“ (Plótínos) a „moudrost lidskosti“ (R. W. Emerson): 

odvěká substance „kultury“ (excolere animum, pěstování ducha [Cicero]) bere za své 

v dnešních časech její přeměny v „civilizaci“ (jak soudil O. Spengler) zasažené jak 

„rozkolísáním hodnot“, tak i „odumíráním lidskosti“ (K. Lorenz) v mezilidských 

vztazích i dění světa. Jen duchovědně založená hermeneutická exegeze prostoupená 

„moudrostí lidskosti“ je schopna – jako „Weltanschauung“ – obrodit vědu o umění, 

vrátit jí „smysl“ pro „mravní řád“, poztrácený v úsílí o „hromadění bohatství“, tj. stát 

se znovu „mravní astronomií“ (F. Hemsterhuis). 

    prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. 

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 

prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. 

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.  
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In memoriam. Recordatio - „Loučení srdce“ 
  

17. června 2016  odešel náhle ze života v 69 letech filosof prof. PhDr. Jaroslav 

Hroch, CSc.  Filosofická i širší kulturní obec v něm ztratila erudovaného 

hermeneutika, vědce a učitele, který utvářel duchovní obzor vysokoškolského 

„vědychtivého“ pokolení. Jeho alma mater - MU v Brně (FF a Fak. soc. studií MU), 

kde strávil podstatnou část svého života, nezůstala jeho jediným vědecko-

pedagogickým působištěm. Přednáškám prof. Hrocha naslouchali i po jeho odchodu 

do důchodu kolegové i studenti na Katolíckej univerzitě v Ružomberku  

a v poslední době i na Pedf. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. O své 

filosofické vědění se dělil také s účastníky hermeneuticky orientovaných 

mezinárodních konferencí na FF OU v Ostravě, které se konaly a konají v dvouletých 

intervalech od r. 2005 a našly výraz v kolektivních monografiích - Studia humanitatis 

- Ars hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace (I–V).  

J. Hroch patřil nejen k spoluorganizátorům konferencí, ale také spolutvůrcům jejich 

obsahové šíře a koncepční vyhraněnosti, což nebude zapomenuto. 

Především však patřil v českých zemích druhé poloviny 20. století  

k inspirátorům novodobých metodologických trendů „techné hermeneutiké“, jež od 

dob H.-G. Gadamera nabylo podobu „hlubinné hermeneutiky“, asimilující jak 

inspirace „transcendentální filosofie“ R. W. Emersona, „filosofie života“ a „vědy  

o duchu“ W. Diltheye, tak i introverze analytické psychologie (mj. teorie 

„archetypů“) C. G. Junga. Tyto inspirace našly výraz v knihách prof. Hrocha, 

lemujících vědeckou cestu myslivého badatele - Praxe a tradice (1989), Filozofická 

hermeneutika v dějinách a současnosti (1997, 1998, 2003), Soudobá angloamerická 

a kanadská filosofie (2003), Filozofická, strukturální a hlubinná hermeneutika (2009) 

aj. Byly a jsou to stupně vědění na cestě filosofa-hermeneutika, který pochopil, že jen 

skrze „slovo“ - transmiteru „myšlenky“ - „světla“ poznání - lze ponorem pod 

„povrch“ jevů rozpoznat „vnitřní“ z „vnějšího“ (F. H. Jacobi), odkrýt duchovní 

„smysl“ „viděného“ - „smysl“ bytí rozporuplného světa a dobrat se jeho substance - 

univerzální pravdy. Zvl. kolektivní monografie Proměny hermeneutického myšlení 

(2010) a Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filosofii (2010) jsou 

dokladem skutečnosti, že jejich autor i spolutvůrce vyzrál v myslitele, který se 

suverénně orientoval v hermeneutické problematice a byl schopen vstupovat do 

hermeneutických diskusí ve světovém kontextu.    
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J. Hroch,  vědec - filosof „vnitřní kultury“ - poznal v chaosu současné 

postmoderní doby, epochy se symptomy „uvadání duchovnosti“ (O. Spengler)  

i „odumírání lidskosti“ (K. Lorenz), jak „krušná cesta“ - „duro calle“ -  bývá než 

myslivý člověk rozvine shůry darované ingénium a najde své duchovní refúgium, než 

pochopí, že „cílem schopných se místo štěstí chtě nechtě stává poznání“  

(J. Burckhardt: Úvahy o světových dějinách). Český vědec – obdařený vnímavým 

duchem – neztratil na spletitých cestách dnešního „pomateného“ a eticky 

vykolejeného světa smysl pro „mravní řád“ věcí, „mravní vědění“, neztratil 

„moudrost lidskosti“ niterně vlastní R. W. Emersonovi, jehož J. Hroch hluboce ctil ve 

svých heuristických rešerších a vědních sondách: právě americký básník  

a filosof-transcendentalista, směrující svou reflexi „soutoku božského a světského 

pramene“ k entelechii „estetiky teologické“, přiváděl myslivého ducha českého 

hermeneutika k tomu, co už G. Vico nazýval „poetickou teologií“, tj. k „očistnému 

poznání“ a „sofianitě“ přinášené Evangeliem. 

Lidé mravních dimenzí dostávají nejednou – zvl. v časech duchovní anarchie – 

bolestné údery od pseudointelektuálních mediokrit, lidí, kteří nesnesou mezi sebou 

člověka s „duchem“, překračujícího jejich lidský i vědní horizont. Neurvalé insinuace 

novodobých „bezcitků“, bezohledných „katanů ducha“ (o nichž věděla své už  

B. Němcová), zanechávají rány v duši citlivé bytosti, šrámy na její jemné nervové 

tkáni, pronikají do jejího nitra, způsobují „mikroskopická srdeční krvácení“ (jež 

destruovala i B. Pasternaka, jak vypovídá román Doktor Živago), signalizující krutý, 

nevyhnutelný „eschaton“ člověka obdařeného citlivým svědomím. Neúprosného 

„eschatonu“ nezůstal ušetřen ani náš nezapomenutelný přítel a kolega, hledající 

„pravdu“ na cestách „ducha“.   

Své „loučení srdce“ (jak ho vnímal G. Santayna) - bolestné „loučení“ 

s milovaným manželem a otcem - opuštěná rodina Jaroslava Hrocha vyjádřila 

sentencí, vyznívající jako poselství jeho kolegům i žákům, spřízněným duším - všem, 

kdo ho měli rádi -                                         

„Nic z toho dobrého a krásného, 

cos učinil, se neztratí. 

Všechno zůstane.“ 

A. France 

 

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.  
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„Světlo“ poznání vazby „vnějšku“ a „nitra“ díla umění 
v exegezi „techné hermeneutiké“ 

 
Miroslav Mikulášek  

 

The "Light" of Knowledge of "Outside" and "Inside" Bonds in a Work  

of Art. From the Point of the "Techne Hermeneutike" Exegesis 

 

Abstract: Returning to the knowledge of the past in the art of interpretation initiates a search 

for the milestones of its evolution, and stimulates the intellectual dimension of the modern 

humanistic-scientific exegetical paradigm, i.e., the consilience or reconciliation of "Eastern 

wisdom and Western spirit" (O. Březina). The uncovering of the mystery of the gift of creativity 

and the transformation of art is aided by the "light" of knowledge: the "idea"; the "idea" ("the 

light of the soul"), metamorphosed by the "divine imagination" into "words" (the transmitters of 

ideas), finds its expression in the transmutation of art as the efflorescence of the "spirit" of  

a creative individual. Understanding art through "words", the act of interiorization – immersion 

beneath the "surface" of images and events to reveal their "inner form", and the morphogenetic 

"spiritual sense" ("apparent" and "hidden", "spoken" and "unspoken") of phenomena and the 

"truth", the substance of being (Ding an Sich) revealed to us by means of words, is the 

prevailing course of modern "techne hermeneutike".  

 

Keywords: "idea", "light" of knowledge, incarnation in the "word", antinomy, noosphere, 

exactness of "external thinking", pneumatosphere, "poetic theology", verbum interius, verbum 

cordis, sofianity, "synesis pneumatike", humaneness, conscience, sense of art, truth of being, 

"the soul of the world".  

 

Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Slavonic Studies, e-mail: 

MiroslavMikulasek@seznam.cz 

 

 „Dbejte, abyste pevně se drželi ducha a ukažte tupému světu, 

jak překrásné jest poznání a moudrost.“ 

R. W. Emerson: Essaye 

 

Vědeckotechnický věk posledních století zatlačil do pozadí oblast věd 

humanitních. Podle K. Jasperse „od 20. st. se stupňuje zapomenutí oněch 

tisíciletých základů“ („myšlení Západu vedeného antikou, biblí, sv. Augustinem“ 

– M. M.) „ve prospěch rozptýleného technického vědění a konání, vědecké 
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pověry, iluzivních jednostranných cílů, pasívní bezmyšlenkovitosti“.1 Narušení 

někdejší „středověké jednoty“ v nazírání na svět duchovních hodnot, její 

rozpolcení v dobách „Reformace, osvícenství a Francouzské revoluce“ – na 

„učenost“ a „duchovnost“2 – se v toku času – projevilo i ve vědě o umění, 

v rozpolcení chápání uměleckého eidosu jako technologického ergonu (produktu 

pojmové logiky) – a niterného „tropu ducha“ tvůrce díla, celistvého uměleckého 

organismu (s živou tkání „zkušenosti lidského srdce“ [Madame de Staël]), 

vydechujícího duchovní „auru“ a napojeného na „univerzální paměť lidstva“. 

A dodnes, v epoše „rozmnožování racionálního poznání“ (C. G. Jung) jde  

o to, aby i ve výkladu artefaktu byla obnovena rovnováha mezi vědou a umě-ním, 

tj. „noosférou“ a „pneumatosférou“, aby v zkoumání a exegezi jevů umění došlo 

k prolínání logického myšlení (dianoetikon) a duchovnosti, „duchovědného 

přístupu“, tj. k obrození synésis pneumatiké (Plótínos), v němž by se spojil „duch 

poetický a duch filosofický, oba v celém bohatství“.3  

Synésis pneumatiké (vazba sapientiae a kardiognósis) je prostoupeno 

duchotvorným, „religiózním“ elementem, bez něhož je život „prázdný“  

a „zplanělý“ a v jeho poznávání ztrácí se „střed a vzájemné sepětí složek“  

(R. Guardini4): dospět k chápání umění interpretace artefaktu jako synésis 

pneumatiké znamená navázat na platónské „obrazné myšlení“ a překonat 

jednostrannost „pojmového myšlení“ (eidocentrické technologie školy „esteticky 

konstruující“, čistě „okulárního určení“ tvarů a jevů), upřednostňujícího ve 

výkladu děl umění duchovně vyprázdněnou, ryze racionální exaktnost s její 

klasifikací, taxonomií, matematizací výsledků procesu poznání kreativního aktu  

a stvořeného ergonu. 

„Obraznost poetická“ je generována duchovními dispozicemi, „božskou 

imaginací“ tvůrce artefaktu: svět fantazie, kouzlo tajemnosti „imaginace“ překračuje 

přesně vymezené hranice pojmové logiky (neboť sama „logika netvoří“, „nic 

nevyvrací a nedokazuje“, je to „myšlení mimo pravdu a lež“5, „racionalistické 

                                           
1 JASPERS, K. Úvod do filosofie, s. 102. 
2 Viz esej německého romantika Novalise Křesťanství neboli Evropa (1799, otištěný až 1826). 

In: NOVALIS Zázračná hra světa, s. 105–135, 259. 
3 Dtto, s. 28 (Květinový prach, 1798). 
4 GUARDINI, R. Konec novověku, s. 79. 
5 KLÍMA, L. Traktáty a diktáty. Olomouc: Votobia, 327. 
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zaměření vědomí“ „zná jenom intelektuální objasnění“6, registruje změny objektů, 

zkoumá jejich proporce aj.): „božská imaginace“ se totiž vzpírá jakékoli snaze sevřít 

kreativitu a spiritualitu díla umění axiomatickým „pojmem“, fixovat ji „schématem“ 

logických teoremat či matematickou rovnicí.7 Scientisticky orientovaný modus 

bádání neodkrývá „příčiny tvaru“ (platónsko-aristotelská „aitia eidetiké“), „odkud vid 

do látky přichází (Plótínos), nepátrá po „geneticko-duchovědném“ poznávání tvarů, 

neboť tíhne k logickému pozitivismu, „uzavřenému systému výkladu jevů“, který je 

„per definitionem systémem neživým“.8 

 

„Kde kvetly uměny, tam stvořil je duch“ 

R. W. Emerson: Essaye (I. 72) 

 

Dílo umění – „tropus ducha“, „obraz srdce“9, „odlitek nitra10 jeho tvůrce, 

„duševní podobizna“ či „metafora poetova intimního dramatu“11 – je současně  

                                           
6 JUNG, C. G. Výbor z díla. V, s. 75. 
7 Harvardský vědec G. D. Birkhoff se už v r. 1932 snažil vyjádřit „estetickou míru“ 

formalizujícím jazykem matematického vzorce, kalkulem, matematickou rovnicí M = O/C (M = 

estetická míra, O = míra, stupeň uspořádanosti struktury artefaktu, C = míra jeho složitosti),  

tj. formulí, v obsahovém i duchovním ohledu vyprázdněnou (BIRKHOFF, G. D. Aesthetic 

Measure. Mass.); literární vědec a estetik J. LEVÝ v objektivní návaznosti na G. Birkhoffa 

sdílel či obnovoval v novější době ideu transformace literární vědy v exaktní disciplínu (Bude 

literární věda exaktní vědou?, s. 9–22): kladl důraz na logický rozbor artefaktu a poznatky teorie 

informace v poznávání slovesného díla, domýšlel tradici uvádějící rozbor sémanticko-logické 

struktury díla do souvislosti s aspekty matematického axiomu „exaktních“ věd („podstatová 

axiomatika“), tj. razil přístup vedoucí v procesu poznání díla stvořeného „božskou imaginací“ 

de facto k „uzavřenému systému pravidel“ – Proustova „zahrada instinktivních vzpomínek“ se 

jím dá jen zbavit duchovního života: „rozumová stránka duše“ (Platón) zjevně nežije v izolaci 

od jejích stránek ostatních (ani od zájmu o „měření, počítání a vážení“), neboť přetavuje, 

koordinuje, uvádí do souladu, asimiluje a organicky spájí v aktu tvorby všechny talentové 

dispozice tvůrčího ducha – od jeho citových vibrací přes dar imaginativního vidění, rozlet 

fantazie až po dimenze řádu mravního – po „spravedlnost a ostatní ctnosti“. 
8 LORENZ, K. Odumírání lidskosti, s. 186. 
9 Cit. podle rus. vyd. ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы, s. 299.  
10 STRAUSS, P. Zamostom času, s. 70. 
11 MARTEN, M. Imprese a řád, s. 92.  
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i svědectví jeho „duchovního osudu“12: jeho „duše“ – tato „schrána“, místo 

„moudrosti“ (Platón13) – stejně jako „duše“ interpreta díla koncentruje „smysl“ 

lidského údělu. Tvoření díla umění, které tvůrce „sytí svým osudem“, viděním  

a poznáním běhu světa je stejně jako jeho exegeze oborem „ducha“, nikoli 

logizovaných teorémů14 věd exaktních – je „zřením duchovního kosmu“ 

(Plótínos): tj. i „techné hermeneutiké“, způsob áletheúein – zjevování 

(Offenbarmachen) jsoucna15 – je poznáváním zdrojů myšlenek a obrazotvornosti 

spisovatele, vyústěním jeho názoru na svět i odvahy, s níž hodnotí jeho zápasy, 

omyly i prohry. 

„Vědecké a filosofické systémy přicházejí a odcházejí,“ psal svého času  

A. N. Whitehead.16 Návrat k myšlenkovému odkazu antiky, pozdní antiky  

i středověku, obrozujícímu „duchovního zření“ v poznávání jevů bytí i dění světa, 

iniciovali v závěru 18. st. mj. Hemsterhuis, Novalis, Schleiermacher, Schelling, 

W. Humboldt, posléze Emerson a Dilthey a na přelomu 19. a 20. st. Florenskij, 

                                           
12 Jako „svědectví o sobě“ jsou viděny Platónovy Listy (viz REALE, G. Platón, s. 86–116 [První 

část, Třetí kap.]).  
13 PLATÓN. Alkibiadés I Alkibiadés II Hipparchos Milovníci, 59 (133b, s. 6–9). 
14 Snaha představitelů strukturální estetiky o vytvoření „univerzálií narativnosti“, sémiotické 

axiomatiky, která se stane pro teorii „bankou formálních definic“ a bude použitelná ke každému 

korpusu textů jako „univerzální gramatika narativnosti“ (ГРЕЙМАС, А. Ж., КУРТЭ, Ж. 

Семиотика. Объяснительный словарь, s. 537), se ubírala právě touto cestou, kterou sdílejí  

i někteří soudobí literární vědci – uzavřít projevy ducha do „symetrických ohrad“ 

intelektuálního naučného systému: „Ideálem je tedy vyjádření uzavřeného systému pravidel, 

v němž se pohybují struktury a prvky vyprávěcí,“ píše Petr A. Bílek v objek tivní návaznosti na 

strukturálně-sémiotickou literárněvědnou koncepci A. Greimase, aniž domýšlí možnost jistého 

„zplanění“ (entropie) a zjednodušení přinášeného jím způsobu ortodoxního myšlení o literatuře 

v procesu hledání univerzálního jazyka znaků a kodexu trvale platných logických formulí 

(deskriptivní generalizace, „vězení pojmů“), hledání, jež mnohdy ústí v pojmovou destilaci či 

schematizaci obrazů, „povrchní hru diskursivních idejí“, ve formalizaci vědění (viz Hledání 

jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu, s. 139), což je postulát „exaktní učenosti“, 

zvnějšku vnuceného systému pravidel výkladu logického pozitivismu. Formální systém  

u kalkulujícího myšlení, u mathesis a taxonomie literárních struktur v duchu sémiotické 

axiomatiky, je i při vší dostatečně bohaté teorii vždy „neúplný“, jak konstatoval už rakouský 

logik a matematik K. Gödel ve svých proslulých metalogických teorémách a tíhne 

k „uzavřenosti“ interpretačního systému. 
15 Viz HEIDEGGER, M. O humanismu, s. 31. 
16 WHITEHEAD, A. N. Dobrodružství idejí, s. 160.  
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Spengler, Scheler, Berďajev aj. novodobí myslitelé. Intencí ke konsilienci 

„noosféry“ a „pneumatosféry“ v poznávání umění i stavu světa bylo neseno  

i myšlenkové vzepětí československých myslitelů, kteří v nelehkých podmínkách 

první pol. 20. st. inovovali duchovní obzor a estetické myšlení své doby  

a kritickým duchem a filosofickým nadhledem inspirují „vědychtivost“ dnešního 

vědeckého pokolení: Březina, Šalda, Marten, Klíma, Vorovka, Hoppe, Rádl, Kozák, 

Štech, Fischer, Černý, Strauss, Špidlík – myslitelé a uměnovědci, spájející 

v poetologických sondách a filosofických kontemplacích myslivou hloubavost, 

kritičnost i emocionalitu17, neulpívali u pouhého odkrývání „zákonů, obecností  

a systémů“ tvoření, ale hledali „v díle a za dílem člověka, společnost a lidství“,18 

antropologické konstanty personalismu a nadčasové formy výpovědi o světě.  

 Zvl. metaforický jazyk duchovněvědných reflexí básníka-symbolisty O. Březiny 

neskrývá genetický zdroj i pečeť platónsko-aristotelského i novoplatónského 

myšlení: básnickou kontemplací tohoto nevšedního filosofa, řetězcem jeho sentencí 

reflektujících záhady „tajemné řeči věcí“ zrozené „v ohni umělecké vize“, 

probleskuje přístup hermeneutika, zjevujícího tajemstvím opředenou vazbu 

„vnějšího“ a „vnitřního světa“ v kreativním aktu tvůrce díla: „...v ústrojí jazyka je 

hlubší moudrost nežli ve většině toho, co jím hovoříme“, „život země, zvířat a rostlin 

je nepřetržitou řadou znamení na naší cestě“, psal básník,19 který věděl, že „krása 

světa je skrytá“,20 že „každá myšlenka, i ta nejchudší a nejvšednější“ je schopna 

procházet „všemi uměními, ze staletí do staletí“.21 

                                           
17 ŠALDA, F. X. Duše a dílo (1918), MARTEN, M. Styl a stylizace (1906), O lyrickém 

impresionismu (1906–7), VOROVKA, K. Skepse a gnóze. Vyznání filosofické (1921), HOPPE, 

V. Úvod do intuitivní a kontemplativní filosofie (1928), FISCHER, O. Duše a slovo (1929), 

DVOŘÁK, M. Umění jako projev ducha (1936), KOZÁK, J. B. Věda a duch (1938), RÁDL, E. 

Útěcha z filosofie (1942), ŠTECH, V. V. Pod povrchem tvarů (1941), ČERNÝ, V. Tvorba a 

osobnost I., II., (1993), ŠPIDLÍK, T. Ruská idea, jiný pohled na člověka (1996) a Důvody srdce 

(2001) aj.  
18 Viz ŠTECH, V. V. Pod povrchem tvarů, s. 14.  
19 BŘEZINA, O. Prosa. Jediné dílo, s. 54–55 (cit. podle VOREL, J. Od dekadence k teurgii. 

Esteticko-teoretická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. st., s. 235).  
20 BŘEZINA, O. Eseje. Skryté dějiny, Smysl boje, s. 31 (cit. podle VOREL, J. Od dekadence 

k teurgii, cit. d., s. 235). 
21 Dtto, s. 235. 
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 Březinova obrazotvornost, vzdálená „dis-astrálnímu ratiu“, diskursivní logice 

a duchovní vyprázdněnosti pojmologie novodobých uměnovědných systematiků, 

byla výronem „jasnovidecké intuice“ vizionáře, který ví, že „Nebesa jsou stavem 

duše“ a hledá v symbolických šifrách „kosmického mýtu“ nepomíjivou, „věčnou 

pravdu“. Básníkovy „tragické vize“ reflektovaly dunění blížící se apokalypsy 20. 

století (stejně jako tragické vize A. Bělého v hlubině jeho románu-gnostického 

mýtu Petrohrad): „Rodí se nový svět v krvi?,“ tázal se Březina v prvním desetiletí 

20. století. „Vzejde z vichřice bolesti a smrti, zmítající ze-mí, jasnější a čistší den 

budoucím pokolením člověka?... Jakými mukami a hrůzami blíží se lidstvo  

k svému cíli! Jak daleko je ještě země, o níž sníme, od této země šílenství a krve! 

Jak daleko počátek skutečných dějin člověka od této kamenné doby srdcí!“22 

Podivuhodný český prophet zahlédal dál než mnozí jeho současníci i adorovaní 

evropští spisovatelé prvních desetiletí 20. st. Jasnovidnou intuicí vycítil skrytý 

„smysl“ dění světa, který se ocital na scestí dějinného pohybu, neboť byl básníkem 

nejen světů vysněných, ale i vytušeného tragismu doby „vymknuté z kloubů“ 

světového bytí, doby otupeného svědomí lidstva.  

 Poznávání tektoniky umění, podivuhodného výronu „božské imaginace“ 

tvořivého ducha lidstva, je spjato s nevyhnutelnými návraty umění interpretace  

k dávné exegetické tradici – nepomíjivému odkazu „věčné filosofie“ – k myšlení 

starověku i středověku přetavovaného intelektuálními reflexemi novověku, 

oduševňovanými v toku času ve výkladu jsoucna sofianitou „nauky ,rybářů‘ 

z Galileje“23: právě sofianita křesťanství24 - „srdce bezduchého světa“ - bránícího 

v dobách devalvace duchovních hodnot i etického znecitlivění lidstva nejen 

                                           
22 BŘEZINA, O. Korespondence I. 1884-1908, s. 677 (cit. podle VOREL, J. Od dekadence 

k teurgii, cit. d., s. 220). 
23 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 14. 
24 Anglický filosof, matematik a logik A. N. Whitehead (působil řadu let na univerzitě 

v Harvardu) psal v knize Dobrodružství idejí (z r. 1933): „Světská historie filosofického myšlení 

nedoceňuje theologii. Je to nespravedlivé, neboť po dobu dlouhou asi tisíc třista let byli 

nejschopnějšími mysliteli většinou theologové“ (WHITEHEAD, A. N. Dobrodružství idejí,  

s. 133). „A přece tušíme,“ psal už v 70. letech 19. st. J. Burckhardt, „že kdysi všechno básnictví 

a všechen duch prodléval v chrámech“ (BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách,  

s. 85). V polovině 20. st. i francouzský myslitel C. Tresmontant konstatoval, že: „Křesťanské 

myšlení, staré i nové, je odevšad systematicky vytlačováno. Je prakticky odstraněno z univerzit“ 

(TRESMONTANT, C. Základy teologie, s. 345).  
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narušení kosmické rovnováhy, ale i „odumírání lidskosti“ (což v souvislosti 

s mravní erozí technokratické civilizace pochopil a kriticky reflektoval na sklonku 

20. st. rakouský myslitel K. Lorenz), vnášela do poznání a exegeze umění i světa 

„mravní řád“ jako sebezáchovné centrum bytí lidstva. 

 Sama zjitřená doba geopolitických antinomií a posunů světa nastolovala 

nejen v hledání sebezáchovných principů bytí, ale i v poznávání a výkladu 

„smyslu“ dění, jeho skrytých hybných sil, „sílu nutnosti“ („ananké“) budovat 

„most“ mezi „Východem a Západem“ (T. Špidlík25) - „most“ porozumění - 

„smíření východní moudrosti a západního ducha“ (což předvídavě anticipoval 

a smysluplně akcentoval O. Březina26).  

 I oblast poznávání a výkladu duchovních hodnot lidstva, metafyzického světa 

umění se v dějinných posunech proměňuje, modifikuje se její interpretační 

paradigma: konsilience v jeho metodologickém řečišti „poetické logiky“ 

(„architektonické schopnosti intelektu“ [L. Klíma]), „božské imaginace“  

a „poetické teologie“, vdechující život generovanému myšlenkovému i tvůrčímu 

„organismu“, je niternou, duchonosnou intencí v nazírání na svět umění i zákruty 

dějin světa, vnáší do jejich reflexe „moudrost lidskosti“ (R. W. Emerson) a tvoří 

nosný pilíř či sacrum vědeckého zkoumání vůbec.  

 Hledání metodologické spojnice, „klenbového svorníku“ množiny rozporných 

pravd, stimuluje v současné době prostoupené ireligiozitou ducha „zištnosti“  

a „nenasytnosti“, sapientiální přesah přes její chaotické hranice k uchování etického 

centra společenského bytí globalizovaného světa procházejícího mravní krizí, 

devalvací duchovnosti. Ztráta etického středu zvl. ve vědě o umění hrozí erozí 

duchovních hodnot v myšlení homo sapiens, v jeho hledání smyslu už ne-jen umění, 

ale i samotného bytí, hrozí jeho kategenezí k animální existenci. 

 Artefakt, poetický tropus ducha tvůrce, je „architekturou znaků“ (M. Merleau-

Ponty) nesoucích dílčí významy, jimiž prostupuje „myšlenka, která všechno veskrze 

řídí“ (Hérakleitos [= „sémantické gesto“ J. Mukařovského]), tj. teleologický 

myšlenkový tah, který svazuje strukturní složky díla a vtiskuje stvořenénému 

organismu „smysl“ (noéton): „smysl“ jako bod slučování dílčích významů toku díla 

vyjevuje antinomie bytí a odkrývá existenciální substanci světa. 

                                           
25 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 65–66. 
26 BŘEZINA, O. Eseje, Sen o nadčlověku, s. 169. 
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 Poznávání „smyslu“ artefaktu - vyústění myšlenkových vektorů jeho 

obrazové tkáně – je determinováno tvaroslovnými, zejména však duchonosnými 

faktory, křísícími staronovou orientaci ve vědě o umění, tj. i odkrývání 

obsahových diferenciací samotného jsoucna: neboť „...smysl prostupuje nejen řečí 

nebo politickými a náboženskými institucemi, nýbrž i všemi způsoby lidského 

soužití, modalitami příbuzenství, výroby, nástrojovosti, prostředí apod.“.27 

 Jak malíř, tak i uměnovědec i filosof-hermeneutik „dešifruje“ ve výsledném 

uměleckém tvaru intentio operis i intentio auctoris, hybatele ducha díla, jeho místa 

v pletivu dílčích významů stvořeného celku: „dešifrování“ zjevných i skrytých 

významů dění světa je hlubinnou myšlenkovou intencí „techné hermeneutiké“ - 

„ozvláštněného“ „druhu čtení, jehož jsme schopni, protože ve svém inkarnovaném 

bytí neseme abecedu a gramatiku života, který však nepředpokládá dovršený smysl 

ani v nás, ani v sobě“.28 Jde ovšem o to – i v procesu poznávání umění - probouzet 

v uměnovědci i filosofovi „vnitřního člověka“, schopného rozjímání a sebereflexe, 

schopného v procesu hledání a nalézání sebe sama pochopit „duchovní smysl 

viděného“ a vymanit se z pout dogmatismu, „idolatrie“ pojmologie, klamných 

schémat sekularizace, umět ve výkladu díla umění stvořeného „božskou imaginací“ 

„zlomit okovy ukované myslí“ (W. Blake), tj. zvl. chápání artefaktu jako myšlenkově 

vyprázdněného, „uzavřeného systému pravidel“: neboť – podle Platóna, „...všechno, 

co vzniká, vzniká nutně z nějaké příčiny, neboť jest nemožno, aby něco mělo rozum 

bez duše“.29  

„Pomocí básní a umění čtu šifry bytí. Filosofickým zpřítomněním se jim 

snažím porozumět, je nezbytné nechat se uchvátit velkými díly náboženství, 

poezie a umění. Neměli bychom číst pořád jiná a rozličná díla, nýbrž raději se 

přidržet velkých děl a stále více se do nich hroužit,“ psal K. Jaspers,30 „pokouším 

se proniknout až k základům toho, co je spoluvěděním stvoření“. „Učím se 

z tradice, jdoucí od pythagorejců přes stoiky a křesťany až ke Kierkegaardovi  

a Nietzschovi, jejich požadavkům na sebereflexi a zakoušení její neuzavřenosti...“ 

„V pozadí je zde připomínka vlastního života ve společnosti, kdy bych 

                                           
27 MERLEAU-PONTY, M. Chvála filosofie. In: (sb. st.): MERLEAU-PONTY, M. - LÉVI-

STRAUSS, C. - BARTHES, R. Chvála moudrosti, s. 39. 
28 MERLEAU-PONTY, M. Chvála filosofie, s. 19. 
29 PLATON Timaios a Kritias, s. 32.  
30 JASPERS, K. Úvod do filosofie, s. 92, 129. 
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v nevyhnutelné intenzitě účelového myšlení mohl ztratit všeobjímající smysl“31: 

cesta poznání vyžaduje reversio ad fontés, k zdrojům antické a křesťanské 

inspirace i hermeneutické reflexe zahrnující objevy analytické psychologie  

a směřující v hledání sebe sama přes anamnésis (v podstatě „sebepoznání“) 

k odkrytí smyslu vlastního života: „Osudem člověka je jeho povaha“ (Hérakleitos, 

zl. 119) – jinak řečeno – „Na dne srdca je pôda, z ktorej vyrastajú naše osudy“32: 

určují bytí i myšlení lidstva, stimulují jeho hledání i odkrývání „pravdy“ 

„uměním“, tímto nesmrtelným modem „sebepoznání“ a „sebeutváření“ individua. 

Ostatně – «Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется».33 

 

„Myšlenka jest samé světlo sdělované světu“ 

R. W. Emerson: Essaye II., 252 

 

Na cestě „odemykání“ smyslu jevů bytí i poznávání záhad aktu tvorby umění se 

„bádání mnohonásobně větví“ a samotná „zkoumání z teorie vědy, dějin vědy  

a z hermeneutické psychologie se neustále prolínají a překrývají“ (M. Heidegger 

v odkazu na W. Diltheye34), a tak - „není-li svět převoditelný na jedno pojmové 

schéma“35 – není tomu jinak ani ve světě umění: „Pro umělecké dílo jako předmět 

vědeckého bádání platí,“ psal H.-G. Gadamer, „že nám něco říká - a to tak, že jeho 

výpověď nikdy nelze pojmem definitivně vyčerpat.“36 „Esteticky konstruující škola“, 

sondující a fixující region „povrchových“ struktur forem a jevů umění, ulpívá 

namnoze jejich tvarovou kategorizací v „pojmologii“ (a samotný „pojem“ artefakt 

„nestvoří“, uspořádává poznané, klasifikuje, kodifikuje, systematizuje), bezradné  

v doteku s mystériem tvoření, „božskou imaginací“. 

 Podle R. W. Emersona, vůdčí osobnosti transcendentalistů 19. st., „duše... jest 

světlem...“37: z „nitra“ tvůrčího ducha vyzařuje energie mysli - „paprsek moudrosti“ - 

                                           
31 JASPERS, K. Úvod do filosofie, s. 92. 
32 STRAUSS, P. Za mostom času, s. 10. 
33 См. ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Об искусстве, s. 461. 
34 HEIDEGGER. M. Bytí a čas, s. 428, 431. 
35 KRATOCHVÍL, Z. - BOUZEK, J. Proměny interpretace, s. 38.  
36 GADAMER, H.-G. Text a intertext. In: Reflexe 21/2000, s. 7. 
37 Dtto, s. 58. 
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„myšlenka“ = „duševní světlo“38 - „světlo poznání“39 jevů všehomíra: „duše“ je 

„místo“, v němž se rodí „myšlenka“ - imaginací metamorfovaná ve „slovo“ „jest 

samé světlo sdělované světu,“ psal moudrý filosof tíhnoucí k platónsky chápané duši 

světa.40 Podle platónské světelné metaforiky „světlo" je substancí všech věcí a tím  

i světa, zjevením jsoucna. I novoplatonismus viděl „světlo“, nehmotnou 

nadsmyslovou entitu, jako emanaci božského Jedna a lidský „rozum“ jako „jiskru“ 

„božského světla“, prosvěcujícího ostatní jsoucna. „Světlo duše“ - „myšlenka“, která 

„prohlédá skrze všecky věci“41, přetavená „myslí“ (eidetickou redukcí) a inkarnovaná 

ve „slovo“ („slovo iskra jest´ duši“42) mění se v „světlo“ poznání“ bytí člověka i dění 

světa: budí mysl k „přemýšlení“ i „procítění“ všeho, co zasahuje citový život, 

probouzí „řeč srdce“ 43 – „lásku“ („božský uzel vztahů“, A. de Saint-Exupéry) – ordo 

amoris44 (sv. Augustin). Nitro člověka, „hlubina duše“45 = sféra „srdce“. Současně 

„myšlenka“, proměněná ve „slovo“ („myšlenka-slovo“), odlévá se v mysliimaginaci 

tvůrčí-ho ducha ve „tvar“ („šat myšlenky“, E. Delacroix) – eflorescenci „duše“, 

zjevující obsah, sváry či dramata „srdce“ tvůrce na jeho cestě bytím.  

 „Duše v člověku jest světlem“46 - zábleskem poznání v hlubině jeho „nitra“: 

„...duše v člověku není ústrojem,“ psal filosof-básník, „nýbrž oživuje  

a cvičí všecky ústroje...není úkonem, jako mohutnost pamětní, výpočetní, 

přirovnávací, ale užívá těchto schopností jakožto rukou a nohou; ...není 

schopností, nýbrž světlem; není rozumností nebo vůlí, nýbrž řiditelkou rozumnosti 

a vůle jest širým pozadím naší bytosti, v němž ony schopnosti spočívají... Z nitra  

                                           
38 EMERSON, R. W. Essaye, I., s. 261. 
39 ŠPIDLÍK, T. Pramen světla, s. 100 („Světlo znamená poznání, pravdu, dobro, svět Boží, 

temnota je opak toho všeho“).  
40 EMERSON, R. W. Essaye. II., s. 259. 
41 EMERSON, R. W. Essaye. II., s. 266. 
42 Cit. podle FLORENSKIJ, P. Sloup a opora pravdy, s. 609. 
43 EMERSON, R. W. Essaye. I.: „Stane-li se mi někdo drahým, dosáhl jsem cíle štěstí,“ svěřoval 

se kdysi R. W. Emerson. „V knihách nalézám o této věci psáno velmi málo, co by mluvilo 

k srdci“ (s. 183). 
44 SCHELER, M. Řád lásky. Ordo amoris, s. 35–87. 
45 GUARDINI, R. Konec novověku, s. 16. 
46 EMERSON, R. W. Essaye, I., s. 244 („Pro všechny školy tibetského buddhismu je duch 

(sems) světlo a toto ztotožnění tvoří základ tibetské soteriologie,“ píše M. Eliade; toto 

„ztotožnění ducha (sems) se světlem... je důsledkem představ pocházejících z Indie a nepřímo 

z Persie“ (viz ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení. III, s. 268). 
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i z pozadí světlo svítí skrze nás na věci a dává nám poznávati, že nejsme ničím, 

nýbrž toto světlo že jest vším. Člověk jest průčelím chrámu, v němž přebývá 

všecka moudrost a všecka dobrota.“47 „Svět jest ustavičný zázrak, jejž tvoří 

duše...“48: nikoli „vakuum“ „nitra“, nýbrž enigmatická „duše“ - individuální, 

duchovní Já – identické s kosmickým, božským Prazákladem49 - tvoří prostor 

„světliny“ vnitřního vědomí – „mysli“ – záhadného ingénia tvořivého ducha. 

Z přísně vědeckého hlediska nelze dodnes exaktně určit „sídlo duše“ 

v lidském těle, tj. orgán toho, co jmenujeme „duše - cit - duch“. Leonardo da Vinci 

kdysi umisťoval „duši“ do „střední komory mozku“.50 Předmětem „techné 

                                           
47 EMERSON, R. W. Essaye I., s. 244. 
48 Dtto, s. 267. 
49 Dtto, s. 187.  
50 Viz knihu Věda mistra Leonarda. Pohled do mysli velkého renesančního génia z pera 

amerického fyzika (rakouského původu) F. Capry: „zatímco Demokritos a Platón se domnívali, 

že v tomto ohledu hraje důležitou úlo-hu mozek, Aristotelés považoval za sídlo sensus 

communis srdce. Averroés duši ztotožnil s formou celého živého těla, to znamenalo, že 

konkrétní sídlo nemá,“ píše F. Capra a dodává, že Leonardo da Vinci, který „duši“ nazýval 

„tvůrcem těla“ (základem utváření těla) „tyto názory zvážil a s přihlédnutím k empirickým 

důkazům, které nashromáždil, bez váhání duši umístil do střední komory mozku“.  

V závěrečných kapitolách své knihy F. Capra „načrtl“, jak píše, „jakousi rozsáhlejší teorii 

znalosti, která svědčí o tom, že Leonardo byl geniální jednotící a systematizující myslitel.  

K otázce vnímání a poznávání přistoupil z pohledu malíře a nejprve zkoumal, jak se věci jeví 

oku, zajímaly jej vlastnosti perspektivy, optické jevy a povahy světla. Antické přirovnání oka 

k oknu do duše nejen používal, ale vzal je doslova a podrobil je empirickému zkoumání - 

sledoval dráhy paprsků vstupujících ve „světelných jehlanech“ do oka, jejich průchod čočkou  

a oční koulí až do zrakového nervu. Popsal, jak dopad světla do této oblasti, které dnes říkáme 

sítnice, způsobí vznik smyslových impulsů a sledoval dráhu těchto smyslových impulsů 

zrakovým nervem až do „sídla duše“ ve střední mozkové komoře. Leonardo vytvořil také 

podrobnou teorii vstupu smyslových vjemů do vědomí. Přesný způsob, jak se nervové impulsy 

dostávají do oblasti intelektu, paměti a představivosti, však jednoznačně neobjasnil, vztahu mezi 

vědomou zkušeností a neurologickými procesy se víceméně jen dotkl. Ani dnes však na tom 

naši přední neurolové nejsou o mnoho lépe. Rozhodně je velmi pozoruhodné, že Leonardo 

dokázal vytvořit propracovanou a koherentní teorii vnímání a poznání založenou sice na 

empirických důkazech, ale aniž by cokoli věděl o buňkách, molekulách, biochemii nebo 

elektromagnetismu. Z mnohých oblastí jeho výkladu se později zrodily samostatné vědecké 

obory, například optika, anatomie lebky, neurologie, fyziologie mozku a epistemologie. 

V posledním desetiletí dvacátého století se tyto obory začaly opět sbližovat a vznikl 

interdisciplinární obor, zvaný kognitivní věda, která se Leonardovu systémovému pojetí procesu 

poznávání pozoruhodně podobá. Nemohu si pomoci,“ píše F. Capra, „ale stále znovu mě 
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hermeneutiké“ však není fyziologie lidského těla (funkce živého organismu, 

orgánových soustav), anatomie „mozku“ („mozkových komor“ a „nervů“, 

„talamu“ – „brány vědomí“ aj.), nýbrž tajemství uměleckého tvoření (oscilace 

„intelektu“ a „srdce“ [„analogon logiky“51]), arcanum daru „božské imaginace“, 

niterných, pneumatoformních, imaginárních entit, které nelze empiricky popsat ani 

sevřít matematicky strohou definicí či algebraickou rovnicí. Novalis, jako básník, 

viděl „sídlo duše tam, kde se vnitřní svět dotýká s vnějším. Tam, kde se 

prostupují, sídlí duše v každém bodě průniku“.52  

Artefakt, „tropus" ducha tvůrce, jako separovaná forma jeho duchovních 

potencialit a tvůrčích dispozic vyjevuje v obrazových kreacích mravní rozměr  

a stav duše tvůrce díla i světa, v němž vzniklo: sebeexaktnější deskripce vnější po-

doby artefaktu v sebedůmyslnější pojmové explikaci – taxonomie formálních 

znaků tvaru či logiky matematických teorémů a rovnic (Birkhoffova rovnice – 

matematický extrakt poznání) – neodhalí „zázrak“ „božského daru tvoření“, 

„tajemna imaginace“ (A. Einstein) ani jeho duchovní substanci. 

Duchovědná tradice platónsky chápané „duše světa“, kterou pronášeli  

(v návaznosti na odkaz Schleiermachera, Schellinga aj.) dějinami transcendentální 

filosofie, „filosofie dějin“ i „filosofie života“ 19. st. Emerson, Burckhardt  

a Dilthey, žila i ve 20. st.. Obrozovali ji myslitelé, teologové i uměnovědci, mj. 

Florenskij, Špet, Teilhard de Chardin, Heidegger, Scheler, Hoppe, Max Dvořák  

a Jung, Tresmontant aj. a metodologicky dozrála v inovaci teorie „rozumění“ – 

                                                                                                                                       
napadá, jak odlišně by se byla západní věda rozvíjela, kdyby Leonardo svá pojednání ještě za 

svého života vydal, jak měl původně v úmyslu. Galilei, Descartes, Bacon a Newton – tito giganti 

vědecké revoluce – žili a pracovali v intelektuálním prostředí, které mělo k intelektuálnímu 

prostředí renesance mnohem blíže než my. A jsem přesvědčen, že by Leonardovu jazyku  

a dedukcím rozuměli mnohem lépe, než jak to dnes dokážeme my. Tito přírodní filosofové, jak 

se jim stále říkalo, se potýkali s naprosto stejnými problémy, které vzrušovaly Leonarda, 

kterými se za svého života zabýval a pro něž často nalezl originální řešení. Jak by asi dokázali 

jeho postřehy začlenit do svých teorií? Na podobné otázky bohužel odpovědět nedokážeme. 

Zatímco Leonardovo malířství rozhodujícím způsobem ovlivnilo evropské umění, jeho vědecká 

pojednání zůstala po staletí ve skrytu a do vývoje moderní vědy nezasáhla“ (CAPRA, F. Věda 

mistra Leonarda. Pohled do mysli velkého renesančního génia, s. 296, 299).  
51 Viz SCHELER, M. Řád lásky, s. 56.  
52 NOVALIS Květinový prach. Zázračná hra světa, s. 12. 
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„hlubinné hermeneutice“53 Gadamera: její novodobá podoba se stala nosnou 

intencí či hypostází filosoficky-duchovědně pojatého umění interpretace vůbec.  

Magistrální řečiště umění interpretace se nicméně v průběhu doby měnilo či 

větvilo. Zatímco jedni interpreti, filosofové, uměnovědci i představitelé teologické 

estetiky (Betti, Ricoeur, Palmer, Hroch, Neubauer, Huygh, Špidlík, Altrichter, 

Pokorný aj.) putovali v nové době po cestách ducha v poznávání záhad „božské 

imaginace“, zdroje obrazotvornosti aktu tvoření a nořili se pod „povrch jevů“  

(mj. Merleau-Ponty, Dvořák, Huygh, Štech, Černý aj.), jiní šli cestou tradice 

odlišné – exaktního „pojmově uchopovaného poznání“, deskripce morfologie 

„povrchových“ vrstev jevů umění, tj. cestou „myšlení vnějšku“: jak postřehl už  

R. W. Emerson, který citlivě vnímal diskrepanční intence v procesu tvoření i ve 

vědění, „...jedni mluví ze vnitra čili ze zkušenosti jakožto účastníci  

a spoluvlastníci toho fakta, a druzí mluví ze vnějšku jakožto pouzí diváci anebo 

jsouce obeznámeni s událostí pouze ze svědectví osob třetích“. 54 

Touto cestou šel později v komplexu svých filosofických reflexí „zkušenosti 

transgrese“ francouzský filosof, teoretik vědy a kultury M. Foucault (1926–1984). 

Úvahy tvůrce „archeologie vědění“, prezentujícího mj. myšlení spisovatelů  

G. Bataille a M. Blanchota, stály v kontraverzi s exegetickou tradicí techné 

hermeneutiké (s ponorem k hlubinným vrstvám procesu tvoření) i v kontradikci 

s duchovědnou koncepcí R. W. Emersona, jeho platónskou filosofií „ducha“. 

 Svou interpretaci „vnějšku“ M. Foucault nespojoval s výronem obsahů 

„nitra“: vazbu „vnějšku“ a „vnitřku“ nevnímal jako spojení „jevu“ a jeho 

„substance“, tvarový „vnějšek“ neviděl jako eflorescenci „nitra“, emanaci ze 

„světliny“ duše „paprsku vnitřního světla“55 - „myšlenky“, měnící se v „eidos“ 

(„stará tkáň niternosti“56 jej zjevně stále denervovala), ale jako produkt „prázdna“ 

„nitra“; úkol „rozeznat vnitřní z vnějšího, skryté ze zjeveného, neviditelné 

                                           
53 Viz HROCH, J. Filozofická hermeneutika v dějinách a současnosti; HROCH, J. Soudobá 

angloamerická a kanadská filosofie; HROCH, J. - KONEČNÁ, M. - HLOUCH, L. Proměny 

hermeneutického myšlení. 
54 EMERSON, R. W. Essaye, I, s. 258–259. 
55 BERĎAJEV, N. Vlastní životopis, s. 269. 
56 Viz FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku, s. 43. 
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z viditelného“57 si nekladl, neusiloval totiž v procesu svého poznání o syntézu 

polarity „vnějšího nazírání“ a plótínovského „vnitřního zření“: výchozí teze či 

teorémy, uvozující filosofovo „myšlení vnějšku“ se paradoxně vázaly 

s charakteristikou úlohy „oka“ - pozorovatele-observátora světa. Podle Foucaulta 

v „oku“ (této malé, „němé“, „žilkami protkané bílé kouli...“), rozlévající „světlo 

kolem sebe“ (? - M. M.), se shrnuje „vnitřní zkušenost“, či „meditace“58 (? - M. 

M.) vnímajícího subjektu a „transgrese“ jeho „pohledu“: „Vytržené či obrácené 

oko je prostor Bataillovy filosofické řeči,“ psal M. Foucault, „prázdnota, v níž se 

rozpíná a ztrácí, aniž by přestávala mluvit... Bataillovo oko vykresluje prostor..., 

kde řeč objevuje své bytí“ jako „forma nedialektické řeči filosofie“.59  

 „Srdce věcí“60 sice filosof kladl „do středu nehmotného, kde se rodí a váží 

nehmatatelné podoby pravdivého“,61 jak psal, neviděl ho však v prostoru „nitra“ 

tvůrce, „světliny“ jeho „duše“, v níž se slévají či prolínají „mysl a srdce“, ale 

paradoxně v prostoru ontologického „prázdna“ „nitra“, v „prázdné lebce“: „nitro 

je prázdná lebka“,62 kategoricky zjevuje teoréma filosofova učeného myšlení. 

„Myšlení vnějšku“, architéma, kolem níž krouží mysl francouzského filosofa, 

reflektuje povrchové vrstvy artefaktu: „...každá čistě reflexivní rozprava v sobě 

skrývá nebezpečí, že zkušenost vnějšku opět převede do rozměru niternosternosti,“ 

soudil M. Foucault.63 Ve svých úvahách ignoroval skutečnost, že „vnějšek“, stvořený 

umělecký tvar emanuje z hlubin „nitra“, „niternosti“ (Innewerden) vědomí, 

z duchovních zřídel „božské imaginace“, tajuplného ingénia tvůrčího ducha,64 že díla 

                                           
57 JACOBI, F. Über eine Weissagung Lichtenbergs (1801); cit. podle CASSIRER, E. Filosofie 

symbolických forem II. Praha, OIKOYMENH, 1996, s. 289. 
58 FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku, s. 28–29. 
59 JACOBI, F. Über eine Weissagung Lichtenbergs (1801); cit. podle CASSIRER, E. Filosofie 

symbolických forem II. Praha, OIKOYMENH, 1996, s. 29. 
60 Dtto, s. 26. 
61 Dtto. 
62 Dtto, s. 29. 
63 Dtto, s. 42 (dokonce i „nebezpečnost“ „slovníku fikce“ se podle M. Foucaulta „skrývá v tom, 

že do hutnosti ob-razů a do transparence zcela prchavých figur chce ukládat hotové významy, 

jež potom jakožto vnějšek předsta-vovaný imaginací budou znovu tkát starou tkáň niternosti“,  

s. 42–43, „sklon myšlení k zniterňování“ [46] není právě cestou francouzského filosofa 

k poznání procesu tvoření). 
64 „Tvorba je to, co jde zevnitř, z bezedné hlubiny,“ psal už na poč. 20. st. N. Berďajev 

(BERDJAJEV, N. Smysl tvorčestva, s. 242.  
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umění povstávají z tlaku, zásahu impulzů „vnějšího světa“ a jejich proměny v „nitru“ 

tvůrce v „tvar“: rodí se totiž z oscilace „světla rozumu“ (lumen rationale) a „myšlení 

srdce lidského“ (1 M 8, 21), poznávajícího disharmonie a bídu světa, jevů věčně 

trvajících či opakujících se v dějinách. 

Filosofovi, ignorujícímu tradice myšlení sv. Augustina (jeho verbum interius, 

verbum intimum, verbum cordis), oduševnělý „vnitřní zrak“ - „zrak srdce“ („oči 

duše“65), nořící se do hlubin „nitra“ tvůrčího ducha, zjevně chyběl. V deskripci 

povrchu „vnějšku“ ho vedla logika duchovně vyprázdněné hry chladného 

intelektu. „ ,Subjekt‘ literatury (co v ní mluví a o čem se v ní mluví) není tolik řeč 

ve své pozitivitě,“ psal M. Foucault, „nýbrž je to prázdnota, v níž tento subjekt 

nachází svůj prostor, jakmile se vyslovuje v nahotě onoho, já mluvím‘.“66  

Fascinace fenoménem „prázdna“, „prázdnoty“ prostoru mysli, filosofa přivádí 

k opětovnému nabádavému tvrzení, že právě „k prázdnotě musí reflexivní řeč 

směřovat a přijmout to, že se rozloží v hukotu, v bezprostřední negaci toho, co říká, v 

tichu, které není intimitou nějakého tajemství, nýbrž čistým vnějškem, v němž se 

slova donekonečna rozlévají“67 „Mluvení promluvy nás prostřednictvím literatury“, 

podle filosofa, „přivádí k vnějšku, kde promlouvající subjekt mizí“68 a „literární 

promluva se rozvíjí ze sebe samé“,69 tj., dodejme, zřejmě asi „partenogenezí“: 

„subjekt, který mluví,“ podle Foucaulta totiž „není tím, kdo má odpovědnost za 

promluvu (tím, kdo ji vede, kdo v ní něco tvrdí a soudí, anebo se v ní reprezentuje 

k tomu určenou gramatickou formou), nýbrž je insistencí v prázdnu, v němž bez 

oddechu pokračuje neurčité rozpínání řeči“70 (sic!). 

To, že v „autorem“ stvořeném díle promlouvá on sám, že „řeč“ díla, je „řečí“ 

„auctora“ (svědka dění světa), resp. mlčenlivou „mluvou“ (logos endiathetos) jeho 

                                           
65 ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Об искусстве, s. 133. 
66 FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku, s. 38. 
67 Dtto, s. 43. 
68 Dtto, s. 38 
69 Dtto, s. 37. Jak je daný přístup nahony vzdálen myšlení R. W. Emersona, který soudil, že 

„...ono společné srdce“ lidských bytostí, „srdce“, „jehož uctíváním jest každá upřímná rozmluva 

a následováním každý dobrý skutek“ jest „ona převládající skutečnost, která všecky naše léčky  

i vlohy v odpor béře a nutí každého tím v pravdě býti, čím skutečně jest, a mluviti, jak káže jeho 

povaha a nikoliv, jak chce jazyk, a která vždy více usiluje přejíti v naši mysl i v naše ruce a státi 

se moudrostí, cností, silou a krásou“ (EMERSON, R. W. Essaye I, s. 242–243).  
70 FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku, s. 37. 
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„alter idem“, vedoucího naraci, že tvůrce díla nicméně do poslední-ho slůvka vše 

vymyslel, uspořádal, nechal v něm kus sebe sama, tj. vydával svědectví o světě  

i o sobě, je-li „opravdový či nikoli“ – to vše M. Foucaulta neinteresovalo. Snad na 

adresu „exoterních filodoxů“, „zatemňujících osvětlovatelů“, o nichž kdysi mluvil 

F. W. J. Schelling, se vyslovil i R. W. Emerson, když napsal: „...nemluví-li člověk 

ze vnitra za záslonou, odtud, kde slovo mluvené jest jedno s jeho pravým 

významem, ať jen hezky pokorně to vyzná.“71 

Básnivý duch Emersona, vnímajícího svět umění prizmatem filosofie, se 

nořil do hlubinných vrstev aktu tvoření, dotýkal se jeho tajemstvím opředené 

výpovědní substance, ladění - „mélosu“ „duše“ tvůrce: „Jako předměty na slunci 

malují své obrazy na sítnici oka,“ psal Emerson, „tak touží ty, které mají účast na 

snahách celého vesmíru, namalovati daleko jemnější otisk své podstaty v duchu 

básníkově. Podobna proměně věcí ve vyšší ústrojné tvary jest jejich 

proměna melodie. Nad každou věcí stojí její démon neboli duše, a jako tvar věci 

se obrazí v oku, tak i duše věci obráží se v melodii.“72  

Právě tudy, v objektivní návaznosti na myšlení filosofa 19. století, se mnohem 

později ubírala i kontemplace V. Černého, jednoho z nejpozoruhodnějších 

uměnovědců a literárních kritiků 20. století. Český myslitel nebyl chladný „auctor 

scientiarum“, nýbrž filosof-básník, nořící se „slovem“ poznání do hlubin obrazových 

vidin a myšlenek tvůrčího ducha k „rozluštění tajemství“ básnické-ho génia  

i podstaty jsoucna. „Nicotu“ - strašné „nic“ spatřoval nikoli v obsahu „prázdné 

lebky“, nýbrž v tragickém „pocitu“ člověka - prchavého proudu času, do něhož jsme 

ponoření „od počátku do konce života“, pocitu trvajícího v slovesných „melodiích“ 

„našeho vnitřního života“ - „zpěvu naší duše“73 - znějícího do věčnosti. Právě „mluva 

srdce“ („verbum cordis“74) - „zpěv duše“, doléhající z neznámých dálek, zní (jako 

                                           
71 EMERSON, R. W. Essaye I, s. 259. 
72 EMERSON, R. W. Essaye II, s. 22. 
73 ČERNÝ, V. Zpěv duše. Kritická studie, s. 5. 
74 I esteticko-teologicky zaměření hermeneutikové ve svých úvahách, zdá se, nesdílejí niternou 

obsahovou dimenzi či univerzalitu augustinovského „verbum cordis“, což je zvláště paradoxní  

u estetizujícího teologa: podle J. Leščinského, autora fundamentálního spisu o dějinách 

interpretace totiž dané „verbum interioris“, „vnútorná reč nemá ešte žiadnu zmyslovú alebo 

intelektuálnu podobu a ani výraz, je to čisté intelektuálné slovo ešte bez historickej alebo 

zmyslovej formy“, což nastoluje poněkud diskursivní zamlžování, zakrývání či vyprazdňování 

verifikace podstaty daného jevu, patrné zvláště v závěru dané pasáže, kde erudovaný 
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„logos prophoricos“ [MM.]) v „poezii“ - „hudbě slov“, v „soše“ - „do kamene vkleté 

hudbě“ (A. Rodin) i v svatostánku Božím, „chrámu“ - architektuře75, „hudbě 

v prostoru, jakoby ztuhlé hudbě“ („die erstarrte Musik“ [W. F. Schelling]): „tam 

kdesi v hloubi,“ psal V. Černý, „pod povrchem roztříštěných a marných chvil, v něž 

se rozpadá náš každodenní život, narůstá a v sobě do nekonečna trvá čas jiný, v němž 

láskou posvěcené chvíle se věčně uchovávají, kde přítomnost obsahuje celou 

minulost a s ní ve svém lůně, sama nezkrácena, vejde v nekonečnou budoucnost; čas 

hodnot, čas tvůrčí, čas, v němž každé kladné dílo a každý kladný čin, navěky 

obnovován v svém smyslu a působení, mění se v část věčnosti navždy mladé.“76  

„Mateřská půda“ umění - podle českého uměnovědce, rozjímajícího nad 

poezií J. Hory, - je „skutečnost“, tragika bytí, „zápas“ „tvořivé duše s časem“77 -  

i „jinobytí“ - „sen“, „snění“, rodící se v nitru tvůrce, „snění“ - o „cestě z tísní“, 

bolesti, zoufalství z marnosti bytí i strachu ze smrti. „Kde snění přestává a rodí se 

z něho báseň, tam se rodí i čas tvořivý,“ psal V. Černý v závěru své básnivé 

reflexe. „Z noci temných nutkání a okamžiku, slastných nebo žaluplných, 

padajících v nicotu, sotva nastaly, vzniká básní hodnota, jež je koncentrací 

prchavostí, nestálostí, okamžitostí v trvalost, působivost a všeplatnost; básník jí 

dotváří sám sebe ve vítěze nad chvílí a smrtí, a vrhá jí most od sebe k bližnímu  

i budoucnosti. Dotváří sebe, vytváří a dotváří i jiné: lidi, vlast, svět. Básníkovou 

básní vzniká Prozřetelnost, Zákon. A dokončen, dosloven smrtí, jí proměněn  

v sebe samotného, básník-Zákonodárce, jako jev rozptýlen ve fysické nekonečno, 

                                                                                                                                       
hermeneutik dodává: „Aby sme dospeli k pravdivému ľudskému slovu třeba vonkajšiu 

zmyslovú formu reči transcendovat'. To, k čomu treba dospiet' je slovo, ktoré nemožno vyjadrit' 

žiadným tónom, slovo, čo predcháza všetky znaky a tóny, do ktorých je iba preložené. 

Problémom ľudskej reči je to, že toto verbum cordis vo svojej podobe konkrétnej reči nie je 

nikdy vyslovené tak ako je, ale iba, ako mu to dovoluje naše telo, náš jazyk“ (LEŠČINSKÝ, J. 

Hermeneutika (krátky náčrt dejin interpretácie), s. 146–147). Niterné verbum cordis – ať jako 

logos endiathetos či logos prophoricos odkrývá, zrcadlí stav duše vypovídajícího člověka, 

vyslovuje jeho bytostnou mravní substanci, jakkoli zahalovanou či ta-jenou, skrývanou, 

nejednou i bolestnou pravdu nitra: „Čím srdce přetéká, to ústa mluví“ (Mt 12, 34), ostatně, 

„Valhala srdce“ - je „klíčem ke světu a k životu“ (Novalis: Teplické fragmenty).  
75 Cit. podle rus. vyd. ШЕЛЛИНГ, В. Ф. Философия искусства, §107, 281 («...она есть 

музыка в пространстве, как бы застывшая музыка»). 
76 ČERNÝ, V. Zpěv duše, s. 45–46. 
77 Dtto, s. 49. 
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jako duch obrácen v smysl skutečnosti, diktuje věkům poselství své lásky.“ 78  

Tak jinak než francouzský filosof rozjímal myslivý duch českého uměno-

vědce s filosoficko-básnickým nadhledem o fenoménu „prázdnoty“: „tragické nic“ 

spínal nikoli s „prázdnem lebky“, ale s prchavostí času rodícího „horror vacui“ - 

hrůzu z „prázdna“ věčnosti, „bezedné tmy nicoty“ přerušované „marnou, ale tak 

krásnou chvílí pobytu na bolestné zemi“.79 Poznání duchovního „smyslu“ této tak 

zoufale krátké „chvíle“ - prchavého okamžiku v existenci člověka na jeho cestě  

k věčnosti - poznání „smyslu“ daného metaforickou zkratkou jazyka umění, 

„umění slova“ - vnímal jako nadčasový „doslov k vesmíru“80: „...čas, ten čas, do 

kterého vcházíme chvílí své smrti,“ psal V. Černý v meditaci nad poezií J. Hory, 

„daleko není nicotou; je velikým stvořitelem nás samých: smrtí teprve nabýváme 

své nejvlastnější, definitivní podoby,“81 neboť „duše“ „obnovuje svět“ tvorbou, 

hudbou citů i myšlenkami. 

To je řád vnímání básnivého myšlení i kreativity zcela jiný než Foucaultův 

citově chladný sylogismus, matoucí čtenáře učeností zasaženou nicméně „slepotou 

abstrakce“82 (a „Slepému darmo o květu mluvit“83): chybí jí průnik pod povrch 

věcí a jevů, schopnost pátrat v hlubinách „nitra“ citově bohaté lidské bytosti, 

vnímat „dech ducha lásky“ (Ch. S. Peirce), primát „lásky“ (ordo amoris) v aktu 

poznání. „Zastřený zrak“ světské vědy neproniká do sféry „řádu srdce“. Za 

„apoteózu omylů“ a přímo za „mor rozumu“ považoval už F. Bacon „uctívati to, 

co je vlastně „prázdné“,84 „žalostně bezduché“. A naslouchat „prázdnému slovu“  

a zjevované jím „nicotě“ je vlastně jen „mrháním časem“ (jak psal kdysi rodině ze 

„Solovek“ ruský teolog a filosof P. Florenskij85). 

I konflikt či svár interpretací umění vychází z antinomického vidění 

rozporuplného stavu světa. Je třeba naslouchat proslulému monologu Hamleta Zda 

žít či nežít – to je, oč tu běží, přemýšlet nad dopisy W. A. Mozarta, B. Němcové, 

                                           
78 ČERNÝ, V. Zpěv duše, s. 48.  
79 Dtto, s. 17. 
80 Dtto, s. 26. 
81 Dtto, s. 18. 
82 CAPRA, F. Tkáň života. Praha: Academia, 2004, 246. 
83 věděla už B. Němcová Myšlenky Boženy Němcové (vybral V. Tille), s. 59 (podle vydání  

z r. 1920). 
84 BACON, F. Nové Organon, s. 113. 
85 Viz Voprosy filosofii 1, 1988, s. 157. 
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nad kontemplací F. Liszta o Chopinovi a R. Rollanda o Beethovenovi,86 nad 

sebezpytnou reflexí N. Berďajeva i A. Muntheho, abychom pocítili citově-

intelektuální rozměr ducha tvůrců, kteří posouvali lidský rod k jeho humanizaci, 

abychom byli schopni rozpoznat „chladnou učenost“ novodobých doxofilů  

a vnímat moudrost, upřímnost, odvahu géniů světové kultury. 

„Vždyť kdo by snášel bič a posměch doby, sprostoty panstva, útlak 

samozvanců, sou-žení lásky, nedobytnost práva, svévoli úřadů a kopance, jež od 

neschopných musí strpět schopný, sám kdyby moh svůj propouštěcí list si napsat 

třeba šídlem?“87 - tak nadčasově znějící sentencí kritický duch W. Shakespeara 

pojmenoval a obnažoval disharmonie své doby. 

Chlad „logu“, prostupující narativní tkání próz F. Kafky Proces a Proměna, 

je „maska“ spisovatelovy skrývané emocionality – vzdorného, bolestného 

roztrpčení osamělé „vznětlivé duše“ nad mravní „bídou“ světa, prorývající se  

i v Kafkově vztahu k umění slova, v postulátu jeho „očistné“ energie. V dopise 

Oskaru Pollakovi88 z 27. 1. 1904 se vyslovoval s drsnou otevřeností:  

 „Je dobře, když se ve svědomí otevřou rány, neboť tím zcitliví pro každé 

hryznutí, Myslím, že by se vůbec měly číst jen takové knihy, které koušou  

a bodají. Jestliže nás kniha, kterou čteme, neprobudí ranou pěstí do lebky, k čemu 

pak tu knihu čteme? Aby nás obšťastnila, jak píšeš? Můj Bože, šťastni bychom 

byli právě, i kdybychom knihy neměli, a takové knihy, které nás obšťastní, 

bychom v nouzi mohli napsat sami. My však potřebujeme knihy, které na nás 

zapůsobí jako neštěstí, jež nás bude velmi bolet, jako smrt někoho, koho jsme měli 

raději než sebe, jako bychom byli zahnáni do lesů, pryč od všech lidí, jako 

sebevražda, kniha musí být sekerou na zamrzlé moře v nás. To si myslím.“89 

I F. Kafka byl - lze říci - ve svém nitru „básníkem rozbolavělé duše, plné 

odříkání a tajných hoří“ (jak vnímal Chopina F. Liszt90). Slovesné dílo totiž není 

jen obsahově plytká „hra se slovy“ v rozmluvě autora se čtenářem, ale „vanutím 

                                           
86 ROLLAND, R. Beethoven. Velké tvůrčí období od Eroiky k Appasionatě. 
87 SHAKESPEARE, W. Hamlet, králevic dánský, s. 103.  
88 Oskar Pollak (1883–1915), někdejší Kafkův spolužák z pražského Staroměstského 

německého gymnázia, později soukromý docent historie umění na vídeňské uiverzitě (pozn. 

M.M.). 
89 KAFKA, F. Dopisy přátelům a jiná korespondence. Dílo F. Kafky, sv. 13, s. 42-43. 
90 LISZT, F. Fr. Chopin, s. 198. 
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ducha“ v jeho „nitru“ jitřeném stavem světa. Pro vnímavého tvůrce dílo není jen 

eticky nezainteresovaný „verbální vesmír“, ale tvorba z „otřesů a ran“ (F. M. 

Dostojevskij), které utržil ve střetech a při s realitou, do níž byl osudem vržen. 

 Ladění duše tvořivého ducha má mnoho podob a odstínů. Mollová tónina 

předtuchy smrti zní v dopise W. A. Mozarta Lorenzovi da Ponte (září 1791) jako 

„loučení srdce“ se životem a světem: vane z něho neskonalý smutek, smíření  

s osudovým koncem, zjevujícím duchovní hloubku nitra génia hudby:  

„Cítím a poznávám, že udeřila má hodina. Jsem blízek smrti. Konec nastává 

dříve, než mi bylo dopřáno radovat se ze svého nadání. Mým začátkům svítila tak 

šťastná hvězda, ale kdo změní svůj osud? Nikdo není pánem svých dnů, je nutno 

se podřídit vůli Prozřetelnosti.“91 

„Elegické rozpoložení mysli“92, vlastní emocionalitě „nitra“ B. Němcové, 

promlouvalo stejnou „řečí srdce“ - „vyznáním“ doslova augustinovského ražení, 

jakého je schopna snad jen bytost promlouvající světem tónů: „...Co jsem se 

nabojovala, co protrpěla, než jsem došla tak daleko, jak jsem!,“ svěřovala se  

B. Němcová v jednom z dopisů (21. 11. 1856), do nichž ukládala své poznání 

světa, v němž žila. „Nikomu bych toho nepřála z vás, je k tomu třeba mnoho 

duševní síly, mnoho lásky k lidstvu, aby člověk v boji tom nepodlehl!... A víš-li 

pak, který to obraz byl, jenž mne stále jakoby sladký čar obetkával, po němž jsem 

stále toužila, jako po ztraceném ráji, víš to - ? Mé krásné mládí, sladká samota, ve 

které jsem žila, prosté vychování, jakého jsem požívala, krátce ideální dívčí život, 

ta čistá, krásná poesie, ráj našeho života – to bylo! Nikdo z vás nevidí milé 

Ratibořice tak krásnými, jako já! Vy vidíte v nich jen prosu skutečnosti, mně 

zůstaly rájem! Každý kámen, každou květinu vidím ještě, jak byly, dokud jsem 

byla děvče-tem, děvčetem plným fantasie, o které matka neměla ani tušení.“ 

„Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocenou perlu; dříve však musí 

vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!“93 

„Elegické“ rozjímání jedné z vzácných žen 19. st. - mnoho jich tehdy po 

světě právě nechodilo – rozjímání „...přiváté větrem, od něhož zabolelo u srdce“94, 

skrývalo slzy, stesk, nevýslovnou touhu duše po „ztraceném ráji“ v čase, kdy její 

                                           
91 Mozart v dopisech, s. 198. 
92 Myšlenky Boženy Němcové, s. 25 (podle pův. vydání z r. 1920). 
93 Dtto, s. 23–24, 66. 
94 OLDENBOURGOVÁ, Z. Radost chudých, s. 7. 
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strastiplný úděl se chýlil ke konci. 

„Palčivou pronikající lítost jsem zakoušel často, když jsem se díval do očí 

zvířat - existuje výraz očí trpících zvířat - které nelze snést. Veškeré hoře světa 

vchází do vás,“ psal N. Berďajev v „Sebepoznání“, v němž se podělil o svůj vztah 

ke světu zvířat a nechal nahlédnout čtenáře do svého nitra. Když mu v době exilu 

ve Francii, po osvobození Paříže „po mučivé nemoci“ umřel „milovaný kocour 

Muri“ - s neskutečnou, až dětsky bezelstnou upřímností se vyznával ruský filosof 

ze svého smutku: „Utrpení Muriho před smrtí jsem prožíval jako utrpení všech 

tvorů. Skrze něho jsem cítil sebe sama spojeného se vším stvořením, čekajícím na 

osvobození. Bylo neobyčejně dojímavé, když se těsně před smrtí umírající Muri 

dostal s obtížemi do pokoje Lydie, která sama byla již těžce nemocná, skočil k ní 

do postele, přišel se tak rozloučit. Já velmi zřídka a s obtížemi pláču, ale když 

umřel Muri, tak jsem hořce plakal. A jeho smrt, takového kouzelného Božího 

tvora, byla pro mě prožíváním smrti vůbec, smrti těch, které milujeme. Žádal jsem 

pro Muriho věčný život; potřeboval jsem pro sebe věčný život s Murim. Dlouhou 

dobu jsem o něm nemohl vůbec mluvit…Když jsme si o večerech četli nahlas, tak 

Muri rád pobýval s námi, vždycky se objevil, i když spal v jiné místnosti, a skákal 

mi na kolena. Teď už není ani Lýdie, která předčítala, ani Muri, zůstali jsme sami 

s Žeňou, která utěšuje můj život. V souvislosti se smrtí Muriho jsem prožil 

neobyčejně konkrétně problém nesmrtelnosti. V našem sadu, pod stromem, je hrob 

Muriho. Když jsem šel okolo něho, přemýšlel jsem o nesmrtelnosti konkrétními 

obrazy, a ne abstraktními. Je mi protivná idea neosobní nesmrtelnosti, ve které 

mizí vše neopakovatelné a nezaměnitelně individuální. 

Toto téma jsem prožil ve velké hloubce a významu v souvislosti s nejtrpčí a 

osobně nejdůležitější událostí mého života, o které byla řeč výše.“95 

I jímavé „vyznání“ ruského myslitele má pečeť „loučení srdce“ (G. Santayana) 

se vším, co člověk miloval za svého života - jen „časového záblesku mezi dvěma 

věčnostmi“. Možná, že vztah člověka k duši zvířete je něčím velmi vzácným ve světě 

lidských bytostí, je možná dření, mírou jejich „moudrosti“ vůbec. 

Stejně jako N. Berďajev i Axel Munthe, švédský lékař, spisovatel a filosof  

v autobiograficky pojaté knize O životě po smrti (1929) psal o vztahu člověka  

k němé tváři z čeledi Canis familiaris, která je jeho souputníkem na tisícileté pouti 

                                           
95.BERĎAJEV, N. Vlastní životopis, s. 82, 419–420.  
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životem a patří k nejcennějším bytostem, jaké vůbec po světě chodí: „My 

nemilujeme jednoho psa, nýbrž psa všeobecně. Všichni jsou přibližně stejní, 

všichni jsou ochotni tě mít rádi a sami být milováni. Jsou všichni zástupci toho 

nejláskyplnějšího a po stránce morální toho nejdokonalejšího, co Bůh stvořil. 

Miluješ-li správným způsobem svého mrtvého přítele, nedojdeš klidu, pokud 

nezískáš nového. Avšak i tento přítel musí být od tebe odloučen, neboť koho 

bohové milují, ten umírá mlád...“  

„Mám dojem, že ve mně probíhá jakýsi vývoj v opačném směru, který mě 

zahání stále dál a dál od lidí a přivádí mě blíž a blíž k Matce Zemi a k zvířatům. 

Připadá mi, jako by všichni ti mužové a ženy kolem mne hráli podřadnější úlohu 

ve vesmíru než předtím. Mám pocit, jako bych na ně promarnil příliš mnoho času, 

jako bych se dokázal obejít bez nich stejně dobře jako oni beze mne. Přestal jsem 

bloudit po světě v honbě za štěstím, skoncoval jsem s životem módního lékaře, 

skoncoval jsem s životem na moři. Hodlám zůstat, kde jsem, a pokusím se naložit 

co nejlépe s tím málem, co mi zbývá.“ 96 

„Confessio“ skladatelů, spisovatelů a filosofů z dob minulých, jejich „vnitřní 

hlas“, jímž promlouvalo z hlubin „nitra“ „svědomí“, „slovo“ orosené citovostí  

a sebeobnažující myšlenkovou hloubkou, zní v dnešním citově vyprázdněném  

a dehumanizovaném světě jako „slovo“ odkudsi z jiné planety. 

Stěží lze tudíž akceptovat vyprázdněné sofisma „vysoké hry s absolutnem“, 

že „slovo je manifestní neexistence toho, co se jím označuje“, že „bytí řeči záleží 

ve viditelném zahlazování toho, kdo mluví“ (Foucaultův odkaz na francouzského 

básníka S. Mallarméa), stěží lze sdílet názor M. Blanchota, podle něhož „slova 

nemluví, nejsou nic niterného..., naopak jim všechna intimita chybí, protože jsou 

zcela vně, a to, co označují, mne vtahuje do tohoto vnějšku slov, jenž je zjevně 

skrytější a niternější než slovo v mém nejhlubším nitru, avšak zde je tento vnějšek 

prázdný, tajemství nemá žádnou hloubku, co se tu opakuje, je prázdnota 

opakování, nic tu nemluví, a přece je tu již řečeno vše“.97  

Reflexe Shakespeara, Liszta, „mluva nitra“ Mozarta, Němcové, Kafky, 

Berďajeva, Muntheho, z níž vane bezelstná upřímnost a „moudrost lidskosti“ - to 

                                           
96 MUNTHE, A. Kniha o životě a smrti, s. 52, 361. 
97 BLANCHOT, M. Celui qui ne m´accompagnait pas, cit. podle FOUCAULT, M. Myšlení 

vnějšku, cit. d., s. 66. 
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by mělo být jen „zurčení a nouze řeči, jež vždy již započala“, to snad je či měl by 

být „beztvarý hukot a zurčení diskurzu“ proudu „citově nezainteresovaných“ slov 

tryskajících z vyhaslého „nitra“ tvůrce či vůbec z „nicoty“? 98 

„Srdce řeči“, v níž „jiskří vnějšek“, jak zprvu slibně psal M. Foucault, není 

„beztvarý hukot“ ani „zurčení diskurzu“ vycházející z myšlenkově i citově 

„prázdného“ nitra, nýbrž „smysl“ stvořeného díla, skrytý v přívalu poetických 

trópů - metafor, zašifrovaný nejen v metamorfózách tónů, barev a tahů stětce,  

v zákrutách a labyrintu vyprávěných příběhů, ale i v „podtextu“ dialogů 

dramatického artefaktu: právě poznání „smyslu“, zakletého v předivu 

myšlenkových a obrazových asociací básnické řeči se dobíral a dobírá sám tvůrce 

slovesného díla – stejný „homo viator“ na tisícileté cestě bytím jako jeho čtenář či 

divák, který se stejnou urputností hledal a hledá odpověď na vše, čím ho svět 

tiskne a drtí... 

Spisovatel, „tvořivé ohnisko vesmíru“ (N. Berďajev) i „confessor“ - „vyznavač 

pravdy svobodně hledané a stůj co stůj hájené“99– převádí nažité, prožité, viděné 

v sentence a příběhy, reflektující dramata a sváry lidského srdce, zjevuje svým dílem 

- psaným „krví svého života“ - moudrost těžce nabytého poznání.  

Chladná „učenost“, odkazující neustále na „prázdnotu“ tvůrčího „nitra“, 

nebyla než syndrom klimaktéria západní duchovnosti, katageneze ducha 

apokalyptického 20. století: jen „obrat k duchovnu“, kultuře „srdce“, „řádu lásky“, 

obrat postulovaný mysliteli první třetiny 20. století100 i pohybem dějin může vrátit 

světu „lásku k moudrosti“ a obrodit smysl lidstva pro mravní řád.  

Návrat k vědění dob minulých v umění interpretace iniciuje hledání mezníků 

její evoluce, stimuluje i myšlenkový rozměr novodobého humanitně-vědního 

exegetického paradigmatu, tj. konsilienci či „smíření východní moudrosti  

a západního ducha“ (O. Březina). Poznáním umění (eflorescence tvůrčího ducha)  

i stavu světa skrze „slovo“ („myšlenka-slovo“) - „světlo duše“ - techné 

hermeneutiké přerůstá v časech devalvace mravních hodnot, „odumírání lidskosti“ 

v sofiologii („organická syntéza kosmologie, antropologie a teologie“101): „Sofia“ 

                                           
98 FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku, s. 44, 41, 67. 
99 FEUCHTWANGER, L. Desdemonin dům, s. 127. 
100 SCHELER, M. Philosophische Weltanschauung. 
101 ZEŇKOVSKIJ, V. V. Istorija russkoj filosofii. T. II, s. 411. 
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(„Boží Moudrost“) je „entelechií, duší světa“,102 „živou duší přírody  

a universa“.103 „Sofia je Boží Paměť, v jejíchž posvátných hlubinách přebývá vše, 

co jest, a mimo niž je jen Smrt a Šílenství.“104 

Tak dávno bylo řečeno: „…jak je to s vědou, tak je to i s pravdou; každá věda 

určuje svou“.105 Přináší ji i „techné hermeneutiké“, ze zapomnění kříšený modus 

rozvažování a bádání, podílející se na hledání metafyzických základů, z nichž 

vzešly velké filozofie, zabývající se „řečí, pravdou a smyslem samého aktu psaní“ 

106, - úkoly „philosophiae perennis“.  

 

Summary 

The methodological core of the present article represents, together with the "luminous 

metaphoricity of knowledge" and the antinomy of "interpretations" of artistic phenomena, the 

complete opposite of the intended eidological exactness of "external thinking" (like a sudden 

outpouring of the "empty interior" of M. Foucault's theorem), and is a reflection of the 

humanities. The "interior" of a creator's work, the place - the "light" of his "soul" that speaks 

"the language of the heart" (verbum interius - verbum cordis of St. Augustine), is the source of 

art and the "universal aspect of hermeneutics" (H.-G. Gadamer) = a consilience in the act of 

creation and its exegesis of "noosphere" (the "architectural ability of human intellect") and the 

"pneumatosphere" ("spiritual perception").  
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Úvod 

Grécka mytológia bola ovplyvnená v podstate krétsko-mykénskym 

rozprávačským umením. Stalo sa základom vtedajšej rozvíjajúcej sa tzv. orálnej 

kultúre, v ktorom dominovala antropomorfická hermeneutika mytologického 

a božského sveta. Jej nositeľom boli práve najstaršie Homérove diela, ku ktorým 

sa neskôr pridali aj diela Hesiodosa. Preto Homér a Hesiodos sa dodnes považujú 

za autorov celej tejto mytologickej sústavy. Predsa najdôležitejšou formou 

interpretácie mytologických textov bolo ich spojenie s morálnou tendenciou 

v nadväznosti na pôvodné tradície najstarších dôb.1 

Mýty môžu mať spojitosť aj s viacerými kultúrami a predstavujú aj po 

novom spracované staré tradície, kde patria aj výklady spojené s určitými 

vystupujúcimi osobami, skupinami a sú prispôsobené potrebám a očakávaniam 

                                           
1 ENCYKLOPEDIE ANTIKY, s. 403. 
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dôb, v ktorých vznikajú.2 V starogréckych dejinách v období orálnej kultúry boli 

mytologické rozprávania, spevy a básne ako neoddeliteľná súčasť života 

spoločnosti. Nakoľko nebola ich ustálená podoba, mýty svojím obsahom a formou 

boli flexibilné a rozprávač ich prispôsoboval podľa potrieb svojich poslucháčov. 

Rozprávač tak mohol cielene rozprávania prispôsobiť tak, aby reflektovali všetky 

morálne a kultúrne požiadavky svojej doby a apelovali na vtedajšiu životnú 

situáciu adresátov.3 Prvé rozprávačské prvky, ktoré vychádzali z mýtov 

v interakcii s človekom, ktoré nachádzame uvedené u Homéra 9. stor. pr. Kr. 

a Hésiodosa 8. stor. pr. Kr.4 Spracovanie gréckej mytológie a jej prednášanie 

pomohol fakt, že za celú dobu existencie neboli Gréci tak ovplyvnený okolitými 

mocnosťami. Na základe tohto faktu grécke podnety vychádzajúce 

z mytologických rozprávaní Gréci dokázali spracovať originálnym a vlastným 

spôsobom, až do času, kedy termín „mythos“ sa oddelilo od slova „logos“ 

a následne začala éra filozofie.5 

Orálna kultúra a funkcia aoidov 

Starogrécka kultúra nielen doniesla termín hermeneutika, ale rovnako priniesla 

aj prvé metódy interpretácie, ktoré sa prejavili k postoju mytologických rozprávaní. 

Neskôr to boli interpretácie ustálených epických Homérových písomných textov 

gréckej mytológie.6 „Táto poezie je obrazem oné společnosti, svými formami 

a strukturami ještě archaická, avšak zachvívající se netrpělivými projevy nového 

života, který se rozvine ve svobodném myšlení, umění a lidském žití.“7 

Orálna kultúra má svoje špecifické vyjadrenie v termíne inf. „hermenéuein,“ 

ktoré pôvodne pravdepodobne znamenalo: oznamovať - informovať. To však 

predpokladalo aj vypočuť nejaké posolstvo. Jednalo sa o interpretáciu tých vecí, 

ktoré ohlasovali starovekí básnici, rozprávači - aoidi, ktorí boli pokladaní za 

inšpirovaných autorov nakoľko boli: „hermenenés eisín tón théhon – poslami 

bohov a ich posolstiev.“ Básnik, rozprávač a aoid síce prináša inšpirované 

                                           
2 REBENICH, S. 101 nejdůležitějších otázek ANTIKA, s. 50. 
3 PANCZLOVÁ, H. Úvodná štúdia. In: SV. GREGOR Z NYSSY: Výklad Veľpiesne (1. časť) 

Prológ a Homílie 1–5, s. 12. 
4 STOLARIK, S. Stručne o dejinách filozofie, s. 24. 
5 STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie, s. 92–94. 
6 JEANROND, W. G. Hermeneutyka teologiczna, s. 25. 
7 MIREAUX, É. Život v homérské době, s. 253. 
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posolstvá, ale ich hodnotu sám nevie posúdiť a ani sám im nemusí nerozumieť.8 

Základným predpokladom pre rozvíjajúcu sa mytológiu v orálnej kultúre bola 

viera v spojenie božského a pozemského sveta, ktorý ovplyvňuje osudy ľudí na 

zemi. To sa odzrkadľovalo aj v jednotlivých osobitostiach interpretácie 

mytologických textov, kde sa okrem tradičných možnostiach nachádzal aj nový, 

oveľa hlbší zmysel. Hlbší zmysel bol odpoveďou na otázky etické, sociálne 

a politické, ktoré v tom čase dominovali. To znamená, že aj lokálne mytologické 

tradície sa spracovávali a prepracovávali v novom duchu doby, ktoré si 

vyžadovala nová súčasnosť vyžadujúca si psychologické prehĺbenie.9 

Problém orálnej interpretácie v období prelomu 9/8 stor. pr. Kr. bol 

zaujímavý v tom, zmysle, že v čase orálnej kultúry starovekí Gréci nemali jasne 

ustálený kánon mytologických rozprávaní a vôbec nie ešte aj písomne zachytený, 

ako ho mali iné oveľa staršie kultúry Starovekého blízkeho východu. Práve 

v Homérových mytologických rozprávaniach, kde bohovia a ľudia sú vo 

vzájomnej interakcii - videli starovekí Gréci rozprávanie o inšpiratívnom zjavení, 

ktoré obsahuje tie najdôležitejšie odpovede na ľudské otázky. Odpovede však bolo 

potrebné preložiť do zmysluplného jazyka práve pomocou hermeneutiky.10 

Homérovi sú pripisované obidve diela Iliada a Oddysea a obidve diela sú 

považované ako písomný záznam už skôr v ústnej tradícii podávaných rozprávaní 

a básní.11 Písomné zachytenie ústnej tradície sa uskutočnilo neskôr, až za 

Peisistrata.12 „Táto poezie je obrazem oné společnosti, svými formami 

a strukturami ještě archaická, avšak zachvívající se netrpělivými projevy nového 

života, který se rozvine ve svobodném myšlení, umění a lidském žití.“13 

Pravdepodobne aj samotné grécke meno Homéros sa používalo ako 

synonymum pre označenie služobníka bohov alebo božstva. Homérovci tak 

rozvíjali starovekú pravdepodobne dedičnú tradíciu rozprávačov a spevákov, ktorá 

                                           
8 LEŠČINSKÝ, J. Biblická hermeneutika, s. 50. 
9 ENCYKLOPEDIE ANTIKY, s. 404. 
10 LEŠČINSKÝ, J. Biblická hermeneutika, s. 47. 
11 KVOKAČKA, A. Možnosti (hermeneutickej interpretácie klasickej kategórie vznešeného. In: 

Studia Humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a Theurgie Hermeneutické Interpretace. 

IV, s. 253–273. 
12 NEŠKUDLA, B. Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, s. 111. 
13 MIREAUX, É. Život v homérské době, s. 253. 
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patrila k riadnemu náboženskému kultu sústredeného pri starogréckych 

svätyniach. Neskôr dochádza k postupnému oddeleniu od svätýň a nastupuje 

tradícia potulných rozprávačov a spevákov – zrod eposov románového štýlu. Do  

6. stor. pr. Kr. postupne dochádza k  zapísaním – transformovaním a ustálením 

mytologických rozprávaní ako osobitný literárny žáner.14 Úspech mytologických 

orálnych diel mal vplyv v prvom rade na kolektívne cítenie a ich prevedenie - 

rozprávanie a recitovanie sa stalo hlavným poslaním aoidov. Aoid si pamätal 

obrovský rozsah veršov, nakoľko poézia a próza vždy vedela uchopiť dôležité 

otázky ľudský existencie a ich vyjadriť svojím osobitným spôsobom. Život 

obyvateľom v spoločnosti i mimo nej prinášal viaceré podnety súvisiace so 

slobodou, sebareflexiou i osobného postoja k náboženským otázkam.15 Tieto 

staroveké grécke tradície neustále ovplyvňovali život a vytvorili tak zároveň aj 

vhodné podmienky pre rozvoj jednotlivých smerov filozofie.16 

Homérove mytologické rozprávania mali veľkú autoritu a tvorili základ 

a základnú zložku formovania gréckej kultúry. Rovnako aj sám autor a rozprávač 

alebo básnik bol považovaný za človeka, ktorý vlastní božskú inšpiráciu.17 Rôzne 

úkazy boli interpretované ako božie znamenia, ktoré bolo potrebné rozpoznávať 

a vedieť správne vyložiť. V každom prípade predstavuje v orálnej kultúre 

hermeneutickú činnosť básnikov, rozprávačov, veštcov, ale aj interpretov 

mytologických rozprávaní, pričom sa aj v týchto rozprávaniach hľadali paradigmy 

pre umenie správneho a konkrétneho výkladu. Táto činnosť nebola explicitne daná 

len starovekým veštcom, ale všetkým tým, ktorí boli zvlášť nadaní alebo 

inšpirovaní.18 

Aoidi ako rozprávacia a speváci patrili ku skupinám ľudí, ktorí boli 

považovaní ako bohmi inšpirovaní autori a to znamenalo, že sú v priamom 

kontakte so svetom bohov. Ich rozprávania alebo spevy sa tak nepokladali za ich 

                                           
14 VOREL, J. Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého. (hermeneutika ruského 

symbolizmu) In: Studia Humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a Theurgie 

Hermeneutické Interpretace,  s. 83–87. 
15 MIREAUX, É. Život v homérské době, s. 69–70. 
16 Dtto, s. 72. 
17 SIMONETTI, M. Między dosłownością a alegorią, s. 13. 
18 Osobitnú kategóriu v tej dobe tvoril výklad snov, pričom jeho obrazy a scény boli 

symbolické. MIREAUX, É. Život v homérské době, s. 18. 
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vlastné dielo, ale za dielo bohov ako rozprávanie a spev samotných bohov. 

V ostatných prípadoch je to bohyňa Múza, ktorá rozprávačovi a básnikovi diktuje 

slová.19 A z tohto dôvodu aoidi využívali, čo najviac pozornosti témam spojených 

s náboženstvom a jeho osobným dopadom na človeka s cieľom upravovať vzťahy 

ľudí k samotným bohom. To sa dialo hlavne pri náboženských obradov, kde títo 

rozprávací – speváci mali významné miesto. Je evidentné, že spev, recitované 

a hovorené slovo a k tomu aj tanec patril do oblasti činnosti aoidov s cieľom 

dosiahnuť čo najvyššiu mystický spojenie s bohmi. Aoidi sa stali vlastne tvorcami, 

uchovávateľmi a odovzdávate mi týchto diel – ako božích slov pre ľudí, ktoré 

sprevádzali orálnu kultúru ako neoddeliteľnú súčasť všetkých náboženských 

obradov. Boli tak predstaviteľmi intelektuálnej, ale zároveň aj náboženskej elity 

starovekého grécka.20 

Aoidi ako potulní speváci a improvizátori epických diel sú známi 

z Homérového diela Odyssea, kde vystupujú ako speváci na slávnostiach 

a hostinách. Epické diela sprevádzali z pravidla na nejakom hudobnom nástroji 

a obsahom ich piesní boli práve mytologické rozprávania o bohoch a hrdinoch 

starovekého Grécka. Pravdepodobne v neskoršom období však došlo k zlúčeniu 

alebo vystriedaniu ich funkcie s prenášateľmi inak nazývanými rapsódmi. Rapsódi 

vychádzali už ustálených textov, ale pravdepodobne neboli ich tvorcami ako aoidi 

i bez hudobného doprovodu.21 

Aoidi ako elitná intelektuálna skupina existovala popri starovekým veštcom, 

ku ktorým patrili kňazi, lekári a rozprávači - básnici. Úlohou tejto intelektuálnej 

skupiny ako odborníkov na božské veci bolo radiť, ukazovať ľudom cestu 

a pomáhať kráľom pri výkone kráľovského úradu.22 Pravdepodobne funkcia 

aoidov sa po kanonizovaní mytologických textov a tvorbe ďalších literárnych diel 

rozdelila na podskupiny: spevákov, potulných rozprávačov – rapsódov a rečníkov, 

čo vyplynulo z verejného života mestských štátov a tvoriacej sa gréckej 

demokracii, kde slobodní občania mohli hovoriť na zhromaždeniach.23 

                                           
19 MIREAUX, É. Život v homérské době, s. 68. 
20 Dtto, s. 68. 
21 ENCYKLOPEDIE ANTIKY, s. 58, 518. 
22 MIREAUX, É. Život v homérské době, s. 55. 
23 ENCYKLOPEDIE ANTIKY, s. 532. 
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Grécke mýty, ich funkcia a význam v archaickej spoločnosti 

Starogrécky mytologický svet je chápaný nie ako niečo abstraktné, ale skôr 

ako niečo konkrétne, s čím má antický človek osobnú skúsenosť. Podobne je to aj 

v kontexte bohmi gréckeho panteónu, čo poznať na viacerých príkladoch ako je 

napríklad označenie božstiev: Hádes nie je len bohom podsvetia, ale aj miestom 

mŕtvych. Gája nie je len bohyňa, ale aj samotná zem, ktorá prináša úrodu. Preto je 

zaujímavé, že sváry, vášne, žiarlivosť bohov sú akousi paralelou interakcií 

medziľudských vzťahov. Prechádzať sa po zemi alebo kúpať sa v mori, či 

premýšľať a tvoriť znamenalo prísť do kontaktu s jednotlivými bohmi. Zeus, 

nakoľko je najvyšším bohom v panteóne je ochrancom poriadku, hierarchie, práva 

a spravodlivosti. A preto v týchto vzájomných vzťahoch vzťahu nielen ľudia 

prichádzali do kontaktu s bohmi, ale aj bohovia s ľuďmi, ktorých navštevovali 

v rôznych podobách, ako nám to podáva grécka mytológia.24  

Vo väčšine sa mýtus chápe ako rozprávanie starých časov vo všeobecnom 

význame, ktoré bolo ústne tradované a neskôr písomne zaznamenané. Mýtus 

rozprávanie zbásní do správy o bohoch, hrdinoch a kráľoch archaických dôb. 

Rovnakú dôležitosť dáva udalostiam a získaným skúsenostiam počnúc od 

najstarších dôb do podoby náboženského svetonázoru.25 

Okrem základnej kozmologickej a mystickej funkcie má mýtus aj ďalšie 

funkcie ako je napr.:26 

• funkcia sociálna – mýty ponúkajú vzory a zásady správania, praktického 

správania v spoločnosti a podnecujú konkrétne konanie, 

• funkcia pedagogická – poukazujú na spôsoby a ich reakcie každodenného 

života a obsahujú úryvky na témy životného šťastia človeka, 

• interpretačná funkcia mýtu – podáva zdôvodnenia pre životné 

a náboženské obrady, vysvetľuje správanie človeka v spoločenskom 

systéme a jeho formy.  

Niektoré staršie generácie na Slovensku majú napríklad „pre všetko súvisiace 

s náboženstvom a priori vypestovaný záporný zmysel, pretože v minulom režime 

boli vedení k tomu, aby sme všetky takéto náboženské interpretácie života 

                                           
24 MIREAUX, É. Život v homérské době, s. 16–17. 
25 REBENICH, S. 101 nejdůležitějších otázek ANTIKA, s. 50. 
26 KARDIS, M. Mytológia, s. 55. 
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považovali len za legendu a rozprávky. Vo vedeckom svete súčasnosti však 

medzitým prišlo k výraznej zmene v postoji k starovekej literatúre k jej mýtom 

a starým príbehom ľudstva vôbec.“27 Mýtus sa stáva rovnako aj univerzálnym 

vzorom individuálneho a kolektívneho konania no rovnakú dôležitú úlohu v tom 

zohráva fakt, že je zdrojom tajomnej skúsenosti a životného poznania28 ako 

špeciálny typ sociálnej interakcie a komunikácie prostredníctvom symbolov.29 

V týchto starovekých dnes už literárnych textoch30 sa zistilo, že obsahujú 

poznanie a vedomosť, ktorá je v človeku odpradávna prítomná v rámci 

konštituovanej ľudskej skúsenosti, ktorú následne reprezentujú mýty a symboly 

ľudstva.31 Zámerom mytológie bolo pomáhať ľuďom vyrovnať sa s kritickými 

všeľudskými otázkami. Prostredníctvom mytologických textov sa dávny autor 

pokúsil vysvetliť udalosti a skutočnosti týkajúce sa bohov a človeka, ktoré si 

nevedel dostatočným spôsobom vysvetliť alebo do ktorých ukryl to, čo dnes 

nazývame logickým vedeckým poznaním. Práve preto, že takéto rozprávanie vo 

veľkej miere používa jazyk symbolov.32 Ako hovorí P. Ricouer Symboly a mýty 

umožňujú myslieť.33 „Paul Ricoeur (1913–2005), u ktorého sa otázky filozofickej 

a náboženskej interpretácie spájajú s výrazom „symbol,“ hovorí o dvojakom 

zmysle symbolu, ktorý je: slovný - bezprostredný a symbol, ktorý odkazuje na 

symbol skrytý, obrazný, ontologický. Symbol sa stáva komunikačným prvkom  

a umožňuje demaskovať skrytý zmysel, ako je to v prípadoch mytologických 

narácií. Vďaka symbolickému bohatstvu sa mýtus nevyčerpáva, má dokonca 

aktuálnu a sociálnu funkciu - môže sa uplatniť i v nových sociálnych a kultúrnych 

kontextoch.34 Ponúka sa tu možnosť rozvíjať intelektuálnu schopnosť a uvažovať. 

Symbol neuzatvára myslenie do dogmatických zátvoriek, ale ho provokuje, 

stimuluje, núti ho znova a znova opakovať a prepracovať vo vlastnej skúsenosti to, 

                                           
27 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 33. 
28 BAK, T. - JURJEWICZ, H. - MIERZWA, J. Religion and Spirituality in Social Work 

Practice, s. 25–26. 
29 KARDIS, M. Svetové mytológie I, s. 29. 
30 GAVURA, J. Pohansky obradná, kresťansky čistá. In: Romboid : literárnokritický mesačník. - 

roč. 35, č. 3 (2000), s. 69–70. 
31 ELIADE, M. Dejiny náboženských predstáv a ideí /1, s. 151–152. 
32 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 33. 
33 Dtto, s. 33. 
34 RICOEUR, P. Život, pravda, symbol, s. 161. 
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čo už raz bolo povedané. 

Grécka mytológia pochádza z rannej archaickej doby, kedy sa postupne začala 

utvárať poézia a dominovalo rozprávačské umenie. V súvislosti s ľudstvom sa 

objavujú staroveké predstavy, ktoré majú formu náboženských eposov. Ľudia sú 

existenciou a konaním blízky bohom, oddeľuje ich len smrteľnosť. Ale aj tá môže 

byť vyjadrením ľudskej túžby po večnom živote. Mytológia ponúka dobré aj zlé 

príklady konania bohov a človeka v konkrétnych životných situáciách 

v existujúcich sociálnych štruktúrach. Zároveň to neprekvapuje, že sa vyznačuje 

antropomofornou, polyteistickou náboženskou formou, ako to badať pri zrode 

bohov. Viera , ktorú človek v staroveku chápal osobitným spôsobom mu 

dovoľovala rozumieť podobným spôsobom aj život bohov.35 

Mytologický epos zahrnuje:36 

• samotnú božskú inšpiráciu, 

• starovekú spoločenskú tradíciu ako výsledok viacerých generácií, 

• vlastný prístup a interpretáciu recitátora 

• netvorí jednoliaty celok vzájomne prepojených rozprávaní, obsahuje aj 

viaceré časové vrstvy, 

• a je potrebné rozlišovať, čo sa v mytológií dotýka reality a čo predstavuje 

fikciu života. 

Príčiny alegorického výkladu gréckych mýtov 

Už na prelome 7/6 stor. pr. Kr. Teagenes z Reggia interpretoval rôzne 

súperenia gréckych bohov alegorickým spôsobom ako zápasy jednotlivých živlov, 

čo ďalej viedlo k psychologickej interpretácii: Zeus ako inteligencia a život.37 

„Tento problém stojí aj pri počiatkoch alegorickej metódy a objavuje sa niekde 

okolo r. 525 pr. Kr., ked istý Teagenes z Reggia snáď pod vplyvom Xenofónových 

útokov namierených proti nemorálnosti homérovského Pantheónu navrhol 

alegorické čítanie tohto klasického gréckeho eposu, aby tak ospravedlnil príliš 

zmyselný, chlípny a až urážlivý prístup antických bohov. V Pergamone bola 

alegorická metóda rozvíjaná na báze stoickej filozofie vo vnútri náboženskej 

                                           
35 HOŠEK, R. Náboženství antického Řecka, s. 79–85. 
36 Dtto, s. 94. 
37 SIMONETTI, M. Między dosłownością a alegorią, s. 13. 
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hermeneutiky s racionálnym (moralistickým) motívom.“38 

V konfrontácii medzi náboženskou mýtickou tradíciou a filozofiou už nebolo 

primerané rozprávať o viacerých mytologických udalostiach a žiarlivosti i konania 

bohov Olympu, čo v konečnom dôsledku vyústilo do situácie, že mýtickú reč 

nebolo možné chápať v jej slovnom zmysle. Preto si mytologické texty vyžadovali 

nový spôsob prístup tzv. reinterpretáciu, ktorej počiatky siahajú k stoickej 

filozofii. Stoická filozofia  vypracovala tak systematický už viac racionalizujúci 

pohlaď, ktorý sa nazýval ako alegorický výklad mýtov.39 

Prispôsobovanie myšlienkového bohatstva, ktoré sa týkalo aj mytologických 

textov v praxi alegórie je oveľa staršie. Dotýka sa to hlavne potulných 

rozprávačov a spevákov smerom k dobovej situácie svojich poslucháčov.  

Rovnako aj samotný gr. výraz άλληγορία pochádza z gréckej rétoriky, ako 

pôvodná rečnícka figúra, ktorá poukazuje na vyšší zmysel než je prvotný základný 

– slovný význam.40 A prv než sa stala technikou výkladu bola alegória formou 

reči, ktorá už v sama v sebe mala výpovednú funkciu a to tým, že okrem slovného 

zmyslu dávala zaznieť aj niečomu inému, pričom  slovný zmysel bol považovaný 

za jej znak. Je tu jasné, že práve reč a rétorika alebo rečníctvo ma totožnú funkciu 

sprostredkovania a podávania zmyslu. 

Takýto výklad – alegorický výklad mýtov obsahuje podľa H. D. Lubaca 

trojitý motív:41 

• motív výkladu morálneho druhu: cieľom bolo zo slovného významu 

odstrániť, všetko čo spôsobovalo alebo sa protirečilo etike a morálke 

spoločnosti, alebo bolo mimo spoločenskú etiku, 

• motív výkladu racionálneho druhu: používaný hlavne v stoicizme ako 

rozumový výklad sveta v súlade s myšlienkou mýtu , ako svedectvo svoj 

vlastného presvedčenia a viery, 

• motív utilitaristického výkladu druhu: tento výklad sa zakladal na autorite 

starovekých rétorikov a básnikov, ktorý jednotlivým mýtom dávali 

zároveň akúsi autoritu a hodnovernosť. Existovala tendencia aj niektoré 

                                           
38 LEŠČINSKÝ, J. Biblická hermeneutika, s. 46. 
39 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 40. 
40 Dtto, s. 42. 
41 DE LUBAC, H. Histoire et esprit. L´intelligence de l´Ecriture d´aprés Origénes, s. 160. In: 

GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 42. 
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mytologické texty zavrhnúť, z dôvodu akejsi bezbožnosti a skazenej 

morálky, čím by sa komplet zavrhla celá mytológická sústava a básnictvo. 

Tento stav však stoici – neskorší nechceli pripustiť, pretože im išlo nájsť 

harmóniu vo vzťahu k staršiemu gréckemu svetu a tradícii. Čim bola 

vzdialenosť od pôvodných rozprávaní a napísaných textov väčšia, tým sa 

čoraz viac sa vyžadovalo uplatnenie alegorickej interpretácie 

mytologických textov.42 

Platón na jednej strane kritizoval alegorickú interpretáciu a na druhej strane 

sa mytologickým rozprávaním aj sám zaoberal, pretože chcel vysvetliť niektoré 

časti svojho myslenia.43 

Aj keď v období začiatkov gréckej filozofie, ktorú hlavne prezentovali 

Sokrates, Platón a Aristoteles v období do 4. stor. pr. Kr. boli mytologické texty 

podrobené v ostrej kritike44 predsa mytologické rozprávania mali aj aj pozitívnu 

odozvu. Jednalo sa o týchto rozprávačov a spevákov, ktorí v pozitívnom zmysle 

interpretovali hlavne pohoršlivé časti nachádzajúcich sa v Homerových dielach, 

pretože týmto sa sprostredkoval práve ten význam, o ktorý bol aj cez negatívny 

a pohoršlivý príklad sprostredkovaný. Z tohto pohľadu aj postoj týchto filozofov - 

hermeneutov pozerali na mytologické rozprávania a texty, ktoré obsahujú určitom 

slova zmysle zakódovaný obsah oveľa hlbších filozofických právd. Tu sa 

uplatňuje jasné Platónovo dualistické chápanie, že pohoršlivé a odsúdenia hodné 

činy bohov sú vlastne niečím iným, než sa zdajú byť a preto je potrebné postupne 

výklade gréckej my odhaliť všetky v nich obsiahnuté etické pravdy a skryté 

prirodzené poznanie. Takýto postoj však vyvrcholí v 3. stor. pr. Kr. v už pomaly 

dokonalom alegorickom výklade Homéra a neskôr, ako som spomenul aj 

prostredníctvom stoickej filozofie. Ako príklad je vhodne použiť princíp 

personifikácie – bohyňa Aténa predstavuje múdrosť, chytrosť a rozvahu a ak tato 

bohyňa zvládne Achilea, tak to znamená že len chytrosť a rozvaha môže zastaviť 

nerozvážne činy konané pod vplyvom hnevu.45 

Motívy alegorického výkladu mýtov sú založené na základe podstaty 

                                           
42 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 43. 
43 SIMONETTI, M. Między dosłownością a alegorią, s. 13. 
44 Kritika Homéra gréckymi filozofmi bola zameraná z dôvodu jeho filozofického chápania 

boha. OEMING, M. Úvod do biblické hermeneutiky, s. 20.  
45 Dtto, s. 20.  
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έρμηνεία ako sprostredkovanie zmyslu. Podobne v tvare έρμηνεύειν poukazuje na 

úsilie a činnosť hľadať, za vysloveným sa rozumie niečo iné, niečo viac, čo si 

vyžaduje hermeneutické úsilie nakoľko je bezprostredný význam (hovoreného 

slova alebo textu) ako slovný zmysel nezrozumiteľný.46 

U stoikov však prevládal podobný termín ύπόνοια (nepriamo oznámené)  

s pravdepodobným obsahovým významom ako termín alegória, ktorý v tej dobe 

používali Xenón a Platón 

Prax alegorického výkladu mýtov spočívala v hľadaní niečoho hlbšieho za 

slovným zmyslom. Neporozumenie a v niektorých prípadoch aj pohoršenie 

bezprostredného slovného zmyslu automaticky nabádali hľadať v mytologických 

textov zmysel alegorický, ktorý mal poslucháč rovnako aj čitateľ rozpoznávať. 

Ako pravidlo sa vždy vychádzalo z priameho a bezprostredného zmyslu, z dôvodu 

aby nedošlo i svojvoľným interpretáciám, pretože v antike alegória vždy nemala 

dobrú povesť.  

Rétorická otázka zo scény Odysea verzus poslucháč 

Ako príklad by som vybral zo scény Odysea zaujímavú epizódu, keď 

Odyseus je pri nymfe zvanej Kalipsó v procese návratu domov za svojou ženou 

Penelopou. Na ceste domov ho búrka prinúti pristáť na stratenom ostrove v mori 

a tam ho prichýli nymfa Kalipsó. Ona je však nymfa a je nesmrteľná. Odyseus je 

človek a je smrteľný. Jej sa však ten smrteľník veľmi páči a chce, aby zostal s ňou. 

Ako to býva aj dnes, večerajú spolu, ona pije nektár - pokrm nesmrteľných bohov 

na Olympe a Odyseus je jedlo bežných smrteľníkov. Už pri stole vidieť tento 

tragický rozdiel, ktorý je medzi nimi: ona je nesmrteľná a on smrteľný. On je síce 

len Odyseus, ale ona ho miluje, lebo je prekrásny ten pozemšťan, síce smrteľný 

a tak nymfa Kalypsó chce, aby zostal na ostrove. Viete čo urobí Odyseus – odíde 

a dôvod? Odyseus odolá všetkým jej nástrahám, lebo chce vidieť svoju ženu. 

V interpretácií to znamená, že odolá všetkým jej ponukám – odolá nesmrteľnosti, 

pre lásku k svojej žene na tejto zemi. Lebo v tom je tá idea, čo mu nymfa Kalypso 

ponúka: zostaň a budeš nesmrteľný, ale on miluje svoju ženu viac, než 

nesmrteľnosť. Nádherné... A tu sa skrýva aj Homérova otázka na poslucháča: 

Chceš byť - človek nesmrteľný bez tých, ktorých miluješ? Budeme šťastní 

                                           
46 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 41. 
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nesmrteľní, bez tých na ktorých nám záleží? 

Starogrécke interpretačné metódy 

Neskoršom období, keď boli tieto mytologické rozprávania zachytené do 

písomnej podoby, získali svoju štandardnú podobu avšak ich samotná flexibilita sa 

u potulných rozprávačov stratila. Mytologické rozprávania v ústnej ale aj neskôr 

už v písomnej forme vyjadrovali potreby svojej doby a uspokojovali duchovné 

potreby aktuálnej situácie. Neskôr, keď dochádza k oddeleniu „mythos“ od 

„logos“ – a vznik smerov gréckej filozofie;47 - pôvodná funkcia náboženských 

textov nespĺňala požadovanú úlohu. Tato dočasná disfunkcia mytologických 

textov sa odstránila používaním alegorickej interpretácie, čím sa opäť hľadali nové 

spôsoby porozumenie a aktualizácie mytologických textov a novou životnou 

skúsenosťou danej doby.48  

„Neskôr sa objavili aj ďalšie spôsoby interpretácie, ktoré prinášali staré 

diela novým generáciám a usilovali sa vyjadriť ich myšlienky spôsobom 

zrozumiteľným a akceptovateľným pre svojich súčasníkov. Hlavné interpretačné 

postupy, ktoré sa vyvinuli v gréckom svete, sa dajú stručne predstaviť 

v nasledovnom prehľade: 

1. V najstaršom období dominovali prírodná, fyzikálna alegória – v božstvách 

gréckeho panteónu a ich dobrodružstvách videli filozofi kozmické prvky a ich 

vzájomné vzťahy. Na prírodných filozofov nadväzovali v helenistickom 

období stoici. Príkladom fyzikálnej (kozmologickej) alegórie môže byť výklad 

jednej epizódy Iliady, v ktorej sa bohovia pustili do boja. Exegéti tu 

pozorovali obraz kozmického boja živlov. 

2. Veľmi skoro sa objavila aj morálna alegória. V mýtických príbehoch hľadala 

morálne ponaučenie a vzory správania (pozitívne aj odstrašujúce). „Etický, 

morálny výklad bol celkom bežný, veď Homér bol „učiteľom Grécka“. 

V mýtických príbehoch sa hľadalo morálne ponaučenie. Ak litera textu 

nebola dostatočne explicitná, nastupoval alegorický výklad. Odysseus 

priviazaný ku sťažňu, aby odolal spevu Sirén, je obrazom mudrca, ktorý sa 

                                           
47 LEŠČINSKÝ, J. Biblická hermeneutika, s. 47–50. 
48 PANCZLOVÁ, H. Úvodná štúdia. In: SV. GREGOR Z NYSSY: Výklad Veľpiesne (1. časť) 

Prológ a Homílie 1–5, s. 12. 
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dáva zviazať putami filozofie, aby sa zachránil od záhuby.“49 

3. Jej osobitným poddruhom je psychologická (alebo antropologická) 

alegória, ktorá v bohoch a bájnych hrdinoch videla psychické sily 

a procesy, personifikované cnosti a neresti. Spomínaný boj bohov sa dá 

chápať ako obraz boja cností a nerestí, racionálnych a iracionálnych 

prvkov v ľudskej duši. 

4. Iónski logografi a ich nástupca historik Hérodotos sa naproti tomu snažili 

v mýtoch a rozprávaniach básnikov nájsť reálne či historické jadro – tento 

výklad sa nazýval „historická exegéza“. Neskôr túto metódu preslávil 

Aristoteles a jeho nasledovníci z peripatetickej školy (najmä Palaifatos). 

5. Aristoteles stál aj pri zrode iného interpretačného prúdu – filologického 

prístupu k textu, ktorý priviedla k rozkvetu alexandrijská škola. Ak sa 

v básni vyskytli nejaké nejasnosti či protirečenia, Alexandrijčania ich 

riešili skúmaním textovej kritiky, etymológie  ahistorických reálií. Ako istá 

opozícia voči Alexandrii sa vyprofilovala škola v Pergame, kde sa 

uplatňoval filozofický, stoický prístup s alegorickým výkladom 

kozmologického a morálneho typu. 

6. V neskorej antike prevládala novoplatónska mystická alegória, nazývaná aj 

„metafyzická“ alebo „duchovná“. Tento typ výkladu preslávili novoplatonici, 

ale jeho korene možno nájsť už u pytagorovcov. Mystická alegória vidí 

v starých mýtoch ukryté poznanie o vzťahu človeka, resp. ľudskej duše, 

a transcendentného sveta. Napr. učenie o duši uväznenej v tele 

a o prevteľovaní bolo možné nájsť v epizóde s čarodejnicou Kirké,  ktorá 

väznila Odysseových druhov, no rozumný Odysseus jej čarom odolal. Tento 

význam je možné vidieť aj v epizóde so spievajúcimi sirénami, ktoré 

reprezentujú harmóniu sfér, čo vábi človeka preč od ďalšieho prevtelenia.“50 

Záver 

Mýty majú symbolickú a posvätnú hodnotu a tvorili základ kultúry prastarých 

národov. Prinášali ľuďom odpovede na základné otázky. To, čo bolo pre antického 

človeka samozrejmé, je však modernému človeku mnohokrát vzdialené  

                                           
49 PANCZLOVÁ, H. Úvod. In: SV. GREGOR Z NYSSY: Život Mojžiša alebo O ceste 

k dokonalosti v cnosti, s. 61–62. 
50 Dtto, s. 12–14.  
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a nepochopiteľné. Dnešný človek chápe staroveké náboženské fenomény v ich 

slovnom zmysle. Ak však nie sú skúmané do hĺbky, môžu sa zdať ako triviálne.51 

Mytológia tvorí prvotný civilizačný myšlienkový prazáklad spoločenskej 

organizácie, svetového názoru, náboženstva, morálky, práva a pod. Dokonca aj 

začiatky filozofie bývajú niekedy zastreté mytologickými obrazmi. Preto sa  

o mytológii hovorí aj ako o prafilozofii alebo protofilozofii, prvotnej metafyzike.52  

Jednoznačne z týchto vzťahov vyplýva, že ľudia Homérovej doby žili so 

svojím myslením v neustálom a veľmi tesnom vzťahu – spojení pozemského 

a božského sveta pri každodennom kontakte so svetom okolo seba, čo bol svet 

kontaktu človeka so starogréckymi bohmi.53 

Dnes sú Homérske básne zdrojom mytologických predstáv a sú inšpiráciou 

pre umenie. Rovnako sú najznámejšou literárnou pamiatkou starovekého Grécka. 
 

Summary 

Scientific article: Genesis of the Hermeneutics in the Ancient Greek Culture – Interpretation 

of Mythological Text is about oral culture and problem of interpretation of mythological 

narratives and text. During the oral culture, mythological narratives, songs and poems were as 

an integral part of the community. Myths form and content are flexible and narrator adapts them 

to the needs of their audiences. The narrator – gr. aoid could specifically adjust talking to reflect 

all the moral and cultural requirements of their time and appealed to then-life situation 

addressees. From the beginning, however, ancient Greek culture was dominated by the 

allegorical methods of interpretation of mythological texts. Deeper meaning was response to a 

question of the ethical, social and political, which dominated at that time. 
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Úvod 

Potřeba, a někdy až tlak, na vymezení filosofie v poslední době narůstá. Napětí, 

které filosofie svou neuchopitelností podněcuje, je znatelné jak v humanitních, tak 

exaktních vědách. Spor o filosofii však v mnoha ohledech není motivován 

potřebou začlenit ji v rámci systému věd. Meritem diskursu o filosofii je ve 

skutečnosti její axiologická hodnota, tj. přínos společnosti. Filosofie se svou dvou 

a půltisíciletou tradicí se mnohým jeví jako rudimentální reziduum minulosti žijící 

pouze z patosu slávy dávno zašlých věků. Ať již chceme filosofii teoreticky 

zařadit či axiologicky posoudit, je nezbytné, abychom ji podrobili zkoumání.  

Otázka „Co je to filosofie?“ je ústřední problematikou poměrně mladé, avšak 

již plně etablované, disciplíny „metafilosofie“, někdy též zvané filosofie filosofie 

či filosofie o filosofii, popř. též filosofie po smrti/konci filosofie nebo filosofie 

bez/zbavená filosofie, možno i post-filosofie. Filosofické novum, o kterém bude 

pojednávat tento článek, není v historii filosofie ani jiných oborů žádnou 

novinkou. V rámci českojazyčné filosofie, je však metafilosofie zatím jen mizivě 

prozkoumanou oblastí, a proto bychom rádi tento obor systematicky popsali. Již 

z prosté systematizace a deskripce poté mohou vzejít základní obrysy možných 

odpovědí, či alespoň směrů, kterými bychom se mohli ubírat.  
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1. Vznik pojmu a oboru metafilosofie 

Pojem metafilosofie se poprvé objevil v recenzi knihy Curta Johna Ducasse  

s názvem Philosophy as a Science: Its Matter and its Method, která pochází z pera 

Morrise Lazerowitze.1 Lazerowitz je považován za autora tohoto označení, 

přestože se tento termín objevil již dříve. První výskyt lze zřejmě nalézt 

v překladu díla Georgese Eugènea Benjamina Clemenceaua Au soir de la pensée 

z pera Charlese Minera Thompsona a Johna Hearda2 či později v knize Etienna 

Gilsona Christianity and philosophy.3  

Do širšího povědomí odborné filosofické veřejnosti se však tento pojem 

dostává povětšinou až v padesátých letech dvacátého století. K popularizaci  

a rozvoji významně přispělo vydání Philosophische Untersuchungen roku 1953. 

Jejich autor, Ludwig Wittgenstein se zde (nejen ve stodvacátém prvním 

paragrafu)4 postavil proti myšlence, že může existovat cosi, jako filosofie druhého 

řádu.5 O tři roky později, pravděpodobně nezávisle na Wittgensteinových 

myšlenkách, vychází krátký spis dalšího z vlivných filosofů dvacátého století 

Martina Heideggera s názvem Was Ist Das - die Philosophie?.6 V tomto díle, zdá 

se, Heidegger oproti Wittgensteinovi filosofii druhého řádu zvažuje, přestože její 

smysl považuje za problematický. Metafilosofie se však etabluje jako nový, 

konceptuálně vyjasněný, obor až rokem 1970, kdy na popud Terryho Bynuma  

a Richarda Reesee vzniká odborné periodikum se stejnojmenným názvem.7 Morris 

Lazerowitz byl redakcí tohoto časopisu požádán,8 aby pro první číslo periodika9 

                                           
1 LAZEROWITZ, M. VI. - NEW BOOKS. Mind, s. 284–287. 
2 CLEMENCEAU, G. In the evening of my thought, vol. 2., s. 498. 
3 Gilson (1939, s. 88) 
4 WITTGENSTEIN, L. Filozofická zkoumání, s. 66. Za pozornost ve vztahu k tomuto tématu 

však, dle našeho soudu, stojí přinejmenším rozmezí paragrafů 109-133. K Wittgensteinově 

metafilosofii možno blíže srov. HORWICH, P. Wittgenstein's Metaphilosophy. 
5 Srov. AUDI, R., ed. The Cambridge Dictionary of Philosophy, s. 561–562. 
6 HEIDEGGER, M. Was Ist Das--die Philosophie?  
7 Metaphilosophy (1970-) 
8 LAZEROWITZ, M. VI. - NEW BOOKS. Mind, s. 91. 
9 První číslo tohoto periodika obsahovalo příspěvky např. i Willarda Van Orman Quinea (Logic 

Based on Inclusion and Abstraction, s. 2–19) či Hilary Putnama (Liberalism, radicalism and 

contemporary "unrest", s. 71–74), což, dle našeho názoru, svědčí o prestiži periodika, již 

v okamžiku založení. 



59 

napsal úvod k této problematice a pokusil se o přiblížení pojmu a oboru 

metafilosofie. Tato Lazerowitzova stať10 je v současné době považována za 

základní programové vymezení předmětu, cíle, popř. i metod metafilosofického 

bádání, kde zaznívá i bazální definice pojmu metafilosofie.  

Souborné uchopení metafilosofického oboru v rámci samostatné publikace 

můžeme zaznamenat již v roce 1982, kdy Jerry H. Gill vydává Metaphilosophy: 

An Introduction.11 O výrazném vzestupu traktovanosti tohoto tématu však můžeme 

hovořit až v posledních několika uplynulých letech, kdy vycházejí práce The 

Philosophy of philosophy,12 An Introduction to Metaphilosophy13 a především 

Metaphilosophy: Philosophy in Philosophical Perspective Nicholase Reschera.14  

2. Formování metafilosofie  

Základní otázkou je, zda může subjekt libovolně činit výroky a tvořit teorie  

o sobě samém na vyšší úrovni abstrakce, a překračovat tak sám sebe. Pokud by 

tomu tak opravdu bylo,15 jistě by bylo lze hovořit o metafilosofii ve shodě 

s Quinem jako o filosofii filosofie, respektive přesněji jako o filosofii o filosofii. 

Takto by metafilosofie odpovídala jedné ze dvou pozic, které formují její 

konečnou podobu. Tou první je filosofický zájem samotných filosofů na studiu 

svého oboru a jeho povahy.16 Stojí v protikladu především ke skeptickému 

přístupu k filosofii, jakožto oboru s vlastní pozitivní hodnotou, a snaží se vést 

                                           
10 LAZEROWITZ, M. VI. - NEW BOOKS. Mind.Lazerowitz, s. 91. 
11 GILL, J. H. Metaphilosophy, an introduction.  
12 WILLIAMSON, T. The philosophy of philosophy.  
13 OVERGAARD et al. An introduction to metaphilosophy. 
14 RESCHER, Nicholas. Metaphilosophy: philosophy in philosophical perspective. 
15 V tomto ohledu se autoreferenční problematika vystavuje dvěma základním podezřením. 

Prvním je podezření z regresu ad infinitum, jelikož by poté bylo možno pronášet metateorie  

o metateoriích atd. Právě regres ad infinitum, respektive jeho nemožnost, je jednou ze 

základních Aristotelových námitek, na níž staví svou teorii nehybného hybatele a vůbec svou 

metafyziku jako celek. Druhou námitkou je, zda by se v tomto případě nejednalo o logický 

paradox. Tuto námitku lze však snadno odstranit odkazem na metajazyk, metafilosofie totiž 

v tomto případě velmi dobře korespondovuje s pojetím prefixu meta- v pojmu „metadata“, 

jakožto indexace a deskripce filosofie.  
16 Srov. např. OVERGAARD et al. An introduction to metaphilosophy; RESCHER, N. 

Metaphilosophy: philosophy in philosophical perspective. 
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dialog o filosofii s ostatními vědeckými obory.17  

Zájem filosofů na metafilosofických tématech však nemusí být čistě 

filosofický, může pramenit rovněž z nespokojenosti či z nesouhlasu 

s „ekonomizací“ filosofie,18 a se situací, kdy je filosofie namnoze „determinována 

vnějšími sociálními a politickými tlaky“19 nebo s omezováním akademických 

(filosofických) svobod.20 Tito filosofové se domnívají, že „jejich společná snaha 

na univerzitě je odváděna kvůli kategorii excelence; že za své publikace budou 

nebo spíše nebudou dostávat body jako druholigoví fotbalisté; že se 

prostřednictvím těchto bodů ocitnou v podivuhodných tabulkách, které budou 

vyjadřovat hodnotu jejich práce; a že si nemají osvojovat znalosti, ale kompetence 

pro konkurenceschopnost… Chceme odkázat svým následovníkům byrokracii, 

přípisy a štábní kulturu, s mlhavou vzpomínkou na to, že kdysi existovali lidé  

a nikoli lidské zdroje?“21 Z nespokojenosti s filosofickou praxí v akademickém 

prostředí poté pramení zájem o vymezení předmětu filosofie, jejích metod  

i způsobu uchopení a traktování filosofických témat nebo cílů, které by filosofie 

měla sledovat, ve snaze užít těchto poznatků o filosofii k zásadní kritice její 

současné instituciální podoby a k poskytnutí možných alternativních cest, kterými 

by se filosofie v této situaci mohla ubírat.  

                                           
17 Tuto pozici reprezentuje a představuje především Timothy Williamson (The philosophy of 

philosophy) či Nicholas Rescher (Philosophical dialectics: an essay on metaphilosophy).  
18 V tomto ohledu je významná kritika Paula Feyerabenda, který požaduje nejen odluku filosofie 

(respektive vědy v nejširším slova smyslu) od státu, ale přímo konstatuje, že pokud by stát 

dotoval humanitní a umělecké obory stejně vydatně, jako dotuje vědu (exaktní, techniku atp.), 

dosáhly by stejné společenské prestiže a jejich výroky by byly vnímány jako rovnocenně validní 

a relevantní v porovnání s vědami exaktními. Srov. FEYERABEND, P. Against method: outline 

of an anarchistic theory of knowledge, s. 21, 295–309. 
19 HORYNA, B. In unum vertere? Univerzita dnes, s. 1–4; srov. též: FAJKUS, B. Filosofie  

a metodologie vědy, s. 277–278, 305.  
20 Otázkou je, zda by i dnes „mohl profesor zvolit a interpretovat rovněž témata, která jsou 

v rozporu s ortodoxií, případně s tím, co bychom dnes označili za politický mocenský zájem“ 

(HORYNA, B. In unum vertere? Univerzita dnes, s. 1–4). V této souvislosti se mezi témata 

metafilosofie řadí i filosofická pedagogika, jakožto filosoficky uchopená problematika, jak 

filosofii vlastně vyučovat (viz např. PRIVITELLO, L. A. Josiah Royce and the Problems of 

Philosophical Pedagogy (Part 2), s. 300–320; MARINOFF, L. Philosophical practice; 

EHRMANTRAUT, M. Heidegger's philosophic pedagogy). 
21 HORYNA, B. In unum vertere? Univerzita dnes, s. 1–4. 
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Věcnému významu starořeckého a latinského pojetí μετα- (post-, ad-) jakožto 

něčeho odděleného, ať již ve fyzické realitě či abstraktně, by více odpovídalo 

vymezení metafilosofie, které formuje k filosofii či její budoucnosti skeptický, 

antifilosofický či nefilosofický proud. Takto bychom mohli tento přístup 

k filosofii označit za filosofii bez filosofie či filosofii zbavenou filosofování. Toto 

pojetí filosofie se konstituovalo a formulovalo především v rámci pozitivistických, 

novopozitivistickýh, materialistických a instrumentalistických proudů jak v rámci 

filosofie samotné tak ve společenském a vědeckém dění obecně převážně v 19.  

a na začátku 20 stol. Hlasatelé těchto myšlenek často považují sebereflexi vědy 

z pozice filosofie za nadbytečnou, neboť nepřináší faktickou pomoc vědecké 

praxi. Dle jejich přesvědčení je filosofii možno naturalizovat pouze za 

předpokladu, že se vzdá pozice soudce a strážce vědecké racionality.22 Jedná se  

o proud pohlížející na filosofii jako na něco floskulně vyprázdněného,23 dávno 

zaniklého24 či jako na vědecké šarlatánství.25 „Tento pohled, představuje 

                                           
22 Srov. SHAPERE, D. Method in the Philosophy of Science and Epistemology, s. 7; GIERE,  

R. N. The Cognitive Study of Science, s. 139–159). Blíže k popisu tohoto proudu a jeho tezí 

srov. FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy, s. 45, 48, 66.  
23 „FILOSOFIE/FILOZOFIE: Původně ‘láska k moudrosti‘, později vážná vědní disciplína 

(‘královna věd‘) či pouhý ‘světonázor‘. V Česku ovšem jeden z ‘nejvytunelovanějších‘ pojmů 

vůbec“ (JUST, V. Slovník floskulí, s. 45–46). 
24 Zánik filosofie či obavy o její budoucnost lze klást již do období konce 19 stol. či začátku 20 

stol. Takto bychom mohli odkázat na Engelse (1886; Český překlad: ENGELS, F. Ludvík 

Feuerbach a vyústění klasické německé filosofie.) či na práce Moritze Schlicka (1930, SCHLICK, M. 

Die Probleme der Philosophie in ihrem Zusammenhang: Vorlesung aus d. Wintersemester 1933/34,  

s. 4–11). Významnou postavou ve skeptickém náhledu na budoucnost nebo dokonce existenci 

„pravé“ filosofie je Odo Marquard, který se proslavil popisem filosofie filosofování po smrti 

filosofie (1986) či náhledem na současnou akademickou filosofickou praxi jako na filosofickou 

sebevraždu filosofů zastírajících ji svými „mimikrami“ (Srov. MARQUARD, O. 

Inkompetenzkompensationskompetenz? Über Kompetenz, und Inkompetenz der Philosophie, s. 114–

125). Z dalších významných prací Odo Marquarda týkajících se metafilosofických témat 

můžeme uvést: MARQUARD, O. Skeptische Betrachtungen zur Lage der Philosophie, s. 70–

90; MARQUARD, O. - WETZ, F. J. Endlichkeitsphilosophisches: über das Altern. Ke vztahu 

smrti filosofie a metafilosofie možno dále hledat v: ELDEN, S. Understanding Henri Lefebvre: 

Theory and the Possible, s. 83 – 85.  
25 Jako zásadní kritik filosofie proslul především Alan D. Sokal, který se snažil smyšleným a 

faktograficky nepřesným článkem poukázat na nekompetentnost filosofie ve vztahu k přírodním 

vědám (SOKAL, A. D. Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics 

of Quantum Gravity, s. 217–252). Odhalení svého podvodu zveřejnil Sokal v článku: (SOKAL, 
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filozofickou teorii jako manipulativní část jazyka, která je prezentována  

v ontologickém idiomu. Je schopna vytvořit intelektuální iluzi, jako teorie  

o způsobu ustanovení věcí a také dát vyjádření shluku podvědomých myšlenek. 

Pomineme-li zvláštní ohled, s nímž se slovo ‚metafilosofie‘ spojuje (že je třeba 

zlepšit naše chápání filozofie, co to je a jak to funguje), tato otázka již nemůže být 

pouze zájmem filozofů, kteří svůj obor berou vážně.“26 Přesto však i tato, k filosofii 

odmítavá, větev metafilosofie zahrnuje nejen filosofy, kteří takto sami kritizují 

svůj vlastní obor,27 ale i intelektuály z různých exaktních a společenskovědních 

disciplín. Často vychází z pozic „vědeckého tradicionalismu“ a klade důraz na 

racionalistický přístup k filosofii.28 

Samotný obor metafilosofie je tvořen jak zastánci jedné či druhé 

metafilosofické pozice,29 mezi kterými probíhá vzájemná argumentační výměna 

myšlenek a názorů, tak přímo metafilosofickými odborníky, kteří se staví do 

neutrální pozice a snaží se filosofii zkoumat nezávisle na ní samotné, avšak 

odmítají k ní zaujímat primárně negativní stanovisko a na místo toho se snaží  

                                                                                                                                       
A. D. A Physicist Experiment with Cultural Studies, s. 62–64). K bezprostředním reakcím na jeho 

článek srov. např. ROBBINS, B. - ROSS, A. Response: A Mystery Science Theatre, s. 54–57.  
26 LAZEROWITZ, M. A note on ʻMetaphilosophyʼ. Metaphilosophy, s. 91) 
27 V souvislosti s debatami o zániku filosofie se někteří filosofové snažili prefix meta- překládat 

rovněž jako „za“ a následně tak označovali současnou filosofii, respektive současnou 

metafilosofickou problematiku jakožto post-filosofii (Srov. AMOROSO, R. Unified Theories,  

s. 14; GRAHAM, J. T. The Social Thought of Ortega Y Gasset: A Systematic Synthesis in 

Postmodernism and Interdisciplinarity, s. 171). Jednalo se především o snahu úžeji propojit 

metafilosofii se současnou filosofií často označovanou jako post-moderní (především na základě 

vlivné knihy: Deleuze a Guattari 1991). Tyto pokusy však nezaznamenaly širší odezvu 

u odborné metafilosofické veřejnosti.  
28 Racionalismus a tradicionalismus v rámci metafilosofie reprezentuje např. Frank Jackson 

(JACKSON, F. From metaphysics to ethics: a defence of conceptual analysis.) či Hans-Johann 

Glock (GLOCK, H.-J. What Is Analytic Philosophy?, s. 85).  
29 Takto by bylo možno rozlišovat rovněž metafilosofii explicitní a implicitní, toto rozlišení je 

však v mnoha ohledech pouze přibližné a nepřesné. V případě, že metafilosofii provozují sami 

filosofové, hovoří se o metafilosofii explicitní, intelektuálové přistupující k filosofii z pole 

jiných vědeckých oborů pěstují metafilosofii implicitní. Mezi implicitní metafilosofy lze však 

zařazovat i ty filosofy, kteří odmítají vnímat metafilosofii jakožto subobor filosofie a rovněž 

odmítají vůbec možnost, že by se filosofie mohla stát sama svým vlastním předmětem zájmu 

(Srov. např. OVERGAARD, S. - P. GILBERT - BURWOOD, S. An introduction to 

metaphilosophy, s. 11, 106; PEPERZAK, A. T. System and History in Philosophy, s. 67). 
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o deskripci či základní typologii filosofie. 

3. Metafilosofie jakožto věda o filosofii?  

Morris Lazerowitz se ve svém článku,30 sepsaném při příležitosti založení 

časopisu Metafilosofie, který se do velké míry stal čímsi, jako metafilosofickým 

manifestem, pokouší metafilosofii jasně definovat těmito slovy: „Obor 

metafilosofie se zabývá zkoumáním přirozené povahy filosofie. Jeho hlavním cílem 

je dosáhnout uspokojivého vysvětlení, proč ve filosofii absentují nepopiratelná 

tvrzení a argumenty.“31 Předmět metafilosofie je zde definován poměrně 

jednoznačně, jako zkoumání přirozené povahy filosofie. Při takto vymezeném 

předmětu však nelze nenabýt podezření na definici kruhem. Nevíme-li co je 

filosofie a její přirozená povaha, jsme oprávněni před tento pojem vložit prefix 

meta- a považovat metafilosofii za definovanou?  

Představme bez nároku na úplnost výčtu, nejprve základní možnosti, které se 

nabízejí pro uchopení filosofie jakožto oboru a soustřeďme se především na 

výhody a nevýhody předložených pokusů o definice.  

 

1. Způsob, jakým je zřejmě nejvhodnější definovat jakýkoli obor obecně, 

spočívá v popisu předmětu jeho zájmu, metod užitých k jeho zkoumání  

a cílů, kterých hodlá uplatněním těchto metod na svůj předmět dosáhnout.  

Tato problematika sama o sobě je opravdu rozsáhlým tématem, které by 

bylo možno zpracovat do několikasvazkového pojednání, avšak v této 

krátké deskripci se nám nabízí prostor pouze pro skicovité, a tím i dosti 

nepřesné a v mnoha ohledech vágní, nastínění tohoto možného přístupu 

k filosofii.  

Zřejmě nejobecnějším vymezením cíle filosofie by bylo dosažení či 

dosahování moudrosti, nicméně takovýto popis je takřka nic neříkající. 

Méně sporným by se již mohlo zdát konstatování, že filosofie se snaží 

dosíci jakéhosi poznání o povaze světa, místu člověka v něm, o roli, jakou 

v něm zastává a o druhu jednání či chování, jaké by měl vůči světu, 

společnosti i vůči sobě samému vykazovat. Přestože je popis cílů, kterých 

                                           
30 LAZEROWITZ, M. A note on ʻMetaphilosophyʼ. Metaphilosophy. Lazerowitz, s. 91.  
31 Dtto. 
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by filosofie měla dosahovat, značně problematický, nejedná se o nejslabší 

místo tohoto pokusu o vymezení filosofie.  

Popis metod, které filosofie užívá ke zkoumání předmětu svého zájmu  

a k dosažení svých cílů, by jistě také bylo možno problematizovat, avšak 

z větší části je tento problém řešitelný jeho delegováním na obecnou debatu 

o metodice v rámci humanitních či společenských vědách vůbec. Ačkoli je 

dialog o validitě a relevanci metod užívaných v humanitních  

a společenských vědách ve vztahu k tzv. vědám exaktním dosud velice živý, 

jsou zpochybnitelné jen z části, a existuje dostatek textů (hájících) tyto 

metody na základě netriviálních argumentů.32 

Jednoznačně neproblematičtějším bodem v tohoto pokusu o vymezení 

filosofie je však její předmět. Hérakleitův zlomek, který jako jeden 

z prvních popisuje náplň činnosti φιλόσοφος, uvádí: „Podle Herakleita je 

nutno, aby muži filosofové byli znalí velmi mnoha věcí“33 Pravděpodobně 

jediným vymezením předmětu filosofie totiž může být konstatování, že 

filosofie se zabývá „vším“, což však lze za definici předmětu považovat jen 

těžko. Filosofie, oproti vědám speciálním, totiž nemá výslovnou specializaci 

na nějak úžeji vymezený – speciální předmět bádání. Ani pokus  

o Šalamounské řešení, kdy bychom tvrdili, že filosofie je pojednává  

o předmětech speciálních věd, avšak vynáší o nich typicky filosofické 

výroky, by nebyl ničím víc než jen velice chabou argumentací pro pokus 

tento předmět nějak vymezit a přesněji specifikovat, jelikož se zdá, že právě 

v případě filosofie se nemůže jednat o žádný druh speciální vědy s vlastním 

předmětem.  

 

2. Druhou možností, spojenou s bodem jedna, je pokus o vymezení filosofie 

skrze fundamentální otázky, které si klade a výčet typů odpovědí na ně, 

                                           
32 Z česky/slovensky psané literatury se této problematice věnují např. FAJKUS, B. Filosofie  

a metodologie vědy; VICENÍK, J. – ČERNÍK, V. Zákon, explanácia a interpretácia v společenských 

vedách; OCHRANA, F. Metodologie vědy (úvod do problému). 
33 DK 22, B 35 „χρὴ γὰρ εὖ μάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἶναι καθ' Ἡράκλειτον.¨ 

Český překlad: SVOBODA, K. Zlomky předsokratovských myslitelů, s. 53. Možné však je, že 

Hérakleitos tento výrok mínil ironicky ve snaze kritizovat encyklopedičnost a mnohoučenost 

dobových myslitelů.  
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respektive přístupů k jejich řešení. Limitovanost tohoto přístupu spočívá 

jednak v takřka nekonečném množství otázek, které si filosof může klást, 

jednak ve skutečnosti, že neexistuje žádný kanonický výčet otázek pro obor 

filosofie fundamentálních, přestože některé otázky jsou přítomny v mnoha 

takových výčtech.  

 

3. Podobná je situace v případě, že bychom se pokusili filosofii definovat 

skrze výčet jejích podoborů. Tento přístup k vymezení filosofie má tu 

výhodu, že zde již jistý kanonický výčet filosofických suboborů existuje 

(drtivá většina takových výčtů zahrnuje epistemologii, metafyziku, etiku, 

dějiny filosofie a politickou filosofii. Ve většině případů se objevuje rovněž 

ontologie, logika či estetika. Z hlediska současné filosofie poté tyto výčty 

obvykle obsahují ještě filosofii jazyka, filosofii vědy a filosofii mysli). 

Výhoda takového přístupu spočívá v tom, že je schopen udržet v mezích 

legitimní plurality různé přístupy, způsoby zkoumání a traktování jednotlivých 

parciálních problematik v daných podoborech či diverzifikovanost kladených 

otázek, sledovaných cílů i zkoumaných předmětů. Mnoho z těchto položek se 

však explicitně opírá o pojem filosofie a otázkou je, nakolik je tato  

i v ostatních položkách implicitně imanentní. Rovněž rozlišení filosofického  

a nefilosofického přístupu k těmto oborům je prakticky nemožné.  

 

4. Pokusy vymezit filosofii skrze jistý kánon filosofů, kteří by se stali definiční 

základnou tohoto oboru, jsou zde zmíněny spíše pro úplnost výčtu. Takřka 

intuitivně pochopitelné je nejen to, že na podobném kánonu nelze založit 

definici oboru, ale také to, že je více než pravděpodobný neúspěch každého 

pokusu o dosažení konsensu na seznamu jmen, které by měl tento kánon 

obsahovat.  

 

5. Naopak za nejsmysluplnější bychom mohli pokládat snahu vymezit filosofii 

skrze její dějiny. Vymezení založené na historii filosofie sebou nese tu 

výhodu, že se nemusí omezovat na výčty filosofů, oborů, otázek atp.  

a namísto toho definuje filosofii skrze její relace, historické proměny  

a vzájemné návaznosti nebo vlivy. Nevýhodu je naopak skutečnost, že se 

obsah toho, co si jednotlivé dějinné epochy pod filosofií představovaly, 
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proměňuje, místně i dobově se liší a jakýkoli pokus o jednotné uchopení  

a shrnutí pod jeden pojem je nutně redukcionistické, nepostihující celou 

škálu jak dobových aspektů filosofie, tak celou její plnovýznamovou šíři.  

 

6. Nabízí se rovněž poměrně relevantní možnost pokusit se filosofii uchopit 

v rámci některých jiných disciplín či oborů než je ona sama. Kvalita takto 

vzniklých deskripcí by se poté odvíjela od odborné úrovně jednotlivých 

disciplín, exaktnosti jejich metod a jakostní hodnoty jejich výroků. Problém 

takovéhoto způsobu vymezení však spočívá v omezenosti takto získaných 

definic na ten který obor, jenž by o filosofii pojednával v rámci své 

specializace, jednalo by se tak vždy z větší či menší míry o úzký  

a jednostranný pohled. Složení takových popisů do jednoho komplexního 

fungujícího agregátu definice by však bylo velmi problematické nejen 

proto, že mnohá vymezení by mohla obsahovat vzájemně problematicky 

slučitelné (až kontradiktorní) prvky, ale také z toho důvodu, že ani tak by 

nebyla zaručena její vyčerpávající deskripce a vymezení.  

 

7. Předposlední možností je vycházet z etymologie a lingvistického 

(lexikologického) rozboru pojmu filosofie a z pokusu zachytit jeho 

jednotlivé sémémy. Tento způsob vymezení je sice užitečným doplňkem 

každého úvodu do filosofie či pokusu o jeden z výše zmíněných přístupů 

k vymezení filosofie, sám o sobě je však pro její definování do značné míry 

nedostatečný. Etymologie pojmu filosofie se nutně musí zastavit  

u starořeckého φιλοσοφία, avšak o dalším vývoji filosofie a její tradice by 

nám mohla podat jen velice málo informací. Hledání kolokací či konotací, 

diachronní, popřípadě synchronní přístupy bychom nahlíželi spíše jako 

historickou sémantiku, která by takto byla opět jen doplňkem historického 

přístupu k filosofii.  

 

8. Poslední možností, která je spíše doplňkem všech ostatních než 

samostatným pokusem o vymezení filosofie, je negativní vymezení se vůči 

jiným disciplínám či ostatním druhům lidských činností usilujících  

o poznání světa či sebe sama a vůči jiným pokusům o seberealizaci. 

Filosofie daná do kontrastu s náboženstvím, uměním v nejširším slova 
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smyslu, ale i logikou či vědou, by poté mohla odhalit mnohé ze svých 

specifik vůči těmto oborům lidských činností. Přestože očividná nevýhoda 

tohoto druhu vymezení spočívá v absenci pozitivního určení, jedná se  

o vhodný doplněk výše zmíněných bodů a užitečný podnět k vyjasnění 

sporných míst.  

Závěr 

Přestože je metafilosofie poměrně nedávno vzniklým oborem, našla si své 

místo nejen v akademickém filosofickém prostředí. U nás však zatím stále patří 

spíše k okrajovým, rozvíjejícím se disciplínám. Kritické zkoumání filosofie je i po 

ustanovení metafilosofie jakožto vědního oboru spíše živelnou záležitostí  

a jednotlivé přístupy a východiska kopírují spíše individuální filosofické pozice 

jednotlivých autorů, než aby byly komplexní metafilosofickou teorií či pozicí. 

Metafilosofie sama totiž stále ještě prodělává mnoho změn a pokouší se 

zodpovědět celou řadu pro její existenci a fungování fundamentálních otázek. 

Např. problém prefixu meta- jasně ovlivňuje uchopení samotné metafilosofie, 

potažmo filosofie, a staví nás před otázky autoreference či legitimity filosofie 

druhého řádu, což jsou otázky zásadní jak pro filosofii, tak pro metafilosofii  

i mnohé další obory. Viděli jsme také, že tyto otázky lze zodpovídat různými 

způsoby, dospívat k různým řešením a na jejich základě se výtkám proti filosofii 

druhého řádu či autoreferenci úspěšně vyhnout nebo se s nimi naopak 

konfrontovat.  

Problematika metodologie metafilosofie je rovněž velice složitá. Prozatím 

pouze mlhavě definovaný předmět metafilosofie odkrývá na jedné straně možné 

problémy tohoto oboru, na straně druhé umožňuje metafilosofii využít daleko širší 

metodický aparát. S podobnými „problémy“ se však dnes potýkají i mnohem 

etablovanější obory jako např. religionistika, která by se mohla co do metodologie 

a přístupu k definici předmětu svého bádání, stát inspirací pro metafilosofické 

bádání. Domníváme se, že by metafilosofie mohla po jejím vzoru zkoumat 

filosofii z pozice etymologické, sociologické, fenomenolofgické, literární atp.  

Otázka hodnoty, společenského přínosu, vědeckosti atp. filosofie nejsou 

pouhým interním problémem hrstky filosofů, týkají se systému vědy jako celku. 

Metafilosofické spory vyvolané mnohdy vědci z tzv. exaktních oborů, nás nutí 

k reflexi přínosu filosofie pro vědeckou obec i společnost. Mentální a materiální 
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artefakty,34 které vzcházejí z činnosti člověka, musí koexistovat ruku v ruce  

a teprve ve svém symbiotickém spolufungování mohou přinést společnosti kýžený 

progres a prospěch. Metafilosofické otázky tedy narážejí na základní otázky 

filosofie vědy a filosofie společnosti a jejich zodpovězení je do budoucna klíčové 

nejen pro filosofii, ale pro humanitní a společenské vědy obecně.  

Summary 

This article is about a brand new scientific field called the Metaphilosophy. 

Metaphilosophy is a relatively young discipline dealing with various issues, linked to the 

question of the value and meaning of philosophy itself. Metaphilosophy is a key issue not only 

for philosophy but for science at all. 
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Takzvaný asymetrický argument dokazuje výraznou disproporci mezi hodnotou 

dobra a hodnotou zla v životě již existujících lidí vzhledem k absenci těchto 

fenoménů u nikdy neexistujících. Poprvé jej v úplnosti zformuloval jihoafrický 

filosof David Benatar pro potřeby ospravedlnění své antinatalistické pozice.2  

V rámci tohoto příspěvku se pokusím prověřit míru, s jakou je Benatarův 

asymetrický argument potvrzován svými historicky staršími variantami. Kromě 

Rawlsova implicitního tutiorismu prověřím především závislost shody mezi 

Benatarovým argumentem a tutiorismem3 Hanse Jonase na způsobu interpretace 

                                           
1 Studie vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského 

výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace konceptu subjektu  

v současné filozofii. 
2 BENATAR, D. Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence. 
3 Tutiorismus je filosoficko-etický směr apelující na volbu nejjistějšího (nejbezpečnějšího) 

z možných řešení. Tutioristé zvažují každou hrozbu jakožto nutný, nikoliv pouze možný či 

pravděpodobný důsledek konkrétního rozhodnutí. Cílem tutioristické metody je eliminace hrozeb. 

Viz např. DAMSCHEN, G. - SCHÖNECKER, D. Der moralische Status der menschlichen 

Embryonen: Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument,  
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Jonasova díla. Přes výklad Zapffeho argumentace jakožto nikoliv asymetrické se 

dostanu až k vlastnímu Benatarovu asymetrickému argumentu, jehož platnost se 

pokusím prověřit také nezávisle na uvedených předchůdcích.  

John Rawls 

Jistou asymetrii mezi dobrem a zlem předpokládala už Rawlsova metoda tzv. 

závoje nevědomosti. Kdyby totiž lidé měli možnost svobodně si zvolit 

společenské uspořádání, do nějž se posléze narodí, aniž by tušili, jaká společenská 

pozice přitom bude určena právě jim, snažili by se spíše zabránit zlu než 

maximalizovat dobro. Mohli by teoreticky volit např. kastovní systém, v němž 

nejvyšším kastám náleží veškerá privilegia, zatímco nejnižším žádná. Potenciální 

příslušníci nejvyšších kast by pak mohli být zbaveni mnohých překážek, které jim 

brání ve štěstí, lidé ale naopak preferují odstranění překážek, bránících alespoň 

minimalizovat strádání potenciálních nejnižších kast.4 Raději se tutioristicky 

spokojí s málem, jen když budou mít jistotu, že nic horšího nikomu nehrozí, než 

aby maximalizovali jistotu, že ti nejspokojenější budou skutečně spokojení.  

Z Rawlsova poznatku tudíž vyplývá, že vidina maximálního individuálního 

prospěchu zdaleka není natolik lákavá, aby se vyrovnala hrozbě maximálního 

strádání týchž jedinců. Prospěch, tj. dobro, nemá stejnou hodnotu jako strádání,  

tj. zlo. V Rawlsově teorii je ovšem asymetrie mezi dobrem a zlem obsažena zatím 

pouze implicitně. Teprve u Jonase se s ní setkáváme explicitně.  

Hans Jonas 

Podle Jonase sice můžeme žít bez nejvyššího5 dobra, ale nemůžeme žít 

s nejvyšším zlem. Konstatuje, že „dochází k velice obtížným, morálně však 

obhajitelným rozhodnutím o válce a míru, kdy je kvůli budoucnosti v sázce sama 

budoucnost. Jen je třeba dodat, že se tak nesmí dít kvůli lákavosti nádherné 

                                                                                                                                       
s. 250, pozn. 125; LEHKÝ, O. Kmenové buňky: etické a právní aspekty výzkumu: Recenze 

publikace. 2014, s. 68–69). 
4 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti, s. 21–23). 
5 Podle Kanta je třeba rozlišovat dva významy pojmu nejvyšší. Může se jím značit svrchované 

(supremum), či dovršené (consummatum). Svrchovaným se míní nepodmíněné, zatímco 

dovršené je tím, co již není částí většího celku téhož druhu (KANT, I. Kritika praktického 

rozumu, s. 189.). Jonas se zřejmě opíral o druhý z uvedených významů, neboť nejvyšší dobro, 

jaké slibují rozličné utopie, obvykle platí jen za určitých podmínek. 
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budoucnosti, nýbrž pouze pod hrozbou toho úděsného v budoucnosti. Nikoli, aby 

se získalo nejvyšší dobro (což je asi zcela záležitostí lidské pýchy), nýbrž aby se 

jen odvrátilo nejvyšší zlo, neboť bez nejvyššího dobra se dá žít, nikoli však 

s nejvyšším zlem.“6 

Jonas doplnil výklad o asymetrii dobra a zla ještě apelem, že „proroctví zkázy 

je třeba naslouchat více než proroctví zdaru.“7 Například prostá bilance 

pravděpodobnosti neúspěchu při jakémkoli neznámém experimentu nemůže nikdy 

předpokládat zdar, protože tato jediná varianta čelí přesile snad nekonečna více či 

méně neúspěšných možností.8 Mnohdy sice míváme více než jeden pokus, to ale 

neplatí v případě těch nejvýznamnějších a nezvratných rozhodnutí.9 Evoluce nás 

svými reakcemi na naše počiny předchází a přitom nejsme schopni dlouhodobých 

prognóz, takže se ocitáme v časovém pressu. Potřebujeme akutně odvrátit 

apokalyptickou hrozbu a nedoufat v chilliastické naplnění.10  

Jonas si ovšem, v kontrastu k Benatarovi, pod pojmem hrozba představoval 

devastaci životního prostředí a v důsledku toho vyhynutí lidstva, což má 

z hermeneutického hlediska zásadní význam.11 Svůj tutioristický etický imperativ 

nazýval také principem sázky, neboť z něj vyplývá, že ohrožení budoucí existence 

lidstva by bylo nepřípustnou sázkou vabang.12 Jonasova etika je navíc výrazně 

                                           
6 JONAS, H. Princip odpovědnosti: Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, s. 69. 
7 Dtto, s. 62. 
8 Na něco podobného upozorňoval už Aristoteles. Zlo totiž bylo počínaje pythagorejci ztotožňováno 

s neomezeností, zatímco dobro s omezeností. Je snadné minout cíl (EN 1106b 30–35). 
9 JONAS, H. Princip odpovědnosti: Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, s. 62. 
10 Dtto, s. 63. 
11 Naše dosavadní počínání totiž „kvůli pohodlnosti, konzumu, lhostejnosti a otupělosti může 

v konečném důsledku znemožnit život dalším generacím, ohrozit fungování biosféry či deformovat 

genetickou integritu“ (ŠIMEK, V. Etika techniky podle Hanse Jonase, s. 67). Podobně uvažuje 

také Keller o trvale udržitelném životě: „Není to příslib budoucí prosperity, tedy jakéhosi 

nezměrného, i když zatím jaksi z technických důvodů nedosažitelného štěstí. Není to vidina velkého 

dobra, jež na nás kdesi čeká. Je to docela prozaická výzva neztrácet čas sněním o budoucím 

dobru, nýbrž už dnes se rozhodně postavit spoustě malých i větších zel, jež snižují naše šance na 

opravdu důstojný život“ (KELLER, J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem, s. 46). 
12 ŠIMEK, V. Etika techniky podle Hanse Jonase, s. 71–72). Podle Wernera však katastrofické 

hrozby nejsou příliš časté v porovnání s hrozbami méně radikálními, které právě tvořily meritum 

Jonasova zájmu. Velmi problematickým se stává též určení hranice mezi závažností hrozeb (Dtto,  

s. 72.). Podle Dhammandy je vyhynutí tím posledním, co by lidstvu, resp. tvorstvu obecně hrozilo, 

neboť jen nemnozí dosáhnou nirvány (DHAMMANDA, S. Cíl života 1993, s. 76). 
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holistická: zavazuje primárně společnost jako celek, nikoliv konkrétního jedince v ní.  

Peter Wessel Zapffe 

Benatarovu článku Why It Is Better Never to Come into Existence,13 ve 

kterém poprvé seznámil veřejnost se svým pojetím asymetrie dobra a zla, 

předcházelo také vyjádření norského spisovatele Zapffeho pro deník 

Aftenposten.14 Zapffe se nechal slyšet, že neexistujícího člověka nic netrápí  

a nikomu takový člověk nechybí. Každý z nás by se proto raději nenarodil, kdyby 

mu jen byla poskytnuta možnost volby. Vohánka píše, že se jedná o jakousi 

„zárodečnou asymetrickou úvahou“,15 dle mého názoru je zde však asymetrie 

přítomna leda implicitně, pokud vůbec.  

Chybí totiž dodat, že se úvaha nevztahuje pouze na lidi bytostně nešťastné, 

trpící či nespokojené, ale také na ty, kteří bývají někdy i šťastní, prosperující či 

spokojení. Tvrzení, že lidé prvního typu by se raději nenarodili, je poměrně 

intuitivní, či, chceme-li, logické, byť rozhodně ne nutně pravdivé. Proč by ale 

odmítli své narození také ti, kteří by se tím zároveň vzdali i světlejších chvil? Na 

tuto otázku odpovídá až Benatar, neboť teprve ten svou argumentaci vztahuje 

nejen na lidi z poloviny šťastné, ale také na ty, kteří jsou šťastní skoro pořád,  

a dokonce zpochybňuje jednoznačnost volby těch, kteří jsou absolutně blažení, 

pokud někdo takový existuje.  

Necháme-li zatím asymetrii stranou, nabízí se dvě možná vysvětlení 

Zapffeho teze, obě jsou ovšem záležitostí axiologie, nikoliv logiky. První z nich, 

námitku, že nemáme jistotu ohledně kvality svého budoucího života, Benatar 

nepovažuje za důležitou. Podle něj totiž sice nemáme jistotu, zato však vysokou 

pravděpodobnost, že budeme trpět.16 Druhé vysvětlení, tedy že život je v průměru, 

v globálu, principiálně, či jakkoliv jinak špatný, rozvíjí také Benatar.17 Uvádí jej 

však pouze pro dokreslení asymetrie dobra a zla, nepovažuje jej tedy za klíčový.18 

Oba tyto argumenty ve spojení podávají solidní vysvětlení Zapffeho názoru, avšak 

                                           
13 BENATAR, D. Why It Is Better Never to Come into Existence.  
14 ZAPFFE, P. W. Fragments of an Interview (kapitola The Nightmare of Being).  
15 VOHÁNKA, V. Nebýt či být?: O zmatcích, které přináší asymetrický argument, s. 60. 
16 Tímto způsobem argumentovala Shiffrinová (SHIFFRINOVÁ, S. V. Wrongful Life, 

Procreative Responsibility, and the Significance of Harm, s. 131–133). 
17 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 48–49, 122–125. 
18 Dtto, s. 86. 
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teprve Benatar přichází s originálním argumentem asymetrie dobra a zla vzhledem 

k existenci a neexistenci.  

Vohánka považuje naopak Benatarovu argumentaci za ochuzenou o úvahu, 

zda neexistující člověk chybí existujícím a „zda by nikdy neexistující, kdyby se 

býval narodil, s existujícími sdílel špatnou kvalitu jejich života.“19 O „ztrátě“, 

kterou by pro společnost znamenala absence potomků, se však Benatar rozepisuje 

docela podrobně.20  

Jistě také dává smysl se ptát, jakou ztrátu by znamenala neexistence 

konkrétního individua. To už je otázka složitější, které se Benatar skutečně dotkl 

pouze okrajově a implicitně, když píše o dětech zplozených za účelem zachránit 

již existujícího sourozence.21 Román Je to i můj život od Jodi Picoult22 popisuje 

případ dívky stvořené in vitro, jejíž geny musely být vybrány pro tento účel 

naprosto přesně, takže by ji žádný jiný sourozenec nahradit nemohl. Přinejmenším 

v jejím případě by tedy byla společenská ztráta z neexistence konkrétního 

potomka jednoznačná. Benatar sám se však od této otázky programově distancuje, 

neboť považuje za nezbytné zvažovat čistě prospěch člověka samotného ze svého 

narození, nikoliv prospěch, který z něj plyne ostatním.23  

Druhá úvaha, „zda by nikdy neexistující, kdyby se býval narodil, s existujícími 

sdílel špatnou kvalitu jejich života“, je obsahem axiologické části Benatarovy 

metafyziky. Vždyť by se mu nemohlo dařit dobře, neboť žádný život není zcela 

zproštěn utrpení a ani takový život by nemohl být více než pouze neutrální 

vzhledem k neexistenci.24 

David Benatar 

Benatar se odhodlal posuzovat důsledky asymetrie dobra a zla výhradně 

                                           
19 VOHÁNKA, V. Nebýt či být?: O zmatcích, které přináší asymetrický argument, s. 61. 
20 Zejm. Benatar (2013a, s. 25 – 27, 70 – 71, 132). 
21 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 173. 
22 PICOULT, J. Je to i můj život. 
23 BENATAR, D. Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, s. 128. 
24 Obě úvahy zároveň se promítly např. do tvrzení, že „Kdyby byl život každého zbaven utrpení 

stejně jako život oné představované osoby, která utrpí jen píchnutí špendlíkem, byla by újma 

z příchodu na svět snadno převážena výhodami ostatních lidí (včetně potenciálních rodičů oné 

osoby), kteří přišli na svět“ (BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento 

svět, s. 72). 
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z perspektivy konkrétního individua dokonce ještě výrazněji než Rawls. Asymetrii 

proto vysvětluje podle hédonistického kritéria25, tj. na základě hodnoty zakoušení 

příjemných a nepříjemných pocitů.  

Příkladem špatného je bolest a příkladem dobrého je rozkoš.26 Bolest je špatná 

absolutně, neboť její absence je dobrá i v případě, že si ji člověk nemůže užít, protože 

se nikdy nenarodil. Nikdy nenarozeným člověkem se myslí ten, který se nikdy 

nestane „aktuálním“ v aristotelovském smyslu.27 V případě rozkoše tomu tak ale 

není. Absence rozkoše je sice špatná, ale pouze v případě, že existuje také člověk, 

nebo jiný senzitivní tvor – argument lze aplikovat i na zvířata - který jí lituje.28  

Přestože se tato úvaha minimálně na první pohled jeví jako poněkud nejasná, 

Benatar na uvedené asymetrii trvá: „Mohli bychom (logicky) vyslovit symetrická 

tvrzení o absenci radosti – že, posuzováno z hlediska (potenciálních) zájmů osoby, 

která existuje nebo neexistuje, je tato nepřítomnost radosti špatná. Tento 

symetrický výrok, ač logicky možný, je ve skutečnosti falešný.“29  

                                           
25 Úvaha má ovšem mnohem obecnější platnost. Přestože mnozí tento Benatarův záměr při své 

kritice opomíjí (PALAZZI, F. A set of Objections to David Benatar´s Anti-Natalism, s. 25, 

BENATAR, D. – WASSERMAN, D. Debating Procreation: Is it Wrong to Reproduce?, s. 7), 

jsem toho názoru, že popis tří kritérií, z nichž jen jedno nese název hédonistické (BENATAR, 

D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 96–120), svědčí o opaku. Další 

evidencí pro obecnost Benatarovy úvahy je uvedení rozdílu rozkoše a bolesti obratem například 

(such as), (Benatar 2006, s. 14). Úvaha tedy podle Benatara nepostrádá platnost při libovolném 

dosazení denotátů za (řečeno Russellovými slovy) určité deskripce nejvyšší dobro a nejvyšší zlo. 

Z této studie však vyplyne, že konkrétně Jonasem zvolený denotát deskripce nejvyšší zlo, tj. vyhynutí 

lidstva, činí platnost argumentu přinejmenším závislou na příslušné interpretaci. Je třeba mít 

nicméně na paměti rozdíl mezi obecností jejich perspektiv: jedinec by vyhynutí lidstva za nejvyšší 

zlo pro sebe sama zřejmě neoznačil.  
26 Podle značné části antických filosofů ale přináší rozkoš v důsledku naopak utrpení, zatímco 

blaženost, tj. dobro, je spjata spíše se středním stavem. Tak je tomu např. u Aristotela (EN 

1098b 30–1099a 10).  
27 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 17). Aristotelés 

považoval některé možnosti za nikdy nerealizovatelné, např. pojem nejvyššího možného čísla. 

Existence nikdy nenarozeného člověka sice takto principiálně nerealizovatelná není, avšak 

výsledek je stejný. Nikdy nenarozený zůstane věčně jenom možným (ASMUS, V. F. Antická 

filozofie, s. 333). 
28 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 29. Podle Darmalinga 

také na neživou přírodu (Darmalingum, M. Of the Soul IV: Of Future Concernmore, s. 13). 
29 BENATAR, D. Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, s. 31; 

BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 51). Symetrické 
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V porovnání s neexistencí v aristotelovském smyslu tedy podle Benatara 

nemá radost člověka z vlastního života žádnou váhu, protože pokud by se býval 

nenarodil, nikomu by tato radost nescházela. Riziku, že mu tato radost bude 

scházet, byl vystaven až okamžikem narození.30 Možnost, že k tomu dříve či 

později dojde, je totiž po celý život otevřená. Vzhledem k tomu, že také Benatar 

přistupuje k problematice tutioristicky, považuje za jedinou eticky přijatelnou 

variantu nedopustit plození nových jedinců, usiluje tedy o vyhynutí lidstva.  

Zde je ovšem na místě položit si otázku, zda by neexistujícího těšilo, že 

nezažívá žádné utrpení. Podle mne se nabízí záporná odpověď: netruchlil by nad 

chybějící radostí stejně jako by neplesal nad chybějícím utrpením. Benatar 

samozřejmě v tomto bodě musel přejít na obecné hledisko, neboť neexistující 

člověk nedisponuje schopností hodnotit. Absence utrpení by tedy podle něj byla 

dobrá z objektivního hlediska, což může znamenat například to, že bychom se na 

tom shodli. Absence radosti by však, poněkud překvapivě, byla z objektivního 

hlediska neutrální, minimálně proto, že nikdo z nás existujících by ji zřejmě 

nehodnotil jako něco špatného.  

Zdůvodnění, proč tomu tak je, v Benatarově díle postrádá, kromě mnoha 

                                                                                                                                       
tvrzení by tedy bylo logicky možno vyslovit, dokonce také jeho forma by byla logicky platná, 

avšak nekorektní. Např. Cabrerova kritika Benatarovi ovšem vyčítala, že se nejedná o logický, 

nýbrž pouze axiologický argument (CABRERA, J. Quality of human life and non-existence: 

Some criticisms on David Benatar´s formal and material positions, s. 28.). Benatar mu posléze 

dal za pravdu (BENATAR, D. Still Better Never to Have Been: A Reply to (More of) My Critics, 

s. 15), což Palazzi parafrázoval slovy: „we can affirm, from a logical standpoint, that the 

absence of pleasure is bad per se, but we should not“ (PALAZZI, F. A set of Objections to 

David Benatar´s Anti-Natalism, s. 14). Taková oprava je podle mého názoru zcela v rozporu 

s intencí knihy Nebýt či být a přitom nebyla vůbec nutná. Stačilo ustoupit pouze do té míry, že 

asymetrický argument k tomu, aby byl pravdivý, vyžaduje také popření možnosti být absolutně 

blažený. Benatarův následující výklad v novějším textu už navíc opět sleduje původní tvrzení 

(BENATAR, D. - WASSERMAN, D. Debating Procreation: Is it Wrong to Reproduce, s. 18)  

a není v rozporu se mnou navrženým řešením v LOCHMANOVÁ, K. Iracionalita sázky na 

život v kontextu Benatarova antinatalismu, kde argumentuji, že platnost Benatarovy úvahy je 

limitována pouze uznáním tutioristického světonázoru (nikoliv uznáním teze o převaze zla  

a utrpení v aktuálním světě). I to je sice v posledku axiologickou záležitostí, ovšem v jiném 

smyslu, než na jaký se vztahuje citovaná kritika.  
30 BENATAR, D. Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, s. 83. 
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zahraničních filosofů, také Vohánka.31 Argument, že zde není nikoho, komu by 

tato radost chyběla, lze přece aplikovat také na absenci utrpení. Domnívám se 

proto, že je potřeba zůstat na osobní rovině, neboť neexistujícímu člověku 

neschází ani dobro, ani zlo, existujícímu však schází dobro. Každému 

existujícímu, který nebude absolutně blažený, bude scházet určitá míra dobra, 

proto je také jedině stav absolutní blaženosti v porovnání s neexistencí neutrální, 

což odpovídá Benatarovu náhledu. Námitka se ovšem vrací: neexistující sice 

nezažívá ani dobro ani zlo, jedině existující však má šanci zažít dobro. Závěr, že je 

lepší se nikdy nenarodit, tudíž z Benatarovy úvahy prozatím nijak nevyplývá. 

Tvrzení je dále obhajováno také pomocí úvahy o hédonistických důsledcích 

provedené versus neprovedené interrupce. Jednou z možných situací je ta, že těhotná 

žena interrupci odmítne, za což jí její potomek jednoho dne bude vděčný (Model A). 

Stejně tak ale může nastat horší varianta, kdy ji za to potomek bude celý život 

proklínat (Model B). Možnosti jsou tedy i v tomto případě zatím vyrovnané.  

Žena se ovšem může rozhodnout tutioristicky, takže raději podstoupí 

interrupci, než by dopustila hrozbu, že se uskuteční Model B. Pro koho je otázka 

interrupce příliš kontroverzní, může si místo ní dosadit prostě variantu, že žena 

dítě jednoduše ani nepočne. Tutioristické řešení je nicméně pro případného 

potomka stejně výhodné i navzdory tomu, že jím žena zároveň zabránila realizaci 

Modelu A. Příčina spočívá v tom, že nerealizací Modelu A nikdo netrpí.32 V této 

variaci už shledávám Benatarovu argumentaci jako platnou.  

Benatar se pokoušel vysvětlit asymetrii mimo jiné také skrze analogii se situací 

nemocného a zdravého. Představme si, píše, dva typy lidí: jeden je silně náchylný 

k nemocem, druhý je stále zdravý. Nemocný má ale, na rozdíl od zdravého, výhodu 

v tom, že se z každé nemoci velice brzy vyléčí. Pro zdravého absence této schopnosti 

sice není špatná, nelze ale tvrdit ani to, že by byla dobrá. Je vůči ní indiferentní, stejně 

jako je nenarozený člověk indiferentní vůči absenci životního štěstí.33  

                                           
31 VOHÁNKA, V. Nebýt či být?: O zmatcích, které přináší asymetrický argument, s. 10, 12. 

Vohánkův článek je, pokud je mi známo, prozatím jediným českojazyčným počinem na téma 

Benatar, proto jsem ze všech dostupných zmínila právě tento. 
32 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 200–201. 
33 Podobný příklad uvádí Sartre: „Bude-li zrušen zákaz vycházet na ulice po policejní hodině, 

pak pro mne ztratí jakoukoli cenu svoboda vycházet v noci ven, kterou mi zaručuje zvláštní 

povolení“ (SARTRE, J. P. Bytí a nicota: Pokus o fenomenologickou ontologii, s. 560).  
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Někteří tuto analogii nepovažují za adekvátní, protože schopnost brzy se 

uzdravit nepovažují za dobrou samu o sobě, ale jen v kombinaci s predispozicí 

k nemocem.34 Přísně vzato je navíc platná pouze v rámci statického modelu nebo 

v ideálním případě absolutní jistoty ohledně budoucnosti. Vzhledem k tomu, že 

totiž žádný zdravý člověk nedisponuje absolutní jistotou, že si své zdraví udrží po 

celý život, je vědomí o takové schopnosti cenné i kdyby u něj k žádnému 

onemocnění reálně nikdy nedošlo. Dává totiž člověku pocit jistoty, o který by 

jinak přišel. Podobné přirovnání by tudíž bylo důkazem ve prospěch platnosti 

Benatarovy asymetrie pouze v deterministickém vesmíru, jehož korespondenci s 

realitou však současná fyzika odmítá.35 Uvedená analogie proto může posloužit 

jen jako pouhá ilustrace předpokládaného jevu, nikoliv jako logický důkaz.36  

I přesto je ale tato analogie výmluvná, protože přibližuje Benatarovu 

interpretaci Jonasově. Schopnost rychle se uzdravit totiž může představovat 

nejvyšší dobro, bez něhož člověk může žít zcela spokojeně, jen pokud se mu 

podaří odstranit nejvyšší zlo, totiž svou náchylnost k nemocem. V opačném 

případě bez nejvyššího dobra spokojeně žít nedokáže, vůči jeho absenci tedy není 

indiferentní. Jonasova argumentace tak při této interpretaci odporuje Benatarově. 

Benatar nicméně trvá na svém: je poměrně nesmyslné trápit se kvůli 

nejsoucím lidem, kteří nikdy nezabydleli dosud neobydlený ostrov, ačkoliv by 

teoreticky mohli, stejně jako v nás nevzbuzuje lítost ani ztráta šance dosáhnout 

v životě štěstí v případě Marťanů, kteří, pokud o ni opravdu přišli, si to vysloužili 

jenom tím, že prostě neexistují. Výjimku v tomto ohledu ovšem představují 

pozitivní utilitaristé: zdůrazňují, že je potřeba i takových Marťanů litovat.37 Jiná 

situace by nastala v případě existence žijících, avšak trpících Marťanů – ti už by 

                                           
34 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 64. 
35 Alespoň podle Hawkinga (HAWKING, S. Stručná historie času: Od velkého třesku k černým 

dírám 2007, s. 67–69). 
36 Za důkaz podobně nemůžeme považovat ani Svěrákovu píseň z filmu Tři veteráni, která 

začíná verši: „Není nutno, není nutno/aby bylo přímo veselo./Hlavně nesmí býti smutno,/natož 

aby se brečelo“ (SVĚRÁK, Z. Tři veteráni). Fakt, že s jejím textem vyjádřilo souhlas 83,26 % 

respondentů (LOCHMANOVÁ, K. Jak vnímáme dobro a zlo?: výsledky průzkumu, otázka  

č. 14), už ovšem důkazem je.  
37 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 57). „Je ovšem 

úsměvné, že poté, co je jim vysvětlena tato asymetrie, mají tendenci tvrdit, že neexistujících 

Marťanů vlastně litují“ (Dtto, s. 56).  
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v nás lítost vzbuzovat měli.38 

Dotazníkový průzkum skutečně prokázal, že lítost vůči absenci štěstí 

neexistujících Marťanů pociťuje pouhých 14,16 % populace. Lítost vůči absenci 

téže šance prožít v životě něco dobrého v případě nikdy nenarozených Židů 

v období holokaustu vyjádřilo 34,76 % lidí, což je v souladu s očekáváním opět 

číslo poměrně nízké, je ovšem vyšší než v případě Marťanů.39 Především by však 

bylo nutno stejným způsobem prověřit též absenci utrpení, neboť z té se přece také 

můžeme radovat pouze ve vztahu k již existujícím, nikoliv neexistujícím 

bytostem. Tento krok už ale Benatar neučinil. Přitom v rámci dotazníku hodnotilo 

absenci utrpení neexistujících Marťanů kladně pouhých 23,6 % respondentů, což 

sice v případě nikdy nenarozených Židů v období holokaustu vystoupalo na 34, 33 

%, obojí je ale poněkud v rozporu s Benatarovými předpoklady.40 

Otázky týkající se Marťanů, které jsou pochopitelně méně kontroverzní, 

skutečně dokazují slabou (20,61%) asymetrii v hodnocení. Naopak procenta 

týkající se Židů jsou v obou případech takřka totožná, lze-li i v tomto případě 

hovořit o asymetrii, pak má dokonce, byť zanedbatelně (0,43%), opačnou 

tendenci, než jakou předpovídal Benatar. Domnívám se, že uvedené výsledky 

poukazují na fakt, že lidé uvažují asymetricky pouze na racionální rovině (viz 

otázka č. 14 ohledně textu Svěrákovy písně), je-li hodnota dobra a zla uvedena do 

souvislosti s natalitou, byť hypotetických bytostí (otázky č. 10, 19), asymetrie 

slábne, týká-li se navíc dokonce natality konkrétních bytostí v ne příliš vzdálené 

historii, vůči nimž se z pochopitelných důvodů společnost cítí provinile (otázky  

č. 20, 13), asymetrie mizí.  

Benatar nicméně uvedenou asymetrii považuje za logicky nutnou, respektive 

logicky nutnou v rámci aktuálního světa. Přesněji řečeno je tedy narození špatné 

vždy, ale ne nutně. Pokud by totiž absolutně blažený život nenarušilo ani ono 

pomyslné píchnutí špendlíkem, pak by sice narození člověka stále nepřevážilo 

prospěch z nebytí, bylo by však alespoň hodnotově neutrální. Tento model má ale 

                                           
38 Fakt, že by v nás měla vyvolávat lítost existence trpících Židů, považuji za samozřejmý. Je-li 

ovšem utrpení objektivně špatné, pak by bylo krajně speciestickým, tj. diskriminačním postojem 

litovat jej pouze v případě lidí, ale nikoliv zvířat nebo třeba Marťanů. Viz BENATAR, D. 

Cultural value cannot justify cruel slaughter, s. 9. 
39 LOCHMANOVÁ, D. Jak vnímáme dobro a zlo?: výsledky průzkumu, otázky č. 10, 20.  
40 Dtto, otázky č. 19, 13.  
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nulové praktické důsledky, neboť podle Benatara „žádný skutečný život takový není.“41  

Poněkud nejasnou se argumentace stává ve chvíli, kdy autor bere v úvahu 

nikoliv prospěch jedince, ale celé společnosti. „Kdyby byl život každého zbaven 

utrpení stejně jako život oné představované osoby, která utrpí jen píchnutí 

špendlíkem, byla by újma z příchodu na svět snadno převážena výhodami 

ostatních lidí (včetně potenciálních rodičů oné osoby), kteří přišli na svět.“42 

Tvrzení, že z narození jedince profituje celá společnost, je však přijato poněkud 

nekriticky. Nejsem si například jistá, zda by společnost skutečně profitovala např. 

z narození dítěte, které v raném věku umře. I ze strany rodičů se navýšení 

blaženosti po úspěšném porodu spíše předpokládá, než že by se jednalo o logickou 

či biologickou nutnost. Zde už nicméně Benatar argumentuje silněji, neboť tvrdí, 

že nejen dokonalý, ale ani takřka dokonalý život, jehož jedinou vadou je onen 

pomyslný špendlík, není nikomu z nás přístupný ani vzdáleně.43  

Ještě silnější se argumentace stává v případě, že si tentokrát vypomůžeme 

jinou interpretací Jonasova tutiorismu. Pokud totiž podle Jonase smíme obětovat 

nejvyšší dobro, avšak nemůžeme připustit nejvyšší zlo, pak to skutečně může 

znamenat, že pozitivní hodnota dobra nepřeváží negativní hodnotu zla. Tedy že 

ani absolutně blažený život nemůže být vzhledem k neexistenci neutrální, protože 

neexistencí se vzdáváme zla mnohem silnějšího, než je dobro, jež získáváme 

absolutně blaženou existencí. Při této interpretaci tedy Jonasova argumentace 

dokonce vyhrocuje Benatarovu.  

Prozkoumejme nyní rozdíl mezi oběma interpretacemi podrobněji. První 

z nich, mnohem explicitnější, nechává otázku síly dobra a zla otevřenou. Jediné, 

co se totiž od Jonase explicitně dozvídáme, je tvrzení, že nejvyšší dobro, ať je 

jakkoliv silné, ve skutečnosti nepotřebujeme. Stejně tak zlo, ať je jakkoliv silné, 

nesmíme dopustit. Pokud se tedy Jonas vzájemným vztahem dobra a zla 

nezabýval, vymezuje se jeho argumentace proti Benatarově. Avšak druhá, 

implicitnější interpretace předpokládá, že nejvyšší dobro tolik nepotřebujeme 

proto, že jeho síla není dostatečná, takže rozdíl mezi stavy zakoušení  

                                           
41 BENATAR, D. Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět, s. 14. 
42 Dtto, s. 72. 
43 Dtto, s. 72. Podle Darmalinga nemáme povinnost přivádět děti na svět, abychom si jej tak 

zpříjemnili, ani za předpokladu, že jim tím prospějeme. Můžeme se totiž jednoduše mýlit 

(DARMALINGUM, M. Of the Soul IV: Of Future Concernmore, s. 10–11). 
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a nezakoušení nejvyššího dobra je poměrně nepatrný. Zato rozdíl mezi stavem 

zakoušení a nezakoušení nejvyššího zla už je zásadní.  

Jonasův tutiorismus se tedy k Benatarovu staví ambivalentně, může jej ještě 

umocnit či naopak popírat. Může z něj vyplývat, že dokonce ani možnost 

absolutní blaženosti se nedokáže vyrovnat síle možnosti, že nás potká nejvyšší zlo. 

Zároveň to však může znamenat, že nejvyšší dobro de facto nepotřebujeme, takže 

by stačilo pouze odvrátit nejvyšší zlo, tj. postačí, pokud bude život na Zemi 

alespoň snesitelný. Zásadní dichotomie mezi antinatalisty a pronatalisty se tudíž 

skrývá už v samotném jádru Jonasovy argumentace, v axiologii místo logiky, 

neboť Benatar neusiluje o nic menšího, než je dosažení toho, co sám považuje za 

nejvyšší dobro, tj. o vyhynutí lidstva. 

Závěr 

Ze tří uvedených Benatarových předchůdců, Rawlse, Jonase a Zapffeho, lze 

skutečně explicitní asymetrický argument přisuzovat pouze Jonasovi. Jonasův 

argument se ovšem pojí se dvěma alternativními interpretacemi, přičemž jen 

jediná z nich vede k Benatarovým závěrům. Jonas navíc nahlížel na problematiku 

asymetrie dobra a zla z perspektivy celé společnosti, nikoliv z perspektivy 

konkrétního jedince, což vede k pochybnostem, zda je samotná jejich komparace 

vůbec oprávněná. 

Dotazníkové šetření odhalilo především jednostrannost Benatarovy 

argumentace. Slabá asymetrie v myšlení se pomocí dotazníků skutečně potvrdila, 

především se ale ukázalo, že lidé pravděpodobně uvažují asymetricky pouze 

v případě, že nejsou citově „zaujatí“, což je možná poněkud překvapivým 

zjištěním. Můžeme tedy uzavřít, že antinatalistická pozice je skutečně z velké části 

záležitostí hodnot a bylo by zkreslujícím pokoušet se ji zredukovat na čistě 

logickou úvahu. Kdybychom se k tomuto kroku i přesto odhodlali, obhájili 

bychom pouze platnost asymetrie dobra a zla, nikoliv nutně oprávněnost 

antinatalistického světonázoru. 

Summary 

Of the three Benatar´s predecessors, Rawls, Jonas and Zapffe, an explicit asymmetrical 

argument can be attributed only to Jonas. His argument, however, is associated with two 

alternative interpretations, while only one of them leads to Benatar´s conclusions. Moreover 

Jonas peered to the issue from the perspective of whole society, not from the perspective of a 
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particular individual. The questionnaire survey primarily revealed an unilateralism in Benatar´s 

argumentation. A weak asymmetry in thinking was confirmed indeed, but it mainly showed that 

people probably think asymmetrically only if they are not emotionally "biased". 
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Nirvána/osvícení jako reinterpretace jáství  
a smyslu bolesti/utrpení1 
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Nirvana/enlightenment as a Reinterpreting the Self  

and the Meaning of Pain/Suffering 
 

Abstract: The process of enlightenment, known especially in the Buddhist tradition, 

fundamentally changes the view of self. The person was recognized as an illusion. It also 

changes the interpretation of mental suffering and physical pain: enlightened person ceases to 

resist them, reject them, fight them, hate them. By extinguishing the desire for pleasure, thus 

suffering is ended. By ceasing to avoid negative feelings, it loses its negativity. Allegedly, it is  

a complete end of suffering, but this is controversial. 
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Ve svém příspěvku se pokusím interpretovat nirvánu jako možnost jiného poznání, 

jiného druhu porozumění, rozumění skutečnosti, sobě i světu.2 Chci ukázat, že 

koncepce jiného porozumění světu, které se děje jinak než skrze analytický, 

rozdělující rozum, zaměňující slova za věci, je blízké nejenom východnímu 

přístupu, ale také přístupu západnímu, zejména hermeneutice. 

Co je to nirvána? Zdá se, že koncept pochází z Indie, ze starých véd, ze 

kterých se posléze vypracovaly filozoficky preciznější upanišady (Upanišady 

2004). Upanišady jsou základem hinduismu. Používám zde termín „hinduismus“  

s vědomím, že se jedná o nepřesný termín konstruovaný západoevropskými 

indology. Je nepřesný proto, že zastřešuje a do jisté míry nesprávně sjednocuje 

pluralitu heterogenních indických náboženských tradic. 

                                           
1 Studie vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského 

výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace konceptu subjektu  

v současné filozofii. 
2 Velmi tímto děkuji doktoru Janu Votavovi, filozofovi z Brna. Mnoho myšlenek zde 

obsažených pochází od něj, velké množství argumentů zde přítomných vzniklo při četných 

debatách s ním v Brně. Jeho systematický a pečlivý analytický přístup k filozofii a jeho 

tendence vnímat úsudky probabilisticky zpřesňovaly i moje myšlení. 
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Hinduismus však nezná nirvánu, ale mókšu, což je osvobození, vysvobození, 

vystoupení z koloběhu samsáry, tedy z koloběhu trvalého utrpení. Lze říci, že mókša 

je cílem duchovní cesty člověka v hinduismu. Osvobodíme se tehdy, když poznáme, 

že jsme totožní s absolutnem, že individuální duše (átman) je totožná s univerzálním 

duchovním principem (brahman). Upozorňuji, že tuto striktní identitu zastává jen 

jeden ze šesti duchovních směrů hinduismu (nejstriktněji advaita védánta). Jiné směry 

(různé formy dvaity, dvojnosti) si myslí, že duše je od Boha částečně oddělena, nebo 

je jen částí Boha, nebo se do něj rozplyne až na konci, nebo si zachová svoji 

individualitu vlastního jáství i po spojení s ním. Někdy se hovoří nikoliv  

o osvobození, ale o realizaci, sebe-realizaci, uskutečnění, poznání, objevení svého 

vlastního, pravého „vyššího Já“, své pravé přirozenosti či podstaty. 

Myšlenkové paralely východního a západního přístupu 

 Mókša, tedy hinduistické osvobození či vysvobození, není tak vzdálená ani 

našemu západnímu myšlení: je to spása, vykoupení svého druhu, vysvobození  

z tohoto „slzavého údolí“, máme-li se vyjádřit poněkud biblicky. 

Buddhismus disponuje podobným termínem: jím je právě nirvána. Jedná se  

o sanskrtské slovo, v jazyce páli je jeho ekvivalentem „nibbána“. Nesprávně tento 

termín překládáme jako osvícení. Osvícení je však proces, kdy něco nebo někdo 

osvítí něco nebo někoho jiného, kdy k nám tedy přichází něco zvenčí, co by nás 

osvítilo. Správnější je však chápat nirvánu jako vlastní probuzení ze snu 

nevědomosti, jako pochopení, uvědomení si skutečnosti takové, jaká je, jako 

prozření. Vidíme, že v nirváně je významná její kognitivní stránka: pochopení, 

porozumění, poznání. Poznávací aspekt – jak jsme viděli – se nalézá už  

v hinduistickém osvobození, v mókša: i zde dojde k osvobození skrze poznání. 

Můžeme si nyní povšimnout, že tyto koncepty nejsou příliš vzdálené našemu 

západnímu způsobu myšlení: i my si myslíme, že poznání nebo vědění je moc, jak 

prohlásil Francis Bacon3. Myslíme si, že pravda nás osvobodí, a proto o ni 

usilujeme. I když je pravda, že se zde v něčem od východního přístupu lišíme: 

mnohdy si ceníme hodnotu pravdy samy o sobě, bez ohledu na to, co by nám 

eventuálně mohla přinést, bez ohledu na možný zisk, užitek či další hodnotu. 

Pravda má pro nás význam, důležitost a hodnotu sama o sobě, taková, jaká je. 

                                           
3 BACON, F. Nové organon. 
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Jde o řecký pohled na věc, zdůrazňovaný Platónem, ale také aristotelským 

přístupem, tvrdícím, že „teoretické poznání“, které nemá žádný jiný užitek mimo 

sama sebe, je tou nejušlechtilejší činností4. S tímto by – jak si troufám tvrdit – nikdo  

z východních myslitelů (nejen indických, ale ani čínských, japonských, korejských 

nebo thajských) nesouhlasil. Mají mnohem pragmatičtější přístup k poznání: poznání 

má svůj smysl jedině tehdy, může-li nějak pozitivně ovlivnit lidský život, je-li tedy 

nějak užitečné. Poznání samo o sobě, poznání pro poznání nebo hodnota pravdy pro 

ni samotnou, z východní perspektivy smysl nemá. 

Sám se zde výrazně kloním k východnímu pohledu na pravdu. Nenašel jsem 

totiž žádný přesvědčivý argument pro tvrzení, že pravda má hodnotu sama o sobě. 

Nevidím v pravdě samotné žádnou hodnotu: spolu s východními mysliteli se 

domnívám, že pravda je pouhým prostředkem k užitku, např. k zvýšení moci nebo 

našemu osvobození, které může přinést, sama hodnotu nemá. 

Pro koncepci nirvány najdeme v západním myšlení ještě další paralelu: jak už 

jsem uvedl, překládá se většinově nirvána termínem „osvícení“, což je sice 

chybné, ovšem je v tom i něco správného. Tento termín byl užit též pro epochu 

osvícenství, kdy světlo rozumu mělo podle osvícenců ozařovat všechny lidi, bez 

ohledu na společenské postavení. Bylo to světlo jejich vlastního rozumu, nikoliv 

moudrosti autorit, kněží nebo tradice. 

Tedy toto světlo, světlo rozumu, které rozhání „tmu“ dogmatismu, pověr  

a slepé poslušnosti vůči autoritě církve, bible, kněží, světské vrchnosti, má každý 

sám v sobě a může tak každého osvěcovat, každého učinit osvíceným, tedy 

vědoucím, vědomým, uvědomělým. Přesně tento aspekt má v sobě jak 

hinduismus, tak také buddhismus: je to člověk sám, kdo musí sebe probudit, kdo 

musí dosáhnout probuzení nebo vlastního osvobození, nikdo to za něj neudělá, byť 

ho mohou učitelé, spisy nebo společenství stejně duchovně laděných jedinců 

nasměrovat a pomoci mu. 

Naproti tomu je termín „nirvána“ dosti vzdálený od Augustinovy iluminace, od 

jeho iluminační teorie poznání, kdy je lidský intelekt a obecně lidský duch 

osvěcován, ozařován vyzařováním věčných pravd a idejí z věčné mysli Boha5. 

Kupodivu bychom však našli paralely také zde: i nám k dosažení nirvány může 

                                           
4 ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 
5 AUGUSTIN. Vyznání, s. 406–418. 
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pomoci poznání konečné pravdy (dharmy) buddhistického učení, které – řečeno 

metaforicky – vyzařuje či září z buddhistických spisů a z těch, kteří již jsou 

„probuzení“. 

Vidíme tedy, že koncepce nirvány souvisí s představou spásy, která je 

přítomna i v západním myšlení, ovšem východní myšlení se domnívá, že nirvána 

je v rukou každého člověka. Nespoléhá se tedy na vnější pomoc, na osvícení 

zvnějšku. Můžeme říci, že v tomto smyslu je nirvána blízká pelagiánství, nikoliv 

Augustinovu konceptu: spoléhá se spíše na schopnosti člověka, nikoliv – jako  

v tradici sv. Augustina – na Boží předurčení a Boží milost6  

Neměli bychom si však myslet, že východní tradice nezná koncept pomoci 

zvnějšku: má – stejně jako tradice západní – velkou úctu k psaným posvátným 

textům a učitelům, kteří už mají být „probuzení“, a to buď zcela, nebo alespoň 

částečně (probuzení se dále dělí do řady stupňů, také zde máme dvě soupeřící 

koncepce probuzení, které je buď náhlé, nebo postupné). 

Buddhismus je bez koncepce nirvány nemyslitelný, můžeme směle říci, že 

cílem buddhismu je nirvána, že je to „náboženství“ nirvány. Ve svém základním 

směřování se opět neliší od západních náboženství: i v nich jde primárně o spásu, 

jsou k ní nasměrovány. 

Koncepce nirvány a hermeneutika 

Koncepce nirvány má se západním myšlením společný ještě jeden zásadní 

bod. Má blízko k hermeneutice, tedy k teorii rozumění, porozumění (Verstehen), 

správného poznání zaměřeného na různé objekty (entity), správného 

pohledu/vhledu na určité jevy, např. na texty, ale i na historické stavby, umělecká 

díla atd.7. Koncepce „Verstehen“ má být podle hermeneutiky jiným –  

a adekvátnějším – druhem poznání, porozumění než je přísně popisný, kvantifikující 

způsob přírodních věd, který jen vysvětluje (erklären). 

Hermeneutika se snaží o hlubší poznání, hlubší porozumění, než je jen 

popisné a na povrchu zůstávající „erklären“. Podobně i „probuzený“ (ten, kdo je 

ve stavu nirvány) dosáhl údajně hlubšího pochopení reality, zejména hlubšího 

pochopení toho, co já nejsem (a eventuálně i toho, co já jsem), dosahuje tedy 

                                           
6 AUGUSTIN. Aurelius Augustinus: Říman, člověk, světec, s. 309–330. 
7 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutik, s. 137-151. 
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hlubšího poznání podstaty nebo přirozenosti/povahy toho, co je mysl, co je to 

jáství (zejména skrze poznání toho, co jáství není). Také vnímá zcela jinak 

psychické utrpení nebo i fyzickou bolest. 

Nirvána je přísně vzato určitý stav, úroveň vědomí, stav mysli. Může jít  

o stav přechodný nebo trvalý (pokud je přechodný, není to ještě nirvána, ale spíše 

jakýsi záblesk poznání, „vhled“ či „náhled“ do podstaty). Může se jednat o stav, 

kterého je dosaženo náhle, nebo o stav, který má mnoho stupňů, a může být 

prohlubován: v některých koncepcích toto prohlubování „probuzeného“ stavu 

nemá konce, jinde platí, že po překročení jisté úrovně je tento stav už trvalým. Zdá 

se však, že většina koncepcí se shodne na tom, že i po překročení jisté hranice, 

kdy jde už o trvalý stav, můžeme i tento trvalý stav prakticky do nekonečna 

prohlubovat8. 

Nirvána bývá obecně považována za stav, kdy dojde k trvalému ustání, 

zaniknutí utrpení, kdy jsme napořád osvobozeni od utrpení. 

Důležité je, že tohoto stavu je dosaženo poznáním, prozřením. Dojde k němu, 

když skončí naše nevědomost, což je první příčina našeho utrpení, kdy 

prohlédneme iluzi, klam, naše nevědomost je ukončena a staneme se vědoucími, 

vědomými. O totéž se snaží také hermeneutika: skrze skutečné poznání pochopit 

např. smysl bible nebo jiných textů, smysl, který není na první pohled zjevný, 

který běžné poznání nemůže uchopit, ale spíše jej zahaluje, zakrývá. 

Také buddhisté, kteří rozvíjí koncepci nirvány, se domnívají, že naše běžné 

poznání podstatu světa spíše zahaluje, že je klamné: myslíme a mluvíme běžně 

jako ve snu, jako bychom spali, nebo mluvíme jako náměsíční v náměsíčném nebo 

hypnotickém transu, a nyní je třeba se probudit, procitnout, poznat, jak se věci 

skutečně mají. 

Buddhisté se domnívají, že hlavní překážkou poznání je lidská mysl, lidské 

slovní poznání: slova zahalují realitu. Je to paradoxní, protože si obvykle myslíme, 

že skrze slovní poznání realitu odkrýváme, lépe poznáváme, avšak podle 

buddhistů tomu tak není. Neznamená to snad, že by nám slova nemohla z reality 

vůbec nic ukázat, podle buddhistů jsou vhodná pro každodenní užití jako tzv. 

„konvenční pravda“. „Konvenční pravda“, tedy pravda slovní a jazyková, má své 

místo v každodenní praxi, avšak jakmile je užívána pro filozofii, pro budování 

                                           
8 WILLIAMS, P. - TRIBE, A. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice, s. 56–60. 
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metafyzických teorií o tom, jaký svět je a čím je, podle buddhistů svět spíše 

zakrývá, než odhaluje9. 

Podobně buddhisté kritizují přílišnou analytičnost lidského myšlení: svět  

v analýze příliš rozdělujeme, nedělitelnou podstatu světa rozčleňujeme, a tím nám 

uniká. Zde můžeme opět vidět zřejmou paralelu s hermeneutikou: také ta se 

domnívá, že běžné přírodovědecké poznání je příliš analytické, a proto mu uniká 

skutečný smysl, smysl textu, smysl uměleckého objektu, smysl světa, smysl 

čehokoliv. 

Lidé pak zaměňují věci za pouhá slova, která k nim původně měla jako pouhé 

pomůcky odkazovat. Východní příměr zde tvrdí, že jsme ukazatel na město 

zaměnili za město samo, prst ukazující na Měsíc považujeme za Měsíc sám: prst 

(slovo) nás tak příliš zaujal, že jsme zapomněli, že je pouhým ukazatelem  

k Měsíci, že tím, co je důležité, není tento prst, ale Měsíc samotný10. 

Také podle hermeneutiků jsme se často „ztratili ve slovech“, v pouze 

popisném jazyce, v jazykové analýze, uniká nám smysl celku, smysl, který je dán 

pouze v kontextu, v celku dané konkrétní situace, v celistvosti např. 

individuálního díla. Bez slov naše poznání vyjádřit nejde, ale slova by neměla být 

tím, z čeho naše poznání pramení: za nimi by mělo ležet hlubší poznání, které 

může být vykládáno až dodatečně – vždy nedokonalým způsobem – slovy. Zde se, 

jak soudím, buddhisté a hermeneutikové zcela shodují. 

Buddhisté si všímají toho, že lidská mysl se rozvíjí téměř do nekonečna: 

slovům a větám není konec, když nemluvíme nahlas, zní nám tichá „vnitřní 

řeč/hlas“ nebo „vnitřní dialog/monolog“ v mysli/hlavě. Tato „vnitřní řeč“ vše, co 

vnímáme, ihned interpretuje do slov, kterými vše rozděluje, rozčleňuje, a tím se 

podle buddhistů míjíme se skutečností. Také podle hermeneutiků neustále vedeme 

vnitřní monolog sami se sebou, my sami jsme zejména touto „vnitřní řečí“11, je 

však třeba vést a strukturovat tuto řeč mnohem komplexněji než jak to dělá 

povrchní výkladový rámec přírodovědného „erklären“. 

Zde vidím jistou odlišnost buddhismu a hermeneutiky, a naopak podobnost 

buddhismu s fenomenologií a – v jistém bodě – dokonce se západním 

                                           
9 MILTNER, V. Vznik a vývoj buddhismu, s. 305–330. 
10 DE MELLO, A. Bdělost.  
11 RAMIREZ, D. Default mode network (dmn): structural connectivity, impairments and role in 

daily activities, s. 23–41; KOUKOLÍK, F. Já: o mozku, vědomí a sebeuvědomování, s. 107–128. 
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skepticismem. Hermeneutikové věří tomu, že jisté jazykové poznání je správné, 

zatímco buddhisté mají – podobně jako západní skeptikové – k jazyku poměrně 

velkou nedůvěru. Jsou si však vědomi toho, že poznání není jinému člověku 

komunikovatelné jinak, než skrze jazyk. Připomínají však neustále, že jazyk je 

velmi omezeným nástrojem, který se nejvíce, jak už jsem výše popsal, hodí ke 

každodenní obyčejné praxi, tedy na úroveň tzv. „konvenční pravdy“. 

Na úrovni „vyšší, absolutní, nejvyšší pravdy“ už jazyk adekvátně užít nelze. 

Neplatí však na druhou stranu, že bychom měli jazykovou „konvenční pravdu“ 

zcela zavrhovat: pro praktické účely slouží velmi dobře, a jak jsem také už výše 

napsal, východní přístup je značně pragmatický, tedy si váží také tzv. „konvenční 

pravdy“: není to nepravda, jen pravda viděná z perspektivy každodenní praxe, 

praktického jednání. Můžeme to říci také přesněji: „konvenční pravda“ je pravdou 

pro účely praktického jednání. 

Buddhismus zde inklinuje k témuž, k čemu fenomenologie: k velké  

a radikální „epoché“, kdy se zdržíme předešlých soudů, předsudků, předpokladů, 

očekávání, všeho dosavadního poznání, zřekneme se všeho, co jsme doposud 

věděli, dokonce i přesvědčení, že svět vůbec existuje nezávisle na vědomí (tedy 

vynecháme i tzv. „generální tezi světa“)12. 

Buddhisté se stejně jako fenomenologové snaží o čisté vnímání, o skutečnou 

empirii, o poznání nezatížené předchozím slovním a pojmovým poznáním, o čistou 

zkušenost: tehdy údajně skutečně poznáme, čím je svět a čím jsme my samotní. 

Jiné porozumění jáství a utrpení v nirváně 

Podle nejstarších buddhistických spisů je nirvána stavem, ve kterém trvale 

skončilo utrpení. Skončilo proto, že jsme se vzdali veškeré touhy, připoutanosti, 

chtivosti a lpění. A lpění jsme se vzdali díky poznání, že touha způsobuje utrpení13.  

Znamená to tedy, že „probuzení“ mudrci vůbec netrpí, nemají ani fyzickou 

bolest? Zřejmě mají, ale vnímají ji jinak, poznávají ji jinak, a to zejména proto, že 

jinak vnímají sami sebe. 

„Probuzení“ tedy rozumí jinak sami sobě. Neztotožňují se s žádnou z pěti tzv. 

skandh (složek osobnosti): neidentifikují se s fyzickým tělem (tedy s tělesným 

tvarem nebo formou), vědomím, vnímáním, cítěním ani s mentálními formacemi 

                                           
12 PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie. 
13 ZBAVITEL, D. (ed.). Základní texty východních náboženství, s. 18–21. 
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(v sanskrtu se sanskárami, což jsou různá hnutí ducha, volní sklony, tužby mysli). 

Nevnímají se tedy jako psychofyzický organismus, díky čemuž se osvobodí: 

nepovažují tělo, mysl, pocity, vjemy za své jáství, tedy na něm nelpí, vyhasne 

proto jejich touha, čímž vyhasne také jejich utrpení14. 

Protože nechápou pocity a vjemy jako sama sebe, nevnímají ani psychické 

utrpení nebo fyzickou bolest jako něco, čím jsou oni sami, co je jejich vlastností, 

jejich stavem, procesem, který probíhá v nich samých. Domnívám se, že zde došlo 

k jisté disociaci, odpojení, odosobnění jich samotných od všech fyzických  

i psychických stavů, procesů a vlastností organismu, který dříve pokládali za svůj, 

který dříve pokládali za sebe sama. 

Velký hinduistický světec, který byl zřejmě „probuzený“, Ramana Maharši, 

tvrdil, že vnímá bolest na své ruce, na níž měl velký nádor, jako ptáky, kteří 

přilétají na strom: vidí mnoho stromů (těl, lidských organismů), na které přilétají 

ptáci a zase z nich odlétají (v tělech jsou bolesti a zase z nich bolesti „odcházejí“), 

neztotožňuje se však se žádným ze „stromů“, s žádným z těl, proto mu nevadí, 

když některé z nich trpí. Bolest sice vnímá, ale netrpí jí, nepůsobí mu utrpení. 

Když mu říkali, že jej musí nádor na ruce jistě bolet, s úsměvem se podíval na 

ruku a politoval ruku15. 

Zdá se, že něco vzdáleně podobného zná i západní medicína: významný 

neurovědec Antonio Damasio hovoří o pacientech, kteří trpěli chronickými 

bolestmi, díky kterým nemohli nic dělat. Brzy po operaci mozku hráli karty  

a tvrdili, že sice dále bolest cítí, že se vůbec nezměnila, ale nevadí jim, proto nyní 

mohou hrát karty, zatímco předtím by je díky přetrvávající neustálé chronické 

bolesti něco takového vůbec nenapadlo16. Je otázkou, zda by „probuzený“ mohl 

říci, že bolesti jsou stejné jako před „probuzením“, ale jen mu nevadí: patrně ne, 

došlo u něj k radikálnější změně vnímání bolesti, ale také je pravda, že ji dále – 

určitým způsobem – vnímá. 

Zdá se, že důležitý je zde ještě koncept odporu, rezistence. Před „probuzením“ 

se lidé domnívají, že bolest je jejich, že trpí jejich tělo, které jim patří nebo kterým 

dokonce jsou, proto proti bolesti všemožně bojují: jenomže jejich rezistence 

                                           
14 ZBAVITEL, D. (ed.). Základní texty východních náboženství, s. 49–56. 
15 MAHARŠI, R. Poselství: výbor z rozmluv a veršů; GODMAN, D. Žít podle Bhagavána. 
16 DAMASIO, A. R. Descartesův omyl: emoce, rozum a lidský mozek. 
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paradoxně způsobuje to, že jejich utrpení – zejména psychické – ještě narůstá, mají  

o to více vzteku, smutku, úzkosti, stresu. Naproti tomu, když přestanou s negativními 

stavy těla či ducha bojovat, protože věří, že tělo a mysl nejsou jejich, že to nejsou oni 

samotní, tyto stavy se samy zeslabí nebo dokonce odejdou. 

To, že tento princip platí, prokázal významný americký psycholog Daniel 

Wegner: lidé, kteří potlačovali své myšlenky (třeba nechtěli myslet na bílého 

medvěda), na ně mysleli o to častěji17.  

Existuje však vůbec stav nirvány? To je velmi těžká otázka, jisté však je to, 

že lidé mohou svůj mozek i své vědomí meditací velmi kultivovat: četné 

empirické výzkumy ukazují, že jsou potom šťastnější, klidnější, mají lepší 

imunitu. Mohou být dokonce extrémně šťastní, jako Matthieu Ricard, kterému se 

říká „nejšťastnější vědec/člověk na světě“, protože výzkumy jeho mozku 

prokázaly extrémní míru štěstí (přesněji ukázaly, že neurální koreláty štěstí jsou  

v mozku vysoce aktivní)18. 

Napadá nás samozřejmě ihned další námitka: jak si ten, kdo je ve stavu 

nirvány, může myslet, že není tělem, že mu tělo nepatří, že není svými city 

(pocity, emocemi), myšlenkami, vůlí, vědomím, vjemy či vnímáním? Tato 

koncepce však není tak absurdní, jak se může na první pohled někomu jevit: 

vjemy, myšlenky, pocity (city, emoce) jsou vlastně jen určité objekty, údaje/data 

či informace, které jsou námi poznávány, registrovány či zaznamenávány, které 

vyvstávají, mění se a dosti rychle pomíjí (aby byly nahrazeny zase jinými), ovšem 

vůbec není zřejmé, že by byly jástvím, že by byly námi samotnými. 

Také západní filozofie zná tuto myšlenku: i Hume tvrdil, že v impresích (což 

jsou jednoduché smyslové vjemy či údaje/data) není přítomna žádná imprese 

(vjem) jáství a že ani v jejich přirozenosti (povaze, esenci) není jáství jako jejich 

určitý rys nebo část nebo vlastnost19. Vjemy, pocity či myšlenky zde jednoduše 

jsou, objevují se a mizí, není v nich však žádné jáství, žádné já. 

Takto buddhisté pohlížejí také na stavy psychického utrpení nebo fyzické 

bolesti: není v nich žádné jáství, nejsou já, nejsou mé, moje, nemusím tedy na nich 

lpět, jsou ne-já, nejsou mnou a nejsou mými, nemusím k nim tedy mít odpor či 

                                           
17 WEGNER, D. M. The illusion of conscious will, s. 187–220. 
18 TAN, Chade-Meng. Hledej ve svém nitru: nečekaná cesta k dosažení úspěchu, štěstí (a světového 

míru), s. 17–19. 
19 HUME, D. A Treatise of Human Nature, s. 143–144. 
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nenávist, nemusím se jich snažit zbavit. Tím jsem na nich nezávislý, svobodný, 

protože mi nevadí, nemám silnou touhu se jich zbavit: nepovažuji je totiž za své, 

neberu si je tedy osobně. Tím, že se jich nechci zbavit, se jich paradoxně do 

značné míry zbavuji. 

Z tohoto důvodu je ten, kdo je v nirváně, osvobozen od těchto pocitů  

(je svobodný: a zde vidíme souvislost buddhismu s hinduistickým konceptem 

mókša, osvobození, se kterým nirvánu spojuje také poznávací aspekt, který vlastně 

celý proces transformace vědomí nebo přeměny mysli spouští) a zažívá klid. Již 

výše zmiňovaný Ramana Maharši uvedl dva hlavní znaky těch, kdo jsou 

probuzení: v jejich přítomnosti cítíme klid, pokoj, tito lidé se chovají správně  

k druhým lidem20. 

Nirvána a problém jáství 

Když však ten, kdo je v nirváně, poznal, čím není, pozná také, čím je? Na to 

se názory buddhistů liší. Nejstarší théravádová tradice a obecněji tzv. „malý vůz“ 

(hínajána) si spíše myslí, že jáství neexistuje, i když ani to není jisté. Buddha se 

přímé odpovědi na to, zda jáství existuje, vyhnul s poukazem, že to není pro cíl 

důležité. Cílem je nirvána, tedy trvalý stav ukončení utrpení, a filozofické či 

metafyzické spekulace o jáství k tomuto cíli podle Buddhy nevedou21.  

Buddhův pragmatický přístup požadoval přímou cestu k odstranění utrpení a 

spekulace o (ne)existenci jáství k odstranění utrpení podle Buddhy nevedou. Vede 

k němu ale poznání, čím já není (tedy že není formou/tvarem těla, vnímáním, 

pociťováním, mentálními formami ani vědomím), jak jsme viděli výše. 

Mnoho buddhistů, včetně Sujivy22, si myslí, že žádné jáství v žádném smyslu 

neexistuje. Četní buddhologové se domnívají, že nauka o ne-já (v jazyce páli 

anattá, v sanskrtu potom anátman) je hlavní (kritikové dokonce tvrdí, že jedinou) 

originální tezí buddhismu: oproti hinduistům, kteří postulují věčného  

a univerzálního Ducha, totožného s údajně individuální duší (brahman neboli 

brahma je totožný s átmanem) se buddhisté domnívají, že žádné jáství není. 

Je ovšem nejisté, jak je to přesně myšleno. Mahájána (zvaná „Velký vůz“), 

zejména čínský čchan nebo japonský zen, směřují k názoru, že jáství existuje. Nauka 

                                           
20 MAHARŠI, R. Poselství: výbor z rozmluv a veršů. 
21 ZBAVITEL, D. (ed.). Základní texty východních náboženství, s. 49–70. 
22 SUJIVA. Základy meditace vhledu: pragmatický přístup k vipassaně, s. 187–192. 
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o ne-já má podle nich ukázat pouze to, že nejsme tělem, vjemy ani vnímáním, 

myšlením a pocity, že nejsme izolovaným a nezávislým jedincem, přesto však 

existujeme: jako nezrozená podstata všeho, jako univerzální princip, absolutno23. 

Tím se do značné míry některé varianty mahájány vrací ke svým indickým 

kořenům, k védám a k upanišadám, obecně pak k hinduismu. Do mahájány však patří 

také tibetský buddhismus, který se – máme-li věřit interpretaci současného Dalajlámy 

– zase domnívá, že jsme jakýmsi individuálním vědomím, které se postupně mění, 

ale přetrvává po mnoho životů a přechází z těla do těla jako jakýsi oživující, 

zduchovňující princip při reinkarnaci, tedy přerozování, znovuzrozování24. 

Teze, že jsme absolutnem, je jistě hodně spekulativní, a navíc – jak si zřejmě 

mysleli první buddhističtí autoři – pro dosažení nirvány není podstatná (a ani ji 

nezastávají). Podstatné je poznání, čím nejsme. Na druhou stranu je třeba 

zdůraznit i toto: pokud bychom vůbec nebyli, je nirvána zbytečná, protože zde 

není nikdo, kdo by jí mohl dosáhnout. To by však v jistém smyslu byla pravda i v 

případě, že bychom byli absolutnem, jak si myslí některé varianty mahájány: 

osvícené a neosvícené bytosti a cesta za osvícením či proces osvícení by byly jen 

nahodilými jevy v jednotě nedělitelného a vždy už blaženého absolutna. 

To je však závažný problém: není zřejmé, proč se snažit dosáhnout nirvány, 

jestliže nejsme, nebo jsme už nyní absolutnem. Vidím zde dvě možná řešení.  

S prvním přišel buddhismem inspirovaný Derek Parfit: nikdo sice neexistuje, ale 

je dobré zvyšovat počet stavů bez strasti, stavů radosti a slasti a snižovat počet 

stavů strasti, psychického utrpení nebo fyzické bolesti. Sice tyto stavy nikdo 

nemá, nevlastní, nezakouší, nevnímá a neprožívá, ale z poznání slastného stavu je 

evidentní, že je dobrý a z poznání strastného stavu je zase evidentní, že je špatný, 

že je zlem25. 

Měli bychom tedy – i když neexistují žádné osoby ani jáství – zvyšovat počet 

dobrých stavů (slasti) a snižovat počet špatných stavů (strasti). Této koncepci 

můžeme říkat „altruismus stavů“: tato forma altruismu není zaměřena na žádné 

osoby, protože nikdo neexistuje, ale snaží se zvýšit celkový počet dobrých stavů  

a snížit celkový počet špatných stavů ve světě. Jak to však provést, když neexistují 

                                           
23 KEIZAN. Předávání světla: zenové učení mistra Keizana.  
24 BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO XIV. Mosty k porozumění: rozhovory předních vědců  

s dalajlamou o zkoumání lidské mysli, s. 133–154. 
25 PARFIT, D. Reasons and persons. 
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žádné osoby, které by mohly tuto etiku vykonat? Existují neosobní těla, neosobní 

psychofyzické organismy, a ony to mohou vykonat, ačkoliv v nich nemusí být 

žádná osoba, žádná osobnost, žádné jáství. 

Druhou možností je pak toto: jsme sice absolutnem, ale nevíme o tom. Díky 

své nevědomosti tedy trpíme. Když poznáme, že jsme absolutnem, trpět 

přestaneme. A zde je patrné, že toto řešení některých variant mahájánového 

buddhismu se zcela překrývá s řešením, jehož nástin najdeme už ve starověkých 

védách, filozoficky důkladněji propracovanou variantu (spíše několik variant) 

potom můžeme najít v upanišadách. 

Je otázkou, jestli se nám po takovémto poznání zvýší i úroveň blaženosti, 

když už nyní jsme blaženým absolutnem, ale nevíme o tom. Možná ne, protože 

utrpení plynoucí z nevědomosti (z neznalosti, že jsme absolutnem) je jen čímsi na 

povrchu, v hloubi jsme však stále blažení. Možný je však i opak: když zmizí 

utrpení, ukáže se i blaženost vlastní naší podstatě, která nám doposud byla zakryta. 

Jak však můžeme být absolutnem, když naše tělo vzniká a zaniká? Vznik  

a zánik těla může být jen iluzí, která může za naši nevědomost. Této iluzi se  

v hinduismu říká „májá“, jedná se o součást božské hry vědomí, které se říká 

indickým termínem „líla“. Jak můžeme být absolutnem, věčným vědomím, když 

nemáme vědomí, jsme v bezvědomí nebo bezesném spánku? Podle těchto 

myslitelů máme vědomí stále, jen toto vědomí nemá obsah, nebo má obsah 

základní, ale nepamatujeme si jej. Jak může být vnější svět jen snem a iluzí, když 

si při každém našem probuzení zachovává kontinuitu, kauzální provázanost  

a souvislost a změní se právě jen o tu dobu, kterou jsme prospali nebo byli 

v bezvědomí (např. dva týdny v nemocnici)? Je to jen součástí komplexní iluze: 

aby byla iluze přesvědčivá, musí být propracovaná. 

Závěrem 

 V práci jsem se pokusil ukázat, že východní myšlenkový přístup není tak 

odlišný od západního filozofického přístupu, jak si obvykle myslíme. Východní 

myšlení není jen iracionální mystikou nedbající pravidel logiky, ale je to často 

logický, argumentačně propracovaný přístup, který sdílí mnohé metodologické 

zásady se západním stylem filozofování. Ukázal jsem na četné paralely 

buddhistického přístupu ke skutečnosti a hermeneutiky, zejména na snahu jít za 

analytický, rozdělující rozum přeceňující pojmy a symboly, kterých si cení často 
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více než smyslu celistvé skutečnosti. Tuto skutečnost navíc dokonce často pro 

symboly samotné nevidí. 

Snažil jsem se poukázat na to, jak se po dosažení nirvány zřejmě mění 

porozumění sobě samému a utrpení, včetně fyzické bolesti. Utrpení není vnímáno 

jako něco, co jsem já, co je moje, co prožívám já, ale spíše jako něco, co se pouze 

děje, co jde mimo mě, co mi nepatří, s čím se neztotožňuji. Proto s tím posléze už 

nebojuji, nemám k tomu odpor (rezistenci), nenávist ani zášť, nebojuji s tím, a tím 

to paradoxně samo zmizí, odpadne. Podobně se mění porozumění tomu, co jsem já 

sám: nerozděluji se dále na pět složek osobnosti (skandh), neztotožňuji se s nimi, 

netoužím po nich. 

Summary 

 It turned out that the thinking and reasoning of the first Buddhist writers are not much 

different from the Western way of philosophical thinking. "Nirvana" is a state in which there 

was achieved the status of permanent cessation of suffering.  

 The study shows that it was probably not a complete end of physical pain and mental 

suffering, but rather a different view of them when it had not endorsed them, because we know 

that is not us, not panicked them, and therefore they do not suffer.  

Concept of Nirvana is an effort to fully understand the reality as it is. The concept 

coincides with the concept of "verstehen" in hermeneutics. Emphasis is placed on understanding 

which brings freedom. By the fact understood, does not longer suffering. But I think rather 

changed our view of suffering, but a certain degree of suffering is still present. It is not clear 

who we are by Buddhism, but definitely not suffering and pain. Therefore disappearing effort to 

get rid of them. 
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Jedným zo zjednodušujúcich symbolov postmoderných umeleckých poetík je 

ľahkonohá múza, ktorá vraj zvádza umelcov ku klišé a banalite, a ktorá 

v náročnejšom publiku vyvoláva pochybnosti o autentickosti a umeleckosti 

tvorivého gesta.  

Pre  akademickú hudobnú estetiku bolo samozrejmosťou, že prvoplánová  

a „bezproblémová“ hudba, za akú pokladala hudbu tzv. populárnu, nevyžaduje 

interpretáciu, výklad. Vyplývalo to z presvedčenia, že jej autori zdieľajú so 

svojimi poslucháčmi „len“ fyzickú radosť zo znejúcej hudby, ktorá protirečí 

sústredenému, ničím nerozptyľovanému počúvaniu hudby a jej kontemplácii. To 

je iste aj jeden z dôvodov, prečo populárna kultúra i hudba dlho neboli súčasťou 

portfólia pozitivistických vied.1 Ani pre estetiku či muzikológiu nebola populárna 

                                           
1 Máme na mysli zábavnú hudbu konca 19. storočia, mestské šlágre, popevky, ale aj zábavné 

formy hudobného divadla ako operety, kabarety, varieté a pod., teda hudbu, ktorá bola 
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hudba veľkou intelektuálnou výzvou, pretože v zmysle dobového umeleckého – 

modernistického - gesta jej chýbala myšlienková hĺbka. Neznamená to však, že 

nezáujem estetiky a muzikológie o „populárny“ typ kompozičnej stratégie zdieľali 

aj hudobní skladatelia.2 Naopak, mnohé koncertné či javiskové hudobné diela 

často s touto poetikou koketovali, napriek odlišnému hudobnému mysleniu v ich 

základoch. Príklady by sme našli nielen v dielach modernistov akými boli Gustav 

Mahler či Igor Stravinskij, ale už i oveľa skôr, v stredovekom motete, 

sofistikovanej kompozícii, ktorá kombinovala estetiku „vysokej“ latinskej kultúry 

s populárnymi popevkami zo stredovekých hostincov. Hudobná veda, sformovaná 

v rámci intelektuálnej kultúry 19. storočia, potrebovala istý čas, kým si začala 

populárne hudobné žánre všímať, a ešte dlhší čas trvalo, kým ich začala 

akceptovať ako svoj predmet bádania. Jeho apriórnou podmienkou je totiž práve 

kontemplatívne bytie hudby, cudzie dobovej popkultúre.  

V zmysle dnešnej recepčnej hudobnej estetiky bola populárna hudba začiatku 

20. storočia  plnohodnotným hudobným estetičnom, i keď sa od nej neočakávali 

autonómne hudobné kvality a jej recepcia nebola spätá s kontemplatívnym 

(interpretatívnym) počúvaním. Aktuálna muzikológia dnes tiež akceptuje 

„mnohosť hudieb“3 ako relevantný predmet bádania. Stále však možno naraziť na 

vytrvalý metodologický atavizmus, ktorým je predstava komplexu HUDBY ako 

korpusu všetkej existujúcej hudobnej produkcie, ktorú je nevyhnutné (z praktických 

dôvodov) roztriediť na hudbu artificiálnu a non-artificiálnu, de facto na hudbu 

umeleckú a ne-umeleckú. Problémom tu však zostáva prostý fakt, že v mnohých 

prípadoch (ak nie vo väčšine) sa obe oblasti od seba líšia skôr formou, než 

technikami kompozície či vyjadrovacími prostriedkami.4 Pre postmodernistických 

                                                                                                                                       
predchodcom dnes taxonomicky relatívne jasných typov populárnej hudby formujúcej sa od 

medzivojnového obdobia.  
2 Porovnanie mainstreamovej populárnej hudby 20. storočia s klasickou autonómnou hudbou 

(presnejšie s kompozíciami klasicko-romantickej hudby) dokazuje, že kompozičné postupy 

oboch (v štrukturálnom zmysle) sú si veľmi podobné, ba často totožné (podrobne pozri 

Michalec 2010, 2012).  
3 NETTL, B. An Ethnomusicologist Contemplates Universals in Musical Sound and Musical 

Culture. In: The Origin of Music, s. 463–472. 
4 Neodškriepiteľnými argumentmi sú suitové kompozície, či veľká časť komornej hudby už od 

obdobia baroka. Ak sú tieto hudobné kusy dnes počúvané ako autonómna koncertná hudba, 
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hudobníkov už kategórie tradičnej estetiky nemajú zvláštne opodstatnenie. Vo svojej 

tvorbe reagujú na všetky aspekty zážitkov, ktoré je hudba schopná svojim 

poslucháčom poskytnúť, pričom fyzický i intelektuálny zážitok sa zdajú byť 

rovnocenné. Hudobné štruktúry špecifické pre popkultúrnu sféru sa jednoducho stali 

 plnohodnotnou a plnovýznamovou podobou zvukového sveta, v ktorom žijeme.    

Apolloopera skladateľa Marka Piačeka ponúka hudobnej estetike bohatý 

materiál na interpretáciu v uvedenom zmysle. Na jednej strane sa poslucháč občas 

ocitá zoči-voči „príjemným“ popkultúrnym hudobným alúziám, na druhej strane je 

vystavený viackrát in medias res znepokojivému pôsobeniu archaickej 

kompozičnej techniky. Prítomnosť dekonštrukcie a pastišu, typických tvorivých 

metód postmodernistickej hudobnej poetiky,5 túto dvojdomosť len podporuje. 

V Apolloopere sa stretávajú dva recepčne protikladné kompozičné aspekty: easy 

listening a štrukturálne komplikované kompozičné princípy polyfónie. No 

z recepčného hľadiska je skutočne zaujímavé až ich vzájomné vyváženie, ktoré 

poslucháčom ponúka katarziu v duchu klasických požiadaviek poetiky, bez 

ohľadu na to, ktorý zo spomínaných aspektov tohto hudobného diela preferujú.    

Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón 

je venovaná tragickej udalosti z konca 2. svetovej vojny, bombardovaniu 

bratislavskej rafinérie Apollo. Predmetom melodrámy však nie je len „jedno 

bombardovanie“ avizované v názve diela. Prvú nejasnosť vyžadujúcu interpretáciu 

indikuje už pomenovanie diela, ktorého súčasťou sú dve žánrové určenia – opera 

a melodráma. Ide o operu, alebo melodrámu, či o oboje? Indíciu ponúka rozvrh 

melodrámy, jej deväť častí bez priameho dejového súvisu. V intenciách 

postmodernistickej poetiky treba vždy očakávať hru či paradox, titul diela 

nevynímajúc. Označenie opera môže byť celkom dobre plurálom od slova opus  

a teda výrazovo neutrálne predznamenávať kompozíciu vytvorenú z viacerých 

                                                                                                                                       
neznamená to, že by sa mal popierať ich pôvodný účel – zabávať, a to nielen dobových 

poslucháčov, ale aj samotných hudobníkov. 
5 Pozri BELIČOVÁ, R. Koexistencia, diferencia, konfúzia. Hudobné poetiky, hudobné estetiky, 

hudobná súčasnosť. In: Moderna / Moderny, s. 276–288; BELIČOVÁ, R. Od „ideového 

zjasňovania” k dekonštrukcii. Teória prekladu Antona Popoviča a interpretácia hudobnej 

postmoderny. In: Studia humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické 

interpretace V, s. 439–454; BELIČOVÁ, R. Hudobný pastiš v postmoderne. Interpretácia ako 

preklad, „ideové zjasňovanie” alebo interpretačný drift. In: Revitalizace hodnot: umění  

a literatura II, s. 697–705. 
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významovo i hudobne relatívne autonómnych skladieb. Vlastným žánrovým 

určením tak zostáva titulné označenie melodráma. Z recepčného hľadiska je 

melodráma ideálnym kompromisom medzi vážnym autonómnym dramatickým 

dielom a poslucháčsky príťažlivou menej náročnou kompozíciou. Veľký 

komunikačný potenciál melodrámy je zároveň i postmoderne „praktický“. 

Hudobné publikum sa čoraz viac prikláňa k poslucháčsky „zrozumiteľnej“ hudbe, 

čo modernistov napĺňa skepsou a frustráciou, no post-modernisti tento stav 

vnímajú ako vítanú tvorivú výzvu. Okrem tohto, melodráma je optimálnou voľbou 

aj z producentského hľadiska. Nejde len o hudobný druh s ekonomicky 

nenáročným obsadením, ale i o dramatickú koncepciu, ktorej postačí koncertné 

pódium bez scény, kulís a kostýmov. 

Postava rozprávača je produkčne veľmi efektívna, pretože jeden performer 

môže zastupovať niekoľko dramatických zložiek. V prípade Apolloopery má 

rozprávač najmenej tri dramatické polohy. Je nielen tradičným rozprávačom 

s epickou funkciou (výklad dejinných okolností, postáv a udalostí), ale zastáva  

i úlohu dokumentaristu pracujúceho s archívnymi historickými materiálmi (2. časť 

Továreň, 3. časť Alchýmia, 7. časť Spoveď, 8. časť Spiroula), ba dokonca supluje 

i lyrický subjekt reprezentujúci človečenstvo v aristotelovsky entelechickom geste 

(6. časť Čin, 9. časť Veže).    

Recepčnú sféru easy listening zastupujú v Apolloopere často exponované 

tanečné rytmy a chytľavé motívy pripomínajúce melodické postupy zábavnej 

hudby. Rytmické prvky jednotlivých tanečných typov sú interpretované 

zborovými hlasmi, ktoré vokálmi imitujú inštrumentálny rytmický sprievod. 

V podaní bicích nástrojov by išlo o relatívne jednoduchý rytmický pohyb, no ak 

ho simulujú zborové vokalízy, ponúka sa poslucháčovi viac vrstiev zážitkového 

počúvania, vrátane (i keď nie nevyhnutne) bleskovej kontemplácie protikladných 

významov tohto absurdného aranžmánu (absurdného preto, že vokály nedokážu 

perfektne simulovať pružnosť hudobného pohybu, ktorý zvyčajne zabezpečujú 

bicie nástroje). Táto aranžérska provokácia je bez pochýb nielen zvukovo, ale aj 

interpretačne zaujímavá. Či už si poslucháč uvedomuje túto hru so zvukom alebo 

nie, je zdrojom špecifického zážitku. V 2. časti Továreň sa kontrastný diel (od 

taktu 80 až do záverečného fade outu) začína rytmickými priznávkami altu 

a tenoru, ktorých hravosť podčiarkuje beztextové „pa – pa-pa – pa – pa“. 

Nadľahčený pohyb pružne a optimisticky sprevádza melanchóliu a pátos 
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romantických veršov (takty 11–90) i temnú kantilénu (od taktu 88, Hľa luna 

bledá) v nápadne kontrastnej kombinácii. Továreň je koncipovaná ako čistý pastiš 

rôznych veršov romantických básnikov, národných symbolov jazykov typických 

pre medzivojnovú viacjazyčnú Bratislavu. Zbor ich spieva v plynulých 

kantilénach technikou voľnej imitácie, takže postupne zaznieva v simultánnej 

polyfónii Kraskova slovenčina, Petöfiho maďarčina, Máchova čeština 

a Brentanova nemčina.6 Imitácia je budovaná ku klimaxu, ktorý má podobu 

stretty, imitačných hlasov nastupujúcich v rýchlom slede za sebou. Táto baroková 

polyfonická technika má jasnú rétorickú funkciu. Zhustenie nástupov jednotlivých 

hudobných hlasov v strette s viacjazyčnými textami pôsobí veľmi efektívne ako 

dramatická kulminácia. 

V 4. časti Schôdza sa s tanečnými motívmi a zábavnou hudbou pracuje ešte 

explicitnejšie. Konštrukčný princíp pastišu v tejto časti vytvára zdanie epickej 

línie, stále však ide o hru s epizódami (v librete i v jeho hudobnom spracovaní), 

ktorých kontinuita je iluzívna, v lyrickom zmysle len symbolická. Kompozícia 

tejto časti využíva aditívne radenie viacerých melodicky (t. j. rytmicky, motivicky 

i harmonicky) samostatných dielov, ktorých texty sú vyskladané z rôznych, 

vzájomne nesúvisiacich citátov dobovej literatúry a dokumentov.7 Začiatok je 

venovaný pracovnej časti schôdze, libreto tvoria sentencie z Marxovho Kapitálu 

(takty 8–98).8 Nasleduje epizóda kultivovanej zábavy, ktorá začína nástupom 

rytmických štruktúr tanga v tenoroch, s typickým striedaním beatových a off-

beatových rytmických modelov artikulovaných zborovými hlasmi beztextovo (na 

slabiku -pa-). Pánsku volenku pri tangu, ktorá je simulovaná krátkym dialógom 

dvoch členov zboru bez inscenačných prvkov, vystrieda pánska zábava. Mužské 

                                           
6 Verše použité v librete 2. časti Továreň: Ivan Krasko: Nox et solitudo, 1. verš úvodného motta 

(slovo píšeš je v librete nahradené slovom spievaš); Sándor Petöfi: 3. a 4. verš z 2. strofy básne 

Falu vegen kurta kocsma zo zbierky Szöveggyűjtemény; Karel Hynek Mácha: 5.–6. verš z básne 

Máj; Clemens von Brentano: 1.–2. verš 1. strofy básne Wiegenlied. 
7 Karol Marx: Kapitál, Dieter Wellershoff : Glücksucher, „hymna“ robotníkov rafinérie Apollo, 

inventarizačný súpis majetku klubu Apollo, Ivan Krasko: Hľa luna bledá.  
8 Využité sú niektoré sentencie z 1. zväzku Kapitálu, najmä z 8. kapitoly Der Arbeitstag (1. Die 

Grenzen des Arbeitstags). 
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hlasy spievajú „apolácku“ hymnu Apollo, Apollo, svet sa točí okolo ...,9 ktorej ‚b‘ 

diel má typicky rakúsku „hochštaplerskú“ melódiu s nemeckou verziou totožného 

textu. Alúzia easy listening pokračuje ďalšou epizódou, valčíkom s húpavým 

trojdobým sprievodom altov (-a-). Valčíková vokalíza sprevádza unavenú melódiu 

tenorov, ktorých vlnenie je dosahované permanentnými moduláciami chromaticky 

sa posúvajúcich motívov. Text je citátom z autentického inventarizačného súpisu 

majetku klubu Apollo z 30tych rokov 20. storočia. Schôdza končí pripomienkou 

zvláštnej melódie známej z 2. časti Továreň, ktorá zhudobňuje Kraskove verše 

Hľa luna bledá. Smutná melanchólia melódie však tentoraz už nie je tajomná, 

rozprávač ju atribuje špiónke Trixi, zamestnankyni rafinérie.10 Pre poslucháča je to 

dôležitá informácia, no ide len o klamlivý fabulačný moment, ktorý ostáva 

nerozvinutý a v epickej línii sa s ním viac nepracuje. Trixi zostáva lyrickým 

tieňom, ktorý sa vynára na spôsob ideé fixe, čo je hudobná stratégia známa 

z neskororomantických kompozícií.11  

Najpopkultúrnejšia je asi 5. časť Apolloopery nazvaná Piloti. Po prvý raz sa 

tu objavia skutočné vojnové udalosti, no stále to nie je jasná správa o vojne. Text 

Pilotov je hravý až roztopašný, na to, aby poslucháč odhalil nevypovedané, musí 

podstúpiť hermeneutický ponor do Blakeových Prísloví o pekle, z ktorých vybrané 

sentencie tvoria libreto tejto časti. Autor však ani v najmenšom nepredpokladá 

u poslucháčov znalosť Williama Blakea, naopak, akoby staval na istotu, že 

poslucháči sa nechajú učičíkať v detinskom vrčaní lietadla, pri swingovo off-

beatovej deklamácii verša Busy bee has no time for sorrow. Nič z toho nemá 

explicitný výraz tragiky a zavádza ešte aj hravosť, s akou hlasy následne 

poskakujú a vyzývajú Dip him, dip him, in the water. To, o čo ide, respektíve, čo 

sa nezadržateľne blíži je ešte príliš hlboko a „čítať“ to môže len naozaj skúsený 

poslucháč, skúsený literárne, kultúrne, historicky i hudobne. Skutočnosť sa vynára 

až ako spojnica racionálne chladných veršov Williama Blakea, znalosti dobového 

                                           
9 Ide o autentickú pieseň robotníkov rafinérie, cit.: „Na zábavách, tacovačkách a rôznych 

posedeniach kričali podgurážení pivom: ‚Apollo, svet sa točí okolo‘!“ (podľa KRAUS, D. 

Klingerova kolónia, s. 17). 
10 Beatrix Pospíšilová bola prvou známou slovenskou špiónkou. 
11 Ideé fixe využíva Hector Berlioz vo Fantastickej symfónii. Ide o stálu melódiu atribovanú 

postave milenky, ktorá sa vynára v priebehu skladby ako jej pripomienka. Podobný princíp, no 

nie na melodickej, ale na motivickej úrovni, možno nájsť v „leitmotívoch“ Richarda Wagnera. 
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amerického ideálu dokonalej manželky a pracovitého manžela, poznania 

umiestnenia rafinérie Apollo v blízkosti Dunaja, a to všetko umocnené  

Brentanovou uspávankou ako metaforou životného pocitu Bratislavčanov, že im 

nič nehrozí, lebo lietadlá prelietavajú stále ...   

V tejto časti Apolloopery je po prvý raz zobrazené bombardovanie avizované 

v titule, i keď  hudba stále zostáva popkultúrne ľahkovážna a po tragike niet  

(v hudbe) ani stopy. V skutočnosti ani text libreta neprináša temné či hrozivé 

metafory, naopak, sentencie z Blakea sú vecné, úmyselne „vytrhnuté z kontextu“ 

celku (Príslovia o pekle). Úvodné rozprávačovo dokumentárne konštatovanie reality 

a následná atmosféra dobového amerického popkultúrneho vpádu do Európy je, 

veľmi nadľahčeným zobrazením hrôz bombardovania. Názvuky americkej 

muzikálovej hudby a swingových off-beatových rytmov sú adekvátne obrazom 

satisfakcie z dobre (a radostne) konanej povinnosti, ktoré prináša text. Jedinou 

zvukovou indíciou reality sa stáva sonoristika onomatopoje, krátkeho úseku  

s veršami Clemensa von Brentana: Wie die Bienen um die Linde, wie die Bienen 

summen, murmeln, flüstern, rieseln.  Vytrvalá výzva dip him v monotónnom výrazne 

popkultúrnom rytme sa stráca vo fade oute a celá časť končí v chorálových tonálne 

rozkolísaných vokalízach zboru podporených trombónom.  

Výrazovo ťaživá 6. časť nazvaná Čin nastupuje skoro nečakane. Toto 

lamento je krátkou (v partitúre dva a pol stranovou) vokalízou, komponovanou  

z permanentných postupov známych ako „mannheimské vzdychy“, ktoré sú na 

štyroch miestach doplnené krátkymi veršami Krvavých sonetov P. O. Hviezdoslava. 

Všetky hlasy zboru vrátane trombónu sa pohybujú v úzkom priestore sekúnd. 

Stenochórické tvarovanie hlasov je zreteľne rétorické, na spôsob patetického kvílenia. 

Zaujímavý je harmonický pôdorys. Hlasy sú vedené väčšinou priezračným  

a banálnym spôsobom, s dokonalými harmonickými kadenciami. Disonancia sa 

objaví len zriedka, ako výrazový pendant rozprávačových vstupov, no vzápätí je 

rozvedená opäť do konsonantného pokoja (v zmysle klasickej harmónie). Banálne 

harmonické vedenie kadencií možno považovať za popkultúrne klišé, podobne ako 

tanečné alúzie predchádzajúcich častí, no  Apolloopera sa už nenávratne posúva na 

recepčne odlišnú úroveň.  

Bombardovania sa ako holý fakt hrôzy objaví v hudobnom výraze až  

v 7. časti Spoveď. Libreto je plné odkazov na ikonické literárne diela. Opäť ide  

o pastiš veršov zo zlatého fondu európskej literatúry, Danteho, Máchu, Horatia, 
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Becketa či Apokalypsy. Každý verš libreta je v originálnom jazyku, t. j. 

v taliančine, latinčine, angličtine, češtine. Táto časť je štrukturálne veľmi členitá  

a nesúvislá, vedľa seba sa ocitajú hudobne i textovo diametrálne odlišné úseky, 

a čo je interpretačne zaujímavé, odlišujú sa nielen poetikou, ale i kompozične. 

Polyfonická skrumáž na spôsob stredovekej kompozičnej techniky – 

izorytmického polytextuálneho moteta a to vrátane tenoru v jeho pôvodnej 

motetovej funkcii (tenere – držané tóny), sa strieda s očarujúcimi kantabilnými 

(homofónnymi) útvarmi zhudobňujúcimi Máchove verše (vlastne len ich torzá). 

Vzápätí sa pre apokalyptické zvolanie (quis poterit stare12) a Horatiov verš 

(Mutato nomine, de te fabula narratur13) vracia bez akejkoľvek prípravy archaický 

polyfonický štýl, tentoraz však nie motetový, ale textu primeranejší konduktový, 

s diskantovou technikou.14 Táto technika je rytmicky apelatívnejšia vďaka tomu, 

že hlasy sa pohybujú syrytmicky a text je zrozumiteľný. Hudba pokračuje 

polyfonickou technikou voľnej imitácie vrcholiacou v strette, ktorá je paradoxne 

sprevádzaná pohyblivými triolami nemelodických hlasov (typických skôr pre 

homofóniu). Skrumáž kompozičných štýlov a poetík je zavŕšená v záverečnom 

pohodovom, optimisticky vyznievajúcom zbore v dychovkovom štýle, ktorý 

sprevádza rozprávača. Poslucháč sa v závere tejto emočne silnej časti so 

štruktúrne “zbláznenou” kompozíciou nezbaví zvláštneho obrazu zmäteného 

(pološialeného?) záhradníka, ktorý vytesňuje prežité hrôzy a upína sa k povinnosti 

poliať trávnik.   

Apolloopera pokračuje ešte ďalšími dvoma časťami – Spiroula a Dve veže. 

Obe sú poeticky i výrazovo jednoznačnejšie, temer modernistické a odkláňajú sa 

od kompozične i textovo pastišovej kompozičnej stratégie.   

Poetika melodrámy Apolloopera čerpá svoju pôsobnosť z postmodernistickej 

dvojdomosti. Práca s výrazovými prostriedkami v prvých siedmych častiach diela 

celkom ignoruje modernistickú tradíciu a jej horizont očakávania spätý 

s umeleckými obrazmi vojnových hrôz. Avízo bombardovania z titulu diela je síce 

vo vedomí poslucháča prítomné od prvého taktu, no očakávanie metafyzických 

odkazov na vojnu ostávajú až do 5. časti nenaplnené. Nejasné fragmenty tušenia 

                                           
12 Zjavenie Jána 6, 17: Kto obstojí?  
13 Horatius - Satiry, Kniha I. Zmeň meno a príbeh je o tebe. 
14 Stredoveký typ viachlasnej neliturgickej hudobnej kompozície, ktorý sa vytratil v priebehu 

obdobia tzv. Ars Antiqua, niektoré jeho kompozičné prvky a postupy absorbovalo moteto. 
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blížiacej sa hrôzy sú občas až frustrujúce zoči voči neustále prítomnému 

popkultúrne tanečnému hudobnému gestu. Tragédia z titulu diela sa až do 6. časti 

pripomína len sporadicky, symbolickou sonoristikou. Tá tvorí podprahovú 

výrazovú rovinu, zvukovú auru očakávanej tragédie, ktorá je však neustále 

odkladaná na neskôr. 

Táto výrazová predestinácia silne pripomína persuazívne mechanizmy 

antickej tragédie. Najmä psychologickú manipuláciu pomocou stratégie sledujúcej 

algoritmus koincidencií zdanlivo nevinných a nesúvisiacich udalostí od zápletky 

až po jej rozuzlenie. Obrazy zo života robotníkov rafinérie prichádzajú v prvých 

štyroch častiach jeden po druhom bez zvláštneho súvisu. Úvodná časť Adam je 

melancholickou vokalízou a invokáciou Adama záhradníka, druhá časť Továreň je 

zasa niečím ako „živým dokumentom“ multilingválnej Bratislavy, 

„funkcionalistická“ 3. časť Alchýmia je podivným zhudobnením technológie 

výroby benzínu a 4. časť Schôdza je kurióznym obrazom spoločenského života 

robotníkov. Po tomto cykle obrázkov z dobovej reality prichádza kulminácia  

v troch častiach Piloti, Čin a Spoveď, ktoré samé v sebe ponúkajú zmenšený 

model tragédie so všetkými jej psychologicky povinnými sekvenciami, od 

zápletky cez vyvrcholenie až po katarziu. Ôsma časť Spiroula pokračuje 

v makroštruktúre tragédie dokumentárnym spomalením udalostí, aby bol 

poslucháč v záverečnej časti Dve veže osobne konfrontovaný so skutočným 

rozuzlením príčin minulej tragédie. Text tejto časti simuluje jazykový pátos 

romantického lyrického blúznenia, ktoré odhaľuje démonickosť civilizácie 

očarenej čírou sklenenou architektúrou vybudovanou na mieste bývalej tragédie: 

Život skutočnosti zo snov presne utkaný // Okolo neživej skvostnej jasavej nádhery 

// Blúdi vystrašený popletený duch ... 

Závery 

Interpretácia Apolloopery potvrdzuje, že poetika postmodernistického 

hudobného diela má schopnosť poskytnúť recepčnú satisfakciu tak popkultúrne 

orientovanému publiku ako i poslucháčovi, ktorý nachádza uspokojenie až 

v odhaľovaní reálnych či pomyselných hermeneutických výziev diela. Balansovanie 

na rozhraní mnohých hudobných štýlov je základnou charakteristikou postmoderných 
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hudobných produktov.15 Výsledkom kompozičných „hier“ a re-kombinácií tvorivých 

metód je potom akási polymorfnosť hudobných útvarov. Takto by sa mohla nazvať 

ich zvláštna kvalita, ktorá sa odhalí pri pokuse o ich reflexiu, či už hudobno-

teoretickú (analytickú), alebo estetickú (interpretačnú). Ako celok sa totiž takéto 

hudobné útvary vzpierajú štandardnému metodickému a systematickému prístupu 

tak k ich analýze ako i k interpretácii jej výsledkov. Jednotlivé časti, úseky, celky 

možno pochopiť a kompozične vysvetliť bez väčších problémov, no každý 

pomocou inej metódy a inej kompozičnej logiky, inými slovami, akoby sa 

v jednom hudobnom prejave vynárali rôzne kompozičné úrovne či rôzne 

„hudobné myslenia“. Aj poslucháč je neraz v podobnej situácii. Niekedy sa zdá, že 

hudba postmoderny mu ide v ústrety, inokedy musí zoči-voči nej rezignovať 

a oddať sa neznámej poslucháčskej situácii. V každom prípade, či už z pohľadu 

poslucháča alebo muzikológa je postmodernistické hudobné gesto nečakanou 

výzvou, vyžaduje veľkú dávku recepčnej flexibility i otvorenosti pri voľbe 

metodológie jeho vedeckej reflexie.  

Na rozdiel od exaktnejšej povahy hudobnej analýzy, verbálna interpretácia 

hudby je často sprevádzaná pochybnosťami. Tvorivý výkon je totiž výsledkom 

mnohých ambivalencií prítomných v každej etape kreácie. Jej interpretácia teda 

nemôže byť iná. No ak by sme rezignovali na verbálnu interpretáciu hudby, 

rezignujeme aj na existenciu väzieb kompozičných stratégií na bytostnú situáciu 

autora a poslucháčov jeho hudby „tu a teraz“.   

 

Summary  

Poetics of postmodern work of music has the ability to satisfy popculture-oriented 

audience as well as listeners who are ready for real or imaginary hermeneutic challenges. 

Balancing on the interface of many musical styles is an essential characteristic of postmodern 

work of music. The result of compositional "games" and re-combinations of many creative 

methods is a kind of polymorphism of music composition. It will be revealed not by analysis, 

but only by interpretation. Apolloopera by Marek Piaček offers aesthetics rich material 

accordingly. The structures of individual parts of Apolloopera are understandible without major 

problems, but each using a different method and different compositional logics. It seems as if 

every other piece emerged from different compositional strategies or different "musical 

                                           
15 Pojem hudobný produkt je kategóriou, ktorá nahrádza zvyčajný pojem hudobné dielo 

v situáciách, keď sa nedá hovoriť len o hudbe ako autorskom diele, ale napr. aj 

o improvizačnom hudobnom prejave rôzneho typu.  



111 

thinking". On one hand, the listeners sometimes finds themselves in the face of "nice" pop 

culture allusions, on the other hand, they are exposed to disturbing action of archaic 

compositional techniques. The presence of de-construction and pastiche as typical features of 

creative methods of postmodern poetics supports this dichotomy. 
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Abstract: The notion of musical orientalism has been endorsed by musicology mainly in the 

Edward W. Said’s sense. Oriental signs in music can be identified through analysing and 

interpreting the musical structure and musical theme as a topicity. Music as a symbol is  

a specific part of the collective consciousness and the collective unconscious in the Jungian 

sense. The issue of intercultural understanding is raised when approaching interpretation of the 

West work of music with reference to Orient. The text is focused on selected theoretical concepts 

from the field of musicology and analytical psychology.  
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Představa o podstatě a podobě evropské (euroatlantské) umělecké hudby prošla 

během dosavadního historického vývoje mnoha změnami. I přes kulturně 

různorodé podoby hudebních projevů nebyla tato hudební kultura přirozeně 

uzavřena mimoevropským vlivům. Evropskou hudební kulturu chápeme jako 

komplexní a dynamický systém, ovlivněný Orientem, prvky orientální hudby či 

naší představou o Orientu, jak je prezentováno v dílech evropských skladatelů. 

Sledujeme zde některé obecné principy a kulturní pohyby, které se podílely na 

vytváření hudební představy o Orientu v oblasti umělecké hudby. Metodologicky 

vycházíme ze současné reflexe orientalismu v muzikologii, dále aplikujeme teorii 

archetypů Carla Gustava Junga (1875–1961) a další jungiánskou tradici.  

Hudební orientalismus 

Orient chápeme v širokém pojmovém rozsahu, který se historicky v Evropě 

významově pozměňoval. Orient tímto souhrnně zahrnuje země Blízkého, 

Středního a Dálného východu. Celkově je toto vymezení geograficky a kulturně 

vedeno směrem od „nás“ k „jinému“. Orient je kategorií protikladnou  
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k Okcidentu, je jednou z bipolární kulturní osy, pomocí níž vymezujeme naší 

identitu. Hudební umění je vhodným a zjevným prostředkem projevu Orientu  

v evropské kultuře. Reflexe Orientu a orientalismus vychází z širší kategorie 

exotismu, který byl v naší kultuře v různé míře přítomen již od antiky, zřetelněji 

od období pozdní renesance (zde již i v hudbě) a zvláště baroka a klasicismu.1 

Kulminaci exotismu v hudbě zaznamenáváme v 19. století s pokračující 

přítomnosti v kultuře 20. století (zdůrazněme zprostředkující vliv orientální hudby 

na vznik moderní hudby) i současnosti. Exotismus je vymezen Lockem jako: “The 

evocation of a place, people or social milieu that is (or is perceived or imagined to 

be) profoundly different from accepted local norms in its attitudes, customs and 

morals.”2 Z uměleckého ztvárnění exotismu se jako subkategorie vyděluje 

orientalismus, jenž definujeme opět s odkazem na Locka: “In its strict sense, the 

dialects of musical Exoticism within Western art music that evoke the East or the 

orient; in a broader sense, the attitude toward those geo-cultural regions as 

expressed in certain Western musical works, regardless of whether a given work 

evokes the music of the region or not.”3 Jako typické příklady orientalistických 

hudebních skladeb lze ilustrativně uvést:4 oblast barokní a klasicistní opery – Jean-

Phillip Rameau: Les Indes galantes (1735), Wolfgang Amadeus Mozart: Die 

Entführung aus dem Serail (1782); převážně operní díla hudebního romantismu – 

Félicien David: Le désert (1845), Lalla-Roukh (1863), Giuseppe Verdi: Aida 

(1871), Georges Bizet: Les pêcheurs de perles (1863), Carmen (1875), Camille 

Saint-Saëns: Samson et Dalila (1877), Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda 

(1888), Giacomo Puccini: Madame Butterfly (1904), Turandot (1926), Richard 

Strauss: Salome (1905) atd. Silnou inspiraci Orientem lze rozšířit odkazem na 

hudební impresionismus (Claude Debussy), hudbu 20. století (Benjamin Britten, 

Olivier Messiaen, John Cage, Harry Partch, představitelé hudebního minimalismu 

                                           
1 Edward W. Said upozorňuje na enormní nárůst výskytu obrazů Orientu v západní kultuře od 

poslední třetiny 18. století. SAID, E. W. Orientalism, s. 22. 
2 LOCKE, R. P. Exoticism. In: Grove Music Online. Oxford Music Online [online]. Oxford 

University Press (18-01-16): 2016b. Přístupné z: 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/45644 
3 LOCKE, Ralph P. Orientalism. In: Grove Music Online. Oxford Music Online [online]. 

Oxford University Press (18-01-16): 2016a. Přístupné z: 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40604 
4 Viz jejich analýzy a interpretace v níže citované literatuře.  

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/45644
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40604
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atd.) a mnohovrstevnatou oblast populární hudby a filmové hudby, kterou zde 

nesledujeme.  

Samotný pojem orientalismus je dnes neodmyslitelně spjat s klasickým dílem 

Edwarda W. Saida (1935–2003) Orientalism z roku 1978.5 I když je Saidův 

koncept orientalismu primárně formulován se zaměřením na islám a Střední 

východ (s určujícím dopadem Anglie, Francie, po 2. světové války Ameriky), 

podstata vytváření obrazu generalizovaného Východu v širším významu má 

platnost i na tomto místě. Podle Saida je naše fascinace Orientem projevem 

vytváření imaginativního obrazu o něm, který často neodpovídá realitě, a je spjata 

s vytvářením stereotypů a předsudků v nejrůznějších oblastech. Said říká, že 

orientalismus je “a Western style for dominating, restructuring, and having 

authority over the Orient.”6 Představuje typicky evropský produkt konstrukce 

„jiného“ s idealizací: “The Orient was almost a European invention, and had been 

since antiquity a place of romance, exotic beings, haunting memories and 

landscapes, remarkable experiences.”7 Orientalismus je chápán jako diskurz se 

specifickými pravidly a zákonitostmi v oblasti politické, intelektuální, kulturní  

a morální, mj. představuje charakteristiku akademické disciplíny a její tradici.8  

V muzikologii se problém exotického a orientálního v evropské hudbě 

zkoumal již od začátku 20. století pohledem tradiční historiografie a hudební 

teorie, změna ale přichází v 90. letech. Hudební reprezentace orientálního  

a pseudo-orientálního je vnímána jako projev (mnohdy neuvědomělého) 

orientalismu. Diskurzivní projevy orientalismu v hudbě jsou analyzovány  

s metodologickou pomocí Saidovy teorie, postsaidismu, postmoderního myšlení, 

dekonstrukce, new musicology, feminismu, gender studies nebo postkoloniální 

teorie. I přes metodologickou a obsahovou heterogennost výstupů těchto bádání 

můžeme říci, že jednotliví autoři (viz níže) sledují společná témata jako historická 

                                           
5 Zde musíme zmínit Saidovu publicistickou činnost v oblasti hudby, i když ta není předmětem 

tohoto textu: Musical Elaborations (1991); kapitola „the Empire at Work: Verdi’s Aida v knize 

Culture and Imperialism (1993) Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society 

(2002, s Danielem Barenboimem); On Late Style: Music and Literature Against the Grain 

(2006); Music at the Limits (2007), jeho spolupráci s D. Barenboimem při založení Orchestru 

Západního a Východního Divanu aj.  
6 SAID, E. W. Orientalism, s. 3.  
7 Dtto, s. 1.  
8 Dtto, s. 12. 
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podmíněnost diskurzivní konstrukce „jiného“, západní vytváření hudební 

představy o orientu jako výraz poziční nadřazenosti a hegemonie, imperialismus, 

(post)kolonialismus, genderové, rasové, etnické aj. stereotypy, předsudky, téma 

dominance a submise (…).  

Projevy orientalismu jsou hledány v uplatňování exoticky znějících prvcích 

hudebních struktur, což je často provázeno nepřesností až deformací původních 

orientálních hudebních projevů. Typickým příkladem tohoto typu orientalismu je 

např. používání stylu „alla Turca“ v klasicistní hudbě (Mozartova Sonáta pro 

klavír A dur, č. 11, K331), který má s podobou autentické turecké hudby 

společného pramálo, nebo redukce orientálního zpěvu v opeře na vokalizaci  

s chromatickými postupy – výraz emotivnosti bájného Orientu. Druhá skupina 

projevů orientalismu v hudbě je identifikovatelná snadněji a zřetelněji, neboť se 

týká nehudební – textové nebo námětové složky skladeb. Zde mohou jako vstupní 

příklad sloužit stereotypní zobrazení Orientu v operách baroka mimo přesný 

prostor a čas, charakterové či narativní stereotypy v opeře 19. století s vyhranou 

charakteristikou ženských a mužských postav. Podstatným znakem orientalismu 

také je, že nejde o prostou imitaci orientálních hudebních praktik ze strany 

evropských skladatelů. V této souvislosti píše Derek B. Scott: “Orientalist music is 

not a poor imitation of another cultural practice: its purpose is not to imitate but to 

represent.”9  

Kritika orientalismu v hudbě s sebou na druhou stranu nese řadu problémů  

a nejednoznačností, mezi něž patří: nebezpečí zjednodušujícího a reduktivního 

pohledu na hudbu (redukce na genderovou, mocenskou či jinou problematiku)  

a hudební dílo bez zohlednění stylových, kulturních a uměleckých souvislostí 

(výklad orientalismu bez kontextu);10 přílišná zaměřenost na textovou nebo 

námětovou hudebních skladeb; používání diskurzivní terminologie na kulturně  

a historicky zcela odlišných uměleckých projevech; relativnost a časová 

proměnnost kategorií Orient, Okcident; heterogennost jednotlivých kultur; 

proměny umělecké (kulturní) identity (…).11 

                                           
9 SCOTT, D. B. Orientalism and Musical Style. The Musical Quarterly. Vol. 82, 1998, No. 2, s. 326. 
10 Jak uvádí Scott: “Moreover, Orientalist signs are contextual.” Dtto, s. 331.  
11 I když zde nemůžeme podat potřebnou kritiku dosavadní literatury k tématu, odkažme (kromě 

výše citovaných slovníkových hesel Ralpha P. Locka) na vybrané výstupy (bibliografické 

záznamy viz Literatura): BELLMAN, J. 1998, 2011; HEAD, Matthew 2000, 2003; LOCKE, R. 
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Hudba jako projev kolektivního nevědomí  

Hudbu a jednotlivé hudební kultury světa lze chápat jako manifestace 

kreativních sil kolektivního nevědomí v archetypickém slova smyslu. I když je 

hudební dílo (pokud se omezíme na tuto kategorii) výsledkem vědomého  

a racionálního skladatelského záměru, nevědomé procesy osobního a kolektivního 

charakteru ovlivňují způsoby utváření a příjmu hudby z psychologického  

a estetického hlediska. Jungova teorie archetypů je založena na existenci 

kolektivního nevědomí, ze kterého vychází nevědomí osobní a vlastní vědomí  

s centrem bytostného Já jako syntézy osobní a kolektivní psýché jedince. “The 

collective unconscious is a part of the psyche which can be negatively 

distinguished from a personal unconscious by the fact that it does not, like the 

latter, owe its existence to personal experience and consequently is not a personal 

acquisition.”12 Kolektivní nevědomí má mytologický charakter a jeho obsahem 

jsou archetypy, jejichž interpretaci se Jung věnoval především na mytologickém a 

náboženském materiálu. “The archetype is essentially an unconscious content that 

is altered by becoming conscious and by being perceived, and it takes its colour 

from the individual consciousness in which it happens to appear.”13 To znamená, 

že projev archetypu je vždy odlišný v závislosti na dané kultuře, osobní  

a kolektivní zkušenosti lidí. Archetypy jsou pre-existující formy, “which can only 

become conscious secondarily which give definite form to certain psychic 

contents.”14 Průvodním jevem sdílení archetypických obsahů kolektivního 

nevědomí je podle Junga existence paralelních a univerzálně se vyskytujících 

motivů a tvarů, které se mj. projevují v umění.15 Umění jako projev archetypické 

symbolizace sdílí společný základ psýché. Archetypy v umění jsou vázány na 

opakování lidské zkušenosti a vytváření kulturně podobných strukturních útvarů. 

Jak v této souvislosti dále poznamenává Jung: “There are as many archetypes as 

                                                                                                                                       
P. 1991, 2011; McCLARY, S. 1992; SCOTT, D. B. 1998; TARUSKIN, R. 1992; OTTLOVÁ, 

M. a POSPÍŠIL, M. 2008. 
12 JUNG, C. G. The Archetypes and the Collective Unconscious, s. 42, § 82. 
13 Dtto, s. 5, § 6. 
14 Dtto, s. 43, § 90. 
15 “The archetype is a tendency to form such representations of a motive – representations that 

can vary a great deal in detail without losing their basic pattern.“ JUNG, C. G. et al. Man and 

his Symbols, s. 58.  
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there are typical situations in life. Endless repetition has engraved these 

experiences into our psychic constitution, not in the form of images filled with 

content, but at first only as forms without content, representing merely the 

possibility of a certain type of perception and action.”16 Hudební kultura se jako 

archetypická konfigurace vztahuje ke kolektivnímu vědomí a jeho expanzi. 

Archetypický vývoj kultury a jejích znaků je s důrazem na moderní dobu 

zpracován Jungem a jeho následovníky v citovaném díle Man and his Symbols. Na 

tomto místě alespoň odkažme na myšlenky Ericha Neumanna (1905–1960), který 

se zabýval klasifikací mytologických stádií vývoje vědomí, kultury a kreativity 

nevědomí v umění. Kulturní kánony Neumann chápe jako transpersonální, 

archetypické konfigurace v umění procházejí dezintegrací a novými 

konfiguracemi v návaznosti na vývojové proměny umění a spojitost individuální 

psýché uměleckého tvůrce s kolektivním nevědomím.17 Chápání pojmu archetyp 

je v muzikologii značně nejednotné a významově diferencované. Na rozlišení 

archetypů jako strukturních typičností hudby, námětových prvků a konstitutivních 

principů utváření hudby odkažme v předchozích publikacích autora tohoto textu.18  

Vývoj evropské umělecké hudby je z hlediska vytváření a posloupnosti 

jednotlivých stylových období vázán na specifické charakteristiky, mnohdy 

odlišných od mimoevropských kultur. Jde např. o koncepci uměleckého díla, 

vytvoření oddělenosti a svébytnosti komunikačního řetězce hudební skladatel – 

interpret – posluchač, jedinečnost hudebních forem, druhů a tektonických 

zákonitostí (zvláště sonátová forma s principem dramatického konfliktu  

a teleologického směřování hudební struktury). Kromě stylově vnitřních 

zákonitostí vývoje evropské hudby se na změnách hudebního myšlení přirozeně 

podílely impulzy mimoevropských kultur prostřednictvím interkulturního 

ovlivňování. Bohatá diferencovanost podob evropské hudební kultury je 

                                           
16 JUNG, C. G. The Archetypes and the Collective Unconscious, s. 48, § 99.  
17 Srov. NEUMANN, E. Art and the Creative Unconscious. Four Essays. New York: Bollingen 

Foundation Inc., 1959; NEUMANN, E. The Origins and History of Consciousness.  
18 Viz KOZEL, D. Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým 

námětem. In: Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické 

interpretace IV, s. 225–233.; KOZEL, D. Antický hudební mýtus; KOZEL, D. K roli 

kolektivního vědomí a nevědomí v současné hudební kultuře. Ars pro toto. Vedecký a umelecký 

časopis. 2014, roč. 3, s. 6–11.  
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psychologickým příznakem archetypicky rozvinutého kolektivního vědomí, 

vycházejícího z celé dosavadní hudební tradice a kontinuity. Kolektivní vědomí 

“označuje souhrn vědomého nebo alespoň zvědomitelného vědění, tradic, 

konvencí, zvyků, ideálů, hodnot, pravidel, norem, přesvědčení a předsudků, podle 

kterých se orientuje lidská kolektivita.”19 Hudební kultura je ve smyslu 

kolektivního vědomí historicky rozšiřována a pozměňována novými (orientálními) 

prvky, které zapříčiňují její konfrontační transformaci a významové 

přehodnocování. Hudebně heterogenní prvek se tímto může v konečném důsledku 

integrovat do hudebního vyjadřování dané kultury v nejrůznějších podobách, 

zahrnujících zachování původnosti, modifikaci, stylizaci. Využívání orientálních 

prvků v sobě nezahrnuje pouze uměleckou (hudební) stránku věci, ale je zároveň 

ovlivněno kulturně a psychologicky. Pro heterogenní hudební kulturu Evropy je 

proto typické přistupovat k exotickým (zde orientálním) prvkům s touhou, 

fascinací, okouzlením, inspirativním obohacením, ale také více či méně vědomou 

negací, provázenou hodnotově, mocensky, sexuálně apod. zabarvenou stylizací a 

manipulací. Nový prvek hudební struktury s sebou přirozeně nese bohaté 

konotační pole ze svého prostředí původu v rovině hudební, ale také kulturní.  

Exploatace orientálních hudebních prvků v evropské umělecké hudbě se od 

svých počátků odehrávala prostřednictvím komplexních kulturních styků. Bez 

ohledu na skutečnost, zda tyto interkulturní styky byly přímé či zprostředkované, 

se orientální hudební prvky staly součástí evropské hudby (viz výše). Rostoucí 

kulturní povědomí Evropy o Orientu s sebou přinášelo (zvláště v průběhu 19. 

století a první poloviny minulého století), kromě přetrvávajícího stereotypního  

a kanalizovaného kánonu představ, konotační obohacení reprezentace Orientu  

v hudbě. Ze striktně strukturního pohledu na hudební materii skladeb evropské 

hudby je nastíněný proces identifikovatelný především v oblasti jednotlivých 

vyjadřovacích kategorií hudby: specifické a pro Evropana historicky nové tónové 

systémy, stupnicové řady, melodické postupy, hudební textura, akordika, 

harmonie, rytmické a metrické charakteristiky, instrumentace, témbr. K této 

značně široké oblasti se připojuje problematika textové složky námětů skladeb  

                                           
19 SAUER, G. Vědomí kolektivní. In: MÜLLER, L. - MÜLLER, A. (eds.). Slovník analytické 

psychologie, s. 447.  
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s obecně orientálním odkazem, významně ovlivňující společenskou a estetickou 

recepci hudby.  

Vzestup reflexe Orientu v evropské umělecké hudbě a orientalismu je 

interpretovatelný archetypicky. Problém porozumění mezi Orientem  

a Okcidentem může nastat v důsledku ztráty původního významu hudby či jejího 

izolovaného prvku vytržením z původních kulturních vazeb. Jednou z podstatných 

funkcí projevů archetypů v hudbě je usnadnění orientace jedince v dané kultuře. 

Archetypy ve smyslu typických konfigurací vytvářejí dynamickou síť významů, 

do níž jedinec v průběhu enkulturace vrůstá a osvojuje si je. Pokud se daný 

hudební prvek ocitne mimo původní kulturní kontext, je často jako reprezentace 

jiné kultury používán a pozměňován. Průvodním jevem ztráty porozumění 

novému hudebnímu prvku je na tomto základě projekce negativních vlastností 

nebo idealizovaných psychických obsahů, hodnotová nivelizace a manipulace či 

stylizace ve smyslu nepřesné reprezentace. Nový hudební prvek jako projev 

archetypické konfigurace kolektivního vědomí se může tvořivě integrovat do 

nového kulturního prostředí a obohatit jej.  

Hudební umění jako jedna z podob manifestace archetypů symbolicky 

zprostředkovává náš styk se silami kolektivního nevědomí. Zvláště intenzivní 

zkušeností s uměním (hudbou) je numinozita zážitku bytostného Já.20 Zážitek 

numinozity se může dostavit v případě našeho kontaktu s novou archetypickou 

konfigurací v umění (resp. jejím projevem), která původně náležela cizí kultuře. 

Tato konfigurace se jeví jako nová, obsažná, oslovující, obecně přitažlivější než 

(velmi relativně) známý umělecký okruh vlastní kultury. Jung v souvislosti  

s archetypem animy poznamenává (uvedené zobecňujeme na celou archetypickou 

oblast): “Everything the anima touches becomes numinous-unconditional, 

dangerous, taboo, magical.”21 Pro Evropana je z historické perspektivy přítomnost 

orientálního prvku potencionálně znakem výše popsaného numinózního zážitku. 

Orient prizmatem evropské hudby zaplňuje nevědomě a zdánlivě pociťovanou 

vyčerpanost a fádnost umění našeho kolektivního vědomí. Evropan proto i přes 

faktickou nezakořeněnost a neporozumění vlastní hudební kultuře utíká k chiméře 

                                           
20 Náboženskou zkušenost numinózní povahy s uchvacujícím, emocionálně zasahujícím 

účinkem popisuje Rudolf Otto v knize Das Heillige (1917).  
21 JUNG, C. G. The Archetypes and the Collective Unconscious, s. 28, § 59.  
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Orientu v hudbě. Činí tak i za cenu nebezpečí povrchnosti, reprezentační 

simplifikace, svodů módnosti, manipulace s exotickým prvkem. “Because the 

European does not know his own unconscious he does not understand the East and 

projects into it everything he fears and despises in himself.”22 Problémem 

moderního člověka, jak často ve svých textech upozorňoval Jung, je odcizení od 

vlastní kultury a projevů kolektivního nevědomí navzdory psychicky hluboce 

zakořeněné kulturní identitě. Průvodním jevem je preference rozumové složky 

psýché (logos, věda, technika) a nenaslouchání vnitřním psychickým potencím 

člověka. I když se Jung ve svých textech věnoval především náboženským, 

mytologickým a filozofickým tématům,23 jeho myšlenky překvapivě korespondují 

se sledovaným problémem.24 Jednostranná preference exotického (orientálního) 

v moderní a postmoderní hudbě, hledání nových principů a námětů hudební tvorby 

mimo původní evropský kulturní okruh, které měly „spasit“ západní hudbu před 

jejím vyčerpáním a opakováním již řečeného, jsou typické příklady těchto jevů. 

Omylem orientalismu v hudbě je z tohoto hlediska neporozumění a nerozvíjení 

vlastní kulturní tradice.25 Nezakořeněné vědomí se pohybuje po povrchu jevů, 

hledá smysl v „jiném“. Při naší historicky a kulturně podmíněné konfrontaci  

s hudbou Orientu lze konstatovat, že jí vždy plně neporozumíme. Jung v této 

souvislosti analogicky upozorňuje: “Anyone who believes that he can simply take 

over Eastern forms of thought is uprooting himself, for they do not express our 

Western past, but remain bloodless intellectual concepts that strike no chord in our 

inmost being.”26 Hudba Západu a Východu tvoří dvě odlišné, ale symbolicky 

analogické projevy psychické jednoty kolektivního nevědomí a vědomí. 

Problémem hlubinně hermeneutického porozumění Východu a Západu je podle 

                                           
22 JUNG, C. G. The Collected Works of C. G. Jung, CW 18, § 1253. 
23 Srov. RAFAILOV, B. C. G. Jung v zrcadle filosofie. Hermeneutická interpretace 

filosofických aspektů Jungova díla.  
24 Jung se zabýval především filozofií a náboženstvím Číny a Indie. Viz JUNG, C. G. 

Psychology and Religion: West and East. Collected Works of C.G. Jung, Volume 11. Srov. např. 

CLARKE, J. J. Jung and eastern thought: a dialogue with the Orient. 
25 Jung upozorňoval především na problém porozumění křesťanských symbolů člověkem 

moderní společnosti a tendence nacházení chybějícího porozumění v kultuře Východu, i když 

vlastním problémem je odtržení od symbolické bohatosti vlastní kultury (sekularizace 

náboženských symbolů).  
26 JUNG, C. G. CW9ii, § 273. 
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Junga “to build a bridge of psychological understanding”, jelikož zde existuje 

“agreement between the psychic states and symbolism.”27 Z psychoterapeutických 

a kulturních důvodů Jung ve Východu viděl především způsob vyvážení 

patologické jednostrannosti vědomí Západu v harmonický celek.  

Archetypické znaky hudebního orientalismu 

Při pohledu na charakter námětů orientalistických hudebních skladeb se se 

zjevnou důrazností ukazuje charakterističnost hudební topiky. Konkretizaci 

provedeme na operní tvorbě 19. století s odkazem na Lockův28 výzkum 

paradigmatických zápletek (the paradigmatic plot) vybraných operních děl  

(C. Saint-Saëns, G. Meyerbeer, F. David, L. Delibes, G. Puccini: “Young, tolerant, 

brave, possibly naive, white-European tenor-hero intrudes, at risk of disloyalty to 

his own people and colonialist ethic, into mysterious, dark-skinned, colonised 

territory represented by alluring dancing girls and deeply affectionate, sensitive 

lyric soprano, incurring wrath of brutal, intransigent tribal chieftain (bass or bass-

baritone) and blindly obedient chorus of male savages.” Reprezentace postav 

hudebního orientalismu oplývá mnohdy stereotypní prototypičností. Ženské 

postavy často zosobňují eroticky silný objekt touhy a uspokojení, jsou tajemné, 

nebezpečné, nebo svou pasivní zranitelností či nevinností vybízí k ochraně. 

Mužské postavy naopak mohou často zosobňovat prototypy násilníků, intrikánů, 

náboženských nebo mocenských fanatiků, jedinců s démonickými rysy. Orient je 

místem nebezpečné hrdinovy cesty, je nutné jej pokořit a dobýt nebo naopak 

představuje mytologický Ráj. Scott29 identifikuje mytologický charakter (byť 

prizmatem strukturální antropologie) orientalistických stylů ve spojitosti  

s referenčně utvářeným významem mýtů mezi sebou: “In Western music, 

Orientalist styles have related to previous Orientalist styles rather than to Eastern 

ethnic practices, just as myths have been described by Lévi-Strauss as relating to 

other myths.” Námětovou vrstvu těchto hudebních skladeb lze interpretovat jako 

archetypickou konfiguraci kolektivního vědomí, provázenou vytvářením 

polaritních motivů kulturní a psychické povahy. Při konfrontaci evropské identity 

                                           
27 JUNG, C. G. CW 13, § 83. 
28 LOCKE, R. P. Constructing the Oriental "Other": Saint-Saëns's "Samson et Dalila". 

Cambridge Opera Journal. Vol. 3, 1991, No. 3, s. 263.  
29 SCOTT, D. B. Orientalism and Musical Style, s. 309.  
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(kolektivní Self) s takto myticky (kolektivně) vnímaným Orientem se do popředí 

hudebních námětů zjevně dostávají archetypické symbolizace anima, animy  

a jejich negativních pólů, stínu, persony. Reprezentace Orientu v hudbě 

Okcidentm je charakteristická zdůrazňováním archetypických motivů 

mytologického charakteru.  

Výběrem a utvářením vyjadřovacích prostředků se v západní umělecké hudbě 

vytvořily postupy, které svou povahou evokují exotičnost, resp. Orient. Scott30 

předkládá detailní výčet těchto prostředků: celotónové stupnice, modalita 

(nejčastěji aiolské, dórské, frygické řady, zvětšené druhé a čtvrté stupně), 

ornamentální melodické linie typu arabeska, melismata, chromatismy, trylky  

a melodické ozdoby, juxtapozice lyrických ploch s energetickými pasážemi, 

repetivní rytmus a princip opakování, ostinato, ad libitum pasáže, bimetrie, 

komplexní a nepravidelné rytmy, paralelismy (kvartové, kvintové, oktávové), 

„mystické“ akordy, arpeggia, glissanda, preference dvojitých plátkových 

dechových nástrojů a bicích nástrojů atd. Scott dále poukazuje na skutečnost, že 

není podstatné, zda tyto hudební prostředky a procesy odpovídají realitě východní 

etnické hudby v návaznosti na tezi Saida: “In a system of knowledge about the 

Orient, the Orient is less a place than a topos, a set of references, a congeries of 

characteristics, that seems to have its origin in a quotation, or a fragment of a text, 

or a citation from someone’s work on the Orient, or some bit of previous 

imagining, or an amalgam of all these.”31 Popsané hudební postupy jako 

konfigurace v (hudebním) kolektivním vědomí Okcidentu jsou imaginativním 

symbolickým obrazem naší archetypické zkušenosti s Orientem. 

Reference k Orientu v evropské hudbě s sebou přináší notnou dávku 

stylistické reprezentace – svébytné imaginativní kvality. Orientální prvek se 

opakovaným výskytem a transformací v hudebních skladbách stává součástí 

kulturního vědomí, jeho „exotičnost“ je podstoupena normativitě. 

Z hudebněhistorického a jungiánského pohledu se vrátíme k již uvedenému faktu 

nárůstu výskytu orientálních prvků v evropské kultuře od klasicismu do 

současnosti. Tento proces lze interpretovat jako rozvinutí kolektivního vědomí, 

                                           
30 SCOTT, D. B. Orientalism and Musical Style, s. 327 (upraveno).  
31 SAID, E. W. Orientalism, s. 177, identickou pasáž cituje SCOTT, D. B. Orientalism and 

Musical Style, s. 327.  
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provázené změnami v hudební kultuře a myšlení, na jehož mechanismech se podílí 

dynamika kolektivního nevědomí společně s manifestací archetypických 

(typických, opakujících se) konfigurací v hudbě. Existence kolektivního nevědomí 

vychází z lidsky společné psýché, archetypicky predisponující jedince odlišných 

kultur k analogickým formám reakcí a imaginace. Evropská a orientální hudební 

kultura se přirozeně ve svých projevech vyvíjela do mnohdy zcela odlišných 

podob, které jsou mj. způsobeny odlišným způsobem kulturní manifestace 

archetypického a sdíleného základu v daném prostoru a čase. Na druhou stranu je 

vzájemné porozumění kognitivně a interpretačně náročné, stejně tak je podmíněno 

mírou diferenciace kolektivního vědomí dané kultury ve společenské schopnosti 

kriticky přijímat hudební odlišnost a kreativně ji začleňovat do svých projevů. Při 

dosavadním zkoumání evropského hudebního vztahu k Orientu proto zřetelně 

zaznívá požadavek interdisciplinárního přístupu, jenž by zabraňoval simplifikacím 

a ideologicky formulovaným tezím – Orient jako pasivní oběti evropského 

hudebního orientalismu.32  

 

Summary 

Musical culture of the West and the East is seen as a heterogeneous manifestation of the 

collective unconscious and the collective consciousness from the Jungian point of view. 

Archetypal presence of characteristic signs and interpretive meanings of both cultures can be 

reflected in musical structures, text elements or inner musical principles. The characteristic 

feature of imaginative powers of the West is a presence of musical orientalism, which is in 

musicological scholarship critically reflected from the 90s of the 20th century. The text tries to 

interpret archetypal symbols of musical orientalism in a mythical significance and outlines some 

of issues on the intercultural understanding. Selected theoretical concepts by Derek B. Scott, 

Ralph P. Locke and others are critically analysed and interpreted.  

 

 

 

                                           
32 Text částečně vychází z konferenčního vystoupení autora v polské Lodži s názvem European 

Art Music as a Collective Consciousness and Possibilities of Understanding of the Oriental 

Music in its Archetypal Meaning (konference OM: Orient in Music – Music of the Orient, 

Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music, Department of Music Theory, 10.–11. 3. 

2016, sborník v tisku). Text byl pro účely vydání kapitoly v této kolektivní monografii zásadně 

přepracován a doplněn.  
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Jedným z rozhodujúcich predpokladov, ktorý predurčuje spôsob, akým 

rozumieme umeleckému textu, je otázka jeho vzťahu k životnému alebo – 

pojmoslovím Lubomíra Doležela (2003) – k aktuálnemu svetu1. Od odpovede na 

túto otázku závisí, v akej miere sa prikloníme k poňatiu umeleckého textu ako 

autonómnej rečovej hry, z ktorej ťaží najmä semioticky „poučená“ poloha nášho 

vedomia2, a v akej miere k nemu pristupujeme aj ako k výpovedi, ktorá určuje 

spôsob, akým a v akom prebývame v našom „vlastnom“ životnom svete, a jeho 

zmysel3.  

                                           
1 DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica : Fikce a možné světy. 
2 „To, ,čo sa deje´ v rozprávaní, nie je z hľadiska referenčného (reálneho) do slova a do písmena 

,nič´; ,to, čo nastáva´, je sám jazyk, dobrodružstvo jazyka, jeho objavenie sa zakaždým 

oslavuje.“ (Barthes, 2002, s. 43) 
3 „Čo treba skutočne pochopiť – a v súlade s tým si prisvojiť – v texte? /.../ To, čo si treba 

prisvojiť, je /.../ schopnosť odkrývať svet, ktorý konštituuje referencia textu. /.../ „,Osvojiť si´ 

neznamená niečo mentálne, intenciu iného subjektu, o ktorom sa predpokladá, že sa ukrýva za 

textom, ale projekt sveta, pro-pozíciu modu bytia vo svete, ktorú text roztvára ´pred sebou´ 

pomocou svojich neostenzívnych referencií. /.../ Interpretácia je procesom, prostredníctvom 
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Od odpovede na otázku, aký je vzťah medzi textom a životným svetom, 

závisí tiež to, v akej miere a čo zo seba vpustíme do interpretačného výkonu: či sa 

viac-menej obmedzíme na vedomosti a racionálne kontrolované zóny nášho 

vedomia, alebo dovolíme, aby do hry vstúpila aj naša komplexná skúsenosť.  

Odpoveď na otázku, aký je vzťah medzi textom a životným svetom, napokon 

predurčuje i to, aký zmysel nášmu interpretačnému výkonu delegujeme: či nám 

v ňom pôjde primárne o prírastok na strane vedenia, alebo aj o celkový 

osobnostný posun  

Ako vieme, k imperatívom postmodernej/postštrukturalistickej paradigmy 

patrí vyznávať antimemitický vzťah medzi textom a životným svetom či 

antireprezentacionalistický vzťah medzi jazykom a životným svetom.  

My si v tejto otázke netrúfame robiť suverénneho arbitra. Priznávame sa iba 

k tomu, že niektoré argumenty, ktorými sa pri zdôvodňovaní antimimetického 

vzťahu medzi textom a životným svetom operuje, sa nám nejavia také 

samozrejmé, ako sa to trendovo skanduje. To hneď skraja platí pre odkazy, 

ktorými sa rečové hry o antimimetickom vzťahu textu k životnému svetu 

zautomatizovane obkružujú. Na mysli mám referencie k tomu, ako Ferdinand de 

Saussure v práci Cours de linguistique générale (2007) vymedzil vzťah medzi 

signifiant a signifié či na vzťah medzi jazykom a realitou, a potom tiež poukazy na 

veristického príjemcu, ktorý stotožňuje fikčný a životný svet.  

Prejdime si preto teraz krok za krokom platnosť týchto odkazov, ako aj 

kruciálnych pojmov, s ktorými sa pritom operuje (obvykle tiež ako so 

samozrejmosťami).  

Najprv si hodno preveriť relevantnosť koncepcie Ferdinanda de Saussurea 

pre antimimetické poňatie vzťahu textu a reality. Pripomeňme si, ako sa v nej 

vymedzuje relácia medzi signifiant (označujúce, „akustický obraz“) a signifié 

(označované, „pojem“). V akademickom vydaní Švajčiarovho kurzu4 (Saussure, 

2007) je o tom výslovná reč v prvej časti (Všeobecné princípy), a to v prvom 

a druhom paragrafe prvej kapitoly (Povaha jazykového znaku): „Jazykový znak 

                                                                                                                                       
odkrytie nových spôsobov bytia – alebo ak dávate prednosť Wittgensteinovi pred Heideggerom, 

nových foriem života – poskytuje subjektu novú možnosť sebapoznania.“ (Ricoeur , 1997, s. 

123, 125; k tomu pozri aj: Čechová 2012a, 2012b ).  
4 SAUSSURE, Ferdinand de: Kurs obecné lingvistiky. 
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nezjednocuje vec a meno, ale pojem a akustický obraz“5. „Znakom nazývame 

kombináciu pojmu a akustického obrazu...“6. „Zväzok zjednocujúci označujúce 

a označované je arbitrárny. /.../ Takto idea francúzskeho slova „soeur“ (sestra) nie 

je so sledom hlások s – ö – r, ktorý jej slúži ako označujúce, spätá žiadnym 

vnútorným vzťahom...“7. „I slovo arbitrárne vyžaduje poznámku. Nemalo by 

vzbudzovať predstavu, že označujúce závisí na slobodnej voľbe hovoriaceho/.../; 

chceme len vyjadriť to, že tento vzťah je nemotivovaný, to jest arbitrárny vo 

vzťahu k označujúcemu, s ktorým nemá v realite žiadnu prirodzenú väzbu“8.  

Pre istotu zdôraznime to, čo je z uvedeného citátu úplne zrejmé. Švajčiarsky 

lingvista tu nerieši otázku, aký je vzťah znaku k realite, a tobôž nie otázku vzťahu 

textu k nej. Tá je v jeho poňatí znaku, na rozdiel od niektorých semiotických triád 

anglosaskej proveniencie (Pierce, Ogden – Richards, Morris atď.), prosto „mimo 

hry“. Zaoberá sa tu výlučne vzťahom medzi dvomi konštitutívnymi zložkami znaku9.  

Prízvukujme: ak aj vzťah medzi signifiant a signifié nie je podľa Saussurea 

prirodzený, motivovaný, a teda ani ikonický, ale arbitrárny, nijako to 

neopodstatňuje analogické prenášanie kvalít tejto relácie na vzťah medzi textom 

a realitou. Vzťah medzi štruktúrotvornými jednotkami zaiste ovplyvňuje vzťah 

nimi vytvorenej štruktúry k iným štruktúram, neprenáša sa však automaticky do 

vzťahu samých štruktúr. Triviálny príklad: vzťah vody k iným tekutinám 

nevykazuje žiadnu analógiu so vzťahom vodíka a kyslíka v molekule vody. 

A priamo k problému: vzťah medzi signifiant a signifié ten či onen vzťah textu 

k realite nijako neprivileguje, ani nediskvalifikuje. Z tohto hľadiska je irelevantný. 

To platí aj pre tzv. extenzionálne poňatie znaku, v ktorom sa znak (de facto nositeľ 

znaku) usúvzťažňuje s reálnymi entitami (denotátmi). 

                                           
5 SAUSSURE, Ferdinand de: Kurs obecné lingvistiky, s. 96. 
6Autor k tomu ďalej dodáva: „Navrhujeme zachovať slovo znak pre označenie celku, a nahradiť 

termíny pojem a akustický obraz termínmi označované a označujúce; tie majú tú výhodu, že 

označujú protiklad, ktorý ich jednak odlišuje od seba a jednak od celku, ktorého sú súčasťami “ 

(Dtto, s. 97). 
7 Dtto, s. 98. 
8 Dtto, s. 99. 
9 Pre úplnosť dodajme, že vzťahu textu a reality sa netýka ani úvodný paragraf štvrtej kapitoly 

(Jazyková hodnota) prvej časti (Dtto, s. 139–141) Cours de linguistique générale. Tu Saussure 

zasa rieši otázku vzťahu fónickej matérie k mysleniu. 
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Prizrime sa teraz bližšie k tomu, aký dosah má na reláciu text - realita 

Sausserovo antireprezentacioanlistické chápanie jazyka. Je opodstatnené prenášať 

per analogiam vzťah jazyka k realite na väzbu výpovede, vytvorenej na základe 

tohto jazyka, k realite? Tu sa žiada prvorado pripomenúť, že práve (aj) vďaka 

Sausserovmu rozlíšeniu langue a parole, resp. paradigmy a syntagmy, je zrejmé, 

že jazyk a text patria k odlišným ontologickým poriadkom. Tie možno popri 

uvedených opozíciach s určitou licenciou vymedziť aj protikladmi kód – správa, 

dispozičné, resp. predpokladové – faktické, resp. realizačné (Mathauser) či systém 

– štruktúra (v Mikovom svojráznom poňatí)10. Výpoveď sa teda môže vo vzťahu 

k realite situovať do iných pozícií ako sám jazyk. Dva príklady: 1. Na základe 

toho istého jazyka možno vytvoriť vecnú správu o tzv. aktuálnom svete („živý 

človek má hlavu“), fikčný svet („drak má dvanásť hláv“) alebo nonsens („hlava sa 

časuje dve na tretiu“). 2. Paradigma arabských číslic nevykazuje žiadnu 

vzhľadovú analógiu s Hitlerom, ich vhodným usporiadaním, ku ktorému sa kedysi 

pripájala riekanka „päťka, šestka, sedmička, Hitlerova hlavička etc.“ však za 

istých okolností môže vzniknúť obrázok, v ktorom divák nacistického diktátora 

rozpozná11 (podobne, ako sa s tým stretávame v reklamách, keď sa z paradigmy 

obrázkov tvárí, ktoré sa nepodobajú na kvet, vytvára na báze mozaiky obrázok 

kvetu a vice versa). 

A ako náhrava deklaráciám antimimetického vzťahu medzi textom a reality 

fenomén naivného či veristického príjemcu? Je to takto: zatiaľ čo diskurzívny 

(kultivovaný) recipient rozlišuje medzi – povedané Doleželovými termínmi – 

fikčným a aktuálnym svetom, naivný, resp. veristický príjemca jedno s druhým 

stotožňuje (klasické príklady: čitateľ Doyleových románov posiela Sherlockovi 

Holmesovi na londýnsku adresu Baker Street 221B listy s vážne mienenými 

žiadosťami o vyriešenie jeho prípadu; divák počas divadelného predstavenia 

zastrelí herca, ktorý hrá „zloducha“). Naivný či veristický príjemca je prosto 

nekvalifikovaný účastník umeleckej komunikácie. Jeho spôsob recepcie 

umeleckého diela sám osebe implikuje iba to, že témy niektorých umeleckých diel 

                                           
10 Označovať výpoveď (správu, text, parole atď) termínmi typu superznaka pod. je z tohto 

hľadiska nenáležité.  
11 Podobnosť tohto obrázku, vytvorenému s arabských číslic, s reálnou, historickou postavou 

Adolfa Hitlera (jeho vizuálu) je ponad akékoľvek akademické odobrenia pragmaticky potvrdená 

„protektorskými“ aktivitami Gestapa. 
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(pri Kandinského obrazoch či dadaistických básňach to je sotva možné) takúto 

malígnu kontamináciu umožňujú, a to v dôsledku istých „uveriteľných“ analógií  

s realitou. Nadradenosť diskurzívneho príjemcu vo vzťahu k naivnému príjemcovi 

sama osebe však nijako nepredznačuje obdobnú hierarchiu medzi konceptmi 

nemimetického a mimetického, resp. ikonického vzťahu textu a reality. Naopak, 

elementárnym predpokladom homologického (a teda aj mimetického či 

ikonického) poňatia tohto vzťahu je práve diferencia textového a mimotextového 

sveta12 (s výnimkou identitas indiscernibililium). 

Teraz sa sústreďme na obsah základných pojmov, ktorými sa nastolený 

problém, ako sa tu ním zapodievame, vôbec vymedzuje, či pomenúva. Prvým 

z nich je koncept tzv. referenčnej reality. V bežnom literárnovednom povedomí sa 

tento termín chápe zväčša extenzívne13, čiže ako mimotextová skutočnosť 

(príklad: referenčnou realitou Mináčovho románu Živí a mŕtvi je Slovenské 

národné povstanie ako historická udalosť). Referenčná realita je však podľa 

pojmovej logiky veci prosto to, o čom text referuje, o čom sa v texte vypovedá. 

A to, o čom sa v texte vypovedá, je, ako vieme, jeho téma. Téma pritom 

predstavuje súčasť textu14. To značí, že referenčná realita nie je svet mimo textu. 

Text tento svet fikčne alebo interpretačne ustanovuje. Príklady: to, o čom sa 

referuje v rozprávke o Popoluške, je svet, v ktorom sa, povedzme, tekvica premení 

na kočiar. To, o čom sa referuje v Hitlerovom Mein Kampf, je svet, v ktorom je 

nadradená árijská rasa a pliagou sú Židia.  

Ak niekto namietne, že, povedzme, Mein Kampf je len interpretácia 

referenčnej reality, ktorá je mimo textu, napr. reality 20. rokov minulého storočia, 

v ktorých bol nacistický manifest napísaný, pýtame sa: akej reality? Marxisticko-

leninsky Stalinom vyloženej? Tá je predsa interpretačne skonštruovaným svetom 

v jeho textoch (v práci Národnostná otázka a sociálna demokracia, článkoch 

v moskovskej Pravde a v jeho prejavoch). Alebo reality freudovskej? Tá je zasa 

konštruktom Freudových textov (napr. Die Traumdeutung). Alebo reality 

v náboženskom poňatí, čiže všehomíra stvoreného? Ak, áno, tak kladieme otázku: 

ide tu o mimotextovú realitu v budhistickom či kresťanskom poňatí, a ak 

                                           
12K tomu pozri aj: Michalovič, 2003, s. 81.  
13 MÜLLER, R. - ŠIDÁK, P. (eds.): Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. 
14 MIKO, F. Elementárna analýza literárneho textu. 
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v kresťanskom poňatí, tak v jezuitskom alebo Lutherovom vide? Pokiaľ sa myslí 

pod referenčnou realitou ako mimotextovou záležitosťou fyzikálny či prírodný 

svet, tak sa znovu pýtame: aký? Ten Aristotelov (kde sa myši rodia z handier), 

Newtonov alebo Hawkingov? A ak niekto namietne, že pod referenčnou realitou 

mieni skutočnosť samu osebe, odpovedáme, že aj táto realita jestvuje len ako 

referenčný, hypoteticky v istých vedeckých textoch sform(ul)ovaný a len v nich sa 

vyskytujúci model sveta, s ktorým nikto z nás nikdy skúsenostne nemal do 

činenia, presne tak ako s tekvicou, ktorá sa premení na kočiar. Z tohto hľadiska sa 

nejaví ako logická Mukařovského predstava, že zatiaľ čo umelecký text model 

sveta vytvára, témou vedeckého textu (čiže jeho súčasťou!) je sama skutočnosť15.  

To sa už však dostávame k zásadnejšej otázke: čo sa vlastne mieni pod 

realitou, keď sa tvrdí, že text k nej nemá mimetický vzťah? Pýtame sa tu na 

mimotextový, tzv. aktuálny svet. Mieni sa tým „objektívny“ svet, ako s ním 

operoval pozitivistický objektivizmus, resp. marxistický materializmus, čiže 

skutočnosť, ako ona údajne jestvuje nezávisle od vedomia, teda realita panensky 

nedotknutá jazykom a znakmi? Pripomeňme, že s takýmto svetom nikto z nás 

nemal fakticky do činenia. Je to model sveta sform(ul)ovaný a jestvujúci v textoch 

klasickej logiky a tvrdých prírodných vied. Alebo sa tým mieni životný svet, ako 

je nám fakticky daný, čiže svet subjektívne zvýznamnený, svet, do ktorého sú 

jazyk a znaky štruktúro- a významo-tvorne vtelené? Ak by platila táto eventualita, 

potom má životný svet viac spoločných príznakov s textom než s „objektívnym“ 

svetom: oba sú empiricky zakúšané a vo vedomí zvýznamnené, oba sú 

výslednicami semiózy, oba majú svoju sémantiku a sú artikulované 

prostredníctvom znakov. Z tohto hľadiska sú životný a textový svet jednoznačne 

homologické (príklady: postavy z románov Zuzky Zgurišky rozprávajú podobne, 

                                           
15 Otázku, aký je vzťah textu k realite, pokiaľ za súčasť textu pokladáme aj jeho tému, potom 

zaiste nemožno zamieňať s otázkou, aký je vzťah jeho jazykovej úrovne k téme, čiže jednej 

roviny textu k jeho druhej rovine. Pýtať sa, či ich vzťah (napr. vzťah medzi trpnými príčastiami, 

použitými pri opise postavy, a postavou) je, alebo nie je mimetický, by bolo absurdné. 

Vyjadrovacie prostriedky textu (jeho jazyková rovina) sa na tému nemajú čo podobať, ani 

nepodobať, ony ju prosto vyjadrujú. Zmysel však môže mať otázka, aký je vzťah témy 

(textového modelu sveta, fikčného sveta) k reálnemu svetu, napr. aký je vzťah medzi literárnou 

postavou a reálnym človekom. Problém vzťahu medzi textom a realitou je teda prednostne 

záležitosťou vzťahu jeho témy k mimotextovej skutočnosti. 
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ako reálne ženy z myjavských kopaníc, s príbehovým algoritmom rozprávky typu 

510 A sa stretávame aj v reálnych životných príbehoch, napríklad v životnom 

príbehu Václava Havla). 

Naša posledná otázka sa de facto týka iba druhej strany tej istej mince. Znie 

takto: čo sa pri deklarovaní antimimetického vzťahu medzi textom a realitou 

vlastne mieni pod textom? Mieni sa tým len písomne fixovaná výpoveď? Alebo sa 

tu berie do úvahy aj Lotmanovo vymedzenie troch príznakov textu:  

1. vyjadrenosť; 2. ohraničenosť a 3. štruktúrnosť16? Týmto kritériám textu totiž 

zodpovedá rovnako rozprávanie o udalosti z dňa pri kuchynskom stole, ako aj 

výtvarné dielo, divadelné predstavenie, hudobná kompozícia, outfit príslušníka 

subkultúry, obrad či pohybová etuda. 

 Je tu však ešte širšie poňatie textu. Predpokladovo ho založil M. Bachtin 

ideou dialogického, polyfónneho, mnohohlasého románu a vo svojich fikciách vari 

aj J. L. Borges. V tejto súvislosti možno spomenúť Barthesovu predstavu ideálnej 

textuality či Foucaultovo sieťové poňatie textu, najmä však Nelsonove pojmy 

hypertextu, ktorý sa týka textových sietí v počítačovom prostredí, a interaktívneho 

perplexu (prevzatý od Fredericka C. Crewsa): „Pod hypertextom rozumiem 

nesekvenčné (nelineárne) /.../ písanie - text, ktorý odbočuje a dáva čitateľovi 

možnosť voľby. Najlepšie je čítať ho na interaktívnej obrazovke. Zo 

zjednodušeného pohľadu ide o skupinu textových blokov prepojených rôznymi 

spojeniami a ponúkajúcich čitateľovi rôzne čitateľské dráhy´“ (Nelson, Theodor 

H.: Literary Machines, Swarthmore, PA., Self-published, 1981, s. 2)17. George P. 

Landow ďalej dourčuje Nelsonov termín takto: „...hypertext spája jednu časť 

slovného diskurzu s obrázkami, mapami, diagramami a zvukom rovnako dobre 

ako s inou slovnou časťou, a rozširuje preto pojem textu za jeho čisto verbálny 

aspekt /.../ Hypertext označuje informačné médium, ktoré spája verbálne 

a nonverbálne informácie. /.../18. Je „multilineárny či multisekvenčný“. „/.../ 

akonáhle človek opustí hranice akejkoľvek textovej jednotky, nastupujú nové 

pravidlá a nové skúsenosti./.../ Hypertext znejasňuje hranice medzi čitateľom 

a spisovateľom /.../.“19 „/.../ktokoľvek, kto používa hypertext, si vytvára pre svoje 

                                           
16 LOTMAN, J. Štruktúra umeleckého textu, s. 66–68. 
17 LANDOW, George: Hypertext a kritická teorie, s. 12. 
18 Dtto. 
19 LANDOW, George: Hypertext a kritická teorie, s. 12. 
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momentálne skúmanie de facto vlastný organizačný princíp podľa vlastných 

zájmov. Hypertext poskytuje skúsenosť nekonečne decentrovalizovaného 

a recentrovateľného systému /.../ Všetky hypertextové systémy umožňujú 

čitateľovi, aby si zvolil vlastný stred svojho skúmania a skúsenosti. V praxi to 

znamená, že čitateľ nie je uväznený v žiadnom konkrétnom spôsobe organizácie či 

hierarchie20. „Skutočnou formou väčšiny informácií je to, čo rád označujem 

pojmom perplex, teda mätež rôznych položiek a vzťahov, faktov, čiastkových 

faktov, názorov, výrokov a stanovísk, ktoré si môžu navzájom mnohými rôznymi 

spôsobmi odporovať“21. 

Možno povedať, že pojmy hypertextu a perplexu, akokoľvek sa viažu na 

kybernetické technológie, do istej miery iba výraznejšie zviditeľnili (aj) to, 

v akých podmienkach reálne pôsobil text „odjakživa“ („technologickým 

priestorom“ tu namiesto počítačových sietí bolo samo recepčné vedomie). 

Historický človek prosto od počiatku žil v spleti rôznych kódov a textov, pričom 

vždy sa na výslednej podobe niektorých z nich v interaktívnom dialógu podieľal.  

Ak si uvedomíme, že Nelsonov koncept hypertextu rozvoľnil kritérium 

ohraničenosti, a teda aj konečnosti (prinajmenšom v tom zmysle, že hypertext je 

v rámci jedného ľudského života vo svojej fakrickej rozľahlosti neobsiahnuteľný 

a z tejto perspektívy akoby nekonečný) a pojem perplexu zasa presiahol rigidné 

chápanie textu ako jednohlasého a jednosmerného komunikátu, môžeme vari 

povedať: zvýznamnený životný svet (semiosféru) ako produkt semiózy možno 

pokladať za prípad (hyper)textu, čiže za „existext“, ktorému zodpovedá 

„textistencia“ (pobyt v životnom svete ako texte). Aktuálne sme si totiž vedomí 

iba dvoch príznakov, ktorými sa životný svet líši od liberálnejšie, širšie poňatého 

(hyper)textu:  

1. Ako celok nie je naším výtvorom, takže jeho celková podoba nepodlieha 

našej individuálnej vôli22. 

2. Funkciu nositeľa významu (signifiant, signvehicle) tu komplexne plnia aj 

naše telá, a to, ako vyplýva z prvého príznaku, bez ohľadu na našu vôľu, 

                                           
20 LANDOW, George: Hypertext a kritická teorie, s. 14–15. 
21 NELSON, Theodor Holm: Myšlenky versus informace, s. 5, 6. 
22 Otázka, či má, alebo nemá svojho autora, je vecou svetonázorovej diskusie. 
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takže z „existextu“ nemôžeme bez straty života vystúpiť – toto privilégium 

patrí len smrti.  

Domnievame sa, že z uvedených dvoch príznakov možno odvodiť všetky 

ostatné odlišnosti medzi textom a tzv. aktuálnym, reálnym svetom23.  

Z toho logicky odvodzujeme hypotézu, že keď sa technologicky vyvinie 

hypertext, ktorý „matrixovským“ spôsobom prekoná uvedené dve diferencie, 

nebude ho možné odlíšiť od životného sveta24.  

Pokiaľ sme v našom predošlom usudzovaní dačo zásadné neprehliadli, potiaľ 

stojí za úvahu predpoklad, že vzťah textu k životnému svetu čiže k existextu nie je 

nesúmerateľný, ako to presadzujú vyhrotene antimemitecké koncepcie, ale 

prvorado intertextuálny. Za týchto podmienok by tu išlo o reláciu medzi 

jednotlivým textom a životným svetom ako komplexným, rámcovým 

hypertextom, čiže o vzťah totum - pars. Ak je to tak, potom nevedno, prečo by 

práve v tomto prípade neprichádzali do úvahy všetky eventuality medzitextových 

vzťahov (vrátane kopírovania, citovania, napodobňovania, prekladu, 

parafrázovania etc.), ktoré ináč na (intertextuálnej) úrovni akceptujú aj hlásatelia 

radikálnej, antimimetickej rozluky medzi textom a realitou. V tomto prípade by 

bolo zároveň adekvátnejšie hovoriť v súvise s textom a hypertextom životného 

                                           
23 Z prvého príznaku možno, napríklad, dedukovať, že „existext“ je podľa niektorých 

svetonáhľadov neohraničený, nemá tvorcu, a teda ani jednotiacu intenciu či sémantické gesto 

(Mukařovský). Z druhého príznaku zasa možno odvodiť, napríklad, to, že existext nás popri 

slasti aj bolí, že ním ochorievame a starneme, že sa doň rodíme a v ňom zomierame. Zmysel 

a význam klasického textu je podložený pergamenom či hárkom papiera, v prípade hypertextu 

životného sveta je závislý aj a naplno na tele. Hovorí sa, že papier znesie všetko. Telo však nie. 

Závislosť hypertextu životného sveta na tele sa v mladosti zväčša nepripomína, dáva o sebe 

vedieť vekom, a to upadaním (Heidegger). 
24 Nevylučujeme, že sú protiargumenty, ktoré naše hypotézy poľahky vyvrátia. Obvyklé 

námietky typu „Ak medzi textom a realitou niet iných rozdielov, tak sa skúste nasýtiť jedálnym 

lístkom“, však medzi ne rozhodne nepatrí. Zdanlivá presvedčivosť tohto vidu totiž spočíva na 

elementárnej chybe – na kontaminácii. Ide o to, že, napríklad, na strane reálneho jedla, ktorým 

sa možno nasýtiť (a ktoré je súčasťou „existextu“) sa berie do úvahy len signifiant a na strane 

jedálneho lístku zasa iba signifié. Pričom veci sa majú vskutku tak, že na prvej úrovni 

(signifiant, signvehicle) môžeme zjesť jedno i druhé (jedálny lístok i, povedzme, rezeň 

s hranolčekmi), rozdiel je len v stráviteľnosti a výživnosti (čo však nie je v tomto kontexte 

relevantný argument), a na druhej úrovni (čítanie jedálneho lístku, apercepcia naservírovaného 

rezňa s hranolčekmi) nás nenasýti ani jedálny lístok, ani rezeň.  
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sveta o vzťahu konštitučnom: jednotlivé texty (lexie) ho totiž spoluutvárajú a sú 

v tomto zmysle jeho súčasťou25. 

Summary 

The author critically verifies selected theorems which have been accepted as “trendy 

arguments” in the post(structuralist) paradigm and which support the anti-mimetic relation 

between the aesthetic narrative and reality. These include Saussure’s understanding of the 

arbitrary relation between signified and signifier, anti-representational relation between 

language and reality, references to the naïve or the so called veristic recipient, etc., as well as the 

concepts of referential reality, reality and the text. On the basis of Nelson’s and Landow’s 

concepts of “hypertext” and “perplex”, the study defines reality (of the life world) as “existext” 

or “textistence”. The author is convinced that relation of the text to the reality thus defined is 

primarily intertextual and constitutional.  
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Estetická udalosť ako východisko interpretácie  
literárneho diela1 

Peter Žiak 

 

Aesthetic Event as a Basis for Interpretation of Literary Work 

 

Abstract: In the text, we examined the term event from a philosophical point of view and we 

considered its application on theory of aesthetic experience with literary work. We focused on 

the novel as a genre and its aspects which have to be taken into consideration during 

interpretation. We also examined the term event from the perspective of phenomenology of 

reading and pointed out crucial problems of interpretation which correlate with the definition of 

its subject and basis.  

 
Keywords: event, meaning, interpretation, novel, semiosis. 
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Artistic Communication – Department of Semiotic Studies, e-mail: pepeziak@gmail.com 

 

V našom príspevku sa zameriame na problém interpretácie literárneho diela 

z hľadiska teórie udalosti, ktorá patrí ku zásadným problémom súčasnej 

kontinentálnej filozofie. Predpokladáme, že pojem udalosť, ako je traktovaný 

v súčasných filozofických koncepciách, môže zaujať východiskový bod teórie 

interpretácie literárneho diela a teórie estetickej skúsenosti vo všeobecnosti. 

Fakticky sa už pojem udalosť v teórii literatúry objavil u viacerých autorov 

(niektorým z nich sa budeme v našom príspevku venovať), ale vzájomná 

komplementárnosť súčasnej filozofie a teórie interpretácie nie je podľa nášho 

názoru dostatočne akcentovaná. Z tohto dôvodu bude nanajvýš žiaduce, aby sme 

vstúpili do problematiky situovaním pojmu udalosť do príslušného filozofického 

kontextu. 

Myslenie druhej polovice 20. storočia sa pokúša pojať skutočnosť v mnohých 

ohľadoch odlišným spôsobom ako tradičná metafyzika, ktorá uchopovala realitu 

pomocou všeobecných kategórií, čím jednotlivé a singulárne podriaďovala pod 

všeobecné a abstraktné. Súčasná filozofia sa ale pokúša myslieť jedinečné takým 

                                           
1 Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy v slovesnom 

umení (sintersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). 
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spôsobom, aby jeho tvorivý potenciál nebol neutralizovaný v prospech 

abstraktných princípov. V dôsledku toho sa vzťah univerzálneho a singulárneho 

problematizuje. Odmietnutie neutralizovať či poprieť jedinečné (singularitu, 

udalosť, stretnutie) znamená prispôsobiť mu myslenie – skúsenosť s jedinečným je 

skúsenosť s novým, radikálne iným. Ak nastane udalosť (stretnutie so 

singulárnym), vzniká pochopiteľne paradox, pretože subjekt stretnutia je nútený 

uchopiť niečo, čo sa limitom jeho myslenia vymyká. Udalosť pritom nemôže byť 

klasifikovaná ako výnimka voči pravidlu, lebo odkazuje sama k sebe a jej 

vymedzovanie vo vzťahu k regulárnemu (normám, hodnotám, systémom) je 

motivované účelovým presadzovaním formy vedenia, ktoré čelí v takomto 

stretnutí hrozbe straty legitimity.  

Kritika systematických modelov reality vychádza aj z ponímania skutočnosti 

ako procesu, diania či mnohosti. Podľa Alaina Badioua, dominantnej osobnosti 

súčasnej francúzskej filozofie, je vedenie vždy efektom štrukturácie. Vedenie sa 

usiluje o konzistentné uchopenie reality, preto každú štruktúru (prezentáciu) 

poisťuje metaštruktúrou (reprezentáciou), ktorá vylučuje nadbytočné 

(nereprezentované) prvky2. Každá situácia je konzistentná iba na ontickej rovine, 

ale na rovine ontologickej je neredukovateľnou mnohosťou a z toho dôvodu 

dochádza (zriedkavo) k narušeniu tejto súdržnosti a odhaleniu mnohosti či 

prázdnoty bytia. Badiou buduje svoju ontológiu pomocou matematického jazyka 

(teórie množín), avšak moderná matematika nie je jedinou oblasťou, ktorá 

odhaľuje mnohosť bytia. Okrem matematiky Badiou uvádza ďalšie tri oblasti, 

v ktorých sa odhaľuje pravda bytia v podobe udalosti. Je to oblasť lásky, politiky 

a umenia. V milostnom stretnutí vzniká vzťah medzi dvoma, ktorých nemožno 

nikdy započítať ako Jedno (sú vo vzťahu disjunkcie). Udalosť lásky sa rodí 

z rozhodnutia milovať druhého napriek tomu, že je iný. K politickej udalosti môže 

dôjsť, ak sa spochybní vládnuca moc a predostrie nová hypotéza organizovania 

spoločnosti. Politickou udalosťou par excellence bola Francúzska revolúcia, ktorú 

nebolo možné interpretovať iba na základe súhrnu historických faktov a začleniť 

ju pod všeobecný pojem revolúcie, pretože vzhľadom na situáciu, v ktorej vznikla, 

predstavuje nadbytočný a nereprezentovaný prvok.  

Udalosťou sa nakoniec môže stať aj umelecké dielo. Umenie sa konfrontuje 

                                           
2 BADIOU, A. Being and event. 1st edition, s. 98. 
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s bytím ako tým, čo je mnohé a voči subjektu indiferentné. Je tak ďalšou oblasťou, 

ktorá predstavuje miesto pravdy. Filozofia samotná pravdy nevytvára, ale objavuje 

ich vo vede, politike, láske a umení. V práci Conditions Badiou skúma, ako 

v spomínaných štyroch podmienkach filozof objavuje udalosti a buduje na ich 

základe filozofický systém. Posledná kapitola je venovaná dielu Samuela 

Becketta. Beckett vo svojich dielach konfrontuje „mučiace cogito s neutralitou 

šedočierneho bytia“3. Postavy jeho próz a drám sa ocitajú v situáciách, ktoré im 

odhaľujú absenciu zmyslu.  

Záujem o literatúru v Badiouových textoch nie je v súčasnej francúzskej 

filozofii ojedinelý. Práve naopak – nielen, že patrí k základom vzdelania vo 

Francúzsku, ale u niektorých súčasných filozofov sa literatúra stáva „návodom“ na 

vypracovanie ich vlastných myšlienkových koncepcií. V knihe Logika zmyslu 

explikuje Gilles Deleuze pojmy ako udalosť, singularita, séria, virtualita či dianie 

pomocou fantastických príbehov Lewisa Carrolla. Deleuze skúma paradoxy 

myslenia a jeden z paradoxov sa dotýka aj pojmu zmyslu: „Smysl je jakoby sféra, 

do níž jsem již vstoupil, abych mohl provádět možné designace, a dokonce 

i myslet jejich podmínky. Jakmile já začnu mluvit, je smysl vždy již 

předpokládán; bez tohto předpokladu bych nemohl zahájit řeč. Jinak řečeno, nikdy 

neříkám smysl toho, co říkám“4. Na inom mieste potom Deleuze píše: „Prázdné 

místo, jež není ani pro člověka, ani pro boha; singularity, jež nenáleží ani 

obecnému, ani individuálnímu, ani osobnímu, ani unverzálnímu; toto vše prochází 

skrze cirkulace, skrze ozvěny, události, v nichž je více smyslu a svobody, 

skutečnosti, než by byl člověk vysnít a bůh uchopit. To je úkol dneška: pustit do 

oběhu prázdné místo, nechat promlouvat před-individuální a nikoli osobní 

singularity, stručně řečeno – produkovat smysl“5. Zmysel je povrchový účinok, má 

teda epistemologický, nie ontologický pôvod.  

Aj keď Deleuze a Badiou definujú udalosť na pozadí odlišných filozofických 

koncepcií, spája ich tvrdenie, že v udalosti sa problém zmyslu ako niečoho daného 

problematizuje. Spája ich tiež evidentný záujem o literatúru, na ktorej sa snažia 

demonštrovať vzťah udalosti a ne-zmyslu, respektíve paradoxnej logiky zmyslu. 

                                           
3 BADIOU, A. Conditions. 1st edition, s. 264. 
4 DELUZE, G. Logika smyslu, s. 39. 
5 Dtto, s. 84. 
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Afinita filozofie a literatúry, ktorú sme naznačili u dvoch (ale zďaleka nie jediných) 

predstaviteľov súčasného francúzskeho myslenia, naznačuje, že literárne texty môžu 

predstavovať relevantné udalosti vo filozofickom význame tohto pojmu 

a v nasledovnom výklade sa toto tvrdenie budeme snažiť odôvodniť 

z literárnoteoretického hľadiska, pričom sa zameriame predovšetkým na žáner román. 

Bez ohľadu na to, nakoľko možno považovať selekciu niektorých spisovateľov 

do privilegovaného panteónu známeho ako kánon západnej literatúry za čitateľsky 

smerodajnú, z estetického a literárneho hľadiska je nespochybniteľné, že spomedzi 

nespočetného množstva píšucich autorov, sa do dejín zapísali najmä tí, ktorých 

dielo sa aj s odstupom času pokladá za inovatívne, originálne a do istej miery 

neustále rezistentné voči úplnému porozumeniu. Voči západnému kánonu, ktorý 

prezentuje Harold Bloom (1994) by sa nepochybne dala ponúknuť odlišná verzia, 

Bloomove kritériá však poukazujú na výlučne estetické aspekty a dôraz kladú tiež 

na to, že originalita veľkého spisovateľa musí byť preukázaná na pozadí celej 

tradície významných autorov.  

Literárnemu dielu býva často prisudzovaná hodnota na základe jeho 

inštrumentálnej funkcie. Literárny inštrumentalizmus hľadá hodnotu textu v jeho 

schopnosti vypovedať o veciach morálky, politiky, psychológie, lingvistiky, 

kognitívnych vied a iných neliterárnych disciplín. Literatúra je potom 

prostriedkom predvedenia metodológie tej ktorej vednej disciplíny a smeru, 

pričom tieto metodológie sú spravidla vybudované nezávisle na povahe 

konkrétneho literárneho diela.  

V istom zmysle môže aj samotné vymedzenie literárnosti (formy) ochudobniť 

estetický potenciál literárneho textu a redukovať ho len na jeden z jeho aspektov. 

Viktor Šklovskij napríklad napísal: „Umelecké dielo vnímame na pozadí a asociácii 

s iným umeleckým dielom. Jeho formu určuje vzťah k iným formám, ktoré existovali 

pred ním. (...) Nová forma neprichádza preto, aby vyjadrila nový obsah, ale preto, 

aby nahradila starú formu, ktorá už stratila svoju umeleckosť“6. Na margo sujetu ako 

osnovy motívov z hľadiska témy príbehu uvádza: „Rozprávka, novela a román sú 

kombináciou štylistických motívov; preto sú aj sujet a sujetovosť takými istými 

formami ako rým. Pojem ,obsahʾ pri rozbore diela z hľadiska sujetovosti 

                                           
6 ŠKLOVSKIJ, V. Teória prózy, s. 33. 
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nepotrebujeme. A formu tu musíme chápať ako zákon stavby diela“7.  

Je však otázne, či práve formálna výstavba je v prozaickom texte pre čitateľa 

vždy tým, čo najviac defamiliarizuje – teda ozvláštňuje text. Rovnako sa môžeme 

pýtať, či je výnimočnosť textu alebo spisovateľa v literárnej tradícii medzi 

ostatnými textami a spisovateľmi zdrojom primárnej estetickej kvality  

(aj v prípade, ak je jeho čitateľské vzdelanie na mimoriadne vysokej úrovni). Voči 

vyhranene formalistickému prístupu kladie Michail Bachtin protikladné tvrdenie: 

„Ani umelecké dielo vo svojej celistvosti, ani žiaden z jeho prvkov nemôžu byť 

pochopené čisto na základe literárnych zákonitostí. Je nevyhnutné brať do úvahy 

sémantickú rovinu, teda možné zákonitosti poznania a konania, pretože esteticky 

významná forma neobjíma prázdno, ale významovú intenciu, autonómnu 

a neústupčivú voči životu“8. Bachtin sa vymedzuje voči definícii formy 

redukovanej na techniku a skúma ju z hľadiska toho, ako sa stáva formou 

konkrétneho obsahu. Forma v jeho ponímaní aktivuje tvorcov alebo čitateľov 

hodnotiaci prístup k etickým a kognitívnym aspektom obsahu diela9. Forma 

organizuje obsah do esteticky autonómneho celku; je na obsah orientovaná 

a završuje ho.  

Bachtin na príklade románu demonštruje jednotu formy vztiahnutej k obsahu. 

Románopisec v tvorivom akte organizuje do jedného celku rôzne hľadiská, 

konfrontuje hodnotové postoje; vytvára vnútorné napätie zahrnuté do verbálnych 

celkov, kapitol, častí a nakoniec románu v jeho úplnosti. Tvorca románu môže do 

textu vložiť svoju subjektívnu kreativitu, ale v románovom diskurze sa vzápätí 

objektivizuje: „Izolovaný človek-subjekt zakúša sám seba ako tvorcu jedine 

v umení. Jeho subjektívna tvorivá osobnosť je konštitutívnym prvkom umeleckej 

formy; tu jeho subjektivita nachádza špecifickú objektiváciu, stáva sa tvorivou 

                                           
7 ŠKLOVSKIJ, V. Teória prózy, s. 61. 
8 „Ni lʾœuvre dʾart dans son intégralité, ni aucun de ses éléments, ne peuvent être compris  

à partir des seules lois de la littérature, mais il est indispensable de tenir compte aussi de la série 

sémantique , cʾest-à-dire des lois possibles de la connaissance et de lʾacte, car la forme 

esthétiquement signifiante nʾembrasse pas le vide, mais lʾintention sémantique autunome et 

opiniâtre de la vie“ (BAKHTINE, M. Esthétique et théorie du roman. 1ère parution, 1987. [s.l.]: 

Gallimard, 2013a, s. 49–50 - prel. P. Ž.). 
9 Dtto, s. 72.  
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subjektivitou, ktorá je kultúrne signifikantná“10.  

Románový diskurz nemožno študovať o sebe, pretože je z jazykového 

hľadiska úzko spätý s konkrétnym historickým obdobím, sociálnymi skupinami, či 

spoločenskými situáciami. Spája autora so sociálnou realitou prostredníctvom 

jazyka, ktorý využíva, preto mu román ako žáner znemožňuje uplatňovať jeden 

autoritatívny jazyk, ako by mu to umožnila poézia. Dialóg rôznych diskurzov, 

ktoré v románovej koláži vstupujú do konfrontácie, vnáša do textu sémantickú 

mnohoznačnosť a otvorenosť. Bachtin poukázal na to11, že až do 20. storočia 

nebola vypracovaná štylistika, ktorá by adekvátne popísala štýl románového textu. 

Román bol predmetom abstraktných ideologických analýz a publicistických kritík. 

Tradičná štylistika si totiž nevedela poradiť s prítomnosťou rôznych štýlov 

v rámci jedného literárneho celku, ktoré nezodpovedajú ideálnej predstave 

jednotného jazyka a v ňom sformulovanej výpovede. Román narúšal ideologické 

presadzovanie jednotného jazyka v európskych filologických a filozofických 

tradíciách.  

Heterogenita štýlov vnáša do románu iróniu a paródiu, kladie vedľa seba 

vznešenosť a nízkosť. Románové postavy sa nevyhnú zosmiešneniu, banálnosti, 

nude a neuniknú ani odhaleniu vlastnej hlúposti, naivite či sebaklamu. 

K bachtinovskému mysleniu má veľmi blízko Milan Kundera, ktorý je nielen 

románopiscom, ale aj teoretikom románu (aj keď prevažná časť jeho románovej 

„teórie“ má povahu esejí). V úvode k dráme Jakub a jeho pán píše: „...žádný 

román hodný toho jména nebere svět vážně. Co to znamená ostatně říci ,brát svět 

vážně´? To zřejmě znamená: věřit v to, co nám svět předkladá k víře. Od Dona 

Quijota až po Joyceova Odyssea román popírá to, co nám svět předkladá k víře“12. 

V jednej zo svojich esejí tiež píše: „Maliarstvo sa zrieklo svojej dokumentačnej 

a mimetickej funkcie – všetkého, čo môže byť vyjadrené iným prostriedkom 

(napríklad fotografiou). A román? Ten tiež odmieta byť ilustráciou historického 

                                           
10 „Lʾhomme-sujet isolé ne sʾéprouve comme créatuer que dans lʾart. La personnalité créatrice 

positivement subjective est un élément constitutif de la forme artistique; ici sa subjectivité 

trouve une objectivation spécifique, devient subjectivité créatrice culturellement signifiante“ 

(BAKHTINE, M. Esthétique et théorie du roman. 1ère parution, 1987. [s.l.]: Gallimard, 2013a, 

s. 80–81 - prel. P. Ž.). 
11 Dtto, s. 86. 
12 KUNDERA, M. Jakub a jeho pán: pocta Denisi Diderotovi o třech jednáních, s. 13. 
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obdobia, opisom spoločnosti, obranou ideológia slúži exkluzívne tomu, ,čo dokáže 

povedať len románʾ“13. Kundera s románom spája relativizovanie právd, postojov 

a vier – osobných aj kolektívnych. Namiesto toho, aby voči tézam a pravdám 

postavil antitézy a nové pravdy, ponecháva veci v rovine mnohoznačnosti. 

Vyplýva to prirodzene zo žánrových postupov, ktoré sme vyššie opísali.  

Je zjavné, že román predstavuje žáner vo viacerých ohľadoch problematický, 

predovšetkým, čo sa týka významovej roviny na úrovni celku. Voči 

významovému zjednoteniu kladie román odpor, keďže viaceré perspektívy 

a hľadiská v ňom zvyčajne neústia do jednoty, ktorá by bola jasne čitateľná. 

Vyvstáva potom otázka, nakoľko je legitímne pýtať sa na jeho význam ako celku 

– nakoľko je opodstatnené ho interpretovať v týchto intenciách. Pokiaľ by sme 

vylúčili z hry spomenuté prístupy, ktorých metódy nedokázali postihnúť 

špecifickosť žánru román, ale popísať len niektoré jeho roviny, interpretácia musí 

vlastne reagovať na túto nemožnosť celkového porozumenia; musí vyjsť z tohto 

základného a kľúčového odporu, ktorý je kladený zmyslu.  

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že takto poňatá interpretácia nie je 

orientovaná na text samotný, ale tematizuje jeho čítanie. Text sám o sebe nemá 

jeden referenčný rámec, ale odkazuje k viacerým mimotextovým koncepciám – 

obrazom sveta – , ktoré poučený (kompetentný) čitateľ rozpoznáva a využíva pri 

semióze čítania. Román tradične zapracúva do svojho diskurzu koncepcie, ktoré 

majú systematickú povahu; môže ísť o vedu, filozofiu, teológiu, politické 

svetonázory. Tieto koncepcie majú vo svojom pôvodnom sociálnom prostredí 

normatívnu funkciu, sú úzko späté s mocou (vedením ako mocou) a negujú, 

prípadne zamlčujú prvky, ktoré spochybňujú ich legitimitu. V románe je táto 

normatívna funkcia oslabená, dokonca možno povedať, že je z hľadiska jeho 

estetiky žiaduce na ňu poukazovať, čerpať z nej a prostredníctvom poukazov na 

nedostatky a paradoxy vedenia budovať iróniu.  

Román často reaguje nielen na neliterárne koncepcie, ale využíva aj literárne 

alúzie, čím do svojho diskurzu vnáša okrem teoretických rozpráv aj literárnu 

                                           
13 „La peinture a renoncé à sa fonction documentiare, mimétique, à tout ce qui pouvait être 

exprimé par un autre moyen (par exemple, la photographie). Et le roman? Lui aussi refuse dʾêtre 

là comme illustration dʾune époque historique, comme description dʾune société, comme 

défense dʾune idéologie, et se met au service exclusif de «ce que seul le roman peut dire»“ 

(KUNDERA, M. Le rideau. 1ère parution, s. 86–87 - prel. P. Ž.) 
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tradíciu. Čitateľ oboznámený s rôznymi obrazmi sveta, výkladmi a tézami je 

v procese čítania románu nútený prehodnocovať aj isté pravdy, normy, 

myšlienkové schémy a výkladové návyky, ktoré v spoločnosti nadobudli 

legitimitu a často nekritickú akceptáciu, ale v románe nemusia byť viac 

rešpektované. K bežným prípadom patrí reakčné odmietnutie diela v mene 

obhajoby niektorého zo spoločenských svetonázorov, ale práve tento prístup je 

z estetického hľadiska neadekvátny, pretože predstavuje redukciu literatúry na 

súbor téz a ideí a znemožňuje zaujať estetickú dištanciu od praktického alebo čisto 

kognitívneho postoja. Literárny text upriamuje na seba pozornosť ozvláštnením, 

ktoré je výrazné práve na pozadí zaužívaných noriem a schém čitateľovho 

sociálneho milieu.  

Ak zohľadníme, že významy priraďované literárnemu textu majú svoj 

sociálny a historický rozmer, recepčná teória interpretácie diela nie je v žiadnom 

prípade obhajobou subjektívneho priraďovania významov a tematizovania 

voľných asociácií pri čítaní, ale práve naopak – text a čitateľa historicky 

a spoločensky situuje. Tento kontext je pri románovom umení a jeho výklade 

veľmi dôležitý, ba neodmysliteľný. Preto je pojem udalosť, ktorý priraďujeme 

k románu a k jeho recepcii vždy udalosťou situovanou. Aj keď sa čítanie javí ako 

intímny proces, je absurdné domnievať sa, že významy, ktoré je čitateľ schopný 

textu priradiť, nepozostávajú vo veľkej miere z poznatkov, ktoré nadobudol 

v konkrétnom kultúrnom prostredí.  

V každom individuálnom empirickom strete s dielom však vzniká problém 

čiastkových významov a zmyslu celku. Poukázali sme na to, že román buduje 

svoju jedinečnosť na zobrazovaní mnohoznačnosti sveta, ktorý vytvára. Ilúzia 

reálnosti sveta, postáv a udalostí, ktoré príbeh zobrazuje, sa prejavuje viac 

v budovaní významov ako v sugestívnom vykreslení senzuálnych kvalít sveta 

a psychologických kvalít postáv, ktoré ho obývajú. To, s čím je čitateľ 

konfrontovaný v procese čítania, nie sú zmyslové kvality, ale vety, ktoré 

v sukcesívnom usporiadaní vytvárajú vyššie významové celky. Literárne dielo 

teda nie je objekt, ktorý by bol bezprostredne prístupný skúsenosti, ale je objekt 

časový a buduje sa procesuálne.  

Wolfgang Iser vo svojej knihe Akt čítania (1980) s podtitulom Teória 

estetickej responzie popisuje v kapitole Fenomenológia čítania proces čitateľskej 

kooperácie pri zvýznamňovaní textu. Repertoár textu čitateľa núti, aby na pozadí 
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svojej vnútornej mentálnej a intelektuálnej výbavy reagoval na text, na jeho 

stratégie - aby konštituoval estetický predmet vo svojom vedomí v procese jeho 

neustálej modifikácie a v závislosti na stimuloch textu. Čitateľ vytvára v procese 

recepcie gestalty (čiastkové celky), ktoré vznikajú najprv z toho, čo je pre neho 

familiárne, pričom ho text vzápätí núti tieto gestalty modifikovať. Momenty 

zmeny nazýva Iser udalosti: „Skúsenosť s textom ako s udalosťou je základom 

korelatívnosti textu; vzniká zo spôsobu, akým stratégie narúšajú konzistentnosť 

textovej výstavby, čím otvárajú potenciálnu škálu a interaktívnosť formovania 

gestaltov. Čitateľovi to umožňuje zotrvávať v živom svete, do ktorého 

transmutoval text“14. Recepcia teda podľa Isera nie je pasívnou formou akceptácie 

textu, ale produktívnou responziou. Recepcia a interpretácia prebiehajú paralelne, 

preto literárne dielo ako konštituovaný estetický objekt nie je totožné s textom, ale 

je korelátom medzi textom a čitateľom. Udalosť je vždy stretnutím – čitateľ čelí 

novému, ktoré sa snaží integrovať na báze familiárneho, ale v postupujúcom 

procese čítania musí familiárne pretvárať.  

Čitateľ vníma objekt, ktorý sám vytvoril a na krátky čas sa ocitá mimo 

subjekt-objektového modusu bežného vnímania a poznávania. Estetická skúsenosť 

s literárnym dielom ako konštituovaným estetickým predmetom je preto 

jedinečným zážitkom, ktorý je často sprevádzaný zanietenému čitateľovi dobre 

známym zmiznutím či zabudnutím na okolitý svet. Text zasahuje štruktúru 

osobnosti, lebo len na pozadí osobnostných dispozícií môže prebiehať semióza 

textu. Subjekt je konfrontovaný sám so sebou a stáva sa iným. Text, ktorý by 

nezasiahol svojou singulárnou povahou čitateľský subjekt, je hodnotný len pre 

čitateľa, ktorý nie je otvorený zmene, poznaniu a kultivácii vlastnej osobnosti. 

Text, ktorý má potenciál stať sa udalosťou, kladie odpor čitateľovým projekciám, 

ale na druhej strane mu nevnucuje svoj vlastný zmysel. Zmysel sa deje v pohybe 

čitateľovej snahy prekonať negativitu vyvolanú textom. Proces negácie je pri 

čítaní nevyhnutný; významové gestalty musia byť pretvárané, pretože vznikli 

z čitateľových anticipácií a čelia novým poznatkom a novým anticipáciám.  

                                           
14 „The experience of the text as an event is an essencial correlative of the text; it arises out of 

the manner in which the strategies disrupt consistency-building, and by thus opening the 

potential range and interaction of gestalten , it enables the reader to dwell in the living world 

into which he has transmuted the text“ (ISER, W. The act of reading: a theory of aesthetic 

response, s. 128 - prel. P. Ž.). 
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Negácia vzniká na pôde familiárnych konceptov a obrazov sveta, do ktorých 

vnáša prvok nového, neznámeho a nepredvídaného. Práve identifikovanie tohto 

prvku v istej situácii je udalosťou. Miesto udalosti v situácii je vždy odlišné. Mení 

sa v závislosti od historického obdobia, spoločenských podmienok a prístupu 

čitateľa. Ten má vždy istú mieru slobody vo voľbe kontextu, v akom bude dielo 

interpretovať. Interpretácia, ako jej rozumieme na základe uvedených súvislostí, 

primárne nie je procesom, ktorý sa završuje v porozumení zmyslu diela. Tento 

proces ale predstavuje aktivitu, v ktorej čitateľ dáva význam skutočnosti. Vytvára 

skutočnosť ako zmysluplný celok, v ktorom je bytostne a spoločensky 

angažovaný. Literárne dielo nie je v tomto ponímaní cieľom interpretácie, ale tvorí 

jeden pól vzťahu, pričom vzťah samotný ako udalosť stretnutia je impulzom 

k semióze životnej situácie. Literatúra podnecuje čitateľa, aby sa stal sám 

aktívnym participantom na vytváraní skutočnosti. Je v mnohom blízka filozofii, 

pretože ukazuje na možnosť pochybovania o naučenom a samozrejmom. 

Konfrontuje čitateľa s modelmi sveta, ktoré sú nedostatočné a simplifikujúce; 

ukazuje, že skutočnosť je oveľa zložitejšia, ako nám ju prezentuje systematické 

myslenie.  
 

Summary 

The term event is one of the key terms of contemporary continental philosophy which 

contributes to the formation of methodology of aesthetics and literary science. The aim of our 

paper was to interconnect Event philosophy with methodology of literary work interpretation. 

Artistic text as an aesthetic feature represents new form of experience for the recipient which he 

tries to integrate in the process of interpretation. Interpretation is therefore an act of searching 

for meaning and establishing a relationship towards “the otherness” while confronting the 

erosion of cultural habits, interpretative schemes, prejudices and expectations. On an example of 

novel discourse we showed how literary work transforms socio-cultural material and becomes 

an event which forces interpretation. When defining an event philosophically, our source was 

the philosophy of Alain Badiou and Gilles Deleuze. We tried to apply event on method of 

interpretation by which we were inspired by Wolfgang Iser and his Reception Theory and 

Mikhail Bakhtin´s novel theory. 
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Interpretace v rámci logiky interpretovaného 
Může pomoci ambasador antropologie s výkladem díla 

velekněze postmoderny? 

Tomáš Zemčík 

 

Interpretation within the logic of the interpreted  

Can the ambasador of anthropology help with interpretation of the work of 

the high priest of postmodernism? 

 

Abstract: This study has presented a unique research method that was used by hermeneutic 

anthropologist Clifford Geertz in his ethnographic research. The article has developed the 

possibility of its application to the interpretation of complex symbolic texts in the field of 

philosophy - specifically on the case of "the high priest of postmodernism" Jean Baudrillard. 

Geertz´s methodology has extended the possibility of a multi-layered description of a culture 

seen as a text, with constant awareness of the fact that no interpretation is privileged.  

 

Keywords: symbolic antrophology, Clifford Geertz, Jean Baudrillard, interpretation. 

 

Contact: Technical University of Ostrava, Department of social sciences, e-mail: 

tomas.zemcik@vsb.cz 

 

Úvod 

V příspěvku volně navazuji na mou disertační práci1 a na článek2, který byl 

před dvěma lety publikován ve Filosofickém časopise. Při psaní disertační práce 

jsem se opíral o rané dílo Jeana Baudrillarda, který je mimo jiné znám jako 

„velekněz postmoderny“3. Zkoumal jsem Baudrillardovo vymezení vztahu mezi 

sedukcí, produkcí a spotřebou a docházel k závěru, že právě na něm leží základ 

jeho nonkonformně a mnohdy až „mysticky“ se jevících filosofických analýz. 

V článku jsem rozvíjel jednu ze svých tezí, která vznikla pro potřeby disertační 

práce. Tato teze tvrdí, že Baudrillardova teorie je postavena na jedinečné metodě 

                                           
1 ZEMČÍK, T. Jean Baudrillard: Tvůrčí období mezi léty 1968-1976, Ostrava 2013. 157 s. 

Disertační práce na Ostravské Univerzitě v Ostravě na katedře filozofie. Vedoucí disertační 

práce prof. Mgr. Tomáš Hauer, Dr. 
2 ZEMČÍK, T. Baudrillardova teorie iluzí. Filosofický časopis, 2014, roč. 62, č 3, s. 355–368. 
3 GANE, M. Baudrillard: Critical and fatal theory, s. 1. 
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přístupu k objektům analýz, která stojí na bázi reciproční sedukce čili 

vzájemného svádění teorie a zkoumaného.  

I když sám Baudrillardovu svůdnou teorii používám a rozšiřuji ji, musím 

podotknout, že se jeví v mnoha ohledech problémová a je často předmětem 

kritiky některých významných myslitelů. Baudrillard svou singulární metodu 

totiž plně nasazuje ve svých fatálních analýzách banality všednosti, čímž se 

stává nepřístupným mnoha čtenářům. Při snaze o porozumění Baudrillardovým 

dílům si může čtenář, zvláště pak ten, který úspěšně prošel akademickou 

„drezůrou“, připadat jako by natrefil na nelogický, vnitřně rozporný  

a nesrozumitelný text, plný základních chyb a nesmyslů. Podobně může působit 

na kulturního antropologa jakákoliv forma záhadného etnografického „textu“.  

Při přípravě k dalšímu výzkumu na mém současném pracovišti, kterým je 

Katedra společenských věd na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava, jsem se skrze dílo významného antropologa 20. století Clifforda 

Geertze, kterého mnozí akademici znají pod přízviskem „ambasador 

antropologie“4, seznámil s metodou a teorií symbolické antropologie. Potenciál 

této metody, která může ve filosofii být použita k interpretaci komplikovaných 

textů, míjejících standardní akademický a racionální kód, mne okamžitě 

profesně zaujal. Jak tato metoda, tak i základ Geertzovi teorie si jsou 

paradigmaticky s těmi Baudrillardvovými v mnoha ohledech velice blízké. 

Markantní rozdíl je však v tom, že Geertzův symbolicko-antropologický přístup 

začal být postupně používán či akceptován převážnou většinou antropologů, 

zatím co ten Baudrillardův zůstává dál téměř nepovšimnut.  

V následující studii stručně přiblížím vztah obou myslitelů k objektu jejich 

analýz a poukážu na to, že teorie „ambasadora antropologie“ může být 

použitelným nástrojem nejen k smysluplné interpretaci textů „velekněze 

postmoderny“.  

Ambasador antropologie 

Obecné představení 

Americký antropolog a obecně nejznámější představitel symbolické 

antropologie Clifford Geertz se narodil v roce 1926 v San Franciscu. Jeho 

                                           
4 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 504. 
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původní zájem o krásnou literaturu vyústil při studiu na Antioch College v Ohiu 

do studia filosofie. Inspirován filosofií začíná roku 1950 postgraduálně studovat 

antropologii na katedře mezioborových vztahů na Harvardu. Toto pracoviště 

usilovalo o praktickou realizaci ideálu konsilience vědění – čili sjednocení 

poznatků natolik různých vědeckých oborů jakými jsou sociologie, psychologie, 

antropologie či filosofie. Geertz již v 60. letech do silně sociálně 

pozitivistického antropologického oboru eklekticky implementoval rámce 

známé ze sociologie Maxe Webera či teorie několika významných filosofů. Tato 

konvergence teorií různých věděních oborů byla v 60. letech mnohými 

antropology zakládajícími na nomotetickém přístupu považována za 

nepřípustnou nevědeckou „herezi“. Hlavní filosofickou inspirací, pro formování 

jeho singulární teorie o porozumění porozuměni druhých skrze zkoumání 

veřejného významu symbolů, mu byl Ludwig Wittgensteinan a jeho útok na 

soukromý jazyk, zhuštěný popis Gilberta Ryleho či hermeneutika Paula 

Ricoeura. Geertz tvrdí, že „ať už jsou symbolické systémy „sami o sobě“ 

cokoliv či kdekoliv, dostaneme se k nim empirickým zkoumáním událostí, 

nikoliv uspořádáváním vyabstrahovaných entit do jednotlivých vzorců“5. Jeho 

metoda se zakládá na porozumění tomu, jak tyto symbolické systémy mohou být 

použity k vysvětlení sociálních procesů. Význam symbolů tedy neodvozuje od 

vztahu k ostatním symbolům, ale od vyjádření role jakou hrají v životě 

jednotlivce.6  

Pro tuto techniku se postupně zažilo označení symbolická antropologie, 

kterou Geertz popisuje jako „fundamentální kritiku oboru jako takového“, 

spočívající v „umístění systematického zkoumání významu, nositelů významu a 

porozumění významu do samotného centra výzkumu a analýz; aby se 

z antropologie, nebo každopádně z kulturní antropologie, stala hermeneutická 

disciplína“7. 

Geertz není označován jako ambasador antropologie pouze díky 

interdisciplinárnímu přístupu a přemosťování vědění z oborů jakými jsou 

filosofie, sociologie, psychologie a antropologie. Tuto přezdívku si 

                                           
5 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 28. 
6 WILK, R. BIOGRAPHIES: Clifford Geertz. 
7 Dtto, s. 512. 
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v akademické obci vysloužil díky tomu, že jím vytvořená metoda i teorie 

symbolické antropologie začíná být postupně metodicky implementována do 

hlavního proudu antropologie a poté začíná být používána mnohými odborníky 

v dalších vědních oborech, jakými jsou například historie, politologie, filosofie, 

ekonomie či literární kritika. Porovnáme-li citační indexy s dalším významným 

antropologem téže éry Marshallem Sahlinsem, byl Geertz v rámci akademické 

antropologie citován méně, ale zato k němu bylo v rámci dalších humanitních  

a společenských věd odkazováno dvojnásobně. Je faktem, že jedním 

z nejdůležitějších přínosů Geertzova díla je vnášení antropologických perspektiv 

do jiných oborů8.  

„Sherry Ortnerová, jedna z předních amerických antropoložek a Geertzova 

studentka z Chicagské univerzity, říká, že je to Geertz, komu „patří uznání za to, 

že téměř samojediný změnil hranice mezi společenskými vědami a humanitními 

obory ve druhé polovině dvacátého století“9. 

Pilíře Geertzovi symbolicko-antropologické metody 

Jeden z kruciálních předpokladu Geertzovy hermeneutické teorie kultury je 

ten, že pokud myslitel bude ke zkoumanému přistupovat s předporozuměním 

typu: „My antropologové přeci víme mnohem lépe než oni (zkoumané etnikum), 

o co tady jde“, bude věda vždy silně projektivní. Tvrdí, že etnografická tvrzení 

jsou vždy trochu problematická „a pokus dát jim autoritu fyzikálního 

experimentu je pouze metodologický trik“. 

Zhuštěný popis 

Geertz si je vědom toho, že „to, co nazýváme daty, jsou ve skutečnosti naše 

interpretace interpretací jiných lidí týkajících se toho, co si myslí, že oni sami  

a jejich spoluobčané činí… vede to k představě antropologického výzkumu jako 

mnohem více pozorovací než interpretační činnosti, jakou ve skutečnosti je“10. 

Geertz si uvědomuje, že již samotný základ antropologické disciplíny není 

postaven na vysvětlování atomárních fakt vyplývajících z analýzy objektivních 

událostí. Tvrdí, že analýza je spíše podobná práci literárního kritika, který třídí 

                                           
8 SOUKUP, V. Dějiny antropologie, s. 547; GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 503–505. 
9 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 34. 
10 Dtto, s. 19. 
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významové struktury a snaží se určit jejich sociální příčiny a významy. Jako 

nástroj usnadňující mu toto třízení si vypůjčuje princip zhuštěného popisu od 

filosofa Gilberta Ryleho.  

Pointa zhuštěného popisu vychází z toho, „čím se zabývá „Le Penseur“ 

(Myslitel): „přemýšlením a uvažováním“ a „přemýšlením o myšlenkách“. 

Představte si, říká, dva chlapce, kteří rychle zavírají a otevírají víčka pravého 

oka. U jednoho se jedná o neúmyslný tik; u druhého je to spiklenecké znamení 

příteli. Tyto dva pohyby jsou, coby pohyby, zcela identické; z fotografického, 

„jevového“ pozorování, by nebylo možné říci, co byl tik a co mrknutí… přesto 

je rozdíl mezi tikem a mrknutím… obrovský… ten, kdo mrknul, učinil dvě věci 

– přivřel oko a mrknul, zatímco ten, kdo měl tik, učinil jenom jednu věc – 

přivřel oko“11. Kdybychom měli popsat to, co mrkající v této situaci dělají, 

nazývali bychom to podle Ryleho zředěným popisem. O zředěný popis by se 

jednalo například i v situaci, kdy by někdo pouze parodoval mrknutí. Zhuštěným 

popisem však můžeme nazvat to, když si někdo dělá „legraci z kamaráda tím, že 

předstírá mrknutí, aby přesvědčil nic netušící přihlížející, že se připravuje 

spiklenecká akce.12“  

Zásadní rozdíl je v tom, že v rámci zhuštěného se nejedná o popis jednoho 

správného porozumění kontextu, tak jako v případě zředěného popisu, ale  

o „relativistický“ popis mnoha vrstev významu. V případě zhuštěného popisu si 

při volbě vrstvy porozumění významu zároveň definujeme celé pole interpretace 

reality a tím i to, o „co v které situaci jde“. Zhuštěný popis je tedy 

konceptuálním rámcem k uchopení reality pojaté jako propletenec mnoha 

navzájem působících odlišných symbolických vztahů. Geertz tento princip 

přibližuje na příkladu konfliktu, který se uskutečnil ve středním Maroku v roce 

1912 a pramenil z konfuze mezi židovským, berberským a francouzským 

výkladem významu jedné a téže události - došlo k ustanovení třech zcela 

odlišných významových sfér. Přičteme-li k těmto třem různým interpretacím 

reality ještě mnohé často vzájemně zcela nesouměřitelné antropologické 

interpretace situace, z pozice těch, kteří „přeci vědí o mnoho lépe než „oni“,  

o co tam doopravdy šlo“, dostáváme se k problému nerozhodnutelnosti toho, 

                                           
11 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 15–16. 
12 Dtto, s. 17. 
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která z těchto interpretací je výsostná – ta jediná či vědecky správná. Geertz tedy 

vnímá etnografii jako snahu o zpřístupnění typizovaného konceptuálního světa 

skrze zobecňování ne napříč příklady, ale přímo v nich, mající za cíl zpřístupnit 

dialog mezi tím jak rozumí realitě všichni ti druzí – formou zhuštěného popisu.13  

Kultura jako pavučina významů 

Dalším z Geertzových dobově unikátních východisek je přesvědčení, že 

kultura není ani „ztělesněním“ nehmotných mentálních struktur ani soubor 

konkrétních vzorců lidské agendy. Tvrdí, „domnívaje se, společně s Maxem 

Weberem, že člověk je zvíře zavěšené do pavučiny významů, kterou si samo 

upletlo. Považuji kulturu za tyto pavučiny a její analýzu tudíž nikoliv za 

experimentální vědu pátrající po zákonu, nýbrž za vědu interpretativní, pátrající 

po významu. To, co hledám, je vysvětlení, interpretuji sociální projevy, jež jsou 

na povrchu záhadné. Ale toto prohlášení, teorie vyjádřená jednou větou, samo 

vyžaduje určité vysvětlení.“14  

Kultura je svou bytností podobná internetu, který je ztělesněn skrze každou 

periferii napojenou k síťi online, ale není žádnou z těchto periférií, ani její 

funkcí – leží vně každé z nich. Symboly jsou poté prostředek, skrze které kultura 

nachází konkrétní vyjádření a kulturní vzorce jsou poté operačními programy, 

plány, návody, pravidly a instrukcemi regulujícími lidské chování. Symbolické 

kulturní vzorce působí na bázi reciprocity či vzájemné svůdnosti jako „modely 

pro lidské chování a modely lidského chování … lidé jsou… zoufale závislí na 

těchto negenetických, vnějších řídicích mechanismech… bez kterých by byli 

„nefungujícími zrůdami“… jejich chování ouhým chaosem bezúčelných činů a… 

zkušenost zcela beztvará“15. Jinými slovy pojatá kultura jako pavučina 

symbolických významů je jednou z esencí lidskosti. Geertz se takto snaží  

o přemostění propasti mezi materialistickým a idealistickým pojetím kultury.16  

Antropologie jako jedinečný literární žánr 

Kultura a kulturní projevy jsou pro Geertze texty ke čtení. Jeho pohled na 

                                           
13 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 17–19. 
14 Dtto, s. 15. 
15 Dtto, s. 513. 
16 Dtto, s. 511–513. 
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antropologii je nesouměřitelný s dominantním nomotetickým pojetím 

antropologie v 60. letech, a to již na metodologické bázi předpokladů 

vědeckosti. Tvrdí, že „předložit symetrické krystaly významu, očištěné od 

materiální složitosti… přisoudit jejich existenci autogennímu principu řádu… 

znamená předstírat vědu, která neexistuje a vymýšlet si realitu, kterou nelze 

nalézt. Kulturní analýza spočívá… v odhadování významů, vyhodnocování 

těchto odhadů a vytváření vysvětlujících závěrů… nikoliv v objevování 

Kontinentu Významu“17.  

Geertz tvrdí, že „kognitivní omyl – že kultura se skládá … z mentálních 

jevů, které mohou [míní „měly by“] být analyzovány pomocí formálních metod 

podobných těm, které se používají v matematice a logice“18 - je nebezpečný  

a vzhledem k celé disciplíně destruktivní. Je to mýlka, kterou je potřeba 

překonat a napravit. Tato opakovaná chyba vede ke stírání hranic mezi 

zkoumaným a teorií o zkoumání – k záměně reality a jejího popisu, jevu a fikce. 

Geertz upozorňuje na to, že antropologické spisy jsou interpretacemi druhého  

a třetího řádu - prvního řádu dosahují pouze domorodci ve své kultuře. 

Antropologické spisy jsou tedy „fikce v tom smyslu, že jsou „něco udělaného“, 

„něco vytvořeného“ – v původním významu slova fictiö – ne že by byly něco 

falešného, neopravdového nebo pouze „jakoby“ myšlenkové experimenty… 

jsou ve stejné míře fictiö – výtvory“19. Zdrojem této fikce není sociální realita, 

nýbrž vědecká fantazie a vynalézavost.  

Toto reformistické pojetí antropologie vyvstává z jeho četby Herdera, 

Humboldta a Diltheye. Záliba v dílech německých osvícenců a romantiků 

postupně vedla až ke stanovisku, že antropologie je osobitý literární žánr… 

„distancuje (se) od chápání antropologie jako objektivní komparativní 

disciplíny. Podle jeho názorů je každá kultura jedinečná, a tedy s ničím 

nesrovnatelná entita. Antropologovým úkolem je spojit profesionální schopnosti 

s uměleckou tvořivostí a zprostředkovat čtenářům unikátnost studovaných 

kultur. Geertz vytváří zcela osobitý literární styl.“20  

Cílem tohoto literárního žánru není finální odkrytí skrytých kulturních 

                                           
17 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 31. 
18 Dtto, s. 22–23. 
19 Dtto, s. 26. 
20 SOUKUP, V. Dějiny antropologie, s. 547. 
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zákonů, ale neustálé, nikdy nekončící vytváření hustých popisů umožňujících 

mezikulturně konverzovat, rozšiřovaní prostorů lidských jazykových projevů – 

redukování prostorů pro znecitlivující pocity obeznámenosti, které jsou typické 

například pro základní atribuční chybu – vnímavé porozumění kulturních 

jinakostí tak, aniž by byla umenšena jejich jedinečnost. Další neméně důležité 

cíle Geertz vidí ve vzdělávání, zábavě, praktických radách, morálním růstu  

a v objevování přirozeného řádu v lidském chování. Právě tyto cíle se snaží 

naplnit skrze použití uměleckých metod. Geertz antropologii vidí jako 

specifický literární žánr, který skrze text zprostředkovává antropologovy dojmy 

v co nejintenzivněji formě čtenáři – ten má poté pocit, jako by tam byl. Čtenář 

potom skrze výklad takto intenzivního zhuštěného popisu získá rámec kulturní 

banálnosti, v němž kulturní promluvy a texty v širokém slova smyslu ztrácí svou 

neprůhlednost – toto zobecňování uvnitř příkladů nazývá klinickým úsudkem. 

Ideálním žánrem k této kulturní interpretaci se mu jeví esej. Naopak 

systematické pojednání se mu zdá nemožné, jelikož neexistuje obecná teorie 

kulturní interpretace.21 

Nutno upozornit, že tyto popisy nemohou být libovolné, musí být dostupné 

ohodnocení. Jedním z kritérií musí být to, zdali jsou schopny rozlišit mezi 

„běžným mrkáním“, „mrkáním spikleneckým či parodujícím“ a „běžným 

tikem“. Musí mít určité minimum soudružnosti, avšak soudružnost nemůže být 

jediným kritériem, neboť jak uvádí Geertz „nic není tak koherentní jako přelud 

paranoika či příběh podvodníka… síla naších interpretací nemůže spočívat… na 

tom, jak pevně drží pohromadě, nebo na tom, jak přesvědčivě je obhajujeme“22. 

Musí odolat budoucnosti. Musí být schopny intelektuálně přežít budoucí 

skutečnosti, „teoretický rámec takovéto interpretace musí být schopen neustále 

produkovat obhajitelné interpretace, tak jak na světlo vycházejí nové 

společenské jevy“23. Člověk totiž zahajuje zhuštěný popis intelektuálně 

připraven, vyzbrojen příběhy jiných studií, které zasazuje do nových kontextů, 

přepracovává je a vylepšuje jejich interpretační mohutnost – pokud však 

přestanou být účinné, jsou opuštěny. Úkolem teorií je totiž dodat slovní zásobu, 

                                           
21 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 24–25, 36–37. 
22 Dtto, s. 28. 
23 Dtto, s. 38. 
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aby mohlo být vyjádřeno a zpřístupněno to, co je nevyjádřené či nepřístupné.24  

Věčný tanec svádění teorie a reality 

Geertz zmiňuje indický příběh popisující svět jako plošinu nesenou čtyřmi 

slony stojícími na krunýři želvy. Pokud někdo položí otázku: „A na čem stojí 

želva?“, odpovědí je: „Ach, pak už to jsou přeci jenom samé želvy.“ Tento 

příběh vyjadřuje podstatu poznání – není důležité, jak dlouho strávíme v procesu 

poznávání, nikdy jej nemůžeme vyčerpat. Právě naopak, čím více a důkladněji 

poznáváme, tím více si uvědomujeme hloubku Sokratova příslovečného „vím, 

že nic nevím“. „Kulturní analýza je nutně nedokončená“25. Modelem moderního 

poznání přestává být osvícenský encyklopedický strom, začíná jim být do 

nekonečna se vinoucí fraktální síť – „etnografické tvrzení je, abych si vypůjčil 

frázi W. B. Gallieho, v podstatě sporné“26.  

Je si vědom toho, že „dříve objevená fakta jsou mobilizována… koncepty 

použity… hypotézy vyzkoušeny; ale pohyb nepostupuje od již dokázaných 

teorémů k teorémům nově dokázaným… nestojí na jejich ramenou, nýbrž běží 

vedle nich, neustále zpochybňována a sama vznášející pochybnosti“27. 

Vyčerpávající teoretická odpověď je něco, co je na poli kultury nedosažitelné  

a tak se musíme spokojit s věčnou, ale obohacující, diskuzí. Aby Geertz dosáhl 

co největší harmonie mezi snahou analytického myšlení a interpretativního 

přístupu, snaží se ve svých studiích o co nejčastější používání pojmů vlastních 

zkoumané skupině. Záměr je ten, aby se vyhnul projekci významu. Se svými 

závěry se také snaží konfrontovat zkoumanou skupinu a její názor zpětně 

zakomponovat do interpretace. Jedná se tedy o interpretaci v rámci logiky  

a terminologie interpretovaného. 

Velekněz postmoderny 

Obecné představení 

Pro účel této studie bude Jean Baudrillard jako myslitel představen 

v pouhých konturách. Pro zevrubnější seznámení s touto osobností a jeho teorií 

                                           
24 Dtto, s. 39. 
25 GEERTZ, C. Interpretace kultur, s. 40. 
26 Dtto, s. 41. 
27 Dtto, s. 38. 
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odkazuji čtenáře na své předešlé práce zabývající se jeho systémem28. 

Pawlett své pojednání o tomto mysliteli zahajuje jeho představením: „rebel, 

provokatér, hacker myšlení, outsider, falešný hráč: Baudrillard byl tím vším.“29. 

Kdybych měl Baudrillarda jako myslitele vystihnout jedním slovním spojením, 

váhal bych mezi „kritikem čisté kritiky“ a „intelektuálním teroristou“. Tak nebo 

tak je nesporné, že se jedná o jednoho z nejvýznamnějších intelektuálů druhé 

poloviny dvacátého a raného jednadvacátého století. Berger a Luckmann ve 

svém pro sociologii zásadním díle Sociální konstrukce reality (1999), které  

o celé dva roky předchází Baudrillardovu prvotinu z roku 1968 Systém objektů 

(2005), tvrdí, že „intelektuál se jeví jako opoziční expert na záležitosti 

definování reality. Podobně jako „oficiální“ odborník, i on má svou ucelenou 

představu o společnosti. Avšak zatímco představy prvního jsou v souladu  

s programy institucí a slouží jako jejich teoretické legitimizace, představy 

intelektuála existují v institucionálním vakuu a jsou společensky objektivovány 

nanejvýš tak na úrovni společenské skupiny kolegů intelektuálů“30. Přesně 

takovým intelektuálem Baudrillard byl. O tom, že rodově pocházel z periferie, 

se můžeme ujistit, když uvedeme, že jeho prarodiče byli rolnického původu  

a jeho otec policistou. Byl prvním z rodové linie, komu se dostalo 

vysokoškolského vzdělání. Sam Baudrillard působil stroze až vojensky – 

nejednalo se o žádnou výstřední osobnost. 

Kdybych však měl tohoto myslitele představit v souladu s akademickým 

standardem, provedl bych to nejspíše takto: Jean Baudrillard byl významný 

francouzský (anti)sociolog, filosof a fotograf, který se narodil roku 1929 

v Remeši a zemřel roku 2007 v Paříži. Při studiu lycea v Remeši si oblíbil 

Patafyziku a Nietzscheho dílo. Na gymnázium navázal studiem němčiny  

a německé literatury na Sorbonně v Paříži. Poté se živil jako učitel na několika 

lyceích a překládal díla myslitelů, jakými jsou P. Weiss, B. Brecht, K. Marx či 

B. Engels. Započal studium sociologie pod odborným vedením H. Lefebvra,  

                                           
28 ZEMČÍK, T. Jean Baudrillard: Tvůrčí období mezi léty 1968-1976, Ostrava 2013. 157 s. 

Disertační práce na Ostravské Univerzitě v Ostravě na katedře filozofie. Vedoucí disertační 

práce prof. Mgr. Tomáš Hauer, Dr.; ZEMČÍK, T. Baudrillardova teorie iluzí. Filosofický 

časopis, 2014, roč. 62, č 3, s. 355–368. 
29 PAWLETT, W. JEAN BAUDRILLARD : Against Banality, s. 1. 
30 BERGER, P. - LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality, s. 125. 
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R. Barthese a P. Bourdieura a roku 1968 dokončil a publikoval svou disertační 

práci Systém objektů (2005). Jako odborný asistent na univerzitě Paris  

X Nanterre se aktivně účastnil květnových událostí v Paříži roku 1968 jako 

jeden z klíčových vizionářů. Na tomto pracovišti postupně získává i profesuru. 

V polovině osmdesátých let se odvrací od sociologie, snaží se ji zničit nebo 

alespoň pouze pomalu sledovat její autodestrukci. V osmdesátých a devadesátých 

letech se stává intelektuální celebritou a čím dál méně se ztotožňuje 

s akademickou obcí. Během čtyřicetileté publikační činnosti se věnuje mnohým 

disciplínám, jakými jsou například sociologie, filosofie, architektura, media, 

antropologie či poezie, které ve svých svůdných analýzách banality a fatality 

vzájemně propojuje.  

Baudrillard, souběžně s Geertzem, vyvíjí jedinečný teoretický rámec, 

metodologii a literární směr, který označuji jako teori-fiction čili fikce teorie  

a zároveň teorie fikcí – opět je zde fikcí myšlen původní význam slova fictiö 

jako něco umělého, stvořeného. Podrobněji tuto teorii analyzuji v mém článku 

Baudrillardova teorie iluzí31. Teori-fiction jako relevantní analytický nástroj 

může být vnímán jako jeden z nejzazších vyústění postmoderny. Paradoxní je, 

že sám Baudrillárd své označení jako velekněze postmoderny odmítá, 

postmodernu neuznává a nechápe jí. Tvrdí, že jeho dílo nespadá pod 

postmoderní teorii, ale naopak celá postmoderní teorie spadá pod teorii jeho.32 

Ovšem jako každý velekněz je i Baudrillard často prorokem. Již v polovině 

sedmdesátých let tvrdí, že „dvojčata“ Světového obchodního centra jsou 

symbolem světové arogance kapitalismu založené na fikci nezranitelnosti. 

Dvojčata jsou podle něj esenciálně spektáklem svádějícím ke katastrofě, která 

by byla extatickou formou estetického potěšení, přičemž varuje před islámským 

náboženským extremismem.33  

Dalším příkladem jeho trefné kritiky vyprázdněnosti je popis procesu, 

skrze který se politika postupně stává méně otázkou prosazování pokrokových 

idejí a zdrojem společenského pohybu - nabývá formy pouhé prezentace a 

„prodeje“ luzných umělých obrazů reality, které jsou postupně na ideální rovině 

                                           
31 ZEMČÍK, T. Baudrillardova teorie iluzí. Filosofický časopis, 2014, roč. 62, č 3, s. 355–368. 
32 HEGARTY, Paul. Jean Baudrillard: live theory. 
33 BAUDRILLARD, J. Symbolic exchange and Death, s. 69, 82, 186; BAUDRILLARD, J. 

The Transparency of EVIL, s. 81–88; BAUDRILLARD, J. Dokonalý zločin, s. 141–142. 
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spotřebovávány. Tvrdí že po Nietzschem proklamované „smrti boha“ již nezbyl 

nikdo, kdo by mohl jakkoliv garantovat význam na bázi morálky, pravdy, 

identity, řádu a posléze celé reality – všechny tyto koncepty provokativně 

napadá jako umělé vyprázdněné konstrukty. Právě onen dekonstruktivní 

nihilismus „všeho“ ústící do pojetí celého žitého světa jako uměle 

vyprodukovaného simulakra - systému objektů poháněného logikou na bázi 

produkce a spotřeby – hyper-reality či „matrixu“ spojeného s Baudrillardovou 

mediální popularitou a stylistickou nepřístupností je předním důvodem, proč je 

mu přezdíváno velekněz postmoderny.34 

Problém s teoretickým uchopením Baudrillardova odkazu 

Gane své rozsáhlé pojednání o Baudrillardovi zahajuje zásadní otázkou 

„Jak číst Baudrillarda?“35. Za léta studia Baudrillardových textů jsem jasně 

pochopil, že hlavní problém v porozumění jeho analýzám je jejich čtenářská 

nepřístupnost. Baudrillard věří, že pokud máme adekvátně popsat zmatenou, 

temnou, nelogickou a nepřístupnou realitu, musíme tak činit zmateně, temně, 

nelogicky a nepřístupně. Jedním z předních Baudrillardových kritiků je Douglas 

Kellner (1989), který v analýzách Baudrillardových textů exceluje čistou 

logickou kritikou založenou na objektivním odstupu výzkumníkova subjektu od 

objektu jeho zájmu, kterými jsou v tomto případě Baudrillardovy texty. V tom je 

ale zásadní problém. Jelikož Baudrillardovou esenciální tezí je, že čistá logika 

nemá hodnotu a že kritický odstup subjektu od objektu je pouhou iluzí, nemůže 

Kellner nikdy zahájit zhuštěný popis Baudrillardova díla. Kellner se totiž 

s Baudrillardem nesetkává již na základě předpokladů možnosti analýzy.  

A proto jako kritik nedokáže zviditelnit symbolický obsah a mnohovrstvý 

význam Baudrillardových úvah. Tato situace je velice strukturálně podobná 

tomu, když antropolog projektuje hodnoty své kultury do kultury studované, 

protože vede výzkum z pozice: „Já přece vím o mnoho lépe než oni, o co se 

jedná!“. A tady se otvírá prostor k tomu, aby nám s výkladem textů velekněze 

postmoderny pomohl ambasador antropologie.  

                                           
34 PAWLETT, W. JEAN BAUDRILLARD: Against Banality, s. 5. 
35 GANE, M. Baudrillard: Critical and fatal theory, s. 4. 
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Závěr 

V mých rozborech Baudrillardova díla jsem, podobně jako činní Rex 

Butlera v díle Jean Baudrillard: The Defence of the Real (1999), používal 

metodu četby v rámci jeho vlastních termínů a logiky – tedy interpretaci v rámci 

logiky a terminologie interpretovaného. Hlavní a logickou připomínkou v rámci 

tohoto přístupu může být možnost ztráty míry objektivity. Dá se totiž namítnout, 

že takto vzniklo dílo interpretující Baudrillarda napsané jakýmsi pseudo-

Baudrillardem - tudíž nemá vědeckou hodnotu. Podíváme-li se na tento problém 

prismatem teorie C. Geertze, z problému se stává metodologické přednost. 

Připomeňme, že Geertz chápal kulturu jako text, s kterým se snažil navázat 

dialog obohacující realitu o její výklady těch druhých. Cílem výzkumníka by 

podle Geertze mělo být umožnit konverzaci s jinakostí, vzdělávání, zábava, 

praktické rady, morální růst a v objevování přirozeného řádu v lidském chování. 

V rámci logiky Geertzova systému se tedy nejedná o metodologickou chybu, 

která vede ke ztrátě objektivity a tudíž vědeckosti, ale o žádoucí efekt vyúsťující 

v minimalizaci projektivní a zkreslující pozice. Jinými slovy popis 

Baudrillardova odkazu nemusí být pouze zředěný, veden skrze správné 

odkličování implicitních nelogismů textů, může být i zhuštěný – zpřístupňující 

symbolický význam, který do textu byl autorem vetkán.  

Antropologie, zvláště pak ta kulturní, má schopnost překvapit výběrem 

objektu svého zajmu – není vždy tragédií, ocitne-li se etnograf bez etnika, které 

by mohl zkoumat. Například Bruno Latour spolu se Steevem Woolgarem ve 

svém společensky a vědecky zásadním díle Laboratory Life: The Construction 

of Scientific Facts (1986) používají etnografické metody k výzkumu fungování 

vědeckých laboratoří. Etnograficky sledují vědce při práci v jejich přirozeném 

prostředí, jako by se jednalo o cizí etnikum se svými rituály, symbolikou, 

náboženstvím, politikou, společenskou hierarchií, ekonomií, atd. Výsledky 

jejich vědeckého bádání jsou převratné, neboť ukazují, že v procesu vědecké 

praxe, publikace studií a přetavování zprvu nesmělého vědeckého tvrzení ve 

všeobecně akceptovatelný vědecký fakt, nejsou vědecké skutečnosti odkrývány, 

jako by byly s precizností vypreparovány z ideálních „vesmírných přihrádek na 

pravdu“, ale jsou produkovány a fabrikovány skrze složitý symbolický 

mechanismus vědecké praxe. 
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Podobným etnografickým způsobem můžeme zkoumat pro mnohé těžce 

přístupné dílo Jeana Baudrillarda. Můžeme potom odkrýt složitou symbolickou 

rovinu, kde na bázi sedukce čili svůdnosti a jejího narušení dochází k produkci, 

distribuci a ideální spotřebě pravdy, morálky, hodnot, těch druhých i celé reality. 

Zpřístupnění Baudrillardova pohledu nám může odkrýt vrstvu reality, která je 

běžně nepřístupná. Vezmeme-li v potaz tezi, že kultura se zkoumá jako text  

a pojmeme celý Baudrillardův odkaz rovněž jako text, nestojí nám již nic 

principiálně v cestě. Jak tvrdí Geertz, není důležité přicházet s poznáním 

konečných odpovědí na otázky, ale odhalovat to, s jakými odpověďmi přicházeli 

druzí - hlavním cílem jeho metody je tedy zpřístupnit specifickou kulturu či text 

a její konceptuální svět konverzaci. A právě to je hlavní síla onoho přístupu – 

můžeme všeobecně zpřístupnit Baudrillardův, běžné analýze těžko přístupný, 

symbolický systém.  

Je nutno však znovu podotknout, že tato práce je vždy nutně nedokončená 

– čím se badatel dostává hlouběji, tím se vzdaluje „finální podstatě“ a cítí větší 

neúplnost. Společně s Geertzem a Baudrillardem se domnívám, že není možné 

přijít s konečnou a vyčerpávající interpretaci libovolného symbolického 

systému. Již sám Baudrillard poukazoval na tento princip ve svém pojetí 

simulaker 4. řádu, které jsou podle jeho teorie jakýmsi leitmotivem současnosti  

i blízké budoucnosti – jsou fraktální, sobě podobné, nekonečné, dynamické  

a světelně rychlé.  

Věřím, že tato Geertzova metoda interpretace skrze jazyk a logiku 

interpretovaného je metodou, která dokáže být užitečná nikoliv jenom 

v antropologii, historii či literární kritice, nýbrž i ve filosofii. 

 

Summary 

This study has presented a unique research method that was used by hermeneutic 

anthropologist Clifford Geertz in his ethnographic research. The article has developed the 

possibility of its application to the interpretation of complex symbolic texts in the field of 

philosophy - specifically on the case of "the high priest of postmodernism" Jean Baudrillard. 

Geertz´s methodology has extended the possibility of a multi-layered description of a culture 

seen as a text, with constant awareness of the fact that no interpretation is privileged. It has 

been proven that classical nomothetic approach in cultural anthropology is strongly 

projective. It is because it privileges the description logic based on rationality as a means 

stemming from the values of Western civilization over the "logic" particular to the described 
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ethnic group - this then always seems trivial or primitive. We can often meet the same 

problem, arising from the projection of privileged values, when analyzing philosophical texts. 

Jean Baudrillard´s analysis might be an example - Baudrillard was often interpreted by 

thinkers from a position of critical distance of a rational entity from the text read. This 

approach silenced the content of Baudrillard´s analysis based on the assumption that 

objective, logically consistent and truthful account or to maintain a critical distance between 

the critic and the criticized is no longer possible. 

Geertz´s interpretative method has gradually become widely accepted and it has merged 

with the mainstream cultural anthropology – it has also been adopted by many other sciences. 

Its potential as a methodology interpreting the meaning of the text within the logic of the 

interpreted has potential for philosophy – it may make accessible the arguments - not only 

those of postmodern philosophers – to the reader who would otherwise cast them away on 

methodological level. It thus expands the information transmissivity of the analyzed code. 

The aim of Geertz´s method is not to uncover the truth, a rule or a logical continuity, but to let 

"the others" speak and thereby enrich the human experience.  

Baudrillard has also developed his own non-cumulative methodology, non-producing 

and non-expanding the „scientific hyper - reality." His method has been based on the principle 

of seduction as the opposition to the productive way of theorizing that bends experience in 

favor of a permanent self-confirmation of a theory. Geertz´s method enriched by Baudrillard 

starting points appears to be a useful instrument in the interpretation of meaning. 
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Chránenec osudu jako archetypický príbehový algoritmus1 
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Protected by Fate as an Archetypal Story Algorithm 
 

Abstract: The paper is a comparative analysis of the folktale types Prophecy and Three Hairs 

from the Devil’s Beard studied in the context of European tradition as related to the Asian 

tradition and culture-forming arch-narratives of the Indian and Judeo-Christian 

mythological-religious paradigm. The folktale types are presented as part of the trans-

culturally-based arch-narrative (an ancient story) on the basis of the specific motif-related 

similarities and parallels. 
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V nasledujúcom výklade sa zameriame na dva príbuzné typy rozprávkových 

príbehov o „chránencovi osudu“, ktoré sa podľa Aarne-Thompson-Utherovej 

medzinárodnej klasifikácie rozprávkových typov (ďalej iba ATU) evidujú 

osobitne, a to pod označením: ATU 930 Veštba a ATU 461 Tri chlpy z čertovej 

brady. Tieto sujetové algoritmy ľudových rozprávaní nás totiž privedú 

k omnoho starším literárnym látkam.  

Rozprávkový typ Veštba 

Priblížme si najprv sujetovú schému rozprávkového typu ATU 930 Veštba 

(Chudobný chlapec a boháč): 

I. veštba – Chlapcovi predpovedajú, že sa stane kráľovým zaťom. 

II. predaný a zavrhnutý – a) Kráľ kúpi chudobného chlapca, o ktorom sa 

z veštby dozvie, že nastúpi na jeho trón, od rodičov, b) Pustí debnu s chlapcom 

po prúde rieky, alebo ho nechá v lese, c) Chlapca zachráni a prijme mlynár, 

pastier, poľovník či obchodník. 

                                           
1 Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy 

v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). 
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III. Uriášov list – a) Kráľ chlapca nájde a pošle ho ku kráľovnej s listom, 

v ktorom ju žiada, aby chlapca dala zabiť, b) Cestou ho zastavia zbojníci  

a vymenia list za iný, v ktorom je žiadosť, aby chlapcovi dala za ženu princeznú. 

Pri označení poslednej sekvencie tohto rozprávkového typu („Uriášov list“) 

sa autori ATU pravdepodobne inšpirovali biblickým príbehom2 o Chetitovi 

Uriášovi, ktorého chce zabiť kráľ Dávid, aby si mohol vziať jeho ženu. Dávid 

pošle po Uriášovi veliteľovi vojska list so žiadosťou, aby Uriáša zaradil do 

prednej bojovej línie. To sa aj stane. Uriáš v boji zahynie a kráľ Dávid si vezme 

jeho manželku. 

Biblický príbeh o Uriášovi a rozprávkový typ Veštba teda spája motív 

úkladného listu: vysokopostavený muž pošle so správou svojho (podriadeného) 

soka, ktorý sa má dostaviť na miesto vlastnej smrti. 

Český folklorista Karel Horálek3 sa v súvise s kľúčovým motívom „listu 

smrti“, resp. ortieľu smrti, ktorý si nevedomky doručuje sám nositeľ listu, 

zmieňuje o európskych stredovekých legendách. V nich sa sekvencia „Uriášov 

list“ uplatňuje ako samostatná príbehová látka. Horálek upozorňuje na prácu 

francúzskeho odborníka Emmanuela Cosquina La Légende du page desainte 

Elisabeth de Portugalet les nouveaux documents orientaux (1912), ktorý 

upozornil na analógiu medzi príbehom o chránencovi osudu a stredovekou 

legendou o sv. Alžbete portugalskej. Hovorí sa v nej, že táto bohabojná 

kráľovná využívala pri udeľovaní almužien pomoc istého pážaťa. Iný mladý 

dvoran svojmu kolegovi kráľovninu priazeň závidel, a preto nahovoril kráľovi, 

že kráľovná s pážaťom nadviazala nedovolené styky. Kráľ sa rozhodol 

domnelého previnilca potrestať tým, že mu vezme život, a poslal ho s odkazom 

do hút, kde mali posla hodiť do pece. Mladík sa však cestou zdržal v kostole. 

Kráľ medzitým poslal do hút ako ďalšieho posla udavača, ktorého potom stihol 

osud určený pre nevinného4. Václav Tille preto navrhuje uvedenú sekvenciu 

nazývať ako „posolstvo do hút“5. 

Ako vidíme, na rozdiel od biblického príbehu, ktorý končí smrťou nositeľa 

                                           
2 Druhá kniha Samuelova 10-11 
3 HORÁLEK, K. Folklór a světová literatura, s. 130. 
4 COSQUIN, E. La Légende du page desainte Elisabeth de Portugalet les nouveaux 

documents orientaux, s. 320–326; HORÁLEK, K. Folklór a světová literatura, s. 130. 
5 TILLE, V. Chráněnec osudu, s. 370. 
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listu, v stredovekej legende sa hrdina zachraňuje. Podobný záver má i česká 

rozprávka Chráněnec osudu (verzia rozprávkového typu ATU 930 Veštba), 

v ktorej sa kráľ napokon zmieri s mládencovým predurčeným osudom a prijme 

ho za svojho zaťa.  

Podrobne sa folklórnymi textami typu „chránenec osudu“ zaoberá 

monografia fínskeho bádateľa Anti Aarneho Der reiche Mann und sein 

Schwiegersohn6 (Hamina, 1916). Aarne pri jej koncipovaní pravdepodobne 

vychádzal z údajov, ktoré uviedli Johannes Bolte a Jiří Polívka v komentári 

k rozprávke bratov Grimmovcov Der Teufel mit den drei goldenen Haaren7 

(Anmerkungenzu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 1913,  

s. 276)8, ako aj z práce Josefa Schicka Corpus Hamleticum (1912), materiálovo 

zameranej na základný látkový prameň Shakespearovho Hamleta – írsku 

legendu o Amlethovi9. Legenda je zachytená v spise Gesta Danorum od 

stredovekého dánskeho kronikára Saxa Grammatica (12. stor.).10  

Aarne ďalej v zhode s E. Cosquinom a J. Shickom predostiera hypotézu, 

že typ „chránenec osudu“ má svoje počiatky v čínskej a indickej literatúre. 

                                           
6 Boháč a jeho zať 
7 Diablove tri zlaté vlasy. BOLTE, J. - POLÍVKA, G. Anmerkungen zu den Kinder- und 

Hausmärchen der Brüder Grimm, s. 276. 
8 Bolte a Polívka celkovo zoradili a okomentovali okolo sto textov o chránencovi osudu 

(najmä varianty bratov Grimmovcov, ostatné nemecké texty, flámske, dánske, švédske, 

nórske, fínske, islandské, španielske, portugalské, srbsko-chorvátske, slovenské, české, 

poľské, ruské, turecké a ďalšie varianty).  
9 Príbeh o Amlethovi sa objavil i v nórsko-islandskom areáli, a to v zbierke staroseverských 

mytologických piesní Edda od Snorriho Sturlusuna, ku ktorej boli pripojené strofy 

islandského skalda Snӕbjӧrna (okolo r. 1000, čiže dve storočia pred Grammaticovou 

kronikou). O existencii rozprávky amletovského typu na Islande svedčí Rozprávka 

o Brjámovi, zapísaná r. 1707. Je to na Saxovom podaní nezávislý ľudový príbeh o chudobnom 

chlapcovi, ktorý sa kráľovi pomstí za vraždu svojho otca a bratov a sám sa stane kráľom 

(Kadečková, 1996, s. 4–23).  
10 Shakespeare podľa Schicka však nevychádzal priamo z tohto textu, ale z prerozprávania 

uvedenej legendy, ktoré v 16. stor. zapísal francúzsky autor Francois de Beleforest v spise 

Histoires tragiques (1567). Grammaticov príbeh o Amlethovi spája s typom „chránenec 

osudu“ dvojnásobný motív úkladného listu. Hrdina tohto príbehu predstiera bláznovstvo, 

pričom práve zdanlivo iracionálnymi odpoveďami prejavuje svoj dôvtip. Prvýkrát Amleth 

vymení list, s ktorým ho na smrť pošle jeho strýko, sám; druhýkrát ho vymení kráľovná, ktorá 

chce Amletha za muža. 
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Podľa neho sú najstarším známymi textami, ktoré zodpovedajú typu „chránenec 

osudu“, budhistický naratív z Číny (3. stor.), ktorého hrdinom je sám 

Boddhisattva (Tripitaka11), a budhistický naratív z Indie (5. stor.), kde je zasa 

protagonistom Ghósaka12. V obidvoch textoch sa pohodenému nemluvňaťu 

prorokuje, že sa stane dedičom boháča. Boháč sa dieťaťa ujme, ale keď sa mu 

narodí vlastný syn, snaží sa nájdenca zabiť. Všetky úklady však vyjdú navnivoč. 

Pohodené dieťa buď odkoja ovce (Boddhisattva), alebo ho ochráni býk 

(Ghósaka). Keď boháč dieťa položí na cestu, aby ho tam udupali ťažné zvieratá, 

tie „chránenca osudu“ ušetria. A keď ho potom ponechá napospas v háji 

mŕtvych, začne ho kojiť koza (Boddhisattva). Boháč napokon dieťa hodí do 

húštiny, ono však i odtiaľto vyviazne bez ujmy na zdraví a vráti sa k boháčovi. 

Ďalším úkladom voči chlapcovi je zradné „posolstvo do hút“: boháč pošle 

chlapca ku svojmu zriadencovi s listom, ktorý nad ním vynáša ortieľ smrti, 

chlapec sa však zachráni vďaka tomu, že dievča, ktoré potom dostane za ženu, 

list vymení. Napokon namiesto chlapca zahynie vlastný boháčov syn. Proroctvo 

zo začiatku príbehu sa teda nakoniec vyplní.13  

Tille odkazuje na ešte starší text s touto látkou. Rímsky historik Pompeius 

Trogus spísal v prvej dekáde nášho letopočtu podľa gréckych prameňov 

objemné dejepisné dielo Historiae Philippicae, z ktorého sa zachoval iba 

latinský výťah. Ten v 2.–3. stor. n. l. zaznamenal historik Junianus Justinus 

(Historiarum Philippicarum libri XLIV14). Píše sa v ňom o hispánskom kráľovi 

Gargorisovi, ktorý nechce, aby sa jeho nástupcom stal Habis, nemanželské dieťa 

jeho dcéry, a snaží sa ho preto pripraviť o život. Príbeh sa zhoduje so 

spomínanými budhistickými naratívmi v motíve úkladov a osudovej priazne: 

kráľ ponechá novorodenca v lese, no zver ho kojením zachráni; potom ho vládca 

pohodí na cestu, ale prechádzajúci dobytok mu neublíži; napokon predhodí 

nemluvňa vyhladovaným psom a sviniam, ani tie mu však neublížia. Tille sa 

preto domnieva, že táto látka má pôvod v starom Grécku, odkiaľ migrovala na 

východ, juh i západ15.  

                                           
11 Doslova: „trojkôš“, názov pre budhistické kánonické texty. 
12 Príbeh o Ghósakovi je súčasťou budhistických mravných pravidiel Dhammapada.  
13 Bližšie k tomu pozri: Tille, 1918, s. 373–375. 
14 44 kníh Filippských dejín. 
15 TILLE, V. Chráněnec osudu, s. 76. 
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Je zrejmé, že sujetový algoritmus „chránenca osudu“ korešponduje 

s viacerými tzv. kráľovskými povesťami, napr. o Kýrovi či Romulovi 

a Removi16. K nim patria aj európske stredoveké pseudohistorické poviedky 

o byzantskom cisárovi Konštantínovi (13. stor.), o španielskom kráľovi 

Florindovi (16. stor.) a o lesníkovom synovi, ktorého prenasleduje cisár Hanybal 

(staročeské Gesta Romanorum, 14.–15. stor.). 

V kresťanských legendách z Egypta a Abyssinie (arab. rkp. Thalassion, 

etiop. rkp. Talasôn, etiop. rkp. Bahran) je „priazeň osudu“ personifikovaná 

archanjelom Michaelom. Tieto legendy obsahujú oproti spomínaným indickým 

textom motív vhodenia novorodenca do mora a jeho zázračnú záchranu (morská 

vlna ho jemne vynesie na breh).  

Ako sa ukazuje, rozprávkový typ ATU 930 Veštba čerpá zo symbolov, 

motívov a tematických algoritmov, cizelovaných po celé stáročia množstvom 

kultúr. Spomínané paralely a zhodné motívy príbehu „chránenec osudu“ 

zachytávame v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1 – ATU 930 Veštba  

 

 Boddhisat

tva (čín. 

tradícia) 

Ghósaka 

(ind. 

tradícia) 

Thalassion 

(arab. 

tradícia) 

Konštantín  

(fr. tradícia) 

Chránen

ec osudu 

(čes. 

tradícia) 

Legenda 

o sv. 

Alžbete 

portugals

kej 

proroctvo 

(požehna

nie) 

proroctvo 

brahmana 

proroctvo 

z hviezd 

požehnanie 

nebies 

Znamenie z 

hviezd 

proroctvo 

z nebies 

 

                                           
16 Romulus a Remus boli synmi Rey Silvie, dcéry kráľa Numitora. Jej prastrýko Amulius 

zvrhol z trónu svojho staršieho brata Numitora a aby Rea Silvia nemala deti, ktoré by sa 

uchádzali o vládu, urobil z nej kňažku bohyne Vesty. Napriek tomu Rea Silvia otehotnela  

a porodila dvoch chlapcov. Ich otcom bol údajne boh vojny Mars. Keď sa kráľ Amulius o tom 

dozvedel, vrhol Reu Silviu do rieky Tiber (podľa inej legendy ju zaživa pochoval) a prikázal 

sluhovi, aby jej synov zabil, ten ich však pustil v košíku po Tiberi. Košík sa počas plavby po 

prúde rieky zachytil pri brehu, na mieste budúceho mesta Rím. Chlapcov v prvých dňoch 

kojila vlčica a potom sa ich ujal pastier Faustulus, ktorý chlapcov vychovával spolu so svojou 

manželkou. Keď bratia dospeli, dozvedeli sa o svojom vznešenom pôvode. Zabili kráľa 

Amulia, aby pomstili smrť svojej matky, a trón znovu získal ich starý otec Numitor. 
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súper 

získava 

dieťa 

 

adopciou kúpou kúpou kúpou ako dar  

prvé 

úklady 

pohodenie 

do 

priekopy, 

húštiny, na 

cestu... 

pohodenie 

na 

smetisko, 

do 

priekopy, 

hája smrti... 

hodenie do 

mora 

príkaz zabiť 

dieťa 

príkaz 

zabiť 

dieťa 

 

záchranca zvieratá zvieratá pastier opát gróf  

druhé 

úklady 

list 

s ortieľom 

smrti 

list 

s ortieľom 

smrti 

list 

s ortieľom 

smrti 

list 

s ortieľom 

smrti 

list 

s ortieľom 

smrti 

list 

s ortieľom 

smrti 

zmarené 

úklady 

výmena za 

boháčovho 

syna// 

výmena 

listu 

brahmanov

ou dcérou 

výmena 

listu 

kupcovou 

dcérou 

výmena listu 

sv. 

Michaelom 

výmena listu 

kráľovou 

dcérou 

výmena 

listu 

rytierom 

výmena za 

udavača 

naplnenie 

veštby 

svadba/ 

chudák 

boháčom 

svadba/ 

chudák 

kupcom 

svadba/ 

chudák 

boháčom 

svadba/ 

chudák 

kráľom 

svadba/ 

chudák 

kráľom 

 

 

Rozprávkový typ Tri chlpy z čertovej brady 

Zatiaľ čo v orientálnych naratívoch typu „chránenec osudu“ je sekvencia 

„posolstva do hút“ (namiesto nevinného protagonistu zomrie napriek všetkým 

úkladom iná postava, tak či onak blízka či spätá s pôvodcom týchto úkladov) 

pomerne frekventovaná, pre európske ľudové rozprávky typu „chránenec osudu“ 

je príznačná substitúcia tejto sekvencie dejovým segmentom, v ktorom hrdinu 

pošlú za démonickou, resp. inou nadprirodzenou bytosťou, a to, napríklad, po jej 

tri vlasy, chlpy či perá. 

Priblížme si sujetovú osnovu typu ATU 461 Tri chlpy z čertovej brady: 

I. Úvod – a) Proroctvo, podľa ktorého sa chlapec stane kráľovým zaťom,  

b) Márne snahy prekaziť jeho sobáš s princeznou. 

II. Hľadanie čertových chlpov – a) Hrdinu pošlú do pekla, aby priniesol tri 

chlpy z čertovej brady, alebo b) aby zistil, kto je najsilnejší – najšikovnejší 
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človek na svete. 

III. Otázky – Na ceste dostane chlapec rozličné otázky, a) prečo strom, 

okolo ktorého putuje, nekvitne, b) kedy bude prievozník, ktorý chlapca preváža 

cez rieku, oslobodený od svojich povinností, c) ako možno vyliečiť chorého 

princa (princeznú), d) prečo vyschol prameň, e) kde je stratená princezná, f) kde 

je stratený kľúč, g) ako sa môže dievča, ktorému sa pytači vyhýbajú, vydať,  

h) prečo živí umierajú. 

IV. Úspech v hľadaní – a) Chlapcovi pomôže čertova matka, b) chlapec sa 

premení na mravca a ukryje sa do sukne čertovej matky, c) čert po príchode 

k matke cíti človečinu, ale chlapca sa mu nepodarí nájsť, d) chlapec sa s pomocou 

čertovej matky dozvie odpovede na uvedené otázky: (d1) pod stromom je ukryté 

zlato alebo had, ktoré/ktorého treba odstrániť, (d2) prievozník musí odovzdať veslo 

niekomu inému a ten prevezme jeho povinnosti, (d3) princeznú možno vyliečiť 

tým, že vráti svätenú vodu, ktorú ukradla v kostole, (d4) prameň sa obnoví, keď zo 

žriedla odstránia takého či onakého živočícha alebo kameň a e) chlapec získa tri 

chlpy z čertovej brady (resp. jeho tri zlaté vlasy). 

V. Odmeny – Chlapec počas cesty domov zodpovie na uvedené otázky, za 

čo získa odmenu (zlato, drahokamy, zvieratá). 

VI. Kráľ prievozníkom – a) Závistlivý kráľ sa pokúša napodobniť 

mládencove hrdinské činy, b) Prievozník mu dá do rúk veslo a kráľ zostane 

prievozníkom. 

Ako vidíme, rozprávkový typ ATU 461 je rozšíreným rozprávaním typu 

ATU 930. Expozíciu príbehu predstavuje rozprávka o chránencovi osudu (ATU 

930). V ďalšej časti sa hrdina vydáva na cestu do neznámej ríše k nebezpečnej – 

zásvetnej či nebeskej – bytosti (okrem čerta ju môže zosobňovať, napríklad, 

personifikované Slnko menom Vratko, ded Vševed, drak, veľký vták či Sibylla) 

a prináša jej tri zlaté vlasy. 

Putovanie k inosvetskej bytosti (modifikovanej do rôznorodých 

personifikovaných podôb) prináša hrdinovi odpovede, ako vyriešiť závažné 

problémy, ktoré dlhodobo sužujú svet (v rozprávke ho symbolicky vyjadrujú 

viaceré kráľovstvá). Napríklad v slovenskej rozprávke Plavčík a Vratko, čo 

osúšajú slzy sveta ľudí trápi vyschnutá studňa, vyschnutý ovocný strom  

a (v prípade prievozníka) úmorná služba.  

Návšteva „iného sveta“, získanie zlatých vlasov, ktoré „osúšajú slzy sveta“, 
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kráľovsky pozdvihujú hrdinu a prostredníctvom neho oživotvoria celý svet. 

Uveďme selektívne niektoré európske varianty rozprávkového typu ATU 461: 

- nemecký variant Der Teufel mit den drei goldenen Federn (bratia 

Grimmovci, 1812) 

- srbský variant Usud (V. S. Karadžić, 1833) 

- slovenský variant Cesta k slunci (J. Rimavski, 1845) 

- český variant Vyslaný k slunci (J. Malý, 1845) 

- český variant Tři zlaté perá (B. Němcová, 1846) 

- český (moravský) variant O chovanci královském (B. M. Kulda, 1854) 

- ruský variant Marko bogatyj a Vasilij bezsčastnyj (A. N. Afanasjev, 1855) 

- slovenský variant Cesta k slunci a k měsíci (B. Němcová, 1857) 

- nemecký (lipský) variant Die Reisezur Sonne (J. Wenzig, 1857) 

- slovenský variant Tri perá z draka, alebo hľadanie zlého a dobrého  

(A. H. Škultéty, P. Dobšinský, 1858) – pozri aj Zlatá podkova, zlaté pero, 

zlatý vlas 

- český variant Tri zlaté vlasy Deda Vševeda (K. J. Erben, 1860). 

V slovenskej tradícii zastupuje rozprávkový typ ATU 461, resp. jeho 

látkovú konštrukciu, základný variant O chudobnom chlapcovi a o dedovi 

Vševiadovi, ktorý sa člení na ďalšie varianty17:  

A varianty18: 

I. skupina – Cesta k slnku 

II. skupina – Cesta k zámorskému drakovi (satanovi) 

Kristus so sv. Petrom jako mentor (Codex revúcky C, 57-58; Polívka III, 6–8) 

Barcélly, čo slzy osúšal (Dobšinský; Polívka III, 8–11) 

                                           
17 K tomu pozri antológiu Slovenské ľudové rozprávky 1.,2.,3. zv. (2002–2004), ktorá vyšla 

pod editorským vedením Viery Gašparíkovovej. Treba zdôrazniť, že táto folklórna 

komparatistka má značné zásluhy na porovnávacom štúdiu slovenskej ľudovej prózy 

i systematickom opise množstva textov na základe medzinárodného katalógu Aarne-

Thompsona. Gašparíková spracovala všetok materiál, ktorý opísal J. Polívka v elaboráte Súpis 

slovenských rozprávok I–V. (1923–1931), no najmä výber textov z rozsiahlej zberateľskej 

akcie, ktorú pomocou svojich univerzitných poslucháčov v rokoch 1928–1947 organizoval 

profesor F. Wollman. 
18 A varianty predstavujú základné varianty rozprávkovej látky, ktoré sú spravidla 

zaregistrované v Súpise slovenských rozprávok od J. Polívku. 
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Rozprávka o jednom chudobnom Jankovi (Polívka III, 11–18) 

Tri perá z draka (Zábavník prešovský č. 15–17) 

Tri perá z draka ako hľadanie zlého a dobrého (Škultéty - Dobšinský, 125–135) 

Plavčík a Vratko, čo osúšajú slzy sveta (Dobšinský; Polívka III, 19) 

B varianty19: 

Plavčík 

O troch perách z nochtivtáka 

Na tomto mieste sa žiada upozorniť, že označenie typu ATU 461 názvom 

Chránenec osudu, ktoré používajú vo svojich súpisoch rozprávok J. Polívka  

a V. Tille, postihuje len prvú časť príbehu (reprezentovanú typom ATU 930), 

nezachytáva všetky základné sujetové príznaky. Označenie v medzinárodnom 

katalógu (Tri chlpy z čertovej brady) zasa zodpovedá iba druhej príbehovej časti 

tohto typu, ktorá sa, navyše, vyskytuje iba v jednej verzii. Zostavovatelia 

slovenského katalógu rozprávkových typov preto pri označení typu ATU 461 

dali pri sumarizujúcej indexácii látok prednosť staršiemu, kombinovanému 

pomenovaniu, ktoré používal V. Tille: Chránenec osudu a cesta pre tri zlaté 

vlasy (k slnku).20 

Na typologickej úrovni evidujeme viacero „predobrazov“ rozprávaní 

typu ATU 461. Gašparíková pokladá druhú časť sujetu z typu ATU 461 („cestu 

k nadpozemskej bytosti“) za „sekundárny výtvor látky o ceste k Bohu, od 

ktorého má hrdina dostať odmenu alebo odpoveď na otázky“21. Látka 

o nebezpečnej výprave k Bohu, resp. do zásvetia, má veľmi starú tradíciu. 

Dosvedčiť to možno jednotlivými etapami protagonistovej cesty, napr. 

prevozom cez more do neznámeho sveta či putovaním k vládcovi onoho sveta. 

Jedným z najstarších naratívov o ceste do zásvetia je asýrsky príbeh 

o Izdubarovi (predpokladaný vznik je 3. tisícročie pred n. l.), ktorého fragmenty 

sa zachovali na asýrskych tabuľkách zo 6. stor. pred n. l.22: Izdubar ochorie 

a vyberie sa do sveta mŕtvych vyhľadať svojho praotca, aby sa vyliečil a dozvedel 

sa niečo o svojej budúcnosti. Príde k pohoriu, ktoré strážia dvaja obri-škorpióni. Ich 

                                           
19 B varianty reprezentujú paralely k základným A variantom.  
20 Pozri Gašparíkovej porovnávací komentár k rozprávkovému typu O chudobnom chlapcovi 

a o dedovi Vševiadovi (Slovenské ľudové rozprávky 1., 2002, s. 676–677). 
21 GAŠPARÍKOVÁ, V (ed.). Slovenské ľudové rozprávky 1.-3. zv., s. 676. 
22 JEREMIAS, A. Izdubar – Nimrod : Eine Altbabylonische Heldensage, s. 14–44. 
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úlohou je nikoho neprepustiť ďalej. Keďže Izdubar je poloboh, strážcovia mu cestu 

uvoľnia. Hrdina prejde temnotou na morský breh k palácu krásnej dievčiny. 

V paláci sa dozvie o nástrahách, ktoré naň číhajú na ďalšej ceste, nájde 

prievozníka, s ktorým sa preplaví do zeme blažených. Tam sa stretne so svojím 

praotcom. Jeho manželka uspí Izdubara kúzelným nápojom a prievozník ho 

dovezie k prameňu života, ktorý hrdinu uzdraví. Vráti sa k praotcovi, ktorý 

Izdubarovi prezradí tajomstvo omladzujúcej a oživujúcej byliny. 

Iné literárne spracovania rozprávkovej látke typu ATU 461 nie sú známe, 

jestvuje však viacero variantov jej ústneho podania, a to z mnohých európskych 

a ázijských krajín, ojedinele aj z latinskej Ameriky. S niektorými prvkami tejto 

látky, napr. s prastarým motívom vlasov ako symbolu, prejavu či priamo zdroja 

životnej sily sa stretávame už u Aischyla (napr. 525 pred n. l.), Apollodora (2. 

stor.), Ovídia (zomrel r. 17 n. l.) a i.23. 

Zmieniť sa hodno aj mýte o Bellerophonovi z Homérovej Iliady24. Antea, 

manželka tiryntského kráľa Proita, sa pokúša zviesť Bellerophona, ale neuspeje. 

Aby sa mu pomstila, lživo ho pred kráľom obviní, že ju chcel pripraviť o česť. 

Kráľ pošle Bellerophona s úkladným listom k svojmu tesťovi, kráľovi 

Jobatesovi, do Lykie. Jobates však nedokáže Bellerophona zabiť. Pošle ho na 

smrť k nebezpečnej Chimére. Bellerophon s pomocou veštca Polyida obludu 

zabije a na znak toho, že úlohu splnil, ju prinesie kráľovi Jobatesovi. Úklady 

o jeho život sa nenaplnia ani pri výpravách za divými Solymermi  

a Amazonkami. Bohovia mu pomôžu dokázať svoju nevinu. (Poznámka: Mýtus 

o Bellerophonovi neobsahuje úvodný motív prvej časti typu 461 o osudovom 

predurčení manželstva chudobného hrdinu so vznešeným dievčaťom, a teda ani 

motív protivníkovej snahy zbaviť sa protagonistu z tohto dôvodu.)  

V tabuľke č. 2 uvádzame motivické paralely, resp. zhody v naratívoch, 

ktoré predstavujú varianty alebo analógie typu ATU 461. 

 

 

 

 

 

                                           
23 GAŠPARÍKOVÁ, Viera (ed.). Slovenské ľudové rozprávky 1.-3. zv., s. 676 
24 Ilias, VI. spev 
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Tabuľka č. 2 – ATU 461 Tri chlpy z čertovej brady 

 

 mýtus 

o Belleropho 

novi 

Čertove tri 

zlaté vlasy 

(nem. 

tradícia)  

Ded Vševed 

(čes. tradícia) 

 

Plavčík 

a Vratko, 

čo osúšajú 

slzy sveta 

(slov. 

tradícia) 

 

Kristus so 

sv. Petrom 

jako 

mentor 

(slov. 

tradícia) 

veštba   sudičky – 

svadba 

s kráľovou 

dcérou 

 

sudička – 

svadba 

s kráľovou 

dcérou 

kmotra – 

svadba 

s kráľovou 

dcérou 

Kristus – 

svadba 

s kráľovou 

dcérou 

cesta 

k nebe-

zpečnej 

bytosti 

k oblude 

Chimére 

k čertovi k dedovi 

Vševedovi 

ku 

Vratkovi 

ku drakovi 

úspech/

odmena 

usmrtenie 

obludy 

tri zlaté vlasy, 

odpovede na 

otázky, 

bohatstvo 

tri zlaté vlasy, 

odpovede na 

otázky, 

bohatstvo 

tri zlaté 

vlasy, 

odpovede 

na otázky, 

bohatstvo 

tri zlaté perá, 

odpovede na 

otázky, 

bohatstvo 

naplne- 

nie 

veštby 

 kráľ 

prievozníkom/ 

chudák kráľom 

kráľ 

prievozníkom/ 

chudák kráľom 

chudák 

kráľom 

kráľ 

prievozní- 

kom/ 

chudák 

kráľom 

 

Zastavme sa ešte pri niektorých ďalších kľúčových motívoch 

rozprávkového typu 461. 

a) prenasledovanie nemluvňaťa 

Obdobný motív z rozprávky nájdeme aj v biblickom príbehu o kráľovi 

Herodesovi, ktorého navštívia traja mudrci z Východu a zvestujú mu správu 

o narodení nového kráľa. Herodes vydá príkaz pozabíjať všetkých 

novorodencov – chlapcov, aby odstránil svojho súpera. Osud nového Kráľa je 

však božsky predurčený. 

V prastarom indickom mýte Kršna veštec predurčí kráľovi Kansovi, že 

zomrie strašnou smrťou a nahradí ho syn jeho sesternice Dévakí, ktorý sa má 
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čoskoro narodiť ako avatar boha Višnu. Kansa dá zabiť sedem Dévakíných detí, 

bohovia však zariadia, aby ôsme dieťa, Kršna, prežilo („Nič nemôže zastaviť 

osud...“25). Kršna žije inkognito u náhradných rodičov v pastierskej chatrči, aby 

napokon naplnil svoje božské poslanie. 

b) chlapcova záchrana 

Motív má svoju analógiu v starozákonnom rozprávaní o novorodencovi 

Mojžišovi, ktorého matka pustí dolu vodou vo vysmolenom koši. Dieťaťa sa 

ujme faraónova dcéra a chlapcova sestra ponúkne faraónovej dcére za dojku 

svoju matku (skutočnú chlapcovu matku). 

Motív dojky-matky sa objavuje aj v slovenskej rozprávke od B. Němcovej 

Kristus so sv. Petrom jako mentor. Matka pustí svojho novonarodeného syna, 

v snahe zachrániť ho pred kráľovým hnevom, v loďke na vodu. Loďka pripláva 

k mlynu, kde hospodária bezdetní manželia a tí sa dieťaťa ujmú. Pravá matka 

mu inkognito robí dojku. 

c) motív nebeského znamenia 

V rozprávke Kristus so sv. Petrom jako mentor Kristus plní úlohu proroka 

i krstného otca. Keď roľníkova žena dostane pôrodné bolesti, Kristus posiela 

Petra, aby šiel pozorovať oblohu, a odďaľuje pôrod, pokiaľ sa na nebi neobjaví 

priaznivé znamenie. Kristus potom prorokuje, že z chlapca bude kráľ. Ráno sú 

obaja, Kristus i Peter, pozvaní za kmotrov (pravdepodobne tu máme do činenia 

s posttextom, ktorý nadväzuje na novozákonný príbeh o troch kráľoch 

z Východu, ktorým hviezda zvestuje narodenie Ježiša).  

Analogický motív sa vyskytuje aj v starofrancúzskom speve o cisárovi 

Konštantínovi. Astrológ s pomocou nadprirodzených síl riadi pôrod svojej ženy 

podľa znamenia na nebi. Po pôrode sa priateľovi zverí, že novorodenému synovi 

je súdené, aby sa stal kráľom. Kráľ Floriiens si rozhovor vypočuje a usiluje sa 

chlapca pripraviť o život. 

Mytologický motív „božieho dieťaťa“, ktorého osud predurčia nebeské 

bytosti, pritom presahuje motivickú paradigmu typu ATU 461. Toto dieťa má 

totiž dvojakých rodičov: 1. pozemských, a to vlastných i nevlastných (mlynár, 

drevorubač, roľník, kupec etc.), a 2. božských (vtelených do krstných rodičov – 

kmotra, sudička, Kristus etc.). Dieťa teda akoby patrilo obom svetom – 

                                           
25 In: O zlatem vejci, Brahmovi a vesmírnych světech, s. 68–69. 
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ľudskému i božskému. Jeho poslaním je vniesť do pozemskej existencie 

„božský princíp“ a tým ju zásadne zmeniť. 

d) naplnenie proroctva 

Proroctvo naznačuje, že osud, ktorý chránencovi predurčili „tí z onoho 

sveta“, sa presadí i proti vôli „tých z tohto sveta“. Paradoxne, práve odpor 

pozemského nepriateľa umožní, aby sa naplnilo to, čo je vo vyvolencovi dané 

nebesami. 

V zovšeobecňujúcom súhrne možno povedať, že invariantnou sémantémou 

obidvoch rozprávkových typov (ATU 930 Veštba a ATU 461 Tri chlpy 

z čertovej brady) je úsilie vysokopostaveného, mocensky nadradeného muža 

zabiť toho, kto sa má podľa sudby/veštby stať jeho následníkom. 

Je viacero indícií (aj keď viac-menej iba hypotetických), že obe časti typu 

ATU 461 majú značne starobylý pôvod. Podľa Gašparíkovej prvá časť 

(expozícia príbehu „chránenec osudu“) s najväčšou pravdepodobnosťou 

pochádza z homérsko-mykénskej doby, resp. z obdobia pred rokom 700 n. l. 

V helénsko-rímskej dobe (r. 300 pred n. l.–300 n. l.) niektoré jej varianty 

nadobudli legendový charakter. Pravdepodobne obe časti splynuli už 

v pokročilom byzantsko-kresťanskom období26. Máme tu teda dočinenia 

s arcinaratívom, ktorý putuje tisícročia naprieč viacerými kontinentmi (Ázia, 

Afrika, Európa) na jednej strane ako výraz, povedané Tilleho slovami, „hluboce 

tragického názoru na život: jak marné jest lidské snažení, protivit se vůli 

tajemného, věčného neznáma“27, na strane druhej ako výraz neúnavnej ľudskej 

túžby povýšiť spôsob i zmysel svojej existencie s nadsvetským požehnaním.  

 

Summary 

The result of the analysis of folk types 461 and 930 (‘protected by fate’) is identification 

of their thematic-motivic intersections in the comparative framework of European and Asian 

literary tradition. At the same time, these intersections are valid inter-culturally. The research 

shows that an invariant semanteme of all studied myths, folk tales and legends is an 

unsuccessful attempt of a man of high social standing and power to kill his successor chosen 

by fate. The discussed ancient story motif also contains the famous Biblical motifs, such as 

the persecution of a child, heavenly omens and the fulfilment of prophecy. 

                                           
26 GAŠPARÍKOVÁ, V. (ed.). Slovenské ľudové rozprávky 1.-3. zv., s. 676. 
27 TILLE, V. Chráněnec osudu, s. 396. 
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Princíp expedície jako osnovný tematický algoritmus 
v slovesnom umení 
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The Principle of Expedition as a Basic Thematic Algorithm within Verbal Art 

Abstract: Under the term expedition we can imagine a quest with a certain aim or mission. 

The member of the expedition usually leaves his home, sets out on a journey into an unknown 

world to look for something or someone and in the end he returns home. The aim of the 

article is (at the methodological platform of the Nitra interpretation schol) seize thematic 

algorithm of expedition in verbal work of art (fictional universe) and point out its validity in 

the actual (secular) world. 
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Ako predznačuje názov článku, v príspevku sa zameriame na leitmotív cesty - 

expedície vo vybraných arcinaratívoch, literárnych a filmových dielach. 

Pokúsime sa poukázať na princíp expedície ako na opakujúci sa príbehový 

vzorec, osnovný tematický algoritmus v slovesnom umení.1 Je však možné takto 

široko postavenú tému obsiahnuť v niekoľkostranovom texte? Príspevok má 

zatiaľ podobu vstupnej sondy do skúmanej problematiky. Prvú časť textu 

predstavuje pokus o zorientovanie sa vo východiskových pramenných 

materiáloch, v ktorých sa stretávame s motívom cesty. Druhá časť textu sa 

vymedzuje na model objaviteľskej expedície a konštanty, ktoré, zdá sa, sú pre 

tento typ algoritmu určujúce. 

Vykročenie na cestu 

Motív cesty je súčasťou najstarších naratívov, v ktorých ľudia formulovali 

svoje kozmologické, antropologické a ontologické predstavy. Ako príklad 

                                           
1 Text vznikol v rámci projektu VEGA 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy v slovesnom 

umení (sintersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). 
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môžeme uviesť mýty o solárnych božstvách (napr. o staroegyptskom bohovi Re)2, 

o božstvách zeme a podsvetia (napr. polynézsky príbeh o Hine nui te po - Veľkej 

matky podsvetia)3, príbehy vysvetľujúce cyklus striedania ročných období (napr. 

indický príbeh o slnku, mesiaci a hviezdach)4, podobenstvo o vyhnaní Adama 

a Evy z raja na Zem5, a pod. Pohyb, presúvanie sa odniekiaľ niekam patria 

k základnej skúsenostnej výbave každého človeka (takýmto presunom začína jeho 

samostatná existencia mimo tela matky). Podľa filozofa Karla R. Poppera sa všetko 

živé vyznačuje aktívnosťou, ambíciou napredovať, snahou zlepšiť (alebo 

nezhoršiť) svoju situáciu.6 Je teda pochopiteľné, že motív cesty má v umeleckých 

dielach široké zastúpenie a narážame naň takpovediac na každom kroku.  

Značná časť príbehov, v ktorých sa protagonista podujíma na cestu, 

reflektuje cyklus ženskej či mužskej iniciácie alebo predstavy o smrti, čo sú 

podľa Vladimíra J. Proppa7 najstaršie základy rozprávok. Obraz cesty 

v slovesných dielach môže obsahovať reminiscencie na konkrétne obrady  

a rituály reálne praktizované v pôvodných spoločenstvách. Ide najmä o stopy 

obradov zasvätenia8 a rôznych foriem prechodových rituálov9  

                                           
2 Re – slnečný boh, jedno z najvýznamnejších božstiev uznávaných v starovekom Egypte, bol 

stotožňovaný so slnkom. Zdanlivý pohyb slnka po oblohe si Egypťania premietli do obrazu 

plavby Re v nebeskej bárke. Viac pozri Zamarovský, 2001. 
3 Príbeh o Hine nui te po je súčasťou príbehu Synovia neba a zeme (pozri Rozprávky 

z Nefritových hôr, 1973, s. 7–15). Hine nui te po (pôvodným menom Hine titama – Žena 

ranných zôr) sa ako prvá rozhodla vstúpiť do útrob Zeme a zostať tam naveky. Otvorila tak 

„cestu smrti“, po ktorej kráčajú všetci ľudia, keď nadíde ich čas. (Rozprávky z nefritových 

hôr, 1973, s. 13)  
4 Príbeh „Čtrnáctá pohádka o slunci, měsíci a hvězdách“ predstavuje personifikované Slnko 

a Mesiac spočívajúce v súrodeneckom vzťahu. Putujúci synovia Slnka prinášajú ľuďom 

horúčavy, a dcéry Mesiaca (označené ako hviezdy) trápia ľudí chladom. Pozri Druhý strom 

pohádek z celého světa, 1959, s. 322.  
5 Pozri Knihu Genezis – Knihu pôvodu – knihu Mojžišovu (1.–3. kapitolu). 
6 Pozri POPPER, K. R. Hľadanie lepšieho sveta, s. 7–9. 
7 PROPP, V. J. Morfologie pohádky a jiné studie, s. 168–169 
8 Dtto, s. 156–159. 
9 Problematikou odkrývania archetypu prechodového rituálu vo filmovom diele Into the Wild 

(Penn, 2007) sa zaoberá Eva Pariláková (2015). Autorka prostredníctvom archetypálno-

antropologickej analýzy filmu dosvedčuje „situovanosť hlavného hrdinu v rudimentárnom 

životnom vzorci tzv. prechodového rituálu“ (PARILÁKOVÁ, Eva. Hľadanie strateného 

algoritmu v civilizačnej ruptúre. In: Art Communication & Popculture. Časopis pre umeleckú 
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Pre potreby nášho článku zúžime okruh textov sprostredkúvajúcich 

ponímanie ľudského života ako cesty, pohybu, presunu či prechodu na tie, 

v ktorých rezonuje princíp expedície.  

Expedíciu možno vnímať ako výpravu s určitým zameraním či poslaním. 

Bez ohľadu na to, aký je cieľ expedície a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, 

výprava prebieha v troch fázach: 1. opustenie domova, 2. pobyt v neznámom 

prostredí, 3. návrat domov. Protagonista opúšťa svoj domov, vydáva sa na cestu 

do neznámeho sveta, čosi alebo kohosi v ňom hľadá, a keď nájde, spozná alebo 

získa to/toho, čo/koho hľadal, vráti sa opäť domov. Čo iné okrem všeobecnej 

sujetovej schémy majú spoločné príbehy – expedície? Nedostatočná šírka 

preskúmaného materiálu nám nedovoľuje vyvodiť typológiu naratívov 

založených na princípe výpravy. Predsa sa však pokúsime vytvoriť náčrt 

zoskupení príbehov podľa ich základných charakteristických čŕt.  

Spoločným menovateľom prvej skupiny naratívov s leitmotívom expedície 

je túžba hlavných postáv získať územie (majetok) / moc / renomé. Možno 

povedať, že ide o typ dobyvateľskej, koristníckej alebo vojenskej výpravy, texty 

tematizujúce bojové / pirátske ťaženia, okupáciu, prenasledovanie nepriateľov. 

Ku všeobecne známym dielam predstavujúcim tento model expedície patria 

starogrécke eposy Iliada (Ílias) a Odysea (Odysseia), ku menej známym 

prislúchajú napr. polynézske rozprávky. Ilustračne najvhodnejšia z nich je 

rozprávka Ako Kae ukradol náčelníkovu veľrybu, preto si ju priblížime. Príbeh 

je včlenený do súboru mýtov zozbieraných na Novom Zélande10 a jeho hlavní 

protagonisti sú rodovo / kmeňovo previazaní s postavami iných príbehov. Na 

expedíciu sa vydávajú ženy zo Zakázaného ostrova. Vyslal ich náčelník Tinirau, 

aby mu priviedli Kaeho, žreca11 kmeňa Ati Hapai žijúceho na inom ostrove. Kae 

totiž náčelníka oklamal, nevrátil mu skrotenú veľrybu a zahubil ju. Stimulom 

pre vykonanie náročnej plavby žien je tu náčelníkova túžba po krvavej pomste, 

ktorá je po návrate domov naplnená.  

                                                                                                                                    
komunikáciu a popkultúru. Október, 2015, roč. 1, č. 2, s. 51) tak, ako ho charakterizovali 

francúzsky etnológ Arnold van Gennep a anglický antropológ Victor Turner (rites de passage). 

Pozri BETTELHEIM, B. Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době, s. 36. 
10 Mýty v pôvodnej podobe bez európskych vplyvov zozbieral anglický misionár Richard 

Taylor v roku 1855. Viac pozri Krupa, 1973, s. 165.  
11 Žrec je pohanský kňaz a veštec vykonávajúci obety bohom. 
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Pre ďalšiu skupinu príbehov – expedícií je príznačné, že protagonista 

podniká cestu s úmyslom výhodného predaja / kúpy / výmeny / dohody - teda 

obchodu. Ako sa zdá, v takýchto prípadoch funguje pravidlo odmenenia za 

čestnosť (v podobe nadobudnutia čarovného predmetu) a potrestania za 

chamtivosť. Obchodnú expedíciu zastupuje írska rozprávka Fľaškový vrch. 

Hlavná postava Sam, chudobný gazda, je nútený predať jedinú kravu. Vedie ju 

do najbližšieho mesta, kde sa koná jarmok. Kráčajú spolu nocou, prebrodia 

rieku, minú spustnutý zámok a pri východe slnka, keď vystúpia na vrch, stretnú 

podivne vyzerajúceho starca. Starec chce kravu kúpiť. Sam sa napokon nechá 

presvedčiť a za kravu získa prázdnu fľašu. Zdanlivo bezcenný predmet však po 

gazdovom návrate domov vyjaví svoju čarovnú silu. Zázračná fľaša 

zabezpečujúca blahobyt Samovej rodine sa po čase dostane do rúk pána, od 

ktorého má gazda prenajaté pole. Sam sa opäť dostáva do situácie, v ktorej ho 

bieda donúti vydať sa na cestu do mesta predať poslednú kravu. Nešťastník nad 

ránom znovu stretne starca, dostane od neho prázdnu fľašu. Podobne ako 

v prvom prípade, aj druhá fľaša je čarovná. Tentokrát z nej však po vyslovení 

rovnakej formulky nevyjdú trpaslíci pripravujúci rozmanité jedlá. Vyskočia 

odtiaľ dvaja chlapi, ktorí bijú všetkých naokolo. Prostredníctvom tohto daru 

Sam získa naspäť prvú fľašu a tí, ktorí v príbehu konali nečestne, sú potrestaní. 

Iný typ naratívov predstavuje záchranárska / osloboditeľská expedícia. 

Protagonisti odchádzajú na cestu za účelom vyliečenia / vyslobodenia ďalších 

postáv. Expedícia veľmi často súvisí s iniciačným procesom hrdinu a býva 

zavŕšená sobášom buď so zachránenou alebo inou postavou príbehu. Takýto 

leitmotív môžeme identifikovať v rumunskej rozprávke Slava, dcéra zeme. 

Hrdinku rozsiahleho a košatého príbehu spoznávame od jej vzniku (otec, ktorý 

márne túžil po dieťati, vymodeloval z hliny figúrku malého dievčatka). 

Dievčatko vyrástlo, bolo „krásne a múdre“, žilo s rodičmi pokojne do chvíle, 

keď sa doň zamiloval cár. Slava mu city neopätovala a cár sa rozhodol, že ju 

napriek tomu získa. Dievča však predvídalo cárove úklady a včas proti nim 

zasiahlo. Napokon jej neostávalo nič iné, iba nechať cára s palácom prepadnúť sa 

pod zem. Od tohto momentu začína Slava svoju dobrodružnú cestu, na ktorej sa jej 

podarí vykonať niekoľko zázračných skutkov, odkliať hrad a nájsť svojho rytiera. 

Popri naratívoch typu záchranárskej / osloboditeľskej expedície môžeme 

pozorovať príbehy, v ktorých je hlavnou pohnútkou konania postáv pud 
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sebazáchovy. Protagonisti sa podujmú na únik / útek, pretože im hrozí zánik / 

väznenie. Na úniku / vo vyhnanstve sa okrem ľudských postáv často nachádzajú 

zvieracie alebo do zvieracej podoby zakliate postavy. Jednou z nich je hrdinka 

vietnamskej rozprávky Dievčina – opica, ktorej príbeh si priblížime. Čarodejník 

zabil dievča a rozsekal ho na kúsky. „Dobrí duchovia“ ho oživili, ale stala sa 

z neho opica. Dievčaťu prisľúbila pomoc čarodejnica, pokiaľ u nej bude rok 

slúžiť. Čarodejnica však opičku týra, preto sa rozhodne ujsť. V lese dievčina – 

opica počúva rady dobrých duchov, prediera sa húštinami, nasleduje večernicu, 

až vysilená a vysmädnutá dôjde ku studni. Tu sa stretne s čarodejnicou, ktorá ju 

chce opäť zajať. Dobrí duchovia tentokrát zasiahnu, čarodejnicu premenia na 

supa a dievčaťu vrátia ľudskú podobu.  

Náčrt kategorizácie typov príbehov s leitmotívom expedície by sme istotne 

mohli rozšíriť a jednotlivé skupiny preskúmať dôkladnejšie, avšak v tejto chvíli 

čitateľovi ponúkame iba jeho stručný prehľad v sumarizačnej tabuľke.  
 

charakteristika cieľ expedície 

 

leitmotív príklady 

dobyvateľská/ 

koristnícka/  

vojenská expedícia 

 

získať nové 

územie/moc, pomstiť 

sa 

 

motívy bojového 

ťaženia, okupácie, 

prenasledovania 

nepriateľa  

Iliada a Odysea 

(Homér), Ako Kae 

ukradol náčelníkovu 

veľrybu (polynézska 

rozprávka), Ako 

Whakatau porazil 

kmeň Ati Hapai 

(polynézska 

rozprávka), atď. 

obchodná expedícia 

 

urobiť výhodný 

obchod, uzavrieť 

dohodu 

 

motívy cestovania 

za účelom 

vykonania predaja/ 

kúpy / výmeny  

Fľaškový vrch (írska 

rozprávka), Zázračný 

cap (vietnamská 

rozprávka), Dievča s 

trnkovou palicou 

(švédska rozprávka), 

Ropucha a dážď, atď. 

 

záchranárska/ 

osloboditeľská 

expedícia 

 

vyslobodiť niekoho, 

pomôcť niekomu 

 

motívy putovania 

za zrušením 

kliatby,  

za záchranou 

Rámájana (Válmíki), 

Slava, dcéra zeme 

(rumunská rozprávka), 

Divoké labute  
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unesených/ chorých 

postáv  

 

(H. Ch. Andersen), 

O dievčati, ktoré si 

vyšlo pred úsvitom na 

lúku (škótska 

rozprávka), Čierny 

vták (čukotská 

rozprávka), Zázračná 

perla (vietnamská 

rozprávka), Starček 

a jeho tri dcéry 

(nemecká rozprávka), 

Štyridsať bratov a ich 

sestrička (bulharská 

rozprávka), atď. 

úniková expedícia 

 

zachrániť seba 

 

motívy útekov z 

väzenia, únikov od 

väzniteľov, motívy 

vyhnancov  

  

Exodus (Druhá kniha 

Mojžišova), Dievčina 

– opica (vietnamská 

rozprávka), atď. 

Putovanie za hviezdou 

V tejto časti textu sa zameriame na ďalší variant príbehov s leitmotívom 

expedície – objaviteľskú výpravu. Typ naratívu sme nezačlenili do 

predchádzajúceho prehľadu, pretože sa mu chceme venovať detailnejšie.  

Skupina príbehov – objaviteľských výprav najväčšmi korešponduje 

s etymologickým výkladom slova expedícia (slovo má latinský pôvod 

a v doslovnom preklade znamená „odstrániť putá na nohách“).12 Ako 

charakteristický rys (v niektorých prípadoch aj cieľ) objaviteľskej expedície môžeme 

označiť motív hľadania / hľadačstva. Otázka čo sa hľadá, teda zameranie 

objaviteľskej výpravy je pre nás smerodajná pre podrobnejšie členenie tohto typu 

naratívu. 

Motívom hľadania skrytého sa vyznačujú príbehy dobrodružných výprav 

za pokladmi, špionážne a detektívne výpravy. Jednu z takýchto expedícií 

                                           
12 Označenie expedícia pochádza z lat. expeditio od expedire (uvoľniť, vyviaznuť) doslova 

„zbaviť pút na nohách“. Slovo je zložené z predpony „ex“ a kmeň obsahuje „pedis“ (puto na 

nohe). (REJZEK, J. Český etymologický slovník, s. 163). Putá na nohách sú atribútmi otrokov 

a väzňov, metaforicky však vyjadrujú akékoľvek obmedzenie, znemožnenie či neschopnosť 

pohybu, napredovania, pripútanosť k zemi, neslobodu.  
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inicioval Jim Hawkins, hlavná postava diela škótskeho spisovateľa Roberta 

Louisa Stevensona Ostrov pokladov (1883). Mladík našiel mapu s označením 

miesta, kde bol ukrytý poklad. Rozhodol sa podniknúť riskantnú plavbu na 

neznámy ostrov a poklad nájsť. Čakala ho nebezpečná cesta, ktorá napokon 

skončila úspešne – všetko skryté bolo odhalené. 

Motív hľadania strateného dominuje tam, kde protagonista prichádza 

o niečo, čo mu je vzácne a vydáva sa na cestu, aby to získal späť. Ako príklad 

výpravy s motívom hľadania strateného nám poslúži vietnamská rozprávka 

Skala, palma a liana. Hlavní protagonisti – dvaja bratia prídu o rodičov a vydajú 

sa na cestu, „aby našli niekoho, kto by zušľachtil ich srdce a um.“ (Z rozprávky 

do rozprávky, 1988, s. 41) Prichýlil ich k sebe „múdry muž“, ktorý mal jedinú 

dcéru a vychovával ich spoločne. Obaja bratia sa do dievčaťa po čase 

zamilovali, avšak oženil sa s ňou starší Tan. Mladší Lang sa tešil z bratovho 

šťastia, no nedokázal s mladomanželmi naďalej prebývať v jednom dome. 

Nenápadne sa vytratil, odišiel do pustatiny a keď vysilený prišiel ku brehu rieky, 

zomrel a premenil sa na skalu. Tan sa nedokázal tešiť zo svojho šťastia. 

Rozhodol sa, že strateného Langa musí nájsť. Prišiel až k brehu rieky, na ktorom 

ležala veľká biela skala. Zdalo sa mu, že zo skaly uvidí svojho brata. Len čo na 

ňu vyliezol, zomrel a premenil sa na palmu. Podobný osud postihol aj Tanovu 

ženu (v rozprávke nemá meno). Hľadala svojho muža mnoho dní a nocí, až na 

konci strastiplnej cesty uvidela na brehu rieky skalu a na jej vrchole palmu. 

Podobne ako Tan aj ona vyliezla hore. Keď vyčerpaná objala kmeň palmy, 

zomrela a premenila sa na lianu.   

Motívy hľadania nového sú obsiahnuté v príbehoch, v ktorých sa hrdina 

odhodláva vstúpiť na neznáme územie. Môžeme k nim pričleniť všetky výskumné, 

turistické, archeologické a cestovateľské expedície. Konanie postáv ovplyvňuje 

túžba spoznať nespoznané. K menej známym príbehom z tohto okruhu patrí 

rozprávka Cesta, ktorá neviedla nikam. Objavil ju Martino Zanovitíno, hlavný 

protagonista príbehu. Chodník za dedinou sa totiž rozvetvoval na tri smery – do 

mesta, k moru a ako sa všetci dedinčania nazdávali, nikam. Martino sa napriek 

odhováraniam rozhodol preskúmať, či cesta naozaj nikam nevedie. Kráčal po nej 

dlho a keď sa mu zdalo, že cesta končí v lese, objavil sa pred ním pes, ktorý ho 

doviedol k zámku. Martino dostal odmenu za to, že neuveril rečiam a vykročil na 

cestu, hoci nevedel, či ho niekam dovedie.  
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Príbuzný motív hľadania nezodpovedaného má najširšie uplatnenie 

v príbehoch súvisiacich s duševným rozvojom postavy, so sebaspoznávaním, 

s hľadaním podstaty či naplnenia svojho tubytia alebo s nadväzovaním 

komunikácie so zosnulými. Motív sa často vyskytuje v príbehoch pútnických  

a horolezeckých expedícií. V polynézskej rozprávke Ako Maui našiel svojich 

rodičov hlavného protagonistu trápila otázka, kto sú jeho rodičia. Matka ho totiž 

zanechala hneď po narodení na brehu mora. Keď Maui vyrástol, vybral sa ju 

hľadať. Len čo ju našiel, opäť sa stratila. Maui sa znovu vydal na cestu (do 

iného sveta), aby zistil, kto sú jeho skutoční rodičia.  

Jediný záver, ktorý môžeme v tejto chvíli vyvodiť, je zistenie, že motív 

hľadania / hľadačstva sa (hoci v rôznych podobách) vyjavuje ako akási 

konštanta typu naratívu objaviteľskej expedície. Sumarizačný prehľad ponúka 

nasledujúca tabuľka. 

Objaviteľská expedícia 

motív cieľ príklady 

hľadanie skrytého nájsť poklad/zlato, 

odkryť/vyzvedieť tajomstvo 

Ostrov pokladov  

(R. L. Stevenson), epizóda 

z Pipi Dlhá pančucha  

(A. Lindgrenová), Traja 

pátrači, atď. 

hľadanie strateného znovuzískať stratené 

(partnera, dieťa, príbuzných, 

schopnosti, pamäť, 

postavenie, majetok) 

Skala, palma a liana 

(vietnamská rozprávka), 

Severnejšie ako na severe, 

južnejšie ako na juhu 

(švédska rozprávka), 

Štyridsať bratov a ich 

sestrička (bulharská 

rozprávka), atď. 

hľadanie nového spoznať nepoznané Cesta, ktorá neviedla nikam; 

Cesta do stredu Zeme  

(J. Verne), Alica v krajine 

zázrakov (L. Carroll), 

Gulliverove cesty (J. Swift), 

atď. 

hľadanie nezodpovedaného spoznať seba samého, 

pochopiť podstatu/zmysel 

„tubytia“ 

Čajka Jonathan Livingston 

(R. Bach), Ako Maui našiel 

svojich rodičov (polynézska 

rozprávka), atď. 
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V nasledujúcej časti našej sondy sa zmienime o ďalších spoločných 

znakoch slovesných diel s osnovným tematickým algoritmom expedície. Zdá sa, 

že okrem motívu hľadania / hľadačstva je pre objaviteľskú expedíciu príznačný 

aj motív hviezdy. Pokúsime sa pripomenúť ho prostredníctvom týchto textov: 

Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry), E. T. - Mimozemšťan (Steven 

Spielberg), O zlatej ovečke (talianska rozprávka), Ropucha (Hans Christian 

Andersen), Smrek (Hans Christian Andersen), Snehuliak (Hans Christian 

Andersen), podobenstvo o jaskyni (Platón), Ježko v hmle (Jurij Borisovič 

Norštejn), novozákonný príbeh o mudrcoch z východu (Evanjelium podľa 

Matúša). S motívom hviezdy sa tu stretávame buď priamo (o hviezdach sa 

v texte explicitne hovorí ako o hviezdach) alebo nepriamo (reč je o diamante, 

krištáli, svetle a pod.). Malý princ podobne ako E.T. mimozemšťan pochádzajú 

z hviezd; kráľovná víl, hlavná postava rozprávky O zlatej ovečke, žije 

v nadpozemsky krásnom krištáľovom svete; ropucha z rovnomennej rozprávky má 

v hlave diamant; cínový vojačik sa zamiloval do papierovej baletky s kovovou 

hviezdou; hviezda bola jedinou ozdobou, ktorá zostala na smreku – bývalom 

vianočnom stromčeku až do jeho posledného dňa; hlavného protagonistu 

z rozprávky Snehuliak nesmierne priťahovalo svetlo vychádzajúce z kachieľ;  

v podobenstve o jaskyni bolo svetlo zdrojom poznania; v Norštejnovom filme 

ježko cestou k medveďovi, s ktorým obvykle počíta hviezdy, vkročí do bielej hmly, 

neskôr sa unášaný riekou díva na nočnú oblohu. V príbehu o mudrcoch z východu 

zohráva významnú úlohu betlehemská hviezda. 

V prvých troch textoch hviezda predstavuje východisko cesty. Postavy 

prichádzajú na Zem (alebo do sveta ľudí)13 s vedomím svojho pôvodu, 

uvedomujú si, že ich Domov je Inde. Bytosti pochádzajúce z hviezdy obvykle 

prichádzajú zhora, z neba (sémanticky akoby vyššej, lepšej, dokonalejšej 

sféry).14 Expedícia pre ne predstavuje exkurz do iného sveta, v ktorom sú nutne 

cudzincami. Na mimozemský / mimosvetský pôvod protagonistov poukazuje aj 

ich zjav (zlaté vlasy, šaty, hviezda na čele alebo iné prejavy vyžarovania svetla).  

 

                                           
13 Prostredie, v ktorom žije kráľovná víl, je situované do pozemského sveta. Nachádza sa však 

v útrobách vrchu a riadi sa odlišnými zákonitosťami.  
14 K tomuto typu postáv by sme mohli pričleniť aj postavy poslov, anjelov či iných 

nadprirodzených/božských bytostí. 
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Protagonisti ďalších siedmych príbehov sa narodili v našom ľudskom 

svete, čomu zodpovedá aj ich zjav. Predsa však isté znaky napovedajú, že aj oni 

majú hviezdny / božský pôvod. Znaky výnimočnosti týchto postáv ostávajú 

skryté (ropucha má diamant ukrytý v hlave; pri ostatných postavách sa božský 

pôvod prejavuje ako túžba svietiť / priblížiť sa svetlu / ísť za svetlom). 

Príťažlivosť svetla ale aj pocit cudzoty / bezdomovectva hrdinov nabáda k ceste 

(ich cesta je obvykle stúpaním zdola nahor; od nízkeho k vysokému). Hviezda tu 

funguje ako navigácia, orientačný bod udávajúci smer pohybu.15  

Vnímanie hviezdy ako orientačného bodu na ceste pravdepodobne pramení 

z náboženských predstáv o Bohu / božstvách (dozvuky čoho možno vnímať 

napr. vo fenoméne veštenia), ale aj z praktických skúseností (námorníci, pútnici, 

ľudia stratení v horách sa vedeli zorientovať v priestore aj čase práve podľa 

rozmiestnenia hviezd).16 Z putovania za hviezdou / svetlom / poznaním v nami 

zvolených príbehoch je možné odčítať dve tendencie, ktoré sú zároveň 

existenciálnymi stratégiami protagonistov.  

Prvá tendencia spočíva v odhodlaní byť na ceste aktívny. Protagonista sa 

vystavuje nebezpečenstvu, čelí prekážkam, napreduje (túto stratégiu predstavujú 

napr. mudrci nasledujúci betlehemskú hviezdu). Druhá tendencia kotví v odvahe 

byť na ceste pasívny. Hrdina sa necháva viesť, čelí tomu, čomu je vystavený, 

prekážky na ceste trpne a odovzdane prijíma (zosobňuje ju napr. postava 

cínového vojačika).17  

V závere textu čitateľ obvykle očakáva istú rekapituláciu, zhutnenie 

výsledkov autorovho snaženia. Naša sonda však predstavuje vstup do skúmanej 

problematiky, preto ponúkame iba niekoľko sumarizačných (a vysvetľujúcich) 

poznámok. Zamerali sme sa na leitmotív cesty - expedície vo vybraných 

                                           
15 Podobnú funkciu plní motív hviezdy aj v iných typoch príbehov založených na princípe 

expedície.  
16 Starovekí Egypťania verili, že ľudská bytosť sa po smrti pretransformuje na „ach“ (svetlo, 

žiaru, jas), resp. meniaceho sa žiariaceho ducha, ktorý môže byť iným prospešný. (JANÁK, J. 

Stát se po smrti hvězdou. Pojem ach ve staroegyptském náboženství. In: Svět živých a svět 

mrtvých, s. 82–83). Pojmom „ach“ označovali blaženého zomrelého, ktorý prebýva na nebi 

a objavuje sa ako hviezda. (Dtto, s. 89)  
17 Konanie postavy ježka v Norštejnovom filme naznačuje obe tieto tendencie. Ježko uvidel 

v hmle bieleho koňa a rozhodol sa nasledovať ho – odhodlal sa k aktivite. Po páde do rieky však 

po chvíli prestal plávať, nechal sa unášať prúdom a odovzdane sa díval na hviezdnu oblohu. 
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arcinaratívoch, literárnych a filmových dielach. Pri výbere materiálovej bázy 

sme nepostupovali systematicky (v tom zmysle, že by sme si vytýčili areál 

bádania – napr. slovenské ľudové rozprávky, prípadne spoločný žánrový / 

štýlový základ diel). V nadväznosti na koncepciu tzv. Nitrianskej interpretačnej 

školy (Miko, Plesník) sme zvolili stratégiu od známeho k neznámemu, od 

blízkeho k vzdialenému a prácu s dielami, s ktorými máme recepčnú skúsenosť. 

Intersemiotická previazanosť zvolených rôznorodých textov pre nás spočíva 

v čomsi podstatnom - v osnovnom tematickom algoritme, ktorý sme sa pokúsili 

poodkryť. Hoci stále stojíme iba na začiatku tejto „expedície“, zdá sa, že jej 

súčasťou je motív hľadania a motív hviezdy. Náš text teda možno označiť ako 

prvý krok na ceste (v pôvodnom význame tohto slova)18.  

 

Summary 

The text represents a motif of expedition as a repetitive story formula within selected verbal 

works of art. The opening part focuses on the categorizing of stories in accordance with the aim of 

expedition (conquer, prey, escape, save, search, learn, discover, etc.). The next part focuses on the 

type of discovery expedition and covered motifs within it (the motif of star). 
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Životné stratégie a hodnotové orientácie v textoch 

východného nábožensko-filozofického myslenia  

(K problematike osnovných tematických algoritmov)1 
 

Peter Zlatoš 

Life Strategies and Value Orientations in the Texts of Eastern Religious-

Philosophical Thought (On the Thematic Algorithms) 
 

Abstract: In this paper we concerned with basic thematic algorithms in Ten Ox Herding 

Pictures by Guo'an Shiyuan. This collection of short poems and accompanying illustrations 

represents the path of spiritual development, the acquisition of perfect knowledge and 

developing one's own essence. Each version of the cycle differs in number of illustrations. We 

focus on the analysis of key images of each version: Herding the Ox, The Ox and the Man 

Both Gone Out of Sight and Entering the World. 

 

Key words: spiritual development, essential nature, enlightenment, emptiness, compassion. 

 

Contact: University of Constantine the Philosopher in Nitra, Faculty of Arts, Institute of 

Literary and Artistic Communication, e-mail: pzlatos@ukf.sk 

 

V našom príspevku sa zameriavame na analýzu príznakových životných stratégií  

a hodnotových orientácií vo vybraných dielach východného nábožensko-

filozofického myslenia. Zvolenou problematikou sa zaoberáme v rámci analýzy 

osnovných tematických algoritmov. Spojením osnovné tematické algoritmy 

označujeme prapôvodné, archetypálne, ustanovujúce alebo všeobecne platné 

zákonitosti fikčného univerza, ktoré sa uplatňujú v slovesne či inak zobrazenom 

životnom svete. Uvedená definícia zohľadňuje gramatiku alebo syntagmu, 

prostredníctvom ktorej je tento svet rozprávačom sprostredkovaný. Z hľadiska 

literárnej teórie ide teda o analýzu naratívneho sveta v texte alebo modelu sveta 

v texte. 

Problematika životných stratégií a hodnotových orientácií predstavuje 

zakladajúce jadro rozmanitých myšlienkovch škôl a prúdov východného 

                                           
1 Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA č. 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy 

v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi).  
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nábožensko-filozofického uvažovania. V rámci uvedeného tematického 

vymedzenia sa výberovo sústredíme na jednu z podôb spomínaného algoritmu: 

zobrazenie cesty duchovného rozvoja alebo nadobudnutia dokonalého poznania 

a rozvinutia vlastnej prirodzenosti, ako je stvárnená v jednom z diel čchanového 

buddhizmu2, ktorý je známy pod označením Desať obrazov hľadania kravy.3 

Keďze dielo, ktorému sa venujeme, patrí do odlišného civilizačno-kultúrneho 

okruhu, skôr ako pristúpime k jeho analýze, priblížme si v zúženej výkladovej 

optike vybrané ťažiskové miesta buddhistickej náuky.  

V tradícii buddhistického uvažovania sa nadobudnutie duchovnej dokonalosti 

označuje sanskrtským termínom bodhi. Jeho významotvorný koreň sa odvodzuje 

od slovesa prebudiť a označuje skúsenosť dokonalého poznania, uvedomenia si 

skutočnej, pravej povahy reality alebo vhľad do pravej prirodzenosti.4 Jadrom 

Buddhovo učenia je porozumenie ľudskému životu a utrpeniu, ktoré tvorí jeho 

podstatu. Buddha súčasne predkladá liek na utrpenie. Ide o pravidlá a praktické 

postupy, prostredníctvom ktorých je možné utrpenie odstrániť. Buddhovo učenie 

pozostáva z tzv. štyroch vznešených (ušľachtilých) právd:  

1/ podstatou života je utrpenie,  

2/ príčinou utrpenia je túžba (žiadostivosť),  

3/ prostriedkom na odstránenie utrpenia je správne (pravdivé) myslenie,  

4/ cestu k odstráneniu utrpenia predstavuje stredná alebo ušľachtilá 

osemdielna cesta. 

Klasická buddhistická teória rozoznáva tridsaťsedem techník, ktoré vedú 

k dosiahnutiu osvietenia. Označujú sa termínom bodhipakkhiyadhamma, ktorý sa 

                                           
2 Čchan predstavuje jednu z hlavných škôl čínskeho buddhizmu. Školu založil približne 

v roku 520 indický mních Bódhidharma. Termín čchan je čínskou transkripciou sanskrtského 

slova dhjána a označuje meditačné pohrúženie, či jednoducho meditáciu (k tomu pozri 

MILTNER, V. Malá encyklopedie buddhismu; CONZE, E. Stručné dějiny buddhismu; 

IRONS, A. E. Encyclopedia Of Buddhism; BUSWELL, E. R. Jr. - LOPEZ, S. D. (eds.). The 

Princeton Dictionary of Buddhism). 
3 Preklad názvu cyklu nie je jednotný. V nám známych slovenských a českých prekladoch sa 

stretneme s jeho nasledovnými variantmi: Desať obrazov krotenia hoväda, Deset obrazů 

krocení buvola, Deset obrázků buvola, Shánění krávy aneb deset obrazů hledajícího ducha.  
4 V západnej kultúre sa tento termín prekladá ako osvietenie. Termín sa začal používať na 

označenie cieľa buddhistickej praxe s objavením buddhistického učenia na Západe koncom 

19. storočia. 
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prekladá ako veci (nutné) k prebudeniu. Tie sú rozdelené do siedmych skupín: 1/ 

bdelá pozornosť, 2/ správne úsilie, 3/ psychická sila, 4/ duchovné schopnosti, 5/ 

duševné sily, 6/ faktory osvietenia a 7/ ušľachtilá osemdielna cesta.  

V dôsledku zložitého kultúrno-historického vývoja vznikli v buddhistickom 

myslení rôznorodé techniky a postupy nadobudnutia duchovnej dokonalosti. 

Cyklus Desať obrazov hľadania kravy predstavuje jeden z nich.5 Cesta 

duchovného rozvoja je v uvedenom cykle sprostredkovaná súborom desiatich 

ilustrácií sprevádzaných chválospevmi (piesňami) a komentármi, ktoré 

reprezentujú jej jednotlivé etapy alebo úrovne.  

 

 

(Ilustrácie: Tomikichiro Tokuriki) 

V čchanovej buddhistickej tradícii je séria spomínaných obrazov určená 

k ilustrácii jednotlivých stupňov mahájánovej buddhistickej praxe vedúcej 

k dosiahnutiu osvietenia alebo dokonalej múdrosti. Poradie jednotlivých 

obrazov je nasledovné:  

                                           
5 Obraz cesty duchovného rozvoja sa v textoch viacerých škôl a prúdov východného myslenia 

zobrazuje prostredníctvom motívu hľadania zvieraťa. V dochovaných textoch sa najčastejšie 

spomína krava (resp. býk, byvol alebo teľa), ale aj kôň (taoistická tradícia) alebo slon 

(tibetská tradícia). Podľa C. Despeux súčasné bádanie nedovoľuje s istotou určiť, ktorá 

z uvedených verzií bola pôvodná, ani to, ako sa vzájomne ovplyvňovali (k tomu pozri ZEN 4, 

s. 153–154). K problematike pomenovania (identifikácie) zvieraťa pozri PIYA TAN. The 

Taming of the Bull. Mind-training and the formation of Buddhist traditions. 
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1/ hľadanie kravy,  

2/ nájdenie stôp,  

3/ nájdenie kravy,  

4/ chytenie kravy,  

5/ pasenie kravy,  

6/ návrat domov idúc na krave, 

7/ krava je zabudnutá, človek zostáva,  

8/ zabudnutie na kravu aj na človeka,  

9/ návrat ku koreňom,  

10/ vchádza do mesta, z jeho rúk sa šíri požehnanie.6 

Príbeh o chlapcovi hľadajúcom divoké zviera, ktoré po dlhom zápase skrotí 

a odvádza domov, predstavuje postupný a systematický proces dosiahnutia 

osvietenia prostredníctvom vnútornej premeny vlastnej osobnosti. Zviera 

predstavuje chaotickú myseľ človeka, zatiaľ čo chlapec reprezentuje adepta 

čchanu, ktorý sa snaží skrotiť, čiže kontrolovať vlastnú myseľ a neskôr pomáha 

ostatným bytostiam dosiahnuť osvietenie, teda dáva svoj život do služieb 

všetkých bytostí. Príbeh podáva opis ovládnutia mysle, dosiahnutia poznania 

najvyššej jednoty a návratu k pozemskému svetu (pôvodne išlo o starší 

taoistický príbeh, ktorý sa v priebehu histórie postupne upravoval 

a aktualizoval). 

Cyklus obrazov hľadania kravy má viacero verzií. Jednotlivé verzie sa od 

seba líšia nielen počtom obrazov, ale aj odchýlkami vo výklade. Ilustrujú vývoj 

myslenia a meditačnej praxe počas niekoľkých storočí. Najznámejšia podoba 

súboru desiatich ilustrácií s autorskými veršami a komentármi, ktoré sú k nim 

pripojené, je dielom čínskeho čchanového mnícha Guo'an Shiyuana.7 Guo'anova 

verzia desiatich obrazov hľadania kravy sa v rámci čchanovej tradície stala 

normotvornou, a ako uvádza dostupná literatúra, rozšírila sa po celej východnej 

Ázii a stala sa základom čchanovej pedagogiky.  

                                           
6 Pri uvádzaní názvov jednotlivých obrazov sa zväčša pridŕžame českého prekladu ako je 

uvedený v treťom zväzku Základných textov východných náboženstiev (pozri KRÁL, O. 

a kol. Čínsky, japonský a kórejský buddhismus). 
7 Presný dátum jeho narodenia a smrti nie je známy. Predpokladá sa, že žil niekedy na 

prelome jedenásteho a dvanásteho storočia. 
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Okrem Guo'anovho súboru existuje aj jeho skoršia verzia. Jej autorom je 

Puming.  
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Jeho séria desiatich obrazov krotenia byvola8 sa od Guo'anovej verzie 

odlišuje predovšetkým dvoma okolnosťami. Prvá súvisí s gramatikou príbehu. 

Cyklus pozostáva z desiatich obrazov v nasledovnom poradí:  

1/ neskrotený byvol, 

2/ disciplína začína,  

3/ krotenie,  

4/ byvol skláňa hlavu,  

5/ skrotený byvol,  

6/ bez prekážok,  

7/ nasledovanie prirodzenosti,  

8/ zabudli na seba,  

9/ osamelé osvietenie,  

10/ obaja zmizli.  

Na poslednom obraze cyklu je znázornený kruh. Reprezentuje prázdnotu, 

v ktorej sa stratí zviera aj chlapec. V Guo'anovej verzii predstavuje ilustrácia 

kruhu ôsmy obraz a cyklus pokračuje návratom človeka do pozemského sveta, aby 

priniesol ostatným bytostiam dar osvietenia. Druhá okolnosť súvisí s ilustráciou 

zvieraťa. V Pumingovej verzii má byvol čiernu farbu, ktorá postupne bledne až sa 

úplne stratí. V Guo'anovej verzii sa uvedený motív nenachádza, ilustrácie kravy sú 

na všetkých obrazoch rovnaké. Obe verzie cyklu vznikli počas vlády dynastie Sung 

v Číne a predstavujú rozdielne interpretácie príbehu. 

Západná kultúra sa s cyklom obrazov hľadania kravy zoznamuje v prvej 

polovici dvadsiateho storočia prostredníctvom zbierky Daisetzu Teitara 

Suzukiho s názvom Manual of Zen Buddhism z roku 1934. V úvodnej 

poznámke k príslušnej kapitole autor uvádza, že Guo'an nebol prvý, kto sa 

pokúsil prostredníctvom obrazov krotenia zvieraťa popísať jednotlivé etapy 

rozvíjania zenovej9 disciplíny. Zenový majster Chingchu, ktorý bol 

pravdepodobne Guo'anovým súčasníkom, vytvoril cyklus piatich obrazov, na 

ktorých zviera postupne stráca farbu až celkom zmizne. Dosiahnutie Prázdnoty, 

                                           
8 Pridŕžame sa českého prekladu ako je uvedený v jedenástom zväzku Svetových duchovných 

prúdov (pozri ZEN 4). 
9 Zen je japonská výslovnosť čínskeho termínu čchan. Označuje tiež japonskú buddhistickú 

tradícu, ktorá v súčasnosti zahŕňa školy rinzai, soto a obaku. 
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ktorá sa mala stať cieľom zenovej disciplíny, pokladal Guo'an za zavádzajúce. 

Iná verzia od Tzute Huia obsahuje šesť obrazov, pričom na poslednom z nich sa 

opisuje prekonanie absolútnej prázdnoty smerom ku každodennému 

pozemskému životu.  

V záverečnej časti úvodnej poznámky Suzuki konštatuje, že existujú štyri 

verzie obrazov hľadania kravy: 1/ Guo'anova verzia, ktorá pozostáva z desiatich 

obrazov, 2/ Chingchuova verzia, ktorá pozostáva z piatich obrazov, 3/ Tzute 

Huiova verzia, ktorá pozostáva zo šiestich obrazov a 4/ verzia neznámeho 

autora. Rozdiel medzi Guo'anovov verziou a verziami ostatných autorov spočíva 

v tom, že Guo'anova krava je od počiatku biela, pretože sa hľadá zviera, ktoré sa 

vôbec nestratilo.  

Príbeh krotenia divokého zvieraťa, ako sa s ním stretávame v cykle 

desiatich obrazov, symbolizuje proces hľadania a dosiahnutia osvietenia 

pomocou sebadisciplíny a vnútornej premeny. Zviera v ňom predstavuje 

chaotickú a nespútanú tendenciu mysle, ktorá je zároveň prostriedkom realizácie 

pravdy a duchovného uvedomenia. Duchovná cesta postupného očisťovania 

mysle má podobu kruhu: v skutočnosti sa človek iba vracia k tomu, od čoho sa 

vplyvom životných okolností vzdialil. Motív osvietenia alebo prebudenia je 

v jednom z jej variantov reprezentovaný bielym byvolom, ktorý sa vôbec 

nestratil (Buddhova podstata je daná všetkým živým bytostiam, iba o nej 

nevedia), pričom zviera stelesňuje vlastnú podstatu človeka a jeho skrotenie 

každodennú, vytrvalú a trpezlivú prácu s vlastnou mysľou. 

Cyklus sa do definitívnej podoby sformoval postupne, pričom jednotlivé 

vezie pridávali k pôvodnému cyklu ďalšie obrazy. Vzhľadom na rôzne verzie 

príbehu môžeme identifikovať jeho nasledovné tri varianty. Aj keď v každom 

z nich má príbeh inú podobu, resp. odlišné vyústenie, všetky varianty 

vychádzajú z rovnakého základu. Tým je porozumenie zakladajúcemu určeniu 

ľudskej existencie. Jej počiatočný stav je pochopený ako nedostatok, deficit 

alebo strata, ktorý musí byť – pokiaľ má človek dosiahnuť stav trvalého šťastia 

– odstránený. Tri varianty cyklu Desať obrazov hľadania kravy uzatvárajú 

nasledovné obrazy. 

Prvý variant cyklu. Obraz č. 5: Pasenie kravy 

„Za každou myšlenkou následuje další. Sotva jsme jednou prozřeli, 
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všechno je najednou opravdové, tak jako byl vše jen klam, dokud jsme bloudili. 

To nepřijde zvnějšku, to se jen ze srdce rodí. Je třeba pevně držet provaz 

v nozdrách, nepovolit pochybnostem ani nerozhodnosti. 

Píseň praví: 

Ani na chvíli neodkládá bič ani provaz 

Bojí se jí pustit, že mu zmizí v oblaku prachu 

Jsou spolu, on ji pase, ona je už mírná 

Sama jde s člověkem, neuvázaná.“10 

Pôvodný cyklus desiatich obrazov hľadania kravy obsahoval päť obrazov 

a končil sa obrazom skrotenia zvieraťa. V najstaršej verzii príbehu predstavuje 

ovládnutie zvieraťa proces dosiahnutia dokonalého poznania a vnútornej 

rovnováhy, ktoré je cieľom ľudského snaženia. Zmyslom procesu sebapoznania 

je teda skrotenie vlastnej prirodzenosti, pretože nesprávne myslenie je príčinou 

utrpenia. Iba myseľ, ktorá vytvára správne a pravdivé predstavy, je prostriedkom 

na odstránenie utrpenia. V tejto verzii cyklu je teda cieľom snaženia dosiahnutie 

vnútornej rovnováhy a správneho myslenia. 

Druhý variant cyklu. Obraz č. 8: Zabudnutie na kravu aj na člověka 

„Všechny city opadli, Světec i jeho učení se rozplynuli. Netřeba putovat 

někam, kde sídlí Buddha, jen co rychleji míjíme místa, kde Buddha není. Kde 

není duality, ani Tisícizraká nenajde skulinu. Stovky ptáků přilétajících s květy 

v zobáčcích, jaké to představení! 

Píseň praví 

Bič, provaz, člověk i kráva patří prázdnotě 

Nekonečný azur nebe je k nepřehlédnutí 

Na rudou výheň sněhová vločka nedopadne 

V takové chvíli jsme zajedno s Patriarchy“ 

Predchádzajúci cyklus piatich obrazov bol v neskoršom období – ako si to 

vyžiadalo samotné praktikovanie meditácie – doplnený ďalšími troma obrazmi. 

Táto verzia cyklu teda pozostáva z ôsmych obrazov a končí sa vyvanutím Ja. 

                                           
10 Vychádzame z prekladu Oldřicha Krála ako je uvedený v treťom zväzku Základných textov 

východných náboženstiev (pozri KRÁL, O. a kol. Čínsky, japonský a kórejský buddhismus). 
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Vyjadruje poznanie, že cieľom snaženia nebolo skrotiť vlastnú myseľ, ale 

naopak – zbaviť sa jej. Buddhistické učenie opisuje uvedený stav nasledovne: 

človek, ktorý dospeje k uvedenému stupňu duchovného rozvoja, netúži po 

ničom, pretože všetky jeho priania zmizli. Obraz kruhu tak predstavuje 

rozplynutie v Prázdnote, vyvanutie z tohto sveta, zmiznutie akejkoľvek 

predstavy o ja a inom. V tejto verzii cyklu je najvyšším cieľom snaženia 

dosiahnutie jednoty. 

Tretí variant cyklu. Obraz č. 10: Vchádza do mesta, z jeho rúk sa šíri 

požehnanie 

„Zavřeli jsme branku, žádný z tisíců světců nás nepotřebuje znát. 

Pohrouženi do svého světa, nezapadneme do kolejí, nevkročíme do šlépjejí 

minulých moudrých. 

Vcházíme na rynek s pozvednutou tykví; opírajíce se o hůl, vracíme se 

domů. S hospodskými a s prodavači ryb se měníme v buddhy. 

Píseň praví: 

„S nahou hrudí naboso přichází na trh 

Zablácený, zapopelený, úsměv od ucha k uchu 

Nepotřebuje magické recepty božských čarodějů 

Naučí suchý strom, aby rozkvetl“ 

V dvanástom storočí Guo'an Shiyuan doplnil súbor ilustrácií ďalšími 

dvoma obrazmi a takýmto spôsobom získal cyklus svoju definitívnu podobu, 

v ktorej sa zachoval dodnes. Posledný desiaty obraz opisuje človeka, ktorý 

dosiahol osvietenie. Svet tu však zostal naďalej a dokonalý (prebudený) človek 

vie, že ho svet potrebuje. Konanie takéhoto človeka (bódhisattvu) je určované 

dokonalou múdrosťou a súcitom. Vzdáva sa nirvány, pretože sú tu bytosti, ktoré 

nedosiahli oslobodenie a potrebujú pomoc. V tejto verzii cyklu je teda cieľom 

snaženia pomôcť ostatným bytostiam dosiahnuť prebudenie. 

Záver  

Aká je teda gramatika spomínaného príbehu? V cykle Desať obrazov 

hľadania kravy možno identifikovať nasledovný príbehový vzorec. V expozícii 

príbehu sa formuluje základná problémová životná situácia, ktorú by sme 

zjednodušene pomenovali ako stratu vlastného ja, či stratu samého seba: 
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zatúlané zviera, ktoré človek hľadá, symbolicky zastupuje nepokojnú, 

neorganizovanú a chaotickú myseľ. Uvadzací obraz cyklu je teda vybudovaný 

na princípe životného deficitu. Ako sme uviedli vyššie, riešenie uvedenej 

problémovej situácie, teda dosiahnutie stavu životnej dostače alebo životného 

superficitu, sa počas kultúrno-historického vývoja postupne formovalo do 

spomenutých troch podôb. Riešenie uvedenej problémovej situácie znázorňuje 

obraz č. 5, ktorým sa súčasne uzatvára prvá, najstaršia verzia cyklu: ide  

o skrotenie vlastnej mysle. Odstránením nesprávnych predstáv človek nachádza 

to, od čoho sa vzdialil – vlastnú prirodzenosť.  

V neskoršom období sa na základe potrieb meditačnej praxe pôvodná séria 

rozšírila o tri obrazy, ktoré zohľadňujú vývoj, ku ktorému dospelo uvažovanie 

o ceste k dosiahnutiu osvietenia. Túto fázu vývoja uvažovania znázorňuje obraz 

č. 8. Obraz kravy predstavuje zástupný symbol niečoho, čo už nie je potrebné 

a čo slúžilo ako prostriedok. Pokiaľ sa človek zbaví žiadostivosti (túžby), 

dospeje k poznaniu o ilúzii vlastného ja. V tejto verzii cyklu sa teda problémom 

stáva samotná predstava o ja. Na rozdiel od predchádzajúcej tradície, ktorej 

cieľom bolo skrotenie vlastnej mysle, v uvedenej verzii cyklu sa stalo cieľom 

meditačného úsilia odstránenie predstavy o vlastnom ja, jeho rozplynutie 

v prázdnote (princíp životného superficitu). V gramatike analyzovaného príbehu 

sa uvedená problematika stelesňuje v nasledovnom poznaní: hľadá sa niečo, čo 

sa v skutočnosti nestratilo, resp. čo v skutočnosti nemožno nájsť, pretože nič 

také neexistuje.  

Posledná z verzií cyklu uvedené poznanie dourčuje v istom podstatnom 

zmysle. V obraze č. 10 sa tematizuje problematika dobročinného konania 

osvieteného človeka. Človek, ktorý odstránil príčinu utrpenia a dosiahol 

osvietenie, prežíva hlboký súcit s ostatnými bytosťami a ich utrpením. 

Skutočným zmyslom osvietenia teda nie je dosiahnutie dokonalého poznania. 

Dokonalé poznanie nemá účel samo o sebe, pokiaľ neprináša úžitok ostatným 

bytostiam. Osvietený člověk sa vracia do sveta, aby pomohol ostatným 

bytostiam dosiahnuť osvietenie. Vlastným zmyslom cesty vedúcej k osvieteniu 

je pochopenie, že dar osvietenia stráca svoj najvlastnejší zmysel, pokiaľ 

neprináša úžitok ostatním bytostiam. 
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Summary  

Ten Ox Herding Pictures represent the path that the self must pass through to become the 

true self. The narrative scheme of Ten Ox Herding Pictures is based on the principle of deficit 

(the loss) and superficit (the finding). Finally, its point is the knowledge that the man is 

looking for something that is, actually, not lost. 
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Andrej Bělyj (vl. jm. Boris Nikolajevič Bugajev, 1880–1934) byl synem 

známého matematika Nikolaje Bugajeva. Studoval humanitní a přírodní vědy na 

Moskevské univerzitě a na jeho formující se myšlenkový svět, vedle 

matematiky, silně zapůsobil filozofický systém Kanta, Schopenhauera, 

Nietzscheho a novokantovství. Pod vlivem H. Rickerta dospívá k názoru, že 

pomocí exaktní vědy nelze dospět k poznání světa, člověk tak může poznávat jen 

prostřednictvím tvůrčí činnosti, která je „nerozložitelná, celistvá a všemohoucí“. 

Společně s A. Blokem a Vjač. Ivanovem se stává stoupencem filozofie a estetiky 

V. S. Solovjova a zakládá v rámci ruského symbolizmu novou uměleckou školu, 

tzv. mladosymbolizmus. Po rozpadu symbolistického hnutí v Rusku je 

fascinován učením Rudolfa Steinera a pokouší se jeho filozofický systém 

zakomponovat do svého myšlenkového a estetického systému. 

Symbolizmus pro Bělého nikdy nepředstavoval vyhraněnou literární školu. 

Nazírá ho především jako ucelený způsob myšlení a chápání světa (modus 

                                           
1 Studie vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického 

vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS22/FF/2016-2017 Ruská a polská literární esejistika 

přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí. 
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cogitandi) a způsob bytí v něm (modus vivendi). Jeho snahy o uchopení 

problémů estetiky a filozofie symbolizmu se nejvěrněji odráží ve stati «Основы 

моего мировоззрения» (1922). V ní se pokusil dát svůj pohled na symbolizmus 

do širších souvislostí s dobovými dominantními myšlenkovými směry, 

především pak s učením R. Steinera.  

Úvodní pasáže této stati jsou věnovány otázce vidění a chápání světa. Ta se 

jako celek v autorově pojetí štěpí na další důležité podoblasti, jimiž jsou 

problém podstaty, stylu a příčinnosti: «мировоззрение не есть только что 

(реализм, идеализм), но и как (гностический, или мистический, или 

логический идеализм и т. д.); и для чего (для рассудка, для жизненной 

практики, для себя, для других и т. д.)».2 Tyto úvahy pak Bělého orientují 

k formulování postulátů, které mají být v obecně myšlenkové rovině základními 

projevy symbolizmu. Cesta ke skutečnému, ničím nedeformovanému vidění 

světa vede u Bělého k „abstrakci celku“ jako organizmu složeného z dílčích 

vzájemně se prostupujících částí: «Искомому мировоззрению ставлю 

императив; оно должно удовлетворять нас 1) гносеологически, 2) 

эстетически и 3) этически; если оно не удовлетворяет нас в одном только 

пункте, оно не мировоззрение. Мировоззрение – индивидуальный путь  

к целому, где целое – храм о многих дверях».3 Jako příklad aplikace tohoto 

přístupu do praxe uvádí autor právě symbolistické umění, v němž došlo 

k prolnutí estetiky a logiky, čím se poznání transformovalo v „estetickou 

emblematiku filozofického smyslu“.  

Umění 

Bělého uvažování o symbolizmu a moderním umění zcela zřetelně spojuje, 

otázka smyslu a cílů uměleckého tvoření. Jakákoliv tvorba jdoucí ruku v ruce 

s poznáním smyslu je činností opodstatňující lidské bytí. Umění přetavující 

obrazy života do obrazů s axiologickými dimenzemi má velmi blízko 

                                           
2 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения, с. 13. 
3 Dtto, s. 14, 21. Zde Bělyj otevřeně přiznává inspiraci teoriemi V. S. Solovjova («Тут  

я близок в задании к вопросу Владимира Соловьева: как возможно нам цельное 

знание». [Dtto, s. 14]). Jde zejména o Solovjovův spis «Философские начала цельного 

знания» (1877), v němž jeho autor nazývá celostné poznání „svobodnou teosofií“, jíž lze 

docílit za pomoci souhrnu jevů mystických, psychických a fyzických. 
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k náboženství, neboť jejich společným cílem je postupné přetvoření člověka a 

vytvoření zcela nových „forem bytí“: «…в искусстве есть живой огонь 

религиозного творчества; …то, что начинается в искусстве, заканчивается  

в религии. Искусство, образуя с религией и этикой однородную группу 

ценностей, все же ближе к религии, чем к этике, поэтому в глубине целей, 

выдвигаемых искусством, таятся религиозные цели: эти цели – преображение 

человечества, создание новых форм».4  

Rozhodujícím prvkem v nazírání na svět prostřednictvím umění je tedy 

jeho další rozvoj jako paralely k teorii poznání: «Теория символизма в таком 

освещении одинаково изучает законы мифического творчества, как и законы 

мистического, эстетического и всякого иного творчества, не подчиняя эти 

законы эстетике, ни обратно: не подчиняя эстетику, например, религии. Она 

не противостоит ни науке, ни метафизике, ни религии, ни искусству, а только 

теории познания».5 

Každé umění je podle Bělého ve své nejhlubší podstatě symbolické, jelikož 

představuje organické spojení pořádku jevů vnějšího světa a pořádku živoucího 

vědomí. Smysl tohoto spojení je pak možné odkrýt v metafyzice a mystice jako 

ukazatelích cesty komplexního přetvoření člověka a objevení nových forem bytí. 

V důsledku toho pak chápe Bělyj symbol jako interakci jeho tří následujících 

složek: 1) symbol jako obraz viditelné reality vzbuzující v našem vědomí určité 

emoce, 2) symbol jako alegorie vyjadřující ideový smysl obrazu (smysl 

filozofický, náboženský a společenský) a 3) symbol jako výzva k tvorbě 

skutečného života. Žádná z nich ovšem nesmí převažovat nad druhou, naopak za 

jejich vzájemného spolupůsobení vzniká ve vědomí člověka konečný 

symbolický obraz jako živoucí celek. Z hlediska religiózní terminologie potom 

Bělyj tuto trojčlennou strukturu vysvětluje následujícím způsobem: 

«Трехчленное символическое построение: 1) образ (плоть), 2) идея (слово),  

3) живая связь, преопределяющая и идею, и образ (слово, ставшее плотью)».6 

V esejistické a umělecké tvorbě A. Bělého je nutné hledat i bezprostřední 

vliv myšlenkového světa V. S. Solovjova. Jako Solovjovův žák přejímá Andrej 

                                           
4
 БЕЛЫЙ, А. Символизм как миропонимание. Смысл искусства, с. 125, 115. 

5 Dtto, s. 126.  
6 Dtto, s. 124.  
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Bělyj od svého duchovního inspirátora myšlenku pojetí umělecké tvorby jako 

teurgie, tj. synergie estetické a religiózní sféry a schopnosti umělecké tvorby 

podílet se na přetváření světa. Téma religiózního smyslu umění se stává 

stěžejním v autorových četných uměnovědných studiích («Луг зеленый», 1910 

aj.). Bělyj je přesvědčen, že prostřednictvím estetických forem se před člověkem 

otevírá absolutno a že prohloubení estetických principů samo o sobě vede 

k proměně umění v tvůrčí odkrytí a přetvoření samotných základních forem 

života: «Искусство – кратчайший путь к религии, …творчество, проведенное 

до конца, непосредственно переходит в религиозное творчество – теургию».7 

Ztotožnění se s myšlenkami V. Solovjova je patrné např. v Bělého stati  

«О теургии» («Новый путь», č. 9, 1903), která je považována za jeden 

z manifestů ruského symbolistického hnutí. Bělyj zde prohlašuje, že v dějinách 

kultury přichází doba, kdy je lidstvo obdařeno schopností „rozšířit hranice svého 

duchovního života“. K tomu je ovšem podle něho nezbytně nutné napomoci 

znovuzrození a kultivaci „teurgického elementu slova“, tj. jeho vnitřní reality 

jako božsky činorodé podstaty, která je zároveň „schopností jasného, 

religiózního tvoření – teurgie“.  

V tomto směru jsou Bělého tvůrčí experimenty se slovem ovlivněny vedle 

učení V. Solovjova i teoriemi R. Steinera a jsou tak neustálým hledáním 

skrytého smyslu, skrytých souvislostí mezi tzv. „vnitřním slovem“ a jeho vnější 

zvukovou podobou jako rovnováhy mezi živelností a duchovností8. „Vnitřní 

slovo“ se svou energií tak podle Bělého přechází ve „vnějškový zvukový 

projev“, a právě v průběhu tohoto aktu dochází k otevírání smyslu a postupnému 

zrodu „vědomí“ ve zvuku samotném. Slovo, které žije uvnitř každé lidské 

bytosti samostatným duchovním životem a které je vždy projevem ducha, se 

stává „Logem“, podílejícím se na výstavbě každého zvukového projevu. 

Z umělce se stává „nositel vnitřního slova“ a právě touto cestou pak básník-

teurg dosahuje nejvyššího cíle umění, jímž je nalezení pravé podstaty bytí skryté 

pod povrchem. 

Umělecká tvorba A. Bělého, zvl. pak jeho „čtyři symfonie“ psané 

rytmizovanou prózou (1908–1912) a experimentální román „Petrohrad“(1922) 

                                           
7
 БЕЛЫЙ, А. Луг зеленый, с. 230. 

8 Zde jde o zřejmé vazby na teorie W. von Humboldta, A. Potebni. 
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jsou projevem těchto estetických postojů. Jde především o hledání souvislostí 

mezi slovem a hudbou ve světle transcendentního, o postižení kosmogonie 

prostřednictvím rytmických pulsací a akordů samotného života a vesmíru. 

V předmluvě ke své „druhé“ – „Dramatické symfonii“ (1902) poukazuje na 

přítomnost tří koexistujících a vzájemně provázaných smyslů v tomto 

uměleckém díle: smyslu „hudebního“, „satirického“ a „ideově-symbolického“. 

Z jejich vzájemné souhry, spočívající v prolínání racionálního, emocionálního, 

logického, intuitivního, vědomého a nevědomého se rodí „hlubinný symbolický 

obsah“ a symfonie se stává projevem „estetického uchopování světa v jediném 

tvůrčím procesu“.  

Z pozdějších statí (např. «Символизм как миропонимание», 1903) je 

patrné, že Bělého v rámci solovjovovského syntetizmu zajímá spojení cílů 

nového umění a evoluce lidského poznání. Jde především o nalezení nových 

způsobů vnímání a vyjadřování, kdy umělecké obrazy budou nejen evokovat 

pocit krásna, ale budou současně sloužit i jako prostředek poznání a rozvíjet tak 

v člověku schopnost vidět v každodenních projevech života jeho „teurgický 

smysl“. Umělecké tvoření se stává přímým pokračováním tvoření kosmického.  

Slovo-symbol 

Cestou k obrodě kultury je pro Bělého zaměření se na fenomén slova 

představujícího ve své podstatě skutečnou základnu bytí a „klíč k odemykání 

jsoucna“9. Tvůrčí činnost je vyjadřována symbolickými obrazy, které jsou 

„manifestací ideje“ a které vyjadřují životní jednotu. Symbol jako „živé slovo“ 

mající „magickou sílu“ je přímo spojen se skutečností a stává se jí právě 

                                           
9 V ruském filozofickém kontextu se problematikou symbolu a symbolizace zabýval vedle  

V. Solovjova a P. Florenského i další význačný ruský myslitel A. F. Losev. V jeho 

myšlenkovém systému hraje slovo důležitou úlohu v poznávání světa. Dochází v něm totiž 

k odkrytí či projevům tří základních „živlů“: 1) smyslové reality, 2) jejího chápání a 3) fyzicko-

fyziologicko-psychologické fakticity nesoucí s sebou toto chápání reality. Hlavní úlohu zde 

pak hraje živel prostřední, tj. porozumění jako „aréna setkání dvou energií, objektivní (vnější 

realita) a subjektivní (lidské vědomí)“. Způsob jakým slovo odráží realitu, tj. cestou 

porozumění – setkání objektivního a subjektivního v jazyce, dochází skrze její specifické 

umělecké zpodobnění jako způsobu symbolizace k nejbytostnějším projevům osobnosti 

tvořícího člověka. V tomto smyslu pak samotná umělecká tvorba představuje „osobnost jako 

symbol a symbol jako osobnost“ (ЛОСЕВ, А. Ф. Диалектика художественной формы).  
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v procesu poznávání, který Bělyj nazývá symbolizací. Své úsilí o „renesanci 

slova“ formuloval v jedné ze svých studií nesoucí příznačný název «Магия 

слов» (1909), kde nazývá podstatu obrazné řeči umění „slovní magií“. Jejím 

prostřednictvím se tvořící člověk snaží vyjádřit nevyjádřitelné dojmy vzniklé 

působením okolního světa na svět vědomí. Živá řeč je vždy „hudbou 

nevyjádřitelného“ a tvůrčí slovo vytváří nový, „třetí svět zvukových symbolů“, 

které osvětlují všechna tajemství života: «В слове дано первородное 

творчество; слово связывает бессловесный, незримый мир, который роится 

в подсознательной глубине моего личного сознания с бессловесным, 

бессмысленным миром, который роится вне моей личности. Слово создает 

новый третий мир – мир звуковых символов… мир внешний проливается 

в мою душу, мир внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; 

в слове, и только в слове воссоздаю я для себя окружающее меня извне  

и извнутри, ибо я – слово и только слово».10 

Existence světa je Bělému podmíněna existencí slov, neboť svět je 

vytvářen v slově s pomocí „zvukových symbolů-metafor“ („metaforu“ chápe 

jako „paměť prvotního mýtu“). Jestliže je každé slovo především zvukem, pak 

Bělyj vidí jako zásadní moment v procesu utváření slov „vítězství vědomí (JÁ) 

v tvorbě zvukových symbolů“.  

Bělého uvažování o slově má tedy blízko k jeho teoriím kultury spjatými 

s růstem a vývojem vědomí a představujícím cestu k odkrývání smyslu jako 

„prvotní významovosti“. Její vývoj se podle něho dosud odehrával cestou 

postupné decentralizace a fragmentarizace lidského bytí, procesu postupného 

oddělování lidského vědomí od prvotní jednoty. Na počátku tvůrčí cesty vedoucí 

k obnovení prvotní celistvosti stojí čtení a pochopení slov, obrazů a symbolů 

tak, aby byla překonána tragická antinomie „kosmické skutečnosti“ a „zdánlivé 

skutečnosti světa“. Proto je nutná prvopočáteční orientace na zvukovou stránku 

slova, která v sobě nese snahu nalézt podstatu slov, obrazů a symbolů a objevit 

„rajský prajazyk“ jako zosobněnou jednotu zvuku, bytí a nositele smyslu. 

Bělému jde především o to dodat slovům jejich esoterický podtext a vytvořit 

slovo jako symbol jdoucí za hranice jemu dosud dané. Spojení smyslu obrazu  

a zvuku v jediný celek – „zvukoobraz“ vede ke zrození „vědomí slova“. V takto 

                                           
10 БЕЛЫЙ, А. Символизм как миропонимание, с. 131.  
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realizovaném tvůrčím aktu se otevírají dveře za domnělou skutečnost pouhého 

zdání. Zde se sjednocují obě dosud odcizené podoby reality (jsoucí  

a transcendentní) v nadsubjektivní a nadobjektivní skutečnost. Umění přečíst 

jednotlivé zvuky má pro Bělého význam odkazu na „jazyk jazyků“ a naplňuje ho 

vírou v „nový příchod Slova“. 

Vztah mezi evolucí „kosmu“ a zvuků se Bělyj pokusil formulovat v další 

ze svých originálních esejistických prací ovlivněné steinerovským učením: 

«Глоссолалия – поэма о звуке» (1922).11 V ní vysvětluje svoje chápání 

fenoménu zvuku jako „gesta na povrchu života vědomí, gesta kdysi dávno 

zapomenutého obsahu či smyslu“, zvuku jako „paměti kontinentu prvotní 

jednoty“: «Звуки – древние жесты в тысячелетиях; в тысячелетиях моего 

грядущего бытия пропоет мне космической мыслью рука. Жесты – юные 

звуки еще не сложившихся мыслей, заложенных в теле моем…».12 

Ústřední myšlenkou „poémy o zvuku“ je hluboké přesvědčení, že v jazyce 

tkví „nedozírná tajemství a smysl velikého slova“. Aby tato tajemství mohla být 

odkryta, je hlavním úkolem filologie budoucnosti její proměna z umění 

analytického („pomalého, váhavého čtení“) v „tanec proudění všech hvězd  

a zodiaků“. Tato proměna pak nastolí možnost znovuvytvoření světa pomocí 

dynamické gestikulace a takto nazírané umění v sobě skrývá možnost poznání, 

že v nejbytostnějším kořeni vědomí se skrývá myšlenka srostlá se slovem, že 

zvuk samotný už v sobě nese vědění a že odpovědí na jakoukoliv otázku je 

„mimické gesto“ vyjadřující její život uvnitř každé bytosti. Ve všech oblastech 

dobové vědy je tedy patrné, že jednotlivé pojmy představují pouze fragmenty 

vědění a jsou od sebe odděleny hlubokými propastmi. Proto je nutné ve všech 

pojmech odkrýt skutečný, esoterický smysl, který spočívá v jejich vzájemné 

„kruhové provázanosti“. Cestu k této idealitě pak představuje oblast zvuku 

odkazující k „zaobraznému“, „kořennému“ a prapůvodnímu: «Звук – круг 

                                           
11 V těchto snahách lze samozřejmě spatřovat evokaci některých starověkých filozofických 

systémů. Jde zejména o Pythagorovo učení, nalézající ve stavbě kosmu zvukovou a hudební 

harmonii. Dále zde mohou být patrné i úvahy gnostiků o posvátných slovech (NOMINA 

ARCANA), která v mysterijním aktu bezprostředně odkrývají tajemství světa (viz učení 

Valentina vycházející rovněž z Pythagora, kde byly samohlásky považovány za duchovní část 

abecedy a souhlásky za její část hmotnou). 
12 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке, c. 4. 
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кругов: можно в образах мыслить отчетливо, если найти звук единый, 

связующий их».13  

Vycházeje z tohoto poznání, vytváří Bělyj ve své „poémě“ mytologii 

stvoření světa plného vědomí, v níž rozhodující roli hraje právě tvoření slov 

seskupováním zvuků majících svoji energetickou hodnotu. Každý zvuk či 

spojení zvuků do slov má svůj duchovní význam a pomáhá vnímateli do patřičné 

hloubky pochopit čtený text.  

Slovo se tak podle Bělého stává exaltovanou promluvou, magickým 

zaklínadlem, modlitbou, „nástrojem sdělení, odhalení, odkrytí“, a „sebevýkladem 

lidského života“. Slova evokují ztracený svět řádu a harmonie jsou klíči, které 

otevírají „trsy zasutých a polozasutých představ“ a tak jako později i pro celou 

řadu jiných významných světových myslitelů (např. pro M. Heideggera, H.-G. 

Gadamera, J. Grondina, N. Frye) jsou i pro Bělého vnějším vyjádřením vnitřní 

reality a přirozeně vedou poznávající subjekt k základním konstantám lidského 

bytí a „pochopení jeho „pobytu ve světě“.  

Východ – Západ, syntetická koncepce univerza 

Bělého tvorba tvoří ucelený organizmus, kde zejména jeho romány tvoří 

součást většího narativního celku, který sám nazývá „Epopejí JÁ“. Románové 

texty měly být reflexí výseče pohybu lidského vědomí, prožívajícího na zlomu 

epoch bezpočet vleklých krizí, směrem k prvotní celostnosti. Do románového 

celku se měly promítnout nejdůležitější postuláty Bělého pojetí symbolizmu tak, 

aby literární dílo bylo prezentací určitého „modelu stavu vesmíru“ a uměleckou 

projekcí „skutečného vědomí, tvůrčím způsobem přetvářejícím svět“. V souladu 

s postuláty jeho esteticko-filozofického systému je přiblížení ke „skutečnému 

obrazu a stavu světa“, dáno postupným překonáním dvou extrémních projevů 

duševního života (rozumového života a života podvědomé živelnosti), 

izolovaných od skutečného obrazu vědomí. Toto překonání je myšleno jako 

tvůrčí propojení dvou krajností v jediný harmonický celek vytvářející vyšší idealitu 

symbolizující dokonalou celostnost a plnost, kde se mystické snažení ducha 

každého individua spojuje s tvůrčím přetvořením světa“, které by mohlo zabránit 

dezintegračním procesům, otřásajícím základy současné civilizace a kultury. 

                                           
13 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке, c. 9. 
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S těmito extrémními projevy duševního světa pak souvisí i problematika 

dialogu Východu a Západu jako dvou odlišných kulturních prostorů a sil 

symbolizujících rozvoj lidského ducha14. Jejich vymezení a konkrétní projevy 

jsou Bělým chápány mytologicky jako nedílné součásti vnitřního života 

jediného organizmu, života rozumového a života živelně kypícího  

a podvědomého. Pozdější setkání s Rudolfem Steinerem a zasvěcení do tajných 

nauk antroposofie ovšem změnily Bělého uvažování o tomto problému. Bělyj se 

zbavuje pout nacionalistického chápání budoucí sjednocující kulturní mise 

Ruska, a jak sám říká, přestává být „občanem Ruska“ a stává se „občanem Evropy 

a světa“. Problém Východ – Západ se výrazně přesouvá do oblasti lidského nitra  

a stává se problémem náboženského a mystického sebepoznání člověka.  

Ve své stati «На перевале» (1918) se Bělyj pokouší symbolicky vyjádřit 

projevy těchto dvou extrémních situací, v nichž se lidský duch ocitá. „Cesta 

Východu“ představuje symbolické zastínění rozumu srdcem, které se šíří 

nekontrolovatelně jako oheň. V „cestě Západu“ sehrává dominantní roli mozek 

navěky uzavřený do vězení lebeční dutiny a nekonečně plodící řady pojmů bez 

skutečného, dynamického životního principu. Úsilí překročit hranici utvářenou 

rozumem ovšem beznadějně ztroskotává na absenci kontemplativního způsobu 

nazírání na svět a bezprostředně vede k jeho postupnému rozpadu a zničení.  

Obě cesty postupně ústí do nebytí, a tak z této tragické rozdvojenosti 

vyvstává pro Bělého vnitřní potřeba syntézy těchto dvou principů, kterou lze 

považovat za nejzávažnější životní krédo, do něhož byla soustředěna veškerá 

jeho tvůrčí energie: «Моя жизнь – Восток в Западе или Запад в Востоке  

и рождение Христова Импульса в душе».15 V Bělého korespondenci a také 

třeba i v předmluvě k jeho prvnímu románu „Stříbrný holub“ (1909) vystupuje 

na povrch autorův záměr vytvořit „trilogii“, jejíž třetí část povede ke konečné 

                                           
14 Na ruské filozofické půdě je tato myšlenka těsně spjata s představami předních ruských 

filozofů a kulturologů o budoucí úloze Ruska jako země nacházející se na pomezí západní  

a východní civilizace, a tedy přirozeně zprostředkující kontakt mezi nimi a v budoucnu 

harmonizující dva extrémní póly – vypjatý individualizmus a racionalizmus typický pro 

západní svět s živelností a kontemplativností světa východního. Sám Bělyj vystupuje 

v r. 1917 v Petrohradské religiózně-filozofické společnosti s referátem, který nese název 

«Восток или Запад».  
15 БЕЛЫЙ, A. Петербург. На перевале, с. 500, 501.  
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syntéze a harmonizaci dvou principů podílejících se na bytí světa a vytvoření 

„vyššího kosmického řádu“: «В Серебряном Голубе сознание героев, так 

сказать, без смысла и тольку бросается в стихийность, здесь [v románu 

„Petrohrad“, pozn. J. V.] сознание отрывается от стихийности. Вывод – 

печальный: в том и другом случае. В третьей части трилогии формула 

будет такова: сознание, органически соединившееся со стихиями и не 

утратившее в стихиях себя, есть жизнь подлинная».16 Zůstalo však pouze  

u záměru; třetí část zmíněné trilogie, která měla nést název «Невидимый Град», 

v pravém slova smyslu neexistuje jako dílo mající atributy celistvé románové 

formy. Bělyj se nakonec omezil na vytvoření cyklu autobiograficky laděných děl 

s názvem «Моя жизнь», jejíž první částí se stal román „Kóťa Letajev“ (1922), 

jako reflexe antroposofického „zřícího vědomí“.  

Samotný název zamýšlené třetí části trilogie může napovědět, že její 

chronotop, patří do sféry sjednoceného ducha, kterou nelze postihnout 

základními smysly. Bělyj pravděpodobně ve své tvůrčí koncepci vycházel, 

stejně jako ve své stati o „kosmickém“ původu jazyka a zvuků («Глоссолалия»), 

z antroposofických představ o dávné „pravlasti“, „ztraceném ráji“, prvním  

a zároveň posledním modu bytí, do kterého nakonec vstoupí vnitřně osvobozené 

a sjednocené lidstvo.  

Pod vlivem Steinerových přednášek přejímá pro své dílo také celou 

antroposofickou kosmogonii a představu o existenci tří různých těl v člověku: 

fyzického, éterického a astrálního. Právě uvědomění si prostředního z nich 

přináší to, co Bělyj nazýval „éterickým zřením“, „pamětí o paměti“ a vede 

k poznání života jako celku a v něm ukrytých duchovních sil potřebných 

k transformaci a obrodě člověka a lidstva jako celku.  

To pravděpodobně znamenalo také vážný obrat v Bělého tvůrčím úsilí, kdy 

dospívá k přesvědčení, že člověk představuje sám o sobě „malý vesmír“. 

Narozdíl od předchozích částí trilogie se objektem Bělého zájmu už nestává 

vnější svět (ruská provincie, městský labyrint), ale svět mystický, svět 

„neviditelného města“, labyrint duše, svět Já, interpretovaný v kategoriích 

Východ – Západ, kde dochází ke zrodu „Kristova impulsu“ v lidském nitru. 

Postupně se tak rodí představa vnitřního prostoru, „chrámu duše“, který je 

                                           
16 Белый и Иванов-Разумник: Переписка, с. 35. 
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naplněn slovem chápaným jako celostný živý obraz vytvářející nový živoucí 

systém dovolující postihnout pravou podstatu bytí. Zvenčí je tento „chrám duše“ 

symbolicky lemován opěrným sloupořadím, z nichž jedno představuje Východ 

(obraznost) a druhé Západ (rozumovou abstrakci). Uprostřed chrámu sídlí obojí 

sjednocující „živý obraz myšlenky“ (Sofie, Božská moudrost). Vstup do chrámu 

je nakonec nazírán jako symbolický akt finálního přerodu lidstva17. 

Závěrem 

Bělého koncepce symbolizmu tedy nebyla jen ryze estetickou teorií, ale 

zahrnovala v sobě i širší významový kontext: «Символистическое течение 

современности, если оно желает развития и углубления, не может остаться 

замкнутой школой искусства; оно должно связать себя с более общими 

проблемами культуры; переоценка эстетических ценностей есть лишь 

частный случай более общей работы – переоценка философских, 

этических, религиозных ценностей…».18 Tento fakt je bezprostředně dán 

nejen charakterem dobového myšlení, ale i značnou šíří Bělého erudice a jeho 

všestranným zaměřením. Dominantním momentem Bělého uvažování o umění 

je tedy již několikrát zdůrazňovaný pojem „syntetizmu“ ve všech jeho 

významových aspektech a projevech.  

Ve svých esejistických a uměleckých dílech poukazuje Bělyj na 

nejzákladnější a neopomenutelný fakt celé své symbolistické estetiky. Prvním  

a zároveň posledním cílem umění je celkové přetvoření života a kultury: 

«…искусство – не только искусство; в искусстве скрыта непроизвольно 

религиозная жизнь. Последняя цель культуры – пересоздание человечества; 

в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства 

и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы 

практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого 

прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из 

которого творчество кует ценность. Такое внутреннее освещение 

человеческого прогресса (его переоценка), придавая ему органическую 

целостность, превращает самое понятие о прогрессе в понятие культуры… 

                                           
17 Podrobně se touto problematikou zabývá M. Spivak ve své monografii «Андрей Белый. 

Мистик и советский писатель».  
18

 БЕЛЫЙ, А. Символизм: Книга статей, с. 8. 
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идеал красоты – идеал человеческого существа; и художественное 

творчество, расширяясь, неминуемо ведет к преображению личности; 

Заратустра, Будда, Христос столько же художники жизни, сколько и ее 

законодатели; этика у них переходит в эстетику, и обратно…».19 

Umění tak pro Bělého představuje „geniální poznání“, jehož genialita vede 

k bezprostřednímu rozšíření hranic a forem vidění a poznání světa. 

Symbolizmus jako metoda a způsob realizace tohoto základního předpokladu se 

vyznačuje usilovnou snahou propojit aspekty světa platónských idejí 

s časoprostorovými aspekty bytí a zobrazovat tyto ideje uvnitř uměleckých 

obrazů.20 Primárním úkolem symbolizmu je podle Bělého pochopit a osvětlit 

nejhlubší protiklady a problémy současné kultury. Jednou z možných cest 

k tomuto pochopení je pohled na lidskou kulturu jako na jediný celek. Její 

jednotlivé vývojové etapy se svými charakteristickými projevy prostřednictvím 

takového pohledu na věc nepředstavují pouze úlomky „mrtvých forem“, ale 

skutečně živoucí obrazy či mody bytí jako svědectví o cestě vědomí a kultury 

k plnějšímu sebeuvědomění a sebepoznání. 

Takový organický pohled na světové kulturní dědictví jako na hledání 

jedinečné „světlé linie“ v toku a nekonečném střídání jednotlivých kulturních 

epoch odkazuje k tomu, aby Bělého estetické a gnozeologické pojetí světa byly 

chápány jako specifická cesta za osvětlením smyslu lidského pobytu ve světě. 

Problém smyslu a jeho nalézání jak v dílčích artefaktech, tak i v širších 

kulturních celcích vidí Bělyj v jeho bezprostředním propojení s teorií hodnot. 

Jde tedy o celkovou dynamizaci našeho pohledu na svět a odhalení jeho prvotní 

tvořivé podstaty. Naše vidění a chápání světa tak prožívá zásadní proměnu, 

stává se tvorbou; ostatní vědecké systémy nabývají v tomto dynamizujícím aktu 

symbolický smysl, který reflektuje nejzákladnější hodnoty a význam samotného 

života. Poznávací hodnota ukrytá v umění tedy vede k vytváření idejí, tj. obrazů, 

jejichž uvědomění představuje teprve reálnou podstatu dané věci a její 

„objektivní realitu“: «В искусстве мы познаем идеи, возводя образ 

к символу. Символизм – это метод изображения идей в образах. Искусство 

не может отрешиться от символизма, который может быть то замаскирован 

                                           
19

 БЕЛЫЙ, А. Символизм как миропонимание. Проблема культуры, с. 23.  
20 Dtto, с. 246. 
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(классическое искусство), то явен (романтизм, неоромантизм). В искусстве 

всегда есть нечто соединяющее. Здесь берется момент, когда раздвигаются 

складки мировой паутины: то, что было внешним, перестает им казаться. 

Сопоставление предметов или частей его с другим предметом возводит 

данный предмет в нечто третье. Это третье становится отношением, 

соединяющим многое в одно, то есть символом».21 

V symbolizmu se podle Bělého skrývá jeho jedinečná poznávací hodnota. 

Prostřednictvím uceleného a organicky propojeného obrazného poznání dochází 

k tvoření myšlenkově koncentrovaných forem pulsujících skutečným životem. 

Umělecká tvorba směřuje k odemykání „světového logu“ v nitru lidské bytosti  

a lidského společenství, dovedených cestou symbolické jednoty zpět ke svému 

„duchovnímu zřídlu“.  

Summary 

In this study we aim to show a more complex reflection of the aesthetic-philosophic 

system, created by Andrej Bely. As the source we use predominantly his numerous theoretical 

works that can be considered as an interpretative key for all his work of art. At the beginning 

we focus on more general hermeneutic problems (Bely’s understanding and perception of the 

world, the interconnection of consciousness and understanding, the way to the sense, 

phenomenon of culture, author’s definition of notions of art symbol and symbolism, word, the 

basic principles of his art creatio). He understands symbolism as the way of thinking, 

understanding the world (modus cogitandi), the way of existence there (modus vivendi). 

Based on the partial results we have had the chance to understand that the dominants of the 

aesthetic and philosophic world of Bely’s work rest on the effort to express the aiming to the 

Light, to the spiritual integrity, to the interconnection of the Macrocosm with the Microcosm, 

thus Bely can be considered as a cosmic poet. All the world happening appears as a “cosmic 

cognitive act”, the act of creation by means of human cognitive activity of the New Cosmos 

in the frame of the present one. 
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Vědním záměrem autora dané studie je přiblížit čtenářům myšlenkový odkaz 

významného ruského filozofa, náboženského myslitele a jednoho ze zakladatelů 

existencionalismu v Rusku i ve Francii Nikolaje Alexandroviče Berďajeva 

(1874–1948), současně ale také upozornit na přednášku proslovenou jím 

v Moskvě 1. listopadu roku 1917. Uměnovědná filozofická reflexe byla 

publikována pod názvem Krizis iskusstva2 (Krize umění) ve vydavatelství G. A. 

Lemana a S. I. Sacharova v roce 1918. Je to menší soubor Berďajevových studií 

věnovaný dramatickým změnám v oblasti umění, které se začaly rýsovat na 

počátku 20. století. První článek Krizis iskusstva, jenž dal této knize název, je 

obecné povahy. Další dva z nich Pikasso a Astralnyj roman jsou věnovány 

Picassově výtvarné tvorbě a románu Petrohrad, který vzešel z pera významného 

                                           
1 Studie vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického 

vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS22/FF/2016-2017 Ruská a polská literární esejistika 

přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí. 
2 Jedná se o jednu z posledních prací, která vyšla v Rusku před nuceným odchodem  

N. Berďajeva do zahraničí v roce 1922, po němž se už nikdy do vlasti nevrátil. (pozn. autora) 
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ruského symbolisty Andreje Bělého. Autor dané stati přeložil Krizis iskusstva do 

češtiny, a proto by se ve svém příspěvku rád podělil o poznání složitosti práce 

překladatele náročného filozofického textu. 

Nikolaj Berďajev nestudoval filozofii jako specifický obor na univerzitě: 

po roce studia matematiky přešel na práva, studium však nedokončil, neboť byl 

v roce 1898 zatčen za členství ve studentském sociálně-demokratickém kroužku, 

posléze vyloučen z univerzity a poslán do vyhnanství ve Vologdě (1901–1902), 

kde si už svůj trest odpykávali i jiní spisovatelé a filozofové - Bogdan 

Kisťakovskij, Anatolij Lunačarskij, Alexej Remizov a mnoho dalších. Tento 

pobyt sehrál klíčovou roli v kontextu filozofova života, neboť zde se z marxisty 

stal idealista a postupem času také stoupenec tzv. „bohohledačství“ 

(bogoiskatělstvo). Jak však uvádí ruský badatel Andrej Poljakov: „… idealismus 

byl pro Berďajeva jen přechodnou filozofickou formou. Jejím konečným bodem 

je sotva zřetelný obraz nábožensko-křesťanské filosofie, jejímž posláním bylo 

vyjádřit komplexním a univerzálním způsobem lidské zkušenosti.“3 Jak dále 

vysvětluje Poljakov ve svém medailonku, Únorovou revoluci roku 1917 

Berďajev zpočátku vítal, neboť pád „svatého ruského carismu“, který považoval 

za lživou teokracii, měl vystřídat „mužický carismus“, v čemž ruský filozof 

spatřoval jeden z hlavních úkolů dané epochy. Jeho rozčarování z politických 

událostí doby však na sebe nenechalo dlouho čekat - již 10 dní před pádem 

Prozatimní vlády Berďajev píše o konci tradiční ruské inteligence, jejíž vládu 

přirovnal k peklu na zemi a dodává: „Skutečná ruská revoluce má však jiné 

důležitější poslání, ale ne tvůrčí, nýbrž záporné poslání - musí usvědčit ze lži  

a prázdnoty jistou myšlenku, jíž byla posedlá ruská inteligence a kterou otrávila 

ruský lid.“4 Berďajevův nedobrovolný odchod do vyhnanství5 v roce 1922 bývá 

zpravidla v různých zdrojích líčen veskrze negativně, avšak pokud se 

intenzivněji zamyslíme nad stavem doby, tak intelektuální elitě Lenin prokázal 

jisté politické porozumění, neboť není známo, jaký osud by filozofy  

(S. Bulgakova, S. Franka, I. Iljina, I. Lapšina, N. Losského aj.) a ostatní 

                                           
3 POLJAKOV, A. V. Николай Александрович Бердяев. Библиотека русской религиозной 

и философской литературы. (překlad I. J.) 
4 БЕРДЯЕВ, Н. Духовные основы русской революции., с. 244. (překlad I. J.) 
5 Tzv. Filozofický parník, tedy dva parníky Oberbürgermeister Haken a Preussen, na nichž 

bylo na podzim roku 1922 deportováno více než 160 zástupců ruské inteligence. 
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intelektuály (J. Ajchenvalda, A. Kizevettera, V. Stratonova, S. Trubeckého,  

N. Pešechonova aj.) čekal v porevoluční době a zda by je nestihl osud Leonida 

Jurovského, žáka filozofa Petra Struveho, který odmítl nabídku na odchod a poté 

nepřežil čistky stalinského období. V knize Lesley Chamberlainové Parník 

filozofů - Lenin a vyhnání inteligence je uvedeno: „Je rovněž jasné, že Lenin 

nikdy neměl v úmyslu nechat zastřelit muže jako Berďajev, Frank, Ajchenvald, 

Kizevetter, přestože jimi velice pohrdal. Nabízejí se pro to dva důvody. První 

z nich byla obava z toho, co by si pomyslel Západ, kdyby byli popraveni dva 

vedoucí představitelé inteligence … Silnějším důvodem … byla bezpochyby 

skutečnost, že Lenin byl připraven jednat s ní alespoň s minimem občanské 

důstojnosti, jako se sobě rovnými na straně poražených. Liberální filozofové  

a žurnalisté byli původně ze stejné třídy - vzdělaní muži různého společenského 

původu - jako Lenin … Inteligence také nebyla, až na izolované případy, 

násilnická.“6 Tento názor sdílí i badatel Vojtěch Šimek z katedry filosofie  

a religionistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, když ve svém 

článku Nikolaj Alexandrovič Berďajev - filozof svobody píše: „Vyhnání bylo 

relativně mírným činem v tehdejších krutých časech. Lenin chtěl 

"zracionalizovat" Rusko, vybudovat výkonný moderní stát. Potřeboval k tomu 

zničit všechny myšlenkové školy odporující bolševismu. Prioritou bylo 

odstranění náboženských myslitelů, kteří promlouvali k individuálnímu svědomí 

jednotlivců. Lenin věděl, že Západ přihlíží, a tak maskoval pravou povahu 

totalitního projektu nenásilným odstraněním filosofů. Chtěl vypudit zaostalý  

a škodlivý mysticismus. S odstupem času lze říci, že se sovětský komunismus 

stal jakousi náhražkou tradiční kolektivní ruské religiozity.“7  

Po odchodu z vlasti N. Berďajev nejprve žil v Berlíně a posléze se usadil 

v Clamart u Paříže, kde 23. března 1948 u svého pracovního stolu skonal. Za 

dobu emigrace napsal řadu pozoruhodných filozofických knih a statí mj. Smysl 

dějin (1923), Nový středověk (1924), Filozofie svobodného ducha (1927) Já  

a svět objektů (1934) a Sebepoznání8 (1940, vyd. 1949). S výjimkou 

                                           
6 CHAMBERLAINOVÁ, L. Parník filozofů. Lenin a vyhnání inteligence, s. 101–102. 
7 ŠIMEK, V. Nikolaj Alexandrovič Berďajev – filozof svobody. In: Teologické texty. Časopis 

pro teoretické a praktické otázky teologie.  
8 Knihu v roce 2005 vydalo pod názvem Vlastní životopis olomoucké vydavatelství Refugium 

Velehrad-Roma. 
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předposledního titulu byly všechny tyto filozofické knihy přeloženy do češtiny. 

Berďajeva u nás překládají téměř výhradně Jan Kranát a Alan Černohous. 

Berďajevovu studii Filosofická pravda a „pravda“ ruské inteligence z ruského 

sborníku Věchi (Milníky) přeložila v letech 2001–2002 (knižně vydáno 2003) 

někdejší studentka Karlovy univerzity Helena Kokšová za odborného vedení své 

vyučující Iriny Borisovny Mesnjankiny. 

Několik slov o Krizi umění a jejím překladu do češtiny 

V našem příspěvku se budeme věnovat pouze první části výše uvedeného 

souboru studií Krize umění, v němž filozof stručně cituje i fragmenty statí  

o Picassovi a Bělém. O čem tedy pojednává Krize umění? Berďajev uvádí celou 

řadu důvodu, jež způsobily „krizi“ ve výtvarném umění a literatuře. Samotnou 

krizi dává do souvislosti s hledáním nových cest a hovoří o její 

nevyhnutelnosti.9 Podle filozofa je střídání epoch vždy dobou, kdy umění 

prožívá mimořádně hlubokou krizi. Na počátku minulého století byly odmítány 

ideály renesance a vznikaly smíšené druhy umění. Umění pozbývalo své krásy  

a začalo nahánět strach. Reklama a šarlatánství vedly skutečné umění na scestí  

a různými způsoby jej zkreslovaly. Berďajev spatřoval ve snahách dobového 

umění protichůdné tendence: intence syntetické, jež usilovaly o spojení,  

a analytické, usilující o rozdělení v rámci jednotlivých druhů umění. Studii 

přidává na srozumitelnosti i skutečnost, že ruský filozof svá tvrzení ilustroval 

konkrétními příklady, tj. hovořil o představitelích různých druhů umění. 

V souvislosti se „syntetismem“ prezentoval například pozoruhodného litevského 

hudebního skladatele a malíře Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise (1875–

1911): „Tento malíř se snaží vyjádřit prostřednictvím hudebního malířství své 

kosmické cítění, svůj jasnovidný pohled na stavbu a strukturu vesmíru,“ psal  

                                           
9 Na opačném konci se rýsuje krize starého umění a hledání nových cest. V současném umění 

můžeme objevit snahy syntetické i analytické, jež se ubírají opačnými směry. Touha po 

syntéze umění, jeho splynutí v jedno velké mystérium a opačná touha po analytickém členění 

v rámci každého umění stejně rozkolísávají hranice umění, stejně poukazují na mimořádně 

hlubokou krizi umění. Sklony k syntetismu byly patrné již u Stéphana Mallarméa a jejich 

nejpůsobivější ozdobou byla hudební dramata Richarda Wagnera. Symbolisté byli 

zvěstovateli těchto syntetických snah. Někteří z nich chtěli vyvést umění z krize 

prostřednictvím návratu k organické éře umění. (БЕРДЯЕВ, Н. Судьба России. Кризис 

искусства, с. 249–250, překlad I. J.) 
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N. Berďajev a dodával s dosti kritickým akcentem: „Jeho hledání mu přidává na 

významu a zajímavosti, avšak Čiurlionisovy obrazy neodpovídají jeho vizím, 

jedná se o jejich nedokonalé převedení do cizího jazyka. Malíř je při používání 

barev bezmocný, nedostatečně zdatný v malbě a dějiny malířství neobohacuje  

o nové formy. Čiurlionisovy malby jsou velmi charakteristickým příkladem 

toho, jak snaha o syntetismus může působit na umění destruktivně a v každém 

případě vyjadřovat hlubokou nespokojenost s uměním: snaha o syntézu různých 

druhů umění a vnucování mu mystických rysů může zničit uměleckou formu.“10 

Berďajevova slova obsahovaly příkrou kritiku a prezentovaly apriorně 

Čiurlionisovy umělecké pokusy jako nezdařené. Svůj estetický obdiv naopak 

Berďajev vyjadřil ve vztahu k hudebním skladbám Alexandra Nikolajeviče 

Skrjabina (1872–1915): „Nesrovnatelně mocnější je další zastánce syntetismu. 

Myslím tím revoluční genialitu Skrjabina. Neznám v oblasti nejnovějšího umění 

nikoho, kdo by v sobě měl takový vznícený tvůrčí impuls, který by ničil starý 

svět a zároveň budoval svět nový. Hudební genialita Skrjabina je tak obrovská, 

že byl schopen hudebně adekvátně ztvárnit své nové, eschatologické chápání 

světa a extrahovat z temných hlubin bytí zvuky, jež stará hudba odsunula 

stranou. On se však nespokojil s hudbou a chtěl vykročit za její hranice. Chtěl 

vytvořit mystérium, které by bylo syntézou všech druhů umění. Mystérium 

chápal eschatologicky. Mělo vyjádřit konec světa. Všechny umělecké hodnoty 

tohoto eónu11 světa, k nimž jsme dospěli, stanou se součástí mystéria. Tento svět 

pak za zvuků posledního mystéria zanikne. Skrjabinův tvůrčí sen je neslýchaný 

pro svou smělost a jen stěží by mohl být realizován. Sám byl ale tím 

nejpodivuhodnějším zjevem lidského tvoření. Tvůrčí cesta tohoto člověka 

smetla umění ve starém slova smyslu, jež se zdálo věčné. Hledání syntézy 

přitahuje mystérium a nás tak vyvádí nejen za hranice jednotlivých druhů umění, 

ale i umění vůbec.“12 Za největšího teoretika syntetismu Berďajev považoval 

ruského spisovatele-mladosymbolistu Vjačeslava Ivanoviče Ivanova (1866–

1949), o němž se vyslovuje takto: „Nejoslnivější teoretikem těchto syntetických 

a organických snah byl u nás v Rusku Vjačeslav Ivanov. Futuristé jej museli 

                                           
10 БЕРДЯЕВ, Н. Судьба России. Кризис искусства, с. 251, překlad I. J.) 
11 Eón – je termín ze starořecké filosofie, který označuje „věk“, „epochu“, narozdíl od pojmu 

„chronos“ – abstraktně-objektivního času (vlastní překlad). 
12 БЕРДЯЕВ, Н. Судьба России. Кризис искусства, с. 251–252. (překlad I. J.) 
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považovat za paséistu13. Jeho zasvěcený výklad o tzv. „sobornosti“ v oblasti 

umění se vrací zpět k dávným počátkům umění a kultury. Z hlediska jeho 

zaměření je to věčný Alexandrijec a jako takový prožívá „sobornost“, 

organičnost a sakrálnost starověkého, archaického Řecka. Když Vjačeslav 

Ivanov káže o teurgickém umění, tak je jeho kázání protkáno reminiscencemi na 

staré kultury a jejich reflexemi. Teurgická idea je velkolepá, ale teurgický úkol 

současného umění se může snadno proměnit v normu vnucenou z vnějšku, která 

byla extrahována z dávné minulosti. „Sobornost“ V. Ivanova není ve vztahu  

k naší době imanentní, je pro ni zcela transcendentní. Sám Ivanov je 

pozoruhodný básník, ale jeho teoretické úsilí v naší éře postrádající „sobornost“ 

se může jevit jako nebezpečné pro autonomii umění.“14  

Kubismus a futurismus, jak zdůrazňuje Berďajev, vyjadřují analytické 

tendence v dobovém umění. Sílu kubismu demonstruje umělec na příkladu 

Picassa, jenž usiloval právě o „rozčlenění“ a „dekonstrukci“, přičemž ve vydání 

z roku 1918 byly zahrnuty pro ilustraci dané problematiky reprodukce jeho 

obrazů. Futuristy považoval Berďajev za antiestéty, produkt století strojů. 

Literární dílo Andreje Bělého srovnával s výtvarným dílem Picassa. Filozof dále 

zmiňoval křehkost umění a ukazoval, jak ve světovém vichru, který se zvedl  

z dna chaotické doby, dochází k uvolnění tvůrčích sil. V tomto víru mohou 

zaniknout ty nejvýznamnější hodnoty a ukazatelé směru tvoření. Tato 

problematika je pro účely jednoho článku příliš komplexní, proto se těmto 

dvěma osobnostem budu věnovat v rámci svých budoucích studií. 

Než se náš výklad posune dál, je nutné osvětlit dva již zmíněné pojmy,  

a sice – teurgie (řidč. theurgie) a sobornost15. Z překladatelského hlediska se 

jedná o převedení termínů, jež se doslova nepřekládají, nýbrž substituují, čili 

nahrazují vhodnými analogy v cílovém jazyce. V případě, že daný ekvivalent 

v jazyce chybí nebo není ustálený, je překladatel nucen tyto termíny přeložit  

a přitom se řídit principy slovotvorby jazyka16, do něhož překládá. Tento postup 

je ale obecně velmi vzácný. V obou případech jsme tedy použili transkripci, 

slovo je však ještě nutné opatřit vysvětlivkou. V prvním případě šlo o slovo 

                                           
13 paséista (od fr. passe - minulost) – člověk, který si libuje v minulosti, opájí se minulostí. 
14 БЕРДЯЕВ, Н. Судьба России. Кризис искусства, с. 250–251. (překlad I. J.) 
15 Autorem termínu je slavjanofilský filozof Alexej Chomjakov. 
16 Ve své podstatě se jedná o kalkování. 



227 

„teurgie“ (řec. θεουργία), jež doslova znamená „boží tvorba“. V Akademickém 

slovníku cizích slov najdeme u tohoto hesla následující definici: „(v pověrčivých 

představách) údajná schopnost některých jednotlivců působit na nadpřirozené 

síly (démony, božstva), aby sloužily člověku“.17 U Vladimíra Solovjova však 

„teurgie“ označuje „nejvyšší, ideální syntetický způsob lidské činnosti“18, tedy 

jde o jakousi nejvyšší formu umění. Dosažení teurgické fáze je vnímáno jako 

jistý vrchol syntetického uměleckého úsilí. S ohledem na zachování myšlenkové 

autenticity textu Krize umění, již prakticky sto let starého, by možná bylo 

záhodno v něm zachovat z dnešního hlediska již archaickou formu „theurgie“, 

ovšem musíme brát v potaz skutečnost, že dnešní filozofové, literární vědci či 

kulturologové budou používat výhradně novější podobu „teurgie“, což dokazuje 

i naše hledání v paralelních textech. V případě druhém je situace mnohem 

složitější. Jedná se zde sice o ruské slovo „sobornost“, ale nehledě na to, že 

bychom mohli význam slovního základu „sobor“ velice snadno odvodit19 (sněm, 

koncil, katedrála, dóm20), nalézt správný překladový ekvivalent není 

jednoduché. Tento termín je totiž úzce spjat nejen s ruským kulturním 

kontextem, ale i s křesťanskou (a potažmo i pravoslavnou) vírou, což jej činí 

velmi obtížně přeložitelným. To ostatně podotýká i pražský badatel Hanuš Nykl 

z katedry východoevropských studií Karlovy univerzity ve svém komentáři 

k překladu Berďajevova Nového středověku: „соборность - někdy překládáno 

jako vespolnost či konciliarita) - obtížně přeložitelný termín ruské filozofie. 

Princip jednoty v mnohosti a mnohosti v jednotě, kdy dochází k širokému 

konsenzu všech zúčastněných prvků. Vzorem jsou ekumenické koncily 

všeobecné církve (соборы), kdy docházelo přes různost názorů k přijetí 

správného dogmatu. V oblasti sociální filosofie je chápána jako ideální střední 

cesta mezi individualismem a kolektivizmem.“21 Abychom mohli termín 

adekvátně přeložit, musíme jej, jak pravil Jiří Levý, nejprve pochopit, teprve 

                                           
17 PETRÁČKOVÁ, V. - KRAUS, J. a kol. Akademický slovník cizích slov, s. 761. 
18 BERĎAJEV, N. Nový středověk. Úvahy o Osudu Ruska a Evropy, s. 59. (Autorem 

poznámky je Hanuš Nykl.) 
19 Slovo „sobornosť“ asociuje česká slova jako je „sbor“, „soubor“. 
20 KOPECKIJ, L. a kol. Rusko-český slovník II (P-Ja), s. 335. 
21 MESNJANKINA, I. (EDS.) Věchy (Milníky). Sborník článků o ruské inteligenci, s. 59 

(Autorem poznámky je H. Nykl.) 
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poté můžeme přistoupit k druhé fázi – interpretační – a až na samotném konci jej 

přestylizovat (neboli zformulovat). Připomeňme si tedy ještě na vysvětlenou 

slova samotného Berďajeva, která by nám měla podstatu a cíl „vespolnosti“ 

ještě více přiblížit: „Nový středověk překonává novověký atomismus. Tento 

atomismus je překonáván buď falešně - komunismem, nebo pravdivě - církví, 

soborností. Nový středověk má stejně jako středověk starý hierarchickou 

strukturu. Novověk popíral hierarchii ve všech oblastech. Člověk není atomem 

kosmického mechanismu bez jakékoli kvality, nýbrž živým členem organické 

hierarchie.“22 Sobornost je tedy jakýmsi lékem na individualismus, atomizaci 

společnosti a jejím jednotícím prvkem postaveným na křesťanském základě.23 

Spisovatel Vladimír Podracký, jenž napsal knihu Nadčasová společnost, má v ní 

oddíl věnovaný „sobornosti“: „Sounáležitost je též to, co se v ruské tradici 

označuje jako „sobornosť“ (soubornost) tedy také jakási "smlouva" mezi lidmi, 

duchovní spojení a blízkost. Těžko může být založena na něčem jiném než 

na identitě se společenstvem a určité vzájemné závislosti lidí. Nelze spoléhat na 

nějaké "duchovní osvícení davů" vytvářející sounáležitost jaksi bez práce  

a automaticky; dobře víme, že osvíceni byli vždy jen jednotlivci, kteří se mohli 

stát proroky a vůdci. Přesto si myslím, že křesťanství, pokud by se mělo postavit 

do čela obrody, vyžaduje nové proroctví, ale hlavně potřebuje hlásat 

Sounáležitost z důvodů, které jsem uvedl, a musí být obecné, komplexní, 

holistické.“24 S touto teoretickou průpravou můžeme naplnit první fázi 

překladatelovy práce (dle J. Levého) - porozumět předloze. Nyní je nutné se 

nedopustit chyby ve fázi interpretační. Celkem se tedy nabízí čtyři potenciální 

ekvivalenty. Jsou to: 1. konciliarita, 2. vespolnost, 3. sounáležitost,  

4. sobornost. 

První variantu bychom v našem překladu určeném širšímu čtenářskému 

publiku, než jsou teologové nebo filozofové, vyloučili jako vysoce 

terminologickou, málo srozumitelnou a tedy pro naše účely zcela nefunkční. 

Druhá varianta se vyznačuje silnou archaičností a velmi nízkou frekvenci 

                                           
22 BERĎAJEV, N. Nový středověk. Úvahy o Osudu Ruska a Evropy, s. 47. 
23 Jako prostředek „sobornosti“ vystupuje křesťanství (pravoslaví), politické ideologie (např. 

komunismus), které se snažily naplňovat podobné cíle, však Berďajev označuje za 

„kvazisobornosti“. Srov. anglický překlad „sobornosti“ - „communality“ 
24 PODRACKÝ, V. Nadčasová společnost.  
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užívání, proto ani ji bychom nepoužili. Stejně bychom naložili i s variantou třetí, 

třebaže částečně vystihuje význam a nepůsobí (na rozdíl od varianty druhé) 

archaicky. Pocit sounáležitosti by mohl být až výsledkem naplnění ideje 

„sobornosti“ (jednalo by se tedy o zde nechtěnou překladatelskou modulaci  

a z toho vyplývající významový posun). „Sounáležitost“ má navíc v ruštině jiné 

mnohem běžnější protějšky jako například „принадлежность (prinadležnosť)“, 

„взаимосвязь (vzaimosvjaz)“, proto by takový překlad nebyl ani 

terminologicky, ani významově přesný. Co hovoří ve prospěch čtvrté varianty 

„sobornost“? Podobně jako „konciliarita“ působí poněkud cize, neboť se jedná  

o mechanické přenesení, fonetický přepis původního slova. Forma je tedy 

spolehlivě přenesena do cílové češtiny, s významem je to ale složitější. Je však 

třeba říci, že nám nahrává úzus. Toto slovo se sice vyskytuje velmi vzácně, ale 

oba oficiální překladatelé Jan Kranát i Alan Černohous používají výhradně 

variantu „sobornost“. Je ovšem nutné dodat, že v každém textu bude nutné toto 

slovo opatřit vysvětlivkou přímo v textu, popřípadě vysvětlit jeho význam 

v rámci poznámky pod čarou, což oba překladatelé částečně dodrželi - Kranát 

volí poznámkový aparát, Černohous spoléhá na to, že čtenář pochopí význam 

přímo z kontextu25. Uveďme si v této souvislosti slova Nikolaje Onufrijeviče 

Losského (1870-1965), autora Dějin ruské filozofie: „Princip sobornosti je 

natolik cenný, že je třeba jej označovat zvláštní termínem. Nejpříhodnějším 

názvem pro tento princip je vskutku ruské slovo cоборность. Někdy se s ním 

setkáváme už také v anglické, americké nebo německé literatuře. V Anglii 

například anglikánské i pravoslavné bratrstvo sv. Albana a sv. Sergeje vydává 

časopis s názvem Sobornosť.“26 Toto tvrzení ohledně „sobornosti“ z pera 

samotného autora, jehož dílo poprvé vyšlo roku 1951 v americkém New Yorku 

v angličtině a ruského vydání se dočkalo až o 40 let později (v roce 1991), je 

stále aktuální, neboť v anglickém překladu The Crisis of Art z roku 2005, jehož 

autorem je Father Stephen Janos, neboli reverend Stephen Janos (nyní již na 

penzi), je slovo „sobornost“ na všech místech překládáno takto: „His preaching 

of sobornost'-communality in art is oriented backwards, to the ancient sources 

                                           
25 Myslím tím konkrétně jeho překlad Losského Dějin ruské filozofie. Všechny Černohousovy 

překlady jsem zatím neprostudoval. 
26 LOSSKIJ, N. Dějiny ruské filozofie, s. 639. 
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of art and culture.“27 Pokud bychom tedy po anglickém vzoru, což 

nepovažujeme za nezbytně nutné, použili tento druh vnitřní vysvětlivky, 

zvítězila by varianta „sobornosť-vespolnost“, která je nehledě na svou 

archaičnost a vzácný výskyt přece jen původně českým slovem. Existují  

i alternativní verze překladu tohoto výrazu do češtiny. Ostravská badatelka 

Lenka Naldoniová z katedry filozofie Ostravské univerzity, autorka učebního 

textu Ruská filozofie, které je vhodnou pomůckou při seznamování se s hlavními 

proudy ruské filosofie, s ruskou historií a specifickými rysy ruské kultury, slovo 

„sobornost“ na s. 26 překládá jako „všeobecnost“. Je to stejný případ jako u již 

uvedeného slova „sounáležitost“, kdy jsou některé významové prvky těchto 

dvou slov společné, jiné odlišné. Navíc zde, podobně jako v předchozím 

případě, vzniká konkurence ekvivalentu slova „všeobecnost“ v podobě ruského 

termínu „всеобщность (vseobščnosť)“ či „univerzalita“. Vhodný překladový 

ekvivalent „sobornosti“ to tedy spíše není. Co však považujeme za pozitivní, je 

skutečnost, že nás výraz „všeobecnost“ přivádí ke kořenům etymologie slova 

„sobornost“, jež pochází z řeckého „koinonia28“, souvisejícího se slovem 

„katholikos“, „katolicita“ pak je v Akademickém slovníku cizích slov definována 

takto: „círk. obecnost (jeden ze čtyř základních znaků katolické církve vedle 

jednoty svatosti a apoštolství)“.29 

Jak uvádí slovenský badatel Tomáš Pešek s odvoláním na Nyklův 

poznámkový aparát, v již několikrát citovaném překladu Berďajevova díla Nový 

středověk „S všeobecnými koncilmi súvisí aj sobornosť - pojem ruskej filozofie, 

                                           
27 JANOS, S. FR. The Crisis of Art, I. 2005. In: Berdyaev  Online  Bibliotek  Library of Online 

E-text Articles by Berdyaev and Online E-text Articles about Berdyaev. (Jeho zasvěcený 

výklad o „sobornosti“ v oblasti umění se vrací zpět k dávným počátkům umění a kultury, 

překlad I. J.) 
28 Proti komunizmu a kolektivizmu filozof Nikolaj Berďajev postavil komunotárnosť, termín 

odvodený od francúzskeho communauté, ktoré má viacero významových odtieňov: jednota, 

zhoda, spoločenstvo, náboženská obec, spoločný majetok. Vychádzajúc z významu slova 

communauté, Berďajev chápe komunotárnosť ako duchovnú vlastnosť ľudí, ako 

komunikáciu, zhodu, bratstvo a solidaritu vo vzťahoch ľudí, teda nie je to realita, ktorá by 

stála nad ľuďmi a ovládala ich. V cirkevnej slovančine tomu zodpovedá slovo sobornosť,  

z gréckeho slova koinonia, po slovensky vospolnosť. Toto slovo nemá v slovenčine veľkú 

frekvenciu. (ŠROBÁR, Š. Ján Komorovský - Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja 

Spoločnosť Božieho Slova, In: Salve. Revue pro teologie, duchovní život a kulturu, s. 126.) 
29 PETRÁČKOVÁ, V. - KRAUS, J. a kol. Akademický slovník cizích slov, s. 381. 
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ktorý predstavuje princíp jednoty v mnohosti a mnohosti v jednote, kedy 

dochádza k širokému konsenzu všetkých zúčastnených prvkov. Práve koncily 

(sobory) boli vzorom, kedy dochádzalo napriek rôznosti názorov k prijatiu 

správnej dogmy“.30 S koncily tedy úzce souvisí již dříve zmíněný termín 

„konciliarita“. 

V závěru své studie bych rád poznamenal, že všechna uvedená 

překladatelská řešení jsou ryze mými subjektivními názory, která si nečiní nárok 

na univerzální platnost. Jedná se o zamyšlení nad překladem filozofického textu, 

zejména pak filozofických termínů. Nepodařilo se mi samozřejmě popsat 

všechny obtíže, s nimiž jsem se při překladu potýkal, ale pokusím se o to 

v příštích studiích věnovaných této nesmírně inspirativní, ale zároveň velmi 

náročné sémantické problematice. 

Nestárnoucí Berďajevovy myšlenky 

Třebaže od smrti Nikolaje Berďajeva uplynulo už více než 70 let a jeho 

přednáška nazvaná Krize umění bude v příštím roce mít sté výročí, při této 

příležitosti bychom rádi zveřejnili náš překlad všech tří částí souboru studií pod 

názvem Krizis iskusstva (1918); myšlenky N. Berďajeva prezentované v této 

studii i v jeho traktátu Nový středověk jsou nesmírně moderní a snadno by se 

daly vztáhnout na dnešní dobu i společensko-ekonomickou situaci panující ve 

světě. Buďto byl ruský myslitel vizionářem nebo se lidstvo a tedy i společensko-

ekonomická a politická situace za posledních sto let takřka nezměnily. Může 

také platit obojí, posuďte sami: „Celý systém kapitalistického hospodářství je 

plodem dravého a ničivého chtíče. Mohl vzniknout pouze ve společnosti, jež se 

definitivně zřekla všech forem křesťanského asketismu a odvrátila svůj pohled 

od nebe k výhradně pozemským potřebám. Kapitalismus si vůbec nelze 

představit jako sakrální hospodářství, vždyť je důsledkem naprosté sekularizace 

hospodářského života. V tomto systému se vytrácí skutečné hierarchické 

podřízení věcí materiálních věcem duchovním. Ekonomismus naší doby 

skutečně narušuje pravou hierarchii lidské společnosti, ztrátu duchovního středu. 

Autonomie hospodářského života vede k její nadvládě nad celým životem lidské 

společnosti. Mamon se stal určující silou věku, který se tak rád klaní zlatému 

                                           
30 PEŠEK, T. Je cirkev (ne)demokratická? In: HRUŠKA, D. (EDS.) a kol. DISPUTATIONES 

QUODLIBETALES. Reflexia slobody vo filozoficko – religionistických aspektech, s. 113. 
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teleti. A ze všeho nejhorší je, že v tomto naprosto nepokrytém mamonářství naše 

doba spatřuje velkou přednost při poznání pravdy a osvobození se od iluzí … 

Kapitalismus i socialismus provází úpadek, vyhasnutí duchovní tvorby a vůbec 

úbytek ducha ve společnosti.“31 A na závěr si ještě uveďme jeho slova o politice: 

„Politika je z devadesáti procent lež, klam a fikce. Pouze jedna desetina politiky 

v sobě má reálný prvek - naplnění moci nutné k bytí světa, moci Boží … 

Nakonec odumřou parlamenty, jež jsou svým fiktivním a přízračným životem 

jen jakýmisi výrůstky z těla lidu, již neschopnými plnit jakoukoli organickou 

funkci … Politické parlamenty, ty upadlé žvanírny, budou nahrazeny 

pracovními, ryze profesionálními parlamenty, sestavenými na základech 

zastoupení reálných korporací. Ty nebudou bojovat o politickou moc, nýbrž 

budou řešit problémy reálného života (například otázky zemědělství a vzdělání) 

jako takové a ne jen z hlediska svých úzce politických zájmů.“32 

Summary 

The present article briefly describes the life and work of the prominent Russian 

philosopher Nikolai Berdyaev. It then focuses on a set of studies published in 1918 under the 

name The Crisis of Art. Attention is devoted to the first eponymous study, with a brief outline 

of its contents, after which the author turns to the issue of the translation of philosophical 

terms, such as theurgy or sobornosť. In the conclusion, the author presents several fragments 

of the philosopher's work entitled The New Middle Ages, and argues that Berdyaev's ideas 

have a timeless validity – that they are still topical even almost a hundred years after they 

were written. The question thus arises of whether Berdyaev was a visionary or whether people 

have remained as they were, and the course of economics and politics has also continued to 

run unchanged. 
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Abstract: The article deals a literary-aesthetic theory of Stanisław Ignac Witkiewicz2, in 

Polish literary context known as „Witkacy“. This significant Polish playwright, writer and 

painter of interwar period became important for Polish and world literature not only as a 

predecessor of European Absurdist drama, but also as literary theoretician. The most 

controversial ideas concerned his theory of art work, so called theory of “pure form” (in 

Polish „Czystej Formy“) – the theory is analysed in the second part of the article, whereas 

the first one focuses on the work of art itself, on its function and meaning, reception. 

Generally the article deals with work of art as a dynamic, distinctive existence. 

 

Keywords: Polish literature of interwar period, Absurdist theatre, Theory of Pure Form in 

theatre, literary criticism. 
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Existence literárního uměleckého díla 

Při četbě nebo poslechu literárního díla, je první rovina, se kterou 

přicházíme do styku, rovina textu. Polský literární teoretik Henryk Markiewicz 

                                           
1 Studie vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického 

vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS22/FF/2016-2017 Ruská a polská literární esejistika 

přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí. 
2 Stanisław Ignacy „Witkacy” Witkiewicz (1885–1939), malíř, dramaturg, prozaik, filozof, 

teoretik umění. Narodil se ve Varšavě jako jediný syn významného kritika umění Stanisława 

Witkiewicze. Současníky považován za excentrického šílence a grafomana. Ve své tvorbě 

stvořil originální koncepci esteticko-filozofickou, jejichž centrem bylo Tajemství Bytí. Jeho 

sebevražedná smrt 18. září 1939, den po vstupu sovětských vojsk do Polska, byla 

symbolickým koncem svobodné doby. Po válce uznán za jednoho z nejvýznamnějších postav 

meziválečné avantgardy.  
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text definuje následovně: „Literární dílo v úzkém smyslu čili literární text je 

specifické sekvencionální, posloupné nebo následné uspořádání zvukových nebo 

grafických jazykových znaků a s nimi spojených významových schémat slov a 

vět“3. Každý text, ať už jde o dopis nebo úřední vyhlášku, je posloupné 

uspořádání jazykových znaků4. V čem spořívá výjimečnost uměleckého textu?  

Umělecké dílo je vytvořeno na základě záměrné tvůrčí aktivity se 

zvláštními ohledy na estetickou funkci. Tvorba díla spočívá ve vědomém výběru 

tzv. prvků ozvláštnění (nebo aktualizace) a jejich kreativním uspořádání. To co 

dělá z každého díla, spolu s jazykem díla, rozlišitelný celek, je právě ono 

ozvláštnění, které může být vlastností celé jeho struktury. V dynamice znakové 

struktury se rodí nový umělecký význam díla, jenž je rozehrávaný aktivitou 

tvaru, tvůrce a také příjemce díla. Úlohu ozvláštnění (nebo aktualizace) plní 

literární prostředky jako metafora, básnický obraz, rým, metrum nebo zvukové 

prvky eufonie. Mají v literatuře podobnou funkci – deformují, mění, zesilují 

význam, působí proti procesu přivykání5.  

Textová rovina díla v umělecké literatuře je představována rovinou 

řečového projevu, v němž jsou jazyková pravidla obohacována o druhotná 

pravidla, která tvoří nadstavbu nad pravidly jazykovými a odlišují básnický 

projev od běžné řeči. Na pozadí této básnické řeči se utváří projev prozaický, 

který živou řeč napodobuje a vytváří představu fiktivního světa. Básník je 

v neustálém rozporu. Na jedné straně jazykový kód - jazyková pravidla, na 

straně druhé, chce umělec vyjádřit to individuální, neopakovatelné, co někdy 

vede k překračování těch dodatečných pravidel básnických, a někdy  

i k porušování pravidel jazykových6.  

Naproti tomu tematická rovina díla je poměrně složitou problematikou, 

která zasahuje do oblasti jak jazykovědy, lingvistiky, tak i literární vědy nebo 

filosofie. Jan Mukařovský - známý teoretik literatury Pražského lingvistického 

kroužku, chápe téma jako celkový význam nějakého sdělení7, vycházeje z tohoto 

pojetí, ukazuje dvě možnosti přístupu k tématu – perspektivní nebo prospektivní. 

                                           
3 MARKIEWICZ, H. Główne problemy wiedzy o literaturze, s. 79.  
4 HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla, s. 68.  
5 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s.76–79. 
6 HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla, s. 78. 
7 MUKAŘOVSKÝ, J. Studie (II), s. 36.  
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Perspektivní přístup pohlíží na téma jako na něco hotového, co je dáno 

sdělením, co má jistou strukturu. Je to přístup statický, kdežto prospektivní je 

přístup dynamický, který chápe téma v určitém procesu, v průběhu předávání 

sdělení. Celkový význam se utváří v procesu vnímání díla8.   

Na rozdíl od textu s převahou praktické sdělovací funkce nestačí při četbě 

uměleckého textu si formulované představy, zafixované textem, pasivně 

vybavit. Umělecké dílo není bezprostředně dáno textem, který máme před 

sebou, ale vzniká na základě čtenářovy tvůrčí aktivity, čtenář není pouhým 

recipientem, ale z části spolutvůrcem. Aktivita čtenáře sama o sobě netvoří 

poslání díla, přesto je jeho nutným předpokladem k růstu hodnoty díla, která 

závisí na existenci napětí mezi předpoklady danými textem a oním vždy nově 

vytvořeným světem. Toto napětí nelze objektivně měřit a jeho míru dokazovat, 

přičemž napětí není totožné s obtížností díla, zašifrovanosti jeho smyslu9.  

Funkce literárního jazyka není utilitární - poznávací, vzdělávací, není 

zaměřena jen na prosté formulování a předávání informací či obsahu. Poetický 

jazyk vždy zviditelňuje sám sebe jako sdělení i jako řeč sdělení, jako sdělení pro 

sebe i o sobě. Jako zesílené sdělení strhává pozornost na sám způsob utvoření 

zprávy i na sám proces jejího předávání10. 

Umělecké dílo bývá zkoumáno z mnoha rozdílných pohledů. Pojetí 

struktury (jinak taky jako vztahový celek) uměleckého díla u strukturalistů 

vychází ze vztahů mezi jednotlivými předměty nebo fakty. Jednou ze základních 

dichotomií je estetický objekt - artefakt. Artefaktem nazývá Mukařovský věcnou 

stránku uměleckého díla, přístupnou smyslovému vnímání, artefakt je vytvořené 

dílo–věc, zatímco estetický objekt je dílo–znak, označující, který je dán řadou 

interpretací. Estetický objekt není záležitostí individuální, je to záležitost 

intersubjektivní11. Jeden a tyž artefakt se stává podkladem realizace celé řady 

estetických objektů, řady odlišných interpretací. Objektivní, předmětná rovina 

artefaktu je nositelem autorského významu díla, zasazeného v mimouměleckých 

kontextech (kulturních, ideologických, společenských)12.  

                                           
8 HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla, s. 86–87. 
9 BLAŽÍČEK, P. Knihy o poezii Holan/Toman, s. 143–144.  
10 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s.76–79. 
11 HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla, s. 104.  
12 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s. 81. 
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Strukturní teorie uměleckého díla byla tvořena také na základě jiných 

východisek. Kromě strukturální dichotomie estetický objekt – artefakt přinášejí 

někteří teoretici obdobnou dichotomii dílo-znak x dílo-věc, která vychází 

z teorie polského estetika a filosofa Romana Ingardena. Ingarden byl žák 

filosofa Edmunda Husserla a vycházel ve svých teoretických úvahách 

z filozofického směru zvaného fenomenologie (z řec. fainomenon = řeč, logos, 

légo = vykládám)13. Fenomenologie je chápána jako věda o lidském vědomí,  

a lidským vědomím se nemyslí pouze empirické zkušenosti jednotlivých lidí, ale 

hlavně hlubinná mysl sama. Na rozdíl od věd se neptá po té či oné formě 

poznání, nýbrž po podmínkách, jež vůbec jakékoli poznání umožňují. Podle 

fenomenologické literární vědy je jazyk literárního díla vlastně jen vyjádřením 

vnitřních významů díla. Fenomenologie si vytkla za cíl obnažit vlastní struktury 

samotného vědomí, a tím i fenomény jako takové. Jde jistým způsobem  

o transcendentální způsob zkoumání. Aby byla fenomenologie schopna ony 

transcendentální struktury uchopit, aby dokázala proniknout do samého nitra 

spisovatelova vědomí, pokouší se fenomenologická literární věda o naprostou 

objektivitu, snaží se zbavit všech osobních vztahů vůči dílu, vchází empaticky 

do světa díla a poté co nejpřesněji chce reprodukovat to, co tam najde14. Na 

Ingardenově pojetí, oproti českému strukturalismu, je význačné zdůraznění 

jazykové významové vrstvy a s ní spojené vrstvy představených předmětů, které 

jsou zaměřeny k tomu, aby ustavily myšlený a pomyslný svět, jenž v nás vytvoří 

nějakou představu, a tato představa světa nese metafyzické kvality15.   

Dílo–věc se oddává věcnosti, významovému nesjednocení. Čím je pro dílo-

znak znamenat, tím je pro dílo-věc být16. Tak jako může být dílo chápáno na 

základě dichotomie estetický objekt-artefakt, tak lze analogicky text chápat na 

základě dichotomie obsah-forma. Obsah a formu nemůžeme považovat jako 

oddělené složky – dílo ani text není možné vnímat buď jen formalisticky, nebo 

jen čistě sémanticky17. Ruští formalisté prohlásili za rozhodující hodnotu 

způsob, jakým je umělecké dílo uděláno. Forma pojatá jako poslední cíl 

                                           
13 HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla, s. 110.  
14 EAGLETON, T. Úvod do literární teorie, s. 82–87. 
15 HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla, s. 112. 
16 MATHAUSER, Z. Estetika racionálního zření, s. 121.  
17 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s. 82. 
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umělcovy činnosti implikovala ovšem od počátku nové pojetí obsahu. Již  

u formalistů se vynořila otázka sémantického dosahu básnické organizace 

jazykového materiálu18. Dílo podle formalistů pouze vypadá, že má obsah, 

protože ve skutečnosti pojednává výhradně o své vlastní utvářenosti, o své 

vlastní stavbě. Forma je to, co je primárně zdrojem estetického působení  

a vnímání díla (například báseň je podle formalistů čistá forma)19. Formalisté 

odlišovali fabuli, časově-příčinný sled, řád událostí, který je příběhem či látkou 

příběhu, od syžetu (formy), tedy narativní struktury. Fabule je sumou všech 

motivů, zatímco syžet je umělecky uspořádanou prezentací motivů (často zcela 

odlišnou od fabule). Fabule je abstrakcí utvořenou ze surovin prózy (autorovy 

zkušenosti, četby apod.), syžet je abstrakcí fabule. Čas fabule je celkovým 

obdobím, které příběh pokrývá. Času syžetu pak odpovídá narativní čas – čas 

čtení, prožitý čas20.  

Umělecký text spočívá v sobě samém, nehodlá sloužit žádným dalším 

potřebám člověka, umění chce mít svůj cíl jen v sobě samém a jeho 

nejzákladnějším funkcí je svá vlastní prezentace21. Literární dílo je dynamický 

proces, není ani empirickým faktem, ani ideálním neměnným předmětem; mění 

se v průběhu dějin, v průběhu různých konkretizací. Každé dílo je tvořeno 

sledem individuálních realizací – struktura uměleckého díla je vždy víceznačná 

a umožňuje proto bezpočet realizací. Odtud je umělecké dílo součástí 

historického procesu: vzniká z reakce na určitý stav umělecké a společenské 

struktury a je také určitým způsobem přijímáno a interpretováno. Každé dílo 

nutně prodělává vývoj, který je řadou konkretizací v průběhu dějin. Umělecké 

dílo je vždy budováno v závislosti na dobové hierarchii uměleckých  

a estetických norem a na základě naplňování i narušování těchto norem pak 

vytváří samostatný umělecký významový systém22.  

Literární dílo nemusí být jen objektem literárního či sémiotického 

výzkumu; může sloužit také k reflexím kulturologického, ontologického, 

                                           
18 JANKOVIČ, M. Cesty za smyslem literárního díla, s. 151.  
19 STAIGER, E. Poetika, interpretace, styl, s. 239–241.  
20 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s. 83. 
21 MATHAUSER, Z. Estetika racionálního zření, s. 62.  
22 ŠTOCHL M. Teorie literární komunikace, s. 83. 
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psychologického, sociologického i ekonomického zkoumání23. Specifičnost 

uměleckého díla lze objasnit jen na pozadí jeho strukturních vazeb ke kontextům 

vyššího řádu, ke kontextům určité kultury, ideologie, společnosti24. 

Z ontologického hlediska je dílo zvláštní způsob bytí, kdy je zkoumána zvláště 

jeho předmětná vrstva – dílo jako věc. Z noetického hlediska je možné zkoumat 

vztah díla ke skutečnostem mimo dílo či umění tzn. jako specifický způsob 

poznání a vyjádření skutečnosti25. Z hlediska sémiotického se dílo jeví jako 

soubor znaků, jež nesou určitý význam, jako zvláštní forma lidské komunikace. 

Umělecké dílo se může jevit jako strukturní soubor potenciálních hodnot, jenž 

umožňuje hodnocení skutečnosti v díle. Tento přístup, z hlediska funkcí, norem 

a hodnot, dovoluje tzv. axiologický aspekt umění. Z hlediska psychologie lze 

zkoumat genezi díla, psychologickou stránku tvoření umění a dále jeho recepci. 

Z hlediska sociologie je možné vidět dílo jako součást společenské struktury. 

Funkce, normy a hodnoty díla je možné sledovat jako sociální fakty. Význam 

hlediska historického spočívá v tom, že poznává, jak se významy a hodnoty 

utvářejí a proměňují v čase26.  

Zabýváme-li se existencí a smyslem uměleckého díla neměli bychom 

opomenout důležitou složku jeho recepce a tím je právě porozumění. 

K porozumění smyslu díla nám může pomoci jeho interpretace. Interpretace díla 

není jen interpretací jeho smyslu (nepřímého a mnohoznačného), ale je 

interpretací postoje, jehož relativně úplná tematizace je umožněna teprve 

rozborem celého komplexu díla. Rozbor uměleckého díla má svůj vlastní smysl, 

zcela odlišný od smyslu umění. Interpretace, jež vyslovila to, co dílo jen 

naznačovalo a tím pokročila dál než dílo samotné, je zkreslením smyslu díla, 

neboť ho vidí v jeho poznávací hodnotě. Právě proto vyžaduje interpretace 

určité schopnosti, ale i specifické znalosti svého předmětu a přístupu k němu27. 

Interpretace je vždy otázkou individuálního přístupu, skutečnost, že literární díla 

interpretujeme vždy skrze své vlastní názory (nic jiného nám neumožňují), je 

pravděpodobně jedním z důvodů, proč si některá díla uchovávají hodnotu i po 

                                           
23 WELLEK R. - WARREN A. Teorie literatury, s. 217–218. 
24 CHVATÍK, K. Strukturální estetika, s. 41.  
25 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s. 80. 
26 CHVATÍK, K. Strukturální estetika, s. 41.  
27 BLAŽÍČEK, P. Knihy o poezii Holan/Toman, s. 178.  
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staletích. V průběhu času nenazíráme na totéž dílo stejně, i když jsme o tom 

přesvědčení. Současný obraz Homéra není totožný s Homérem ve středověku, 

stejně tak Shakespeare naší doby není identický se Shakespearem reálným. 

Každé literární dílo je přepsáno, často bez uvědomění, společností, která je čte.  

I proto je literatura věc nestálá28. Interpretace prošla během času radikální 

transformací; z náhodné a selektivní činnosti se interpretace stala existenciální 

nutností. Bohatství tohoto pojmu a jeho význam pro otázku existence se objevilo 

v diskursu hermeneutické orientace, zahájené Heideggerem a rozvíjené pak 

Gadamerem a Ricoeurem. Obecně se interpretace považuje za druh poznávací 

aktivity, za zvláštní typ aktu vědomí orientovaný na určitý objekt. Tato tradice 

vychází již z aristotelského Peri hermēneias, kde pojem hermēneia v sobě 

spojuje myšlenku pochopení jednoduchých znaků se schopností stále složitějších 

závěrů a výkladů29. Hermeneutika při chápání textu si všímá především otázek, 

které jsou textu kladeny, a způsobu, jakými jsou kladeny. Správně položené 

otázky mohou přispět k pochopení, k přiblížení se textu. Obecnou dispozici klást 

správné otázky ve správný čas definuje Bultmannův či Boothův pojem 

předchápání nebo Heideggerem popsaná nutnost uvědomění si vlastních 

předpokladů rozumění. Uvedené předchápání musí být v procesu výkladu 

bezpodmínečně potvrzován, dokonce zpětně ovlivňován textem, jinak se může 

stát předsudkem. Pokud usilujeme o porozumění, je nutné počítat i s tím, že 

můžeme nechtěně rozvíjet hypotézy, které se mohou postupem času ukázat jako 

nesprávné. Každou vzniklou hypotézu je tudíž možné akceptovat, když ji 

potvrdí, a zpochybnit, když ji vyvrátí kterákoli část textu30. Každá interpretace 

má proměnlivý a historický charakter, zatímco význam je nutně ustálený  

a stabilní. Porozumění předchází interpretaci a liší se od ní. Úkolem porozumění 

je odhalit originální význam – neměnný, definitivně určený komponent textu, 

zatímco interpretace se soustřeďuje na přetvoření tohoto získaného významu31.  

Umělecké dílo je dynamickým procesem znovuustavování smyslu. 

Literární dílo není ani empirickým faktem, ani ideálním neměnným předmětem; 

mění se v průběhu děje, v průběhu různých konkretizací. Každé dílo je tvořeno 

                                           
28 EAGLETON, T. Úvod do literární teorie, s. 26–27.  
29 KALAGA, W. Mlhoviny diskursu, s. 21–22.  
30 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s. 143. 
31 KALAGA, W. Mlhoviny diskursu, s. 28. 
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sledem individuálních realizací a struktura uměleckého díla je vždy víceznačná, 

a umožňuje proto bezpočet realizací. Dílo je součástí historického procesu – 

vzniká z reakce na určitý stav umělecké a společenské struktury, a je rovněž 

určitým způsobem interpretováno a přijímáno. Každé dílo prodělává vývoj, 

který je řadou konkretizací v průběhu určitého časového sledu.32 Při 

mnohostrannosti svého působení je vlastně nemožné jednoznačně definovat 

podstatu uměleckého díla, tím však prosazuje svou specifickou hodnotu. 

Umělecké dílo si uchovává svou vlastní hodnotu jen tehdy, kdy je schopné  

i nadále působit řečeným napětím mezi prostorem tvorby a námi 

aktualizovaným smyslem. Jen v tomto napětí může dílo více než jen opakovat  

a obnovovat existující významy33.  

„Čistá forma“ - teorie uměleckého díla podle Stanisława Ignaceho Witkiewicze 

Žádná literárně-estetická teorie v Polsku nevyvolala tolik polemik a kritiky 

jako teorie „Čisté formy“, jejímž tvůrcem byl Stanisław Ignacy Witkiewicz 

(pseudonym „Witkacy“). V období bouřlivého rozvoje polské avantgardy, ve 

dvacátých letech 20 století, se kolem Witkiewiczova teoretického díla vedly 

ostré spory i přes to dnes je teorie „Čisté formy“ považována za jeden 

z nejdůležitějších pramenů inspirace moderního polského umění. Poprvé byla 

tato teorie opublikována v roce 1919 v díle Nowe formy w malarstwie  

i wynikające stąd nieporozumienia. Ohlas však, o rok později, vzbudily dva 

články v literárním časopise Skamander, které rozpoutaly velkou polemiku. 

Jedni Witkiewicze kritizovali za jeho nihilismus a propagaci nesmyslu v umění, 

jiní ho obviňovali z ničení národních hodnot v kultuře, úpadku umění, 

ohlupování společnosti. Negativní ohlas na teorii „Čisté formy“ se později 

projevil ve Witkacyho tvorbě množstvím narážek na konkrétní kritiky, jejich 

zesměšňováním a ironizováním34.  

Teorie „Čisté formy“vznikla z Witkiewiczova přesvědčení, že teorie umění 

musí být založena na filozofii jednoty v mnohosti. Jednota mnohosti se stala 

podstatou definice uměleckého díla, jako určité konstrukce složené z jakýchkoli 

                                           
32 ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace, s. 78.  
33 JANKOVIČ, M. Cesty za smyslem literárního díla, s. 13, 36.  
34 MIŁOSZ, Cz. Historia Literatury Polskiej, s. 476–483.  



243 

jednoduchých částí (barev, zvuků) nebo složitých částí (slov, dějů)35. Nejde tedy 

o aristotelovské pojetí jednoty místa, času a děje, ale právě naopak o narušení 

časové posloupnosti příčinné a vztahové souvislosti, psychologické 

pravděpodobnosti děje nebo jednoznačnou charakteristiku postav. Všechny 

kauzální vazby mají být rozbity, vše zdánlivě nutné má být opomenuto, fantazie 

má být uvolněna, avšak při tom všem má být zachována vyšší estetická 

jednota36. Podmínkou realizace „Čisté formy“ musí být osvobození uměleckého 

díla od jakýchkoliv pravidel realistické poetiky. Příčinu a následek děje je třeba 

nahradit systémem volně propojených událostí, které jsou spojeny vnitřní 

logikou37. Například divadelní hra je složena z mnohosti částí: slov, herců  

a jejich počínání, scénického prostoru, hudby – ale v dramatu se musí vlastnosti 

těchto částí spojit, aby vznikl dojem jednoty. Je nutné, aby se vytvářel celistvý 

abstraktní obraz. Tato jednota, která není závislá na ničem, je konstrukcí sama  

o sobě, nazval Witkacy formální krásou čili „Čistou formou“. Zapojení všech 

různých částí do konstrukce uměleckého díla je úkolem formistického 

dramatika, režiséra, scénografa a herců38. Formistický režisér by měl 

„zapomenout na život a potřebu být s námi konzistentní“ a divák, vycházející 

z divadla, by měl mít pocit, že se „…probudil z jakéhosi divného snu, ve kterém 

dokonce i nejobyčejnější věci měly zvláštní nejhlubší půvab“39.   

Teorie „Čisté formy“ by nebyla nijak skandální, kdyby neobsahovala 

metafyzické myšlenky Witkiewicze, jejichž kořeny je třeba hledat ve filozofii, 

kterou se zabýval již v mládí. Jako samouk se seznámil především s takovými 

jmény, jako Nietzsche, Husserl, Carnap, Kant, Leibniz, Schopenhauer a své 

svébytné filozofické názory aplikoval přímo na umění. Witkiewicz byl tvůrcem 

ontologického systému založeného na pluralitě monád, chápaných biologicky 

jako kvalitativně rozrůzněné postavy, existující v čase a prostoru a vzájemně na 

sebe působící. Lidské já může prožívat s pocitem jakéhosi metafyzického 

                                           
35 VIDLÁK, P. Vlastní jména v dramatickém a románovém díle Staniława Ignacyho 

Witkiewicze a jejich překládání do češtiny, s. 11–13. 
36 MIŁOSZ, Cz. Historia literatury polskiej, s. 476–483. 
37 WITKIEWICZ, I. S. O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, s. 47–72. 
38 VIDLÁK, P. Vlastní jména v dramatickém a románovém díle Staniława Ignacyho 

Witkiewicze a jejich překládáni do češtiny, s. 11–13.  
39 WITKIEWICZ, I. S. O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, s. 47–72. 
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neklidu dotyk s absolutní pravdou40. Podle Witkiewicze je nutnou podmínkou 

tvorby umělcovo poznání metafyzického pocitu, který jako vlna prochází všemi 

sférami jeho psychiky a stává se impulsem tvůrčího aktu, jehož výsledkem je 

struktura konkrétního uměleckého díla. Nejasnost lidské existence nutí člověka 

k touze po metafyzickém poznání. Jednota našeho „já“ je skutečností jasně 

danou, jako každá kvalita, která existuje v našem bytí41. Člověk se podle 

Witkacyho liší od jiných bytostí uvědomováním si vlastní existence, ale už sama 

podstata existence je vymezena kategoriemi tragizmu a tajemství. Zdrojem 

tragizmu je lidský pocit strašlivé samoty své existence, uvědomování si nicoty, 

nahodilosti a nejistoty života a pocit odcizení od obklopujícího světa. 

S metafyzickými pocity jsou spojeny jeho názory na společenský vývoj a úvahy 

o tvůrčím procesu uměleckého díla. Podle Witkiewicze se zmíněný metafyzický 

neklid zrodil a nalezl svůj odraz ve třech hlavních oblastech lidské činnosti: 

náboženství, filozofii a umění. Člověk hledá formu a zbavuje se přitom tíživého  

a neznámého obsahu42. Cíl umění chápal Witkacy v metafyzických kategoriích, 

jako vyjádření umělcovy osobnosti a zdůraznění její expresivní funkce, ale samu 

strukturu díla popisoval velmi formalistickým způsobem, jako logickou složeninu 

úmyslně účelně vybraných jednoduchých a složitých částí. Tento kontrast podstaty 

umění byl pro Witkiewicze odrazem kontrastů celé existence a „Čistá forma“ měla 

být v uměleckém díle tím, co tento rozpor na okamžik odstraňuje43.  

Dle autora „Čisté formy“ současné umění nedokázalo přivodit divákovi 

(čtenáři) katarzi, a proto bylo potřeba vytvořit nový umělecký systém, který 

zasáhne jedince metafyzicky44. Witkiewicz dělí umění na „jednorodé“ (hudba  

a malířství) a „složené“ (poezií a drama), přičemž prózu nepovažoval za ideální 

k realizaci požadavků „Čisté formy“. Román považoval za „pytel“ do něhož se 

mají házet a míchat různorodé styly a žánry, a proto mají jeho romány podobu 

jisté filozofické fantazie a jsou předzvěstí postmoderního románu. Paradoxem 

je, že Witkacy si za svého života nevydobyl slávu ani jako dramatik, ani malíř, 

                                           
40 BLECHA, I. Filozofický slovník, s. 443.  
41 WITKIEWICZ, I. S. O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, s. 47–72. 
42 VIDLÁK, P. Vlastní jména v dramatickém a románovém díle Staniława Ignacyho 

Witkiewicze a jejich překládáni do češtiny, s. 11–13. 
43 Dtto, s. 12. 
44 WITKIEWICZ, I. S. O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, 47–72. 
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ale právě jako romanopisec. Zatímco oba romány Rozluka s podzimem 

(Pożegnanie Jesieni) a Nenaplnění (Nienasycenie) byly publikovány ve 

významných nakladatelstvích, jeho dramat bylo vytištěno pouze šest a jejich 

uvedení na scénu vyvolalo negativní ohlas45. Teprve v padesátých letech 

(konkrétně po roce 1956), kdy došlo ke znovuobjevení Witkiewiczové tvorby se 

jeho divadelní hry dočkaly náležitého uznání divadelních kritiků. Zájem o jeho 

tvorbu trvá i nadále, a to nejenom v Polsku. Dnes je teorie „Čisté formy“, kterou 

nelze jednoznačně definovat, čím je, co vyžaduje a jak se projevuje, považována 

za jednu z nejdůležitějších inspirací moderního polského umění46.  

 

Summary 

The article was aimed to show to what extent it is possible to define the work of art 

comprehensively and clearly. Such a utopian effort is denied at the very beginning by 

existence of number of interpretations. When defining a work of art and its description, we 

can only comment different (frequently opposing) statements on its aesthetic or content 

function, timeless value, meaning, particular style, and so on. Such vagueness of work of art 

is probably the only constant when its characterization is attempted. 

Witkace ´s desire to give back the highest values to art, resulted in formulation of theory 

of “Pure Form”, which can be considered as the theory of an ideal work of art, whose full 

application is impossible. For S. I. Witkiewicz art was the source of metaphysical 

experiences, which were diminishing in the period of standardisation of society (for 

Witkiewicz it was the interwar period). Human was gradually losing their individuality and 

faced the torrent of consumer culture. Such a state is typical also for the present times, thus 

the theory is still current.  
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Abstract: K. S. Stanislavsky tried to unify the role of actors and spectators with respect to the 

Beauty Russian religious philosophers and symbolist poets also tried to bring back the 

platonic idea of Beauty at the beginning of the 20th Century. After the Bolshevik revolution in 

1917, materialistic philosophy became more important. We can see these two periods play out 

within Othello, which was directed twice by Stanislavsky. We can compare Stanislavsky´s 

psychological realism of the first period where social realism was introduced in a new vision 

of art. In the second inscenation of Othello Stanislavsky focused on the method of physical 

action which was favored by the new political system in Russian. 
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Cesta ke Kráse 

Třicátá léta dvacátého století byla pro ruské divadlo zlatým obdobím, které 

dodnes nebylo překonáno. Tomu napovídá i poetická pasáž významného 

italského bohemisty a rusisty Angela Maria Ripellina, kterou v úvodu ke své 

studii „Il trucco e l´anima. I maestri della regia del teatro russo del Novecento“ 

(Maska a duše. Mistři režie ruského divadla dvacátého století.) prohlásil:  

„Každé představení je hrad z písku, pomíjivá katedrála, která během let ztrácí 

obrysy, chvěje se, ztenčuje se ve vodách paměti. Při vzpomínce na majestátní 

stavby-představení, zkonstruovanými velkými režiséry, máme chuť se zeptat, jako 

v barokním tanci smrti: kde jsi Mejercholde? kde jsi Stanislavskij?“1 Podobně jako 

Ripellino, který se snaží oživit vzpomínku na šťastné období ruského  

                                           
1 „Ogni spettacolo e´ un castello di sabbia, un´effimera cattedrale che, col passare degli anni, 

perde i contorni, tremola, si assottiglia nell´acqua della memoria. Ripensando ai maestosi 

edifici-spettacoli, costruiti da grandi registi, vien voglia di chiedere, come nelle danze 

macabre del Barocco: dove sei Mejerchol´d? dove sei, Stanislavskij?“ RIPELLINO, A. M. Il 

trucco e l´anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, s. 11. 
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a sovětského divadla, také my se v této kapitole zaměříme na významného 

představitele Konstantina Sergejeviče Stanislavského2 (Moskva, 1863–1938), 

který tehdy hrál hlavní roli v ruském a sovětském divadelním světě.3 

Stanislavskij nekladl důraz pouze na autentičnost hereckého prožívání, ale také 

na uměřenost charakteru a chování herce i mimo danou roli a zároveň chápal 

umění divadla jako nástroj ke sjednocení herců a diváků v ideji Krásy. Podle 

ruských náboženských filosofů ovlivněných Platonem měla právě Krása 

proměnit svět. V uměleckém prostředí se tohoto úkolu ujali ruští symbolisté, 

jejichž poetická tvorba nalézala svůj vzor ve filosofii Vladimíra Solovjova.4 

Právě tento první systematický filosof dal impuls novému proudu, který se 

rozvinul na počátku 20. století. Toto období je také označováno jako zlatý věk 

ruské filosofie a stříbrný věk ruské poesie, bylo však přerušeno s příchodem 

bolševické revoluce.5  

Stanislavskij se pohyboval mezi nejvýznamnějšími ruskými umělci počátku 

20. století, tedy i mezi symbolickými básníky, a často u nich hledal inspiraci. 

Byl si vědom toho, že lidské prostředky jsou omezené, proto terminologicky 

oddělil blahodárné „tvůrčí rozpoložení“ od škodlivého a nesprávného 

„hereckého rozpoložení“: „Nicméně všichni lidé umění, od génia po obyčejné 

talenty, jsou ve větší či menší míře schopni dosáhnout jakýmisi neznámými, 

intuitivními cestami tvůrčího rozpoložení; není jim však dáno nakládat s ním 

libovolně. Dostávají ho od Apollóna co dar nebes a zdá se, že sami, našimi 

                                           
2 „Stanislavskij“ je pseudonym, který v roce 1885 nahradil původní příjmení Alexejev.  
3 V roce 1898 Stanislavskij založil společně s V. I. Němirovičem-Dančenkem Moskevské 

umělecké divadlo (MCHT), které bylo přejmenováno na Moskevské umělecké akademické 

divadlo (MCHAT) v roce 1920. V roce 1906 přijelo Moskevské umělecké divadlo poprvé na 

zájezd do Prahy a počínaje touto dobou se Stanislavskij proslavil i u nás. Následoval úspěch 

jeho autobiografické knihy „Můj život v umění“ (1926), vydané v češtině v roce 1940. O šest 

let později vyšla v češtině kniha „Moje výchova k herectví“ i s předmluvou z roku 1938, která 

přiblížila českému čtenáři Stanislavského „systém“ reinterpretovaný v duchu socialistického 

realismu.  
4 Vladimír Solovjov použil známou citaci z Dostojevského Idiota „Krása spasí svět“, aby jí 

uvedl svůj článek na téma „Krása v přírodě“. Vliv tohoto prvního ruského systematického 

filosofa přetrval až do bolševické revoluce, která se snažila potlačit jakékoliv myšlení spojené 

s náboženstvím. 
5 O proudu ruské náboženské filosofie pojednávám v knize „Ruská sofiologie a věčné 

ženství“. 
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lidskými prostředky ho v sobě nemůžeme vzbudit.“ 6  

Geniální herec je vždy ovládán tímto tvůrčím rozpoložením, ale náhodně, 

proto si Stanislavskij začal klást otázku, „jak to však udělat, aby tento stav nebyl 

nahodilý, ale mohl vzniknout podle přání samotného herce, ‚na objednávku‘?“7 

Stanislavského hledání metody bylo v neustálém pohybu, proto i každá hra pro 

něj znamenala nový posun v umělecké tvorbě.  

Láska k divadlu provázela Stanislavského od nejrannějšího dětství. 

Stanislavskij se narodil v rodině bohatého podnikatele, který podporoval fantasii 

svých dětí. Jak je popsáno v autobiografii „Můj život v umění“, Stanislavskij 

nebyl odmalička veden pouze k divadlu, ale i k opeře. Právě skrze operu se 

Stanislavskij učil vnímat krásu v divadle, přestože musel nejprve dospět, aby 

pochopil význam operního představení: „Operní představení byla takříkajíc 

mimo program, a tak jsme vyžadovali, abychom tam nemuseli chodit na úkor 

důležitějších povyražení, například cirkusu. Hudba nás nudila. O to víc jsem 

nyní rodičům vděčen, že nás tak brzy nutili hudbu poslouchat. Nepochybuji  

o tom, že opera blahodárně působila jak na můj sluch, tak i na zrak a vytříbení 

vkusu, že jsem se naučil vnímat krásno v divadle. Měli jsme předplatné na celou 

sezónu, to znamená na čtyřicet až padesát představení. Seděli jsme v přízemní 

lóži blízko jeviště. Na představení italské opery si dodnes živě a neobyčejně 

přesně pamatuji, daleko lépe než na cirkus. Je to asi tím, že dojmy samy byly 

velice silné, a i když jsem si to tenkrát neuvědomoval, působily na mě organicky, 

nejen duševně, ale i fyzicky. Pochopil jsem je a ocenil až později, ve 

vzpomínkách. Cirkus nás bavil, ale to bylo v dětství. V dospělém věku jsem o něj 

ztratil zájem, a tak vzpomínky vybledly a ztratily se.“8 

Právě schopnost vnímat krásu měla zvláštní význam pro Stanislavského 

pojetí herectví. Herec se měl učit, jak vnímat krásu, aby ji za pomoci svého 

umění mohl předat publiku.9 Podle Stanislavského „není-li jednotící myšlenkou 

                                           
6 STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění, s. 283. 
7 Dtto. 
8 STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění, s. 25. 
9 Vnímání krásy musí být v herci pěstováno, aby v něm probudila silné prožitky: „Herec se musí 

umět dívat na krásu (a přitom ji umět vidět) ve všech oblastech svého i cizího umění  

a života. Potřebuje mít zážitky z dobrých představení a hereckých výkonů, koncertů, muzeí, cest  

i z krásných obrazů všech směrů, od těch nejvíce nalevo až po ty napravo, protože nikdo nemůže 
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krása, není divadlo pravdivé“.10 Člověk vnímá krásu intelektem, který je 

nástrojem intuitivního poznání. Divadelní zkoušky mají za úkol vytvořit z herce 

celého člověka za pomoci poznání sebe sama, svých emocí a umění aktivuje 

schopnost vnímat intuitivně celek. Tělo se má osvobodit od zábran, aby herec 

mohl proniknout do života hry. Také pozornost je důležitá pro pochopení 

podstaty lidských vášní. Herec se zaměřuje introspektivně na svou práci  

a tvorbu, tudíž vychází se sebe samého: „všechno, co vzniká z vnějších příčin, 

může vzbudit k životu jen činnost instinktů a neprobudí podvědomí, ve kterém 

žije pravý temperament – intuice."11 Vášně pocházející z instinktů musí být 

očištěny za pomoci rozumu. V roce 1905 Stanislavskij založil Studio12, které se 

stalo místem zkoumání charakteru herců, a Krása se stala centrem 

Stanislavského lekcí: „Jakmile žák přijde na hodinu, nemůže přemýšlet o svých 

osobních záležitostech, nezdarech a zkouškách dne; když se blíží ke Studiu, musí 

již začít myslet na svou práci a odvrátit se od jakéhokoli jiného života. Když 

vstoupí do Studia, musí se uzavřít v kruh krásy, vysokých, čistých myšlenek o své 

práci a radovat se z toho, že je místo, kde může být spolu s lidmi, dychtícími po 

kráse právě tak jako on sám.“13 

Umělcovo kouzlo je spojeno s jeho schopností vnímat krásy kolem sebe. Vidí-

li herec krásu v jednotlivých lidech, obohacuje se i jeho tvůrčí schopnost 

charizmaticky předávat krásu v postavách, které ztvárňuje na jevišti. Tento princip 

měl Stanislavskij neustále na mysli při přípravě každé hry, tudíž i Othella. Přestože 

postavil mnoho „hradů z písku“, v této kapitole se blíže zaměříme na hru Othello, 

protože ji Stanislavskij zinscenoval dvakrát ve dvou různých obdobích odrážejících 

politickou situaci, která ovlivnila dění ruského divadla.  

První verze Othella: „Nesahej předčasně po rolích, které se dají s boží 

pomocí zvládnout na konci tvé herecké kariéry“14 

Důležitým momentem pro Stanislavského první verzi Othella byl rok 1891, 

                                                                                                                                    
předem vědět, co se dotkne jeho duše a vyvolá tvůrčí podněty (Můj život v umění, str. 29).“  
10 STANISLAVSKIJ, K. S. Dotvoření herce, s. 22. 
11 Dtto. 
12 První Studio, které sloužilo jako laboratoř na výuku systému, založil Stanislavskij v roce 1905.  
13 STANISLAVSKIJ, K. S. Dotvoření herce, s. 35. 
14 Stanislavského slova v kapitole věnované Othellovi. In STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život 

v umění, s. 165. 
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kdy v Moskvě působil hostující italský herec Tommaso Salvini, jehož pózy, 

gesta a intonace Stanislavskij dlouho napodoboval.15 Salvini zapůsobil na 

Stanislavského natolik, že se rozhodl sám vstoupit do role benátského 

vojevůdce.16 První dojmy ze Salviniho představení, které se staly důležité pro 

umělecký vývoj Stanislavského, jsou popsány v knize „Můj život v umění“: 

„Nejprve jsem hostujícího herce přijímal chladně. (…) Začátek toho obrazu 

nepřinesl nic nového, snad jen to, že jsem si prostudoval Salviniho postavu, kostým 

a maskování. Neřekl bych, že by to bývalo nějak pozoruhodné. Jeho kostým se mi 

nelíbil ani předtím, ani potom. (…) Ale… Salvini přistoupil k dóžecímu stupínku, 

zamyslil se, soustředil, a než jsme si toho stačili všimnout, měl celý dav Velkého 

divadla v hrsti. Zdálo se, že to udělal jediným gestem – aniž se podíval, natáhl ruku 

do hlediště, sbalil všechny do dlaně a držel je v ní jako mravence po celé 

představení. Sevře pěst – smrt; otevře, dechne teplo – blaho. Byli jsme v jeho moci, 

navždy, na celý život.“17 

Salviniho genialita byla natolik výjimečná, že si mohl dovolit hrát Othella 

v italštině i v době, kdy hrál s herci hovořícími shakespearovskou angličtinou. 

Dopomáhal si vlastní technikou komunikace založené na změně barvy hlasu  

a jasných gestech. 

Stanislavskij začal připravovat Othella v létě roku 1895. V této fázi se 

zaměřil na vnější aspekty Othella, tedy na kostým a líčení, protože Salviniho 

podoba neodpovídala Stanislavského představě. Nejpřesnější podobu postavy 

nalezl v jedné restauraci v Paříži, kde jej zaujal Arab v národním kroji. 

                                           
15 Martin Hilský popisuje změny v interpretaci Othella, které podnítil Salvini. Zatímco na 

počátku 19. století a zvláště později ve viktoriánské době byl umravněný a zcenzurovaný 

Othello chápán jako typický anglický džentlmen, důstojník a manžel, Tommaso Salvini 

zdůraznil jinakost Othella a sám se stal ztělesněním této jinakosti. „Takto chápaná typologie 

charakteru pak přispěla k interpretaci Othella založené na dichotomii emocionality  

a intelektuálnosti. Zatímco Othello představoval emocionalitu a vášeň, jevil se Jago jako 

ztělesnění chladného intelektu.“ Na rozdíl od anglické herecké školy, italské herectví bylo 

méně uměřené, bylo založeno na prudkých změnách tónu a barvy hlasu a bylo dynamičtější. 

Podle Hilského Salvini „nekomunikoval významem slov, ale jejich expresivitou a proměnil 

jazyk Othella v hudbu emocí podporovanou a dotvářenou gestem.“ SHAKESPEARE, W. 

Othello, benátský mouřenín, s. 60. 
16 Tommaso Salvini byl na tourné v Rusku v letech 1879-1880, 1882, 1885 a 1891. 

BELLINGERI, E. Stanislavskij prova Otello, s. 13.  
17 STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění, s. 158. 
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Stanislavskij se s ním seznámil a po půlhodině s ním poobědval ve zvláštním 

pokoji, kde si Arab svlékl vrchní oděv, aby si Stanislavskij mohl udělat střih. Od 

tohoto okamžiku se Stanislavského představa Othella rozdvojila mezi Salviniho 

a nového známého, arabského krasavce.  

Při první realizaci Othella onemocněla Stanislavského žena, tudíž musel 

hledat náhradnici na roli Desdemony. Herečka, kterou našel, nakonec 

odpovídala Desdemoně pouze zevnějškem. Totéž platilo i pro roli Jaga, jehož 

představiteli scházela mimika a byl nepružný.18 Stanislavskij to řešil různými 

triky, které převzal i od Meiningejských hostujících v Moskvě v roce 1890. 

Právě tento soubor vévody Meiningenského včele s režisérem Chronegkem, 

který dokázal využít triků k zakrytí hereckých nedostatků členů souboru, měl na 

Stanislavského velký vliv.19 Chronegk se však stal vzorem despotického 

režiséra, který nenechává prostor svobodnému projevu herců. Stanislavskij 

nevynechal jediné představení Meiningenských v Moskvě a pečlivě studoval 

lidové scény, výpravy, kázeň herců a byl nadšený dobovou historickou 

hodnověrností, jaká neměla dříve v Rusku obdoby. Zároveň ale Stanislavský 

uznal, že na něm zanechali i špatný vliv, který se přenesl na následující generaci 

režisérů: „Zformovala se celá generace despotických režisérů. Ale běda! Protože 

neměli talent Chronegka a vévody Meiningenského, stali se ti režiséři nového 

ražení pouhými inscenátory, kteří udělali z herců rekvizity na způsob nábytku  

                                           
18 Například při finální scéně v senátě nechal sluhy pozhášet světla a tma tak skryla strnulou 

tvář představitele Jaga, ale jeho krásný hlas získal na síle. Jak říká Stanislavskij: „zabil jsem 

dvě mouchy jednou ranou: zastřel jsem slabinu a předvedl hercovy dobré dispozice.“ Režisér 

tak získal roli Demiurga formujícího své postavy. STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život 

v umění, s. 162.  
19 Největší český divadelní kritik druhé poloviny 19. století Jan Neruda ve své stati „Herci 

majninští“ vydané v Lumíru v roce 1878 kritizoval meiningenské herce a jejich masové scény 

a scénické efekty, které nahrazovaly projev talentu jednotlivých hereckých individualit: 

„Tragedie nám líčí člověka jednotlivce, a historická tragedie třeba i kus dějin jednotlivého 

národa, pokud na osudech toho jednotlivce visel; nikdy ale nenapsala se tragedie celého 

národa co masy. Proto je na jevišti herec jednotlivý, který nám předvádí povahu jednotlivou, 

faktorem hlavním, a masy lidu, třeba znázorňovaly nejživější náruživosti, jsou jen pomůckou, 

aby plastičtěji vyniknul ten obraz jednotlivcův. A proto také, nemá-li herec zvláštní ceny, 

nedovede-li vniknout do požadavků básníkových a fyzickými svými prostředky poznané plně 

znázornit, nemůže nikdy a nikdy sebe výtečnější komparserie být náhradou.“ NERUDA, J.  

O umění, s. 231.  
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a věšáky na kostýmy, pěšce, které jen postrkovali v mizanscénách.“20  

Stanislavskij se oblékl do role Othella, ale později si uvědomil, že ještě 

nebyl na takovou roli připraven. Neměl přirozený herecký talent, byl znám svou 

nešikovností, byl neobratný i z důvodu své výšky a navíc vyslovoval chybně. 

Musel dlouho pracovat se svými vlastnostmi, pracovat s hlasem, dikcí, gesty. 

Zpočátku pouze kopíroval své oblíbené herce. Role Othella byla ale příliš 

komplexní a nedala se zvládnout za pomoci pouhé intuice či režisérskými triky.  

Jak říká Stanislavskij, postava Othella je založena na „matematicky 

důsledném vystupňování žárlivosti počínajíc klidem, pak přes její sotva 

pozorovatelný vznik až po rozpoutání vášně v jejím vrcholném projevu! Snadno 

se řekne táhnout stoupající křivku žárlivosti od Othellovy počáteční dětské 

naivity v prvním jednání k okamžiku prvních pochyb a k zrození vášně samé  

a pak ji vést s nemilosrdnou důsledností po všech vývojových stupních až 

k vyvrcholení, tj. až do živočišného šílenství. A když pak nevina oběti vyvstane ve 

vší nevývratnosti, vrhnout se z vrcholku dolů, do propasti zoufalství, do pekla 

pokání. To všechno jsem já hlupák chtěl dokázat s pomocí pouhé intuice“.21 

V této fázi měl ještě Stanislavskij problémy sám se sebou: chyběla mu 

vyrovnanost, schopnost zkrotit temperament a zbytečně se svalově namáhal, což 

mu způsobilo duševní a fyzickou vyčerpanost. Neúspěch během zkoušek 

Stanislavskij chápal jako lekci za svou ješitnost a namyšlenost. Podle 

Stanislavského se tato insenace Othella osvědčila pouze proto, že mu dala lekci 

za jeho tvrdošíjnost, namyšlenost a neznalost základů umění a techniky.  

Přestože se Stanislavskij zařekl, že už nebude hrát žádnou tragédii, brzy své 

přesvědčení změnil. Návrat Stanislavského k druhé verzi Othella byl spojen  

i s návštěvou výjimečného italského herce Rossiho, který se přišel podívat do 

divadla na první verzi Othella. Po představení pozval Stanislavského k sobě, kde 

mu zkritizoval přehnané dekorace a různé triky, které jsou zapotřebí tam, kde 

chybí herec. Když došel k samotné postavě Othella, Rossi řekl Stanislavskému: 

„Pánbůh vám dal do vínku všechno, čeho je zapotřebí pro jeviště, pro Othella, pro 

celý shakespearovský repertoár. (…) Teď je řada na vás. Je zapotřebí umění. 

Ovšemže se dostaví…“ Když se ale Stanislavskij zeptal, kde má takového učitele 

                                           
20 STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění, s. 129. 
21 Dtto, s. 163. 
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najít, Rossi odpověděl: „Nemáte-li vedle sebe velikého mistra, na kterého byste se 

mohl ve všem spolehnout, mohu vám doporučit jen jednoho učitele“. „Kohopak? 

Kdo je to?“ vyhrkl Stanislavskij. „Vy sám“, odpověděl Rossi. 

Na základě tohoto rozhovoru si Stanislavskij uvědomil, jak daleko má 

k herci, jakým byl Salvini a že k tomu, aby zvládnul roli, nestačí obyčejné 

nadání a přirozená dispozice. Také není možné zakrýt netalentovanost herců 

triky, které Stanislavskij převzal od Meiningenských. Krása herce, či jeho pouhá 

vnější podobnost postavě, kterou má ztělesnit, je pro věrohodnost představení 

také nedostatečná. To utvrdilo Stanislavského ještě více v tom, že musí hledat 

správnou techniku, která by umožnila herci vládnout svou osobností při 

vytváření dané postavy. Proto se Stanislavskij zaměřil na teoretické zkoumání 

hereckých technik, které mohl uplatnit při realizaci druhé verze Othella. 

Mezi první a druhou verzí Othella došlo k důležitému politickému převratu 

v Rusku a po bolševické revoluci v roce 1917 umění začalo měnit svůj směr 

společně s novou politikou. V Rusku se stalo divadlo prvním uměním, které 

začalo vytvářet proletářskou kulturu širokých mas. Komunistické činy se 

odrážely v dělnických masových scénách a divadlo se snažilo přiblížit dělníkům, 

sedlákům a vojákům. Také Stanislavskij si byl vědom vlivu divadla při 

vytváření nového člověka. Síla divadla je znásobena tím, že se nejedná o práci 

jednotlivce, ale celé skupiny umělců: herců, výtvarníků, režisérů, hudebníků. 

Kolektivní cit umocňuje vnímání uměleckého díla.  

Podle Stanislavského herec musí projít organickým prožitkem, aby umění 

umožnilo i divákovi prožít vše, co se děje na jevišti. V epoše budování socialismu 

však začala převládat pozitivistická víra v poznatelnost umění na základě stejných 

zákonů, které ovládají přírodu, takže Stanislavského metoda začala být zkoumána  

i na základě fyziologických teorií I. P. Pavlova a I. M. Sečenova.  

Stanislavského metoda herecké práce, tzv. systém, „umožňuje herci vytvářet 

obraz role, odkrývat v ní život lidského ducha a přirozeně ji ztělesňovat na jevišti 

v krásné umělecké formě.“22 Stanislavskij rozdělil svůj „systém“ na dvě části:  

„1. vnitřní a vnější hercova práce na sobě samém; 2. vnitřní a vnější práce na roli. 

Vnitřní práce na sobě samém tkví ve vypracování psychické techniky, která 

pomáhá herci vyvolat tvůrčí rozpoložení, při němž se nejsnadněji dostane do stavu 

                                           
22 STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění, s. 383. 
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inspirace. Vnější práce na sobě samém pak záleží v přípravě tělesného aparátu 

k ztvárnění role a věrnému přetlumočení jejího vnitřního života.“23 

V sovětském období se divadlo zaměřilo právě na fyzickou akci, proto  

i Stanislavskij začal aplikovat svou metodu fyzické akce právě ve druhé verzi 

Othella. 

Druhá verze Othella  

Druhé představení Othella začal Stanislavskij připravovat v roce 1926.  

O dva roky později však dostal infarkt a musel odjet na léčení do Německa a do 

Francie. Byl přesvědčen, že už mu zbývají jen 2–3 roky života, proto si chtěl 

pospíšit s novou verzí Othella, do které chtěl zakomponovat výsledky svých 

dlouholetých studií. Právě zde zařadil svou „metodu fyzické akce“.  

Modifikoval původní text hry, ze které odstranil pasáže týkající se popisu 

scény, protože ty byly nahrazeny kulisami. Také vynechal filosofické výroky, 

které by zpomalily rytmus hry. Chtěl do hry zapojit diváky, změna scény měla 

probíhat bez intervalu. Důležité bylo stanovit vztah mezi slovem a imaginací. 

Herec se musel učit pohybovat na scéně, proto bylo nutné, aby za pomoci 

imaginace pochopil jednání postavy. Celá práce herce se odehrává 

v imaginárním světě, ne v reálném, proto musí mít herec vyvinutou schopnost 

představivosti, která je důležitá nejen pro tvorbu, ale i pro obnovení toho, co již 

bylo vytvořeno.  

Na rozdíl od první verze Othella, při níž byl nejdůležitějším režisér – 

demiurg, v této druhé fázi je centrem divadelního představení herec. Autonomie 

tvorby herce se stala základem divadelního umění.  

Othella tentokrát nehraje Stanislavskij, který z důvodu nemoci přešel pouze 

k režii, a hlavní roli převzal Leonidov. Premiéra byla nečekaně naplánována 

moskevským uměleckým divadlem na 20 března 1930. Stanislavskij je v té době 

na léčení ve Francii. Premiéra nedopadla dobře. Scény byly špatně nakresleny  

a masové scény, které měly být nejsilnější stránkou Stanislavského představení, 

neodpovídaly původním představám. Představení mělo asi jen deset repríz  

a hned od začátku bylo provázeno neočekávanými situacemi: Stanislavského 

infarkt a jeho léčebný pobyt v zahraničí, smrt Sinicyna-představitele Jaga, ve 

                                           
23 STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění, s. 383. 
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stejném roce zemřel scenograf Golovin, i Leonidov onemocněl a představení mu 

ztížila stará zubní protéza, která jej donutila k tomu, aby odříkával své 

monology v temném pozadí.  

Tuto druhou verzi Othella už Stanislavskij neviděl v divadle, ale jeho 

poznámky k Othellovi jsou jedním z nejdůležitějších dokumentů pro pochopení 

Stanislavského metody, protože právě zde poprvé popisuje metodu fyzické akce. 

V jeho poznámkách nalezneme pokus o propojení tragédie lásky s tragédií 

dějin. Zatímco v roce 1896 byl Othello představen jako rodinné drama uzavřené 

do soukromí osudů jednotlivých postav, v nové verzi je konflikt zaměřen na 

všechny vrstvy společnosti a motorem celé akce je rasová nesnášenlivost. 

Invidividuální patologie Othella se promění v konflikt mezi dvěma světy  

a Othello s Desdemonou tento konflikt nejsou schopni propojit.  

Mládež sovětského období byla problematická a Stanislavskij si byl 

částečně vědom příčin konfliktního chování nové generace: „Srovnejte naši 

minulost s nynějším životem, který zocelil mladé pokolení v nebezpečí  

a zkouškách revoluce. Naše doba byla dobou mírového Ruska, dobou hojnosti 

pro nemnohé. Nynější pokolení formovala válka, světové otřesy, hlad přechodné 

období, vzájemné nepochopení a nenávist. My byli svědky mnoha radostí, ale 

málo jsme se o ně dělili se svými bližními a teď platíme za svůj egoismus. Nové 

pokolení však radosti téměř nezná, hledá je a vytváří v souladu s novými 

životními podmínkami, snaží se po svém dohonit mladá léta ztraceného 

osobního života. Není na nás, abychom je za to soudili. Naší věci je, abychom se 

zájmem a přízní sledovali evoluci života a umění, jež se před našima očima 

rozvíjí podle přirozených přírodních zákonů.“24  

Závěr 

Stanislavského úsilí o propojení Krásy a Dobra v divadle za pomoci svého 

systému nenašlo politickou odezvu, jelikož sovětské období neuznávalo 

buržoazní tendence psychologického rázu v divadle. Navíc byl Stanislavskij 

překonán i ranami života – hlavně vlastní nemocí, která mu znemožnila nejen 

hrát, ale zabránila mu také aktivně jednat během režijní přípravy druhé verze 

Othella, ze které nám zůstaly poznámky důležité pro další rozvoj herecké 

                                           
24 STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění, s. 383.ž 
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metody. Divadlo mělo mít pro Stanislavského výjimečnou roli – sjednotit 

zúčastněné skrze ideu Krásy. Právě Krása byla společně s Pravdou a Dobrem 

nejvyšší Platónovou idejí. Pro ruské symbolisty navíc měla být idea Krásy 

realizována ve hmotném světě. Za tímto účelem byla hlavním nástrojem ruských 

symbolistů poesie. Ruští symbolisté nacházeli svou filosofickou inspiraci ve 

Vladimíru Solovjovovi, který se částečně odkazoval na Platóna. Na rozdíl od 

Platóna, který chtěl duši oddělit od těla, Solovjov vyznával „biblické“ vzkříšení 

těla a proměnu člověka v bohočlověka po vzoru Ježíše Krista. Zároveň společně 

s Dostojevským odkazoval na význam Krásy, coby spasitelky přírody. Proto 

použil jako moto známou Dostojevského větu „Krása spasí svět“ ve své studii 

„Krása v přírodě“. Stanislavskij žil v době, kdy Solovjovovy myšlenky začaly 

ovlivňovat ruské symbolisty, přestože doba jeho vlivu trvala pouze do doby 

bolševické revoluce, se kterou byly veškeré náboženské vlivy uvnitř filosofie 

ničeny (i když ne úplně zničeny).25 Také ve Stanislavského úvahách můžeme 

nalézt vědomé či nevědomé odkazy na myšlení ruských náboženských filosofů, 

na vlivy křesťanského platonismu, které nalezneme i v Shakespearově díle. 

Stanislavskij se pravděpodobně nevědomě pokusil tyto vlivy ztělesnit dvakrát 

v Othellovi, i když neúspěšně. Můžeme si položit otázku, zda příčinou 

dramatického konce Othella nebyla stejná příčina, jako ta, na kterou poukázal 

Solovjov v závěru svého spisu „Drama Platónova života“: „Sókrates svou 

šlechetnou smrtí naplnil mravní sílu čistě lidské moudrosti, dosáhl nejvyšší 

meze. Pokud mělo lidstvo pokračovat dál a výš než Sókratés, to znamená, nejen 

ve filosofické spekulaci a nejen v pouhém usilování, ale rovněž a především ve 

skutečném životním boji, musel přijít někdo větší než člověk.“26 Solovjovův 

odkaz na bohočlověka byl po bolševické revoluci potlačen. Tedy v době, kdy 

Stanislavskij usiloval o aktualizaci krásy v divadle, již pro krásu v Platónově 

smyslu nebylo v sovětské společnosti místo. Stejně tak nebylo místo pro cestu 

k boholidství, která byla Sověty všemi způsoby likvidována. A jak praví 

Solovjov, samotná síla rozumu, genialita a mravní vůle jsou nedostatečné 

k tomu, aby mohl člověk „vykonat své pravé poslání, tj. stát se skutečným 

                                           
25 Zde odkazuji na proud ruských kosmistů, který pokračoval i v sovětském období 

v myšlenkách některých významných vědců (Ciolkovskij, Vernadskij). 
26 SOLOVJEV, V. Drama Platónova života, s. 121. 
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nadčlověkem.“27 V díle Stanislavského nalezneme úvahy podobné 

Solovjovovým úvahám estetickým i etickým, a podobně jako Solovjovovo dílo, 

ani Stanislavského tvorba nezůstala plně realizována, zvláště co se týká etických 

principů při realizaci divadelního představení. Solovjov otevřel v Rusku nový 

filosofický směr, který si kladl za úkol vést člověka k aktivnímu sjednocování 

všeho existujícího, přestože tento proces podle něj začal již uvnitř přírody. 

Stanislavskij šel, pravděpodobně nevědomě, celým svým životem stejným 

směrem vedoucím ke sjednocování všeho v Kráse. Jeho činnost zůstala omezena 

na divadelní umění, přestože cíl překračoval omezenost nové porevoluční 

generace. V případě, že by herci dosáhli stejné morální výše a stejné vize Krásy, 

společně by vytvořili harmonické a organické dílo. Pouze harmonické 

představení může zapojit diváky nikoliv pouze na úrovni emocí, ale také na 

úrovni intelektuální intuice otevírající člověku cestu ke Kráse. 

 

Resumé 

Stanislavsky was looking for a technique which would permit actors to obtain an 

inspiration whenever they wanted. This is why he developed a method, or more accurately,  

a system, to train actors. Stanislavsky wanted to create a condition for art, which was 

connected to the idea of Beauty. Stanislavsky´s aesthetic view was connected to ethics, but 

political changes influenced Stanislavsky´s possibility of artistic work. Othello was a play 

which was directed by Stanislavsky during two different periods. Othello was first performed 

and directed by Stanislavsky in 1896. He was influenced by Italian actor Tommaso Salvini 

and the Meingen Company. During this “silver period” of poetry and “golden period” of 

philosophy, the idea of Beauty became central and connected to Russian religious philosophy, 

which was forbidden after the Bolshevik revolution in 1917. The premiere of the second 

version of Othello was held in 1930, but Stanislavsky´s illness did not allow him to 

participate. During the Soviet period, the theatre became a place which helped to create a new 

type of man. Theatre started to be open for the masses who could admire physical action 

preferred by the new political system. Stanislavsky´s “method of physical action” was 

exposed for the first time in the second version of Othello. 
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Motto: 

 

„Čin je tím a tím a individualizovaný člověk je tím, čím je jeho čin.”  

 

 Józef Tischner, Etyka a historia. 

 

Úvod 

Hermeneutika, z řečtiny ή έρμενεια, což znamená ta řeč a také schopnost 

vykládat, je filozofickou subdisciplínou, kterou rozumíme nauku o výkladu. 

Klasická hermeneutika se zabývá výkladem textů. Ovšem, jak chceme v tomto 

článku ukázat, nejen psaný text je předmětem, který chce hermeneutika 

vykládat. Současná hermeneutika, jak ji uchopil Józef Tischner, polský 

katolický kněz a filozof, chce interpretovat člověka, jeho hodnoty, konání, 

horizont jeho naděje, tedy vše, co se člověka bezpodmínečně dotýká. V té chvílí 

se však otevírá otázka metodologie, metod a metodik, kterými by bylo možné 

takový podnik uskutečnit. Jeden z vzácných textů, jenž pochází z období antické 

filozofie a jenž je o to vzácnější, že pochází od Aristotela, poukazuje na 



262 

skutečnost, že filozofie se zabývala otázkou metodologie vlastně již od počátku 

filozofování.  

 Text, který má původ ve filozofické dílně Aristotela, začíná slovy: ¨Πασα 

τέχνη και πασα μεθοδος, ομοιως δε πραξις τε και προαιρεσις, αγαθου τινος 

εφιεσθαι δοκει1. V tomto textu Aristoteles říká, že každé umění a každá metoda 

zkoumání směřují stejnou měrou k dobru. V řečtině Aristoteles používá pojmu 

μεθοδος, což je do jazyka českého překládáno slovem věda2. Není to však zcela 

vhodný překlad, neboť řecké ή μέθοδος překládáme jako postup zkoumání, 

metoda, obor3. Tato pro někoho malá nebo nepatrná odlišnost v překladu je pro 

naši práci velice zásadní. Poukazuje jednak na důležitost, kterou přikládal 

Aristoteles metodologii čili postupu zkoumání, zároveň také ukazuje, jak velmi 

záleží na způsobu, kterým překládáme jednotlivé texty, a jak je následně 

interpretujeme.  

 Již na samotném začátku se vynořuje základní vztah mezi interpretací  

a metodologií, který nelze přehlížet a bagatelizovat. Otázka, kterou jsme 

vyslovili, tedy jak uchopit problematiku metodologie v hermeneutice, abychom 

mohli interpretovat samotnou existenci člověka ve světě, je nyní problémem, 

který chceme dále rozvíjet. Učiníme tak na základě textů Józefa Tischnera.  

Teze článku:  

1. Každá filozofická subdisciplína musí na samém začátku každé práce ukázat 

svou metodologii. 

2. Hermeneutika vykládá nejen text, ale vše, co se člověka bezpodmínečně 

dotýká. 

Noetická východiska Tischnerovy filozofie 

 Východiskem filozofie Józefa Tischnera je fenomenologie. Je tomu tak  

z několika důvodů. Tím prvním a zásadním důvodem je fakt, že se filozofii učil 

od velikána polské filozofie Romana Ingardena. Roman Ingarden byl žákem 

Edmunda Husserla. Sám později fenomenologii přednášel na Jagellonské 

                                           
1
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Ηθικα Νικομαχεια. 1094a.  

2 Český překlad originálního textu „Πασα τέχνη και πασα μεθοδος,” zní: „Každé umění  

a každá věda,”. Porovnej: ARISTOTELES, Nikomachova etika, s. 1.  
3 PRACH, V. Řecko-český slovník, s. 334. 
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univerzitě v Krakově. Mezi další současné filozofy, které Tischner označoval za 

nejdůležitější myslitele, kteří jej ovlivnili, patří ve dvacátém století nejen Roman 

Ingarden, ale také Edmund Husserl a Martin Heidegger. Výsledkem jejich vlivu 

byla metoda. 

Edmund Husserl 

 Hlavní Husserlovou zásluhou pro filozofii dvacátého století byl dar 

metody. Husserl daroval filozofům metodu4 radikálně novou. Metoda 

fenomenologické redukce, kterou ve filozofii objevil také Tischner, má podle něj 

veliký dopad na axiologii. Tischner vyzvedává Husserlovo epistemologické 

heslo „zpět k předmětu”, neboť se v něm fenomenologie objevuje jako zcela 

zřejmý intencionální akt a ten znamená, že vědomí je vždy vědomím 

konstruujícím smysl předmětu5. Tischner, Husserlovou filozofií jinak nesmírně 

inspirován, šel dále vlastní cestou. Jako důsledek tohoto hesla neviděl totiž 

pouze epistemologii. Od Já transcendetálního, které tvoří jádro Husserlovy 

filozofie, přešel k Já axiologickému. Tischner vyzvedl význam poznávajícího 

aktu člověka. Ve svých filozofických zkoumáních objevil axiologický rozměr 

tohoto aktu. Tvrdil, že každý poznávající akt je vždy hodnotový6. To však 

neznamená, že by zároveň s přechodem od noetiky k axiologii zavrhl 

Husserlovou filozofii. Opak je pravdou. Tento přechod totiž Husserla doplňuje. 

Vztah současné filozofie k Husserlovi je podle Tischnera dvojí. První - inspirující, 

jenž probouzí samostatná fenomenologická zkoumání. Druhý - vyvolávájící značné 

kontroverze7. U Tischnera se však nikdy nejednalo o vlažný vztah k Husserlovi. 

Tischner patřil k první skupině filozofů, kteří se Husserlovým dílem nechali 

inspirovat. Jakkoli, v případě Tischnera, zprostředkovaně. Tím, kdo Husserlovy 

myšlenky zprostředkoval, byl Roman Ingarden. 

Roman Ingarden 

 S Ingardenem spojoval Tischnera nejen vztah profesora a žáka, nýbrž také 

                                           
4
 Porovnej: GADACZ, T. Historia Filozofii XX wieku. sv. II, s. 628. 

5 TISCHNER, J. Myślenie według wartości, s. 13. 
6 Tadeusz Gadacz píše o přechodu od Já transcendentální k Já axiologickému: „Záhy se však 

rozešel s Husserlovou idejí Já transcendentální, místo této koncepce navrhl Já axiologické.” 

GADACZ, T. Historia Filozofii XX wieku. sv. II, s. 629. 
7 TISCHNER, J. Myślenie według wartości,.s. 13. 
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vztah, který se již mnohokrát v dějinách filozofie ukázal být vztahem tvůrčím - 

totiž vztah posluchače a přednášejícího, přičemž posluchač nejen naslouchá, ale 

zároveň také kriticky reflektuje to, co mu jeho učitel předkládá. Tischner 

přednášky Romana Ingardena kriticky hodnotil. Kritiku Ingardenovy filozofie 

představil ve svém bezesporu nejlepším díle Spor o existenci člověka. 

Tischnerova kniha navazuje na Ingardenovou publikaci Spor o existenci světa. 

Ve Sporu o existenci člověka se Tischner přiklání na stranu axiologie, kterou zde 

nazývá agatologií. Upouští od ontologie, jakožto philosophia prima, a přiklání 

se k hodnotovým problémům. Za první filozofii považuje etiku.  

 Důvodem pro opuštění ontologických pozic je podle něj problém smrti 

člověka ve dvacátém století. Myšlenku smrti člověka přineslo mnoho filozofů - 

pod dojmem Auschwitz - mezi jinými také Roman Ingarden. Ve filozofii smrti 

člověka se zobrazuje problematika filozofie po Auschwitz. V Ingardenově 

filozofii se objevuje pesimistický obraz člověka, který vede k nihilismu.  

 V Tischnerově reakci na tento pesimismus se ukazuje jeho teologická 

erudice a především křesťanský rozměr ελπις8. Tischnerova teze zní: pokud 

člověk zemřel, pak je možné, aby se znovu narodil9. V jeho filozofii nacházíme 

nejen axiologii, nejenom etiku, ale také teologickou zvěst o Kristu. Jazyk, 

kterým Tischner hovoří, je však jazykem filozofickým. Μετανοειν, znovuzrození 

či vzkříšení, je křesťanstkým termínem, který do filozofie zavádí.  

 Zásluhou, která neodmyslitelně patří Ingardenovi, je tedy objev problému 

existence světa ve stínu Auschwitz. Problémem, který zde Tischner kritizuje, je 

pouze estetický popis této problematiky, jež je jednou ze subdisciplín axiologie. 

Krása není schopna spasit člověka či také skrze krásu není možné spásu nalézt. 

Pro spasení je potřeba nalézt jiný rozměr. Tím je rozměr naděje a ta ve filozofii 

chybí. Jeho řešením je popis takové situace prostřednictvím etiky - tak se ke 

                                           
8
 Ελπις čili naděje patří k dynamickým aspektům křesťanství. Naděje je možná pouze ve víře 

v Kristovo utrpení, ukřižování a vzkříšení z mrtvých.  
9 Tischner ve své knize Pře o existenci člověka píše: „Rozhodneme-li se zpracovat problém 

člověka, musíme opustit oblast ontologie, a musíme stanout na půdě agatologie. Výsledek 

analýz pude podobný. Roman Ingarden nevychází ve Sporu o existenci světa za tézi, že svět je 

možný. Moje téze zní: i kdyby člověk zemřel, jak tvrdí někteří post-strukturalisté, pak to 

znamená, že existoval, a pokud existoval, pak to znamená, že se může znovunarodit.” 

TISCHNER, J. Spór o istnienie człowieka, s. 8. 
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slovu dostává celá axiologie. A nejen axiologie, ale zároveň také rozměr naděje. 

Martin Heidegger 

 Tischner našel absenci naděje ve filozofickém zkoumání Martina 

Heideggera, který v rozhovoru pro německý časopis Der Spiegel řekl, že se 

filozofie vyčerpala a nemá možnost k současnému člověku promlouvat10.

 Heideggerovo myšlení bylo pro filozofii XX. a je pro filozofii XXI. století, 

dle Tischnera, zásadní. Tischner si západní kulturu bez Heideggera nedokázal  

a ani nechtěl představit. Vliv, jenž na Tischnerovo myšlení měla Heideggerova 

filozofie, nazval Tadeusz Gadacz pojmem bytostný11. Mnoho disciplín (nejen 

filozofických) těží z díla tohoto německého filozofa do dnešního dne. Tischner 

však vyzvedl jeho přínos zvláště na poli teologie a filozofické axiologie. 

Heideggerův význam vidí především ve skutečnosti, že provedl dekonstrukci 

dogmatické filozofie12. Hodnocení této fáze Heideggerova myšlení provedl 

Tischner ve svém nejznámějším díle Spór o instnienie człowieka.13 Vyzvedává  

v něm Heideggerovu zásluhu, neboť v dekonstrukci pojmu bytí odemkl pro 

filozofii nové možnosti. Avšak tyto možnosti, jak sám Heidegger poukazuje, 

nebudou naplno využity, neboť postmoderní myšlení provedlo dekonstrukci 

jinou. Totiž tu, vedoucí až k destrukci myšlení jakožto αρετη, a začalo pěstovat 

myšlení ve smyslu τεχνη. Stejně jako Heidegger chápe i Tischner úkol filozofie 

jako kritiku soudobého myšlení. K takto pojaté kritice soudobé filozofie dospěl 

Tischner na základě Heideggerova dopisu, který přeložil do polštiny. Jedná se  

o Heideggerův dopis O humanismu14. Tischner z Heideggera nesmírně čerpá. Je 

to fascinující, neboť Tischner byl nejen filozofem, ale také katolickým teologem. 

                                           
10

 „filosofie nebude moci způsobit žádnou bezprostřední změnu nynějšího stavu světa. To 

neplatí jen o filosofii, nýbrž o všech pouze lidských myšlenkách a touhách. Už jenom nějaký 

bůh nás může zachránit.” HEIDEGGER, M. Už jenom nějaký bůh nás může zachránit. In: 

Filosofický časopis, roč. 43, č. 1. 
11 Porovnej: GADACZ, T. Historia Filozofii XX wieku. sv. II, s. 629. 
12 Tischner o přínosu Heideggerovy filozofie píše: „Heidegger vykonal dekonstrukci 

filozofické tradice z toho důvodu, že svým dogmatem o bytí učinila z tohoto pojmu bytí-jakožto 

stálé přítomnosti.” TISCHNER, J. Myślenie Według Wartości, s. 153. 
13 TISCHNER, J. Spór o istnienie człowieka. 
14 Jedná se o článek Martina Heideggera, který Tischner přeložil do polštiny pod titulem  

O humanismu. HEIDEGGER, M. Brief über den „Humanismus”, In: Platons Lehre von den 

Wahrheit. Bern 1954, s. 58. 
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A právě jakožto katolický filozof a teolog čte Heideggera kriticky (což 

neznamená negativisticky). 

 Filozofie i teologie si přivykly nazývat Heideggera ateistou nebo alespoň 

agnostikem. Důvodů může být několik. Zmíníme alespoň dva zásadní. Tím 

prvním je monistický obraz světa, o který Heideggerovi bytostně šlo. Tím 

druhým bylo Heideggerovo mlčení o Bohu. Tischner Heideggerovo mlčení  

o Bohu vnímá pozitivním způsobem. Píše totiž, že existují různé druhy mlčení. 

Základní otázkou Heideggerovy filozofie je problém bytování člověka. Nejde  

o to, zda-li je Bůh. Podle Heidegera jde spíše o to, zda-li je člověk. A pokud je, 

pak jak je? Teprve pak, když si na tuto otázku odpoví, může hovořit dál15.  

 Vliv Heideggera na myšlení je na současnou kulturu tak zásadní, že kdo se 

chce, podle Tischnera, tvořivě věnovat filozofii, může tak učinit pouze  

s Heideggerem. Tischner s oblibou říkal, že se dnes již více nedá myslet 

takovým způsobem jako před Heideggerem, jako by se nic nestalo16. Stalo se, 

protože zazněla nejenom otázka, zda existuje člověk, ale zároveň i otázka, zda 

existují hodnoty. A pokud existuje svět, člověk a hodnoty, pak existuje také 

otázka, kterak můžeme poznat a interpretovat existenci hodnot a člověka? Tato 

otázka začíná tedy u metodologie. 

Gnozeologie hermeneutické metodologie 

 Dříve než bude vůbec možné začít pracovat s koncepcí metodologie 

hermeneutiky, je nutné položit si otázku o možnosti poznání takové 

metodologie. Každá metoda se setkává s poznáním, či dokonce ještě více, každá 

metoda práce předpokládá gnozeologii. Bez setkání metody s disciplínou, která 

chce předmět poznávat, by poznání nebylo možné. Jednou ze stěžejních otázek 

samotné metody je otázka možnosti metodologie popsat proces uchopení 

poznání předmětu. Nebo jinými slovy – otázka možnosti popisu cesty, jenž vede 

k uchopení předmětu poznání.  

 Tischner popisuje problém poznání, který definuje nikoli jako akt příčiny  

a následku. Poznání není následkem působící příčiny. Například: výsledek 

pozorování je jeho následkem. Věda by pak byla příjemcem nebo dokonce 

                                           
15

 Porovnej: TISCHNER, J. Myślenie Według Wartości, s. 123nn. 
16 Dtto. 



267 

konzumentem smyslových obrazů. Věda nemůže být ani relací17. Je zde ještě 

jedna možnost - totiž že věda bude produkcí poznání.  

 Tischner poukazuje na fakt, že pouhým pojmenováním vědy jako příjmu 

znalostí, konzumace poznání nebo produkce dat nemůžeme postihnout vědu 

jako akt poznávání, který následuje jako následek něčeho jiného. Je potřeba říci 

něco více: jaký příjem, jakou konzumaci, jakou produkci máme na mysli18. 

Abychom mohli položit otázky tohoto druhu, musíme zaujmout “zvláštní 

výzkumné stanovisko”19. Co má tedy autor konkrétně na mysli? Tischner cituje 

svého učitele Ingardena: “Jaký vztah musí nastat20 mezi aktem poznávání  

a předmětem poznání, aby v tomto aktu došlo k uchopení poznání tohoto 

předmětu?”21 Tischner říká, že je to objekt, který vyvolává pozornost subjektu 

Tato pozornost je chtění poznání samotného předmětu. Předmět tedy vyvolává 

pozornost. Tischner se dále ptá, co ale za pozorností stojí, co je tím prvním, co 

pozornost vyvolává? 

 Předmět existuje apriori - v čase, prostoru. V tom se Tischner shoduje  

s Kantovou noetikou. Přidává však ještě Aristotelovy kategorie, jako jsou 

substance, kvalita, relace atd. Z toho vyplývá, že před předmětem zde musí být 

prostor a čas a výskyt předmětu v prostoročase je dán především substancí  

a dalšími kategoriemi, které Tischner, jak jsme ukázali, přebírá z Aristotelovy 

filozofie. Předmět tedy je ještě před tím, než jsou naše smysly tímto předmětem 

upoutány. Minimálně jsou zde prostor a čas jako předpoklady poznání 

konkretního předmětu. 

 Tischner se však ptá, co je před tím, co vyvolává pozornost, co vyvolává 

zájem člověka o nějaký předmět? Jeho odpověď je: smysl daného předmětu 

anebo jevu. Aby předmět upoutal pozornost, musí být (v prostoru a čase) a musí 

nějak být. Vědomí subjektu uchopuje tento předmět prostřednictvím smyslů. 

Intencionální vztah mezi vědomím a předmětem je dán ve smyslu daného 

                                           
17 Tischner používá v tomto místě polského slova relacja, což můžeme překládat mnohými 

českými ekvivalenty. Přednostně budeme pro potřeby tohoto článku používat slovo relace.  
18

 TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 61. 
19 Dtto, s. 61. 
20 Důkaz kruhem, také circulus vitiosus nebo petitio principii, je chybný postup deduktivního 

důkazu, při němž se předem předpokládá to, co se chce teprve dokazovat. 
21 Dtto, s. 61. 
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předmětu. Tischner píše: “Tajemná přirozenost smyslu je v tom, že k jeho vzniku 

(smyslu) nejsou nutné postačující anebo absolutní podmínky22. Podmínka 

možnosti (výskytu) je celým důvodem objevení se smyslu. Smysl je, neboť něco je 

možným.”23 Pokud něco je, pak to, co je, je, neboť to bylo možné. Bytí daného 

předmětu je zprostředkováno jeho smyslem. Z těchto Tischnerových úvah 

můžeme dedukcí dospět k následujícímu: předmět můžeme zkoumat jako objekt 

vědy, který je dále popisován prostřednictvím postačující anebo absolutní 

podmínky. Tímto způsobem přistupuje ke světu věda. Tischner ale poukazuje na 

Husserlův přirozený svět, který se podle něho vyjevuje smyslem bytí předmětů. 

Člověku se vyjevuje smysl samotné existence předmětu. Předmět je, neboť byl 

možným, a jeho existence se v přirozeném světě, který je opakem světa 

vědeckého, vyjevuje ve smyslu existence daného předmětu.  

 Vraťme se nyní k původním otázkám Tischnerovy gnozeologie. Jaký 

příjem, jakou konzumaci a jakou produkci máme na mysli tehdy, když 

poznáváme? Když poznáváme, nemáme povědomí o tom, že něco vytváříme. 

Avšak ve vztahu, který je korelativním vztahem mezi možností bytí předmětu  

a smyslem předmětu, ke kterému dochází v naší mysli, daný předmět vytváříme. 

Pomocí vědomí dáváme tomu předmětu jeho vlastní smysl24. 

 

Smysl předmětu je tedy v tom, že: 

1.  je existujícím předmětem, 

2.  je předmětem, kterému subjekt dává jeho vlastní smysl. 

 

 Na tomto místě Tischnerovy gnozeologie je možno vystopovat vztah  

s Husserlovou koncepcí konstituce anebo s konstituční genezí. To, co Husserl 

nazýval genezí konstituující smysl předmětu v poznávájícím vědomí, můžeme 

                                           
22 Absolutní podmínkou Tischner rozuměl Husserlovo transcendentální vědomí, které 

nepotřebuje nic ke své existenci - nulla re indiget ad existendum - čili absolutní vědomí. 

Absolutní podmínkou pro existující věc je vědomí. Čili předmět B nemůže existovat, pokud 

neexistuje A. A je nutnou podmínkou pro předmět B. A je B. Dostačující podmínkou je  

v tomto případě taková podmínka, která není předpokladem, nýbrž potvrzením platnosti 

daného předmětu. Pokud A, pak také B. Jinými slovy řečeno, B platí tehdy, když platí  

A. Vědomí vnímá předmět B, B je tedy existující.  
23 TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 63. 
24 Porovnej: TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 63. 
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analogicky ztotožnit s Tischnerovou koncepcí tvorby předmětu v aktu jeho poznání.  

 Tischner však tomuto aktu poznání ještě přidává smysl. Tím Husserlovou  

i Ingardenovou metodologii poznání rozšiřuje. Co však skutečně Tischnerova 

metodologie buduje, je axiologický rozměr intencionálního vztahu. Ten nejlépe 

vyniká v jazykové analýze či lépe řečeno v hermeneutické koncepci Józefa 

Tischnera. Neboť právě tento smysl je znakem, který se ve filozofii  

a náboženství dá z pozic axiologie analyzovat.  

 Je možné najít ještě jednu velice významnou podobnost, tentokráte  

s Aristotelovou koncepcí umělce. Aristoteles ve své Poetice píše, že člověk 

vytváří předmět tak, že nejdříve poznává podmínky, za kterých bude možné 

předmět vyrobit. Dále analyzuje možnosti předmětu a teprve pak začíná vytvářet 

samotný předmět. Umělec se stává umělcem na základě poznání25. 

Uvědomujeme si však, ža tato analogie není úplná a že Aristotelés měl na mysli 

proces vytváření nového předmětu a smysl bytí tvůrcem. Nikoli tedy 

gnozeologický problém. 

 Předmět se dává poznávat subjektu ve smyslech svého bytí ve světě a smysl 

bytí je znakem, který z pozic axiologie analyzujeme. To znamená, že se předmět, 

který poznáváme, vyskytuje v určitém smysluplném vztahu k člověku. Subjekt pak 

tomuto objektu dává hodnotu, čili interpretuje jej ve smyslu: čím je objekt pro 

mne? Dospěli jsme tedy do momentu, kdy je možné již rozvíjet hermeneutiku.  

Metododologie hermeneutiky 

 Mezi základní otázky hermeneutiky patří vymezení předmětu, který chce  

a zároveň může hermeneutika uchopovat. Tischnerova koncepce je velice 

široká. Předně se zabývá textem, nakonec hermeneutiku aplikuje na axiologii. 

Hermeneutika má interpretovat vše, co lze na text přeměnit. Tedy nejen slovo 

psané, ale také názory, jednání člověka v určité situaci, náboženskou víru, 

filozofii a také vědomé či nevědomé činnosti člověka26. Další základní otázkou, 

na kterou musí hermeneutika odpovědět, jsou samotné metody práce. Sem patří 

otázky, které hermeneutika klade textu (anebo, jak jsme viděli výše, také 

jednajícímu člověku), aby z něho vydobyla celé jeho poselství a vyvarovala se 

přitom omylů.  

                                           
25

 Porovnej: TATARKIEWICZ, W. Dejiny estetiky, sv. I. s. 149. 
26 Porovnej: TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 83. 
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 Omyly, které intepretace přináší, jsou různého druhu. Existuje však jeden 

omyl, který je svázán s epistemologickými východisky každé interpretační 

školy. Jedná se tedy o omyly, které stojí na samotném začátku práce. Tischner je 

dělí do tří skupin: 

1. Hermeneutika podezírání či také, jak je sám nazýval, mistři podezírání, kam 

patří Marx, Nietzsche, Freud. Jedná se o hermeneutiku, která vychází  

z předpokladu, že celá kultura a především morálka jsou nadstavbou materie 

(hmoty). Tato nadstavba je v myšlení těchto představitelů jednoduše lží. Jedinou 

úlohou hermeneutky je tuto lež demaskovat a ukázat na skutečné zdroje lidské 

existence. 

2. Hermeneutika jazyka. Je to velice mladý proud, který přišel  

s neopozitivistickou koncepcí jazyka. Tato škola se snaží veškeré subjektivní 

podmínky zkušenosti a poznání světa představit pomocí nevědomé struktury jazyka.  

3. Hermeneutika fenomenologická. Sem patří Husserl, Heidegger, Dilthey  

a Hans Georg Gadamer, z náboženské oblasti také Rudolf Bultmann, který chce 

odstranit z textu veškeré dobové kulturní zvyklosti, a tak se dostat ke 

skutečnému významu daného textu.27  

 Veliký epistemologický omyl spočívá ve faktu, že každá ze škol bude 

stejný text, jednání člověka nebo jeho řeč interpretovat zcela odlišným  

a navzájem se vylučujícím způsobem. Například náboženství bude Marx 

intepretovat jako opium lidstva, Nietzsche jako nový způsob, jak slabí budou 

moci obelstít silné, Kant jako nejušlechtilejší myšlenky lidstva a Bultmann jako 

projev nejvyššího existenciálního zájmu člověka o své bytí. Všichni tito 

myslitelé si budou protiřečit, a když ne, pak budou hovořit o stejném fenoménu 

jiným způsobem. Tischner říká, že vzniká potřeba hermeneutické metodologie 

hermeneutiky, tedy takové hermeneutiky, která bude moci revidovat všechny 

metody, které používá.  

 Posledním velikým směrem hermeneutiky je koncepce fenomenologické 

hermeneutiky Paula Ricoeura. Fenomenologická hermeneutika nechce odhodit 

všechny předcházející metody hermeneutické interpretace. Chce je kriticky 

hodnotit, to jest ukázat možnosti té které metody, popsat její interpretační 

možnosti a vyrovnat se s tím, co ta která interpretační metoda nabízí a může. 

                                           
27

 TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 84n. 
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Metoda zde neznamená všelék na veškeré bolístky lidskosti. Slovy Tillicha - 

metoda není záchrannou sítí, která se rozestře tehdy, když si badatel sám neví 

rady. Bez metody nelze podniknout jakýkoli výzkum, neboť by takový výzkum 

byl pouhým subjektivním a z částí nahodilým, bez řádného zdůvodnění bádáním 

tak bezbřehým, že by se stal zároveň všeobecným mluvením o všeobecnosti. 

Avšak ve chvíli, kdy konkretizujeme bádání a vytváříme metodologii, pak 

vědomě redukujeme samotný předmět, který chceme zkoumat. Ricoeur tuto 

skutečnost vztáhl i na interpretaci. Kdykoli interpretujeme podle předem 

stanovené metody, vždy a zároveń předmět či vztah mezi slovem a předmětem 

redukujeme28. Každé zkoumání je tedy redukcí reality.  

Sémantická rovina hermeneutických výzkumů 

 V Tischnerově metodologii hermeneutiky nacházíme řadu koncepcí. V této 

práci se budeme zabývat jednou z nich - je to sémantická rovina hermeneutiky. 

Každý předmět, který zkoumáme, uchopujeme pojmově. Nemůžeme hovořit  

o poznání určitého předmětu a přitom předmět nepojmenovat. Vyvstává problém 

významu slova. Tischner jej definuje jako materiální význam slova.29 Materiální 

význam daného slova vymezuje kvantitu předmětu, tedy to, čím předmět je30. 

Pokud ale slovo odkazuje na smysl bytí předmětu, pak je slovo ukazatelem, tedy 

vymezuje vztah slova k předmětu, na který ukazuje31. Slovo je zároveň materiálním 

významem, který předmět pojmenovává a zároveň ukazatelem smyslu slova. Slovo 

odkazuje na předmět a zároveň říká, čím je předmět pro člověka.  

 Podle Tischnera z toho vyplývá, že význam, který předmětům dáváme, 

                                           
28

 Porovnej: RICOEUR, P. The Conflict of interpretations, s. 17n. 
29 Tuto nesmírně důležitou pasáž nejdříve necháme zaznít v origiále a pak tento text přeložíme 

do češtiny. „Te momenty znaczeniowe słowa, które określają przedmiot co do jego 

jakościowego uposażenia, nazywam treścią materialną znaczenia słowa, natomiast ów 

moment, w którym słowo odnosi się wyłącznie do tego, a nie do żadnego innego przedmiotu, 

lub - w innych wypadkach - w którym odnosi się do takiego przedmiotu, nazywam 

wskaźnikiem kierunkowym.” Překlad: „Významové momenty slova, které vymezují předmět 

coby jeho kvalitativní uzpůsobení, nazývám obsahem materiálním významu slova, kdežto ten 

moment, ve kterém se slovo odkazuje pouze k tomu, a nikoli k žádnému jinému předmětu, 

anebo - v jiných případech - ve kterém se odkazuje k takovému předmětu, nazývám 

ukazatelem směru slova”. TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 89. 
30 Viz příloha č. 1. 
31 Viz příloha č. 2. 
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nebo způsob, jakým předměty interpretujeme, není subjektivně/nahodilý. Není 

tedy dán vnitřními dispozicemi poznávajícího/interpretujícího subjektu32. 

Zkušenost s interpretací je však radikálně odlišná. Svět, předmět a realitu 

interpretujeme různými způsoby. Snahou je nacházení takových zákonitostí, 

které by nahodilost ve výkladu textu nebo života člověka vylučovaly. Jde o úsilí 

najít takové zákonitosti, které vyloučí interpretační nejasnosti či omyly. Na 

úrovni interpretace smyslu vztahu objekt/slovo se omyly vyskytují nejčastěji, 

tedy nejčastěji se objevuje různorodost interpretací ukazatele směru slova33. 

Vzácněji se objevují omyly na materiální úrovní objekt/slovo.  

 Můžeme se zde odvolat na Platonovu koncepci idejí, které jsou nadčasové 

a které se nemění. V Platonově filozofii to, co podléhá změně, je materiální svět 

předmětů. Ty se mění, nikoli však pojmy. Omyly v rozumění a interpretace 

vznikají nikoli na úrovni totožnosti pojmu s předmětem, nýbrž na úrovni 

rozumějícího subjektu, který vychází z pozorování a v aktu uchopování měnící 

se materiální skutečnosti. Tato proměnlivost materiálního světa či měnící se 

skutečnosti světa vytváří interpretační problémy.  

 To, co se mění, je ukazatel směru slova. Měnící se realita je problémem  

v tom smyslu, že se mění smysl bytí předmětu k poznávájícímu subjektu. Chyby 

pak vznikají, jak říká Tischner, že připisujeme pojmy jiným předmětům nebo 

interpretujeme - a to je nejčastější chyba - vztah předmět/slovo zcela chybným 

způsobem. Tischner podobně jako Platon poukazuje na interpretační problém. 

Liší se však od něj v chápání předmětu - látkového - jakožto neměnného. Lépe 

vyjádřeno, předmět může podléhat změně, ale v konkrétní chvíli - tedy při 

popisu - nehraje tato skutečnost roli. “Pokud je nazývaný předmět neměnný 

(geometrický trojúhelník), neměnnost významu je garantována neměnností 

(stálosti) předmětu. Pokud je pouze částečně neměnný (ten stůl), pak významy 

pojmů odkazují nejdříve k tomu, co je neměnné, nechávajíce stranou řadu 

momentů významově nespecifikovaných, otevřených k přijetí možných změn  

                                           
32 Tischner zde píše o subjektu myslícím v určitém jazyce anebo rozumějícím určitému 

jazyku. „Především význam slova a konsekventní význam celé věty nemůže být uznán pouze 

jako vyjádření subjektivních “dispozic” subjektu myslícího určitým jazykem anebo 

rozumějícímu tomuto jazyku.” Porovnej: TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 89. 
33 Tomu nerozumím. 
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v předmětu.”34 Tím, kdo způsobuje chybu, je myslící subjekt, který chybně tento 

vztah uchopuje. Proto je potřebné vynaložit takové úsilí, aby se překonala 

subjektivní rovina interpretací. Jako možné řešení nám Tischner podsouvá 

fenomenologickou hermeneutiku. Přebírá Ricoeurovou teorii intencionality. 

 Interpretace nemůže být výsledkem subjektivních stavů individua. Měla by 

být výsledkem intencionálního uchopení předmětu, tedy vztahem mysli  

k předmětu. Takový vztah nelze jinak pojmout, než že pojmenujeme předmět. 

Jedná se tedy o pojmové uchopení toho, čím předmět je. Určením jeho 

materiálního významu uchopujeme předmět pojmově. Tento materiální význam 

uchopuje, co je na předmětu neměnné. Máme-li například trojuhelník, pojem 

vždy směřuje k tomu, co je na trojúhelníku neměnné. Teprve v druhém řádu se 

ptáme na směrový význam slova, například bermudský trojúhelník, Pythagorův 

trojúhelník atd. Zde Tischner svoji filozofickou práci na toto témakončí. Ačkoli 

text pokračuje dále, věnuje se v něm autor pouze ukazateli směru slova. Tento 

ukazatel se pro Tischnera stává symbolem. Tischner se tedy zabývá 

problematikou interpretace symbolu, zvláště pak symbolu náboženského.  

Závěr 

 Vztah mezi filozofií a metodologií byl vždy oboustranný. Byla a je pro to 

řada důvodů. Prvním byla a neustále je potřeba rozvrhnout každé filozofické 

zkoumání. Druhým důvodem byla sama metodologie. Ve chvíli, kdy se filozofie 

snažila rozvrhnout svá zkoumání, ihned vystal problém epistemologických 

východisek samotné metodologie. Zásadním problémem bylo samo stanovisko 

filozofa nebo jakéhokoli jiného vědce, který ještě dříve, než začne rozvrhovat 

svůj výzkum, již nějaké epistemologické východisko má. Než vědec, filozof, 

přistoupí k rozvrhu vlastního výzkumu, musí jednoznačně určit, z jakých 

filozofických východisek vychází. Třetím problémem, jenž je v každé 

filozofické metodologii práce stěžejní, je poukázání na možnosti metodologie, 

kterou bude autor dále používat.  

 To, co platí pro filozofii obecně, platí také pro hermeneutická bádání.  

V Tischnerových textech nacházíme velice zřetelný odkaz na předcházející 

filozofy. Někteří byli jeho mistry, některé studoval pouze z jejich textů.  

                                           
34 TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 90. 
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S některými souhlasil, s mnohými vedl při. Ale vždy, ať už s nimi souhlasil, 

nebo se s nimi přel, na ně plodně navázal. Zároveň ukázal na problém, kterým se 

hodlal zabývat on sám. Jedná se o problém, kterým se zaobírají také jiní 

filozofové. A nejen filozofové, také vědci. Zároveň prozradil základy 

filozofických východisek, ze kterých vycházel a na kterých hodlal budovat svá 

vlastní filozofická zkoumání.  

 Jasně definoval metodologii a disciplínu, jíž se hodlal zaobírat. Když se 

zabýval metodologií hermeneutky, řekl, co hermeneutikou rozumí. Tato filozofická 

subdisciplína byla pro něho naukou, která se snaží interpretovat texty. Dosah této 

subdisciplíny Tischner neomezil jen na archaické nebo na moderní texty. 

Konstatoval, že hermeneutika se má zabývat vším, co lze na text převést. 

 Tischner vystavěl svoji vlastní metodologii hermeneutiky na metodologii 

Paula Ricoeura. Zabýval se Ricoeurovou snahou uchopit možnosti, které každá 

metoda poskytuje35. Ve svých filozofických zkoumáních se zabýval problematikou 

náboženského symbolu. Kladl si tedy otázky, které jsou velice aktuální, až 

nadčasové. Patří mezi ně otázka: “Je symbol projevem Sacrum, anebo Sacrum je 

projevem symbolu?”36. Jeho dílo, ačkoli je poměrně obsáhlé, nebylo schopno 

nabídout řešení této problematiky v celé její šíři. Avšak uchopení hermeneutiky  

a popis její metodologie otevírá brány dalším disciplínám, především pak estetice  

a etice. Ať už tedy s Tischnerem budeme souhlasit, anebo se s ním budeme přít, 

vždy bude potřeba na něho plodně navázat.  

 

Summary 

Hermeneutics is a theory of interpretation. Many disciplines are enriched by the 

philosophical roots of hermeneutical theory. This is a huge responsibility of philosophy. For 

this reason philosophy must discover the critical theoretical background of methodology 

which can be used in the area of hermeneutics. Philosophy must precisely describe noetic 

base. Only then interpretation is possible. The main aim of the article is to describe a relation 

between methodology and interpretation and find noetic base for every future interpretation. 

This study is based on ethics of Polish priest and philosopher Józef Tischner. First part of the 

article shows the phenomenological base of his philosophy. Then the problem of noetic base 

of hermeneutical methodology was shown. This problem can be discovered in the category of 

subjectivism. It means that interpretation is a subjective act which evaluates the values and 

                                           
35

 Porovnej: TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 96. 
36 TISCHNER. J. Myślenie według wartości, s. 95. 
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then interprets subjective meaning about it. In the last part of the article the solution of the 

methodological problem is shown. Tischner thought that the solution of this problem is in 

defining the word in two different ways. The first way is what he calls material meaning of 

the word. It is a relation between object and word. There are not many mistakes in this way. 

The bigger problem is in the relation between the word, and the meaning which transmits 

individual sense of existence. There are lots of mistakes. The reason is very simple. It is 

individualistic aspect of sense of existence. The solution is understood in the sense of a word 

as a symbol. And this symbol brings the question of sense of existence. So, every symbol asks  

for the sense of existence and life.  
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Příklad: Tento předmět je geometrický trojúhelník.  

Příloha č. 2.: Ukazatel směru slova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad: Podej mi prosím ten trojúhelník.  

 

 

 

 

Vymezuje, čím 
je předmět pro 
nás. 

Předmět Slovo 

Vymezuje, čím 
předmět je. 

Slovo Předmět 
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Mowa jako „domostwo bycia” – Czesław Miłosz o języku  
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wierna mowo”), a famous poem written by Czesław Miłosz, the Polish Nobel Prize winner, in 

1968 in Berkeley (California) during his being on exile . The author, invoking Martin 

Heidegger’s philosophy from his main work entitled Sein und Zeit (1927) proves that it is  

a work, that influenced Milosz’s philosophical views and contributed to creating his idea of 

literary conception of exploring the world by poets treated as “shepherds of Being” 

(Heidegger). 
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Człowiek pokazuje się jako byt, który mówi. 

(Martin Heidegger, Sein und Zeit) 

 

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie refleksja o mowie jako „domostwie 

bycia” w ujęciu Heideggerowskim. Rozważania teoretyczne zostaną 

przedstawione przy uwzględnieniu materiału poetyckiego, jaki stanowić będą 

wybrane wiersze oraz wypowiedzi teoretyczne Czesława Miłosza, jednego  

z najważniejszych polskich poetów XX wieku, laureata literackiej Nagrody 

Nobla (1980). W centrum uwagi znajdzie się zwłaszcza wiersz Moja wierna 

mowo, napisany przez Miłosza w 1968 r. w Berkeley, na emigracji, jednak 

odnoszący się do spraw krajowych, które do najnowszej historii Polski przeszły 

jako „wydarzenia Marca’68”1. 

                                           
1 Wiersz ten omawiałem także w nieco innym kontekście interpretacyjnym w referacie pt. 

„Ojczyzna-polszczyzna”? - interpretacja wiersza Czesława Miłosza Moja wierna mowo” 
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Zacznijmy od przypomnienia roli, jaką wyznaczył językowi i mowie 

niemiecki filozof Martin Heidegger. W swoim najważniejszym dziele Sein und 

Zeit („Bycie i czas”) w rozdziale V części I, zatytułowanym Bycie jako takie, 

filozof zajmuje się wzajemną relacją języka i mowy. Podkreśla ich 

fundamentalne znaczenie w planie onto-epistemologicznym Dasein, czyli 

jestestwa poszukującego zrozumienia. Najpierw Heidegger formułuje krótką 

definicję: „Egzystencjalno-ontologicznym fundamentem języka jest mowa”, by 

nieco dalej rozwinąć swą myśl w sposób następujący: „Wypowiadalność mowy 

to język. Ten całokształt słów, w którym mowa ma własne „światowe” bycie, 

jest więc jako byt z wnętrza świata znajdowany jako coś poręcznego. Język 

można rozbić na obecne słowa-rzeczy. Mowa jest egzystencjalnie językiem, 

gdyż byt, którego otwartość artykułuje ona znaczeniowo, ma sposób bycia 

rzuconego, zdanego na „świat” bycia-w-świecie”2. 

W innym miejscu swoich rozważań niemiecki filozof położył nacisk na 

hermeneutyczną dialektykę języka i mowy, podkreślając, że są one czymś 

więcej aniżeli tylko strukturalnym systemem znaków (język w ujęciu de 

Saussure’a) czy sposobem komunikowania się międzyludzkiego (mowa jako 

płaszczyzna porozumienia interpersonalnego). Według Heideggera język  

i mowa są najistotniejszymi egzystencjałami jestestwa, gdyż tylko dzięki nim 

dochodzi ono do (z)rozumienia własnej sytuacji-w-świecie: „Mowa zwykle się 

wypowiada – i zawsze jest już po dokonaniu tego. Jest językiem. W tym, co 

wypowiedziane, tkwi już zawsze zrozumienie i wykładnia. Język jako możność 

wypowiadania kryje w sobie wykładalność rozumienia jestestwa. Nie jest ona, 

podobnie jak język, zaledwie-tylko-obecna, lecz jej bycie ma samo charakter 

jestestwa. To właśnie na nią jestestwo jest najpierw i w pewnych granicach 

ciągle zdane, to ona reguluje i przydziela możliwości /przeciętnego rozumienia  

i przynależnego doń położenia”3. 

Rozważmy teraz zagadnienie języka i mowy w przypadku Czesława 

Miłosza. Poeta ten, urodzony 30 czerwca 1911 roku w miejscowości Szetejnie 

nad rzeką Niewiażą na Litwie Kowieńskiej, był poliglotą. W dzieciństwie mówił 

                                                                                                                                    
wygłoszonym podczas konferencji „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia 

bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej” Wilno-Szetejnie 8–9.10.2015 - przyp. M.B. 
2 HEIDEGGER, M. Bycie i czas, s. 228–228 (podkreślenie moje - M.B.). 
3 Dtto, s. 237–238. 
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po polsku i po litewsku. Podczas podróży odbywanych z rodzicami w głąb 

carskiego imperium nauczył się języka rosyjskiego. W wileńskiej szkole 

powszechnej posiadł podstawy dwóch języków klasycznych – łaciny i greki4.  

W latach 30. XX wieku, już podczas studiów uniwersyteckich nauczył się 

płynnie mówić po francusku dzięki dwóm pobytom w Paryżu oraz kontaktom ze 

stryjem Oskarem Władysławem de Lubicz Miłoszem, dyplomatą, poetą  

i wizjonerem5. W czasach drugiej wojny światowej, w okupowanej Warszawie, 

Miłosz nauczył się angielskiego, języka którym miał się w przyszłości 

posługiwać najczęściej, nie tylko jako tłumacz dzieł Szekspira czy wierszy 

poetów amerykańskich, ale także jako dyplomata, eseista i nauczyciel 

akademicki. W późnym wieku Miłosz, zachęcony przez ks. Józefa Sadzika do 

tłumaczenia Biblii, opanował jeszcze w podstawowym stopniu język hebrajski, 

przekładając na język polski kilka ksiąg Starego Testamentu6.  

Z ośmiu wymienionych języków dwa pierwsze, a więc polski i litewski, 

były autorowi Doliny Issy najbliższe. To w nich od młodości poznawał świat  

i tworzył jego językowy obraz7. Polszczyzna jako język prymarny, wraz  

z dialektalnymi naleciałościami, w których widać wpływy litewszczyzny, 

ruszczyzny czy białoruszczyzny, stała się dla poety narzędziem poznania 

rzeczywistości i podstawowym elementem poetyckiego światoodczucia.  

Język przyswojony przez poetę w dzieciństwie, będący mieszaniną słów 

polskich, litewskich, żmudzkich, białoruskich i rosyjskich, ulegał później 

zmianom w trakcie kontaktów z literacką polszczyzną nauczaną w wileńskim 

gimnazjum i na uniwersytecie im. Stefana Batorego. Już wtedy dla Czesława 

Miłosza bardzo ważnym pozostawało pytanie: jakim językiem się posługuję? 

Albo inaczej: do jakiej poetyckiej mowy jako poeta chcę przynależeć? Nie 

odżegnując się od wpływów dialektalnych, autor Laudy i Miasta bez imienia 

tworzył konsekwentnie własną mowę poetycką. To ona miała się stać dla niego 

w nadchodzącej przyszłości narzędziem poznania samego siebie oraz poznania 

                                           
4 Zob. MIŁOSZ, Cz. Wychowanie katolickie, [w:] tegoż, Rodzinna Europa, Kraków 2001. 
5 O relacji Czesława i Oskara Miłosza piszę w szkicu Dziedzictwo Oskara W. Miłosza (Czeladnik, 

Dobroć), [w:] BERNACKI, M. Glosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2004–

2011). 
6 Zob. MIŁOSZ, Cz. Księgi Biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego…, Kraków 2003. 
7 Zob. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. HABRAJSKA, G., SLÓSARSKA, J. Kraków 2006. 
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dookolnej rzeczywistości. Tym samym Miłosz mniej lub bardziej świadomie 

wpisywał się w koncepcję Martina Heideggera, dla którego język stanowił nie 

tylko „domostwo bycia”, ale problem hermeneutyczny. Jak zauważył Michał 

Januszkiewicz: „Innymi słowy, rozumienie to fundamentalny egzystencjał: 

człowiek istnieje jako ten, kto rozumie, a owo rozumienie jest w istocie 

samorozumieniem. Ludzka egzystencja wpisuje się w kształt koła: człowiek 

rozumie swoje istnienie na podstawie świata, świat zaś rozumiany być może 

tylko na podstawie egzystencji”8. 

Dla Miłosza największym problemem, nie tyle artystycznym, co 

egzystencjalnym, była konieczność emigracji wymuszonej przez okoliczności 

polityczne. Decyzja o pozostaniu we Francji i zerwaniu (1 lutego 1951 roku) 

oficjalnych kontaktów z Polską Ludową, której był wcześniej przedstawicielem 

w placówkach dyplomatycznych w Waszyngtonie i Paryżu, stanowiła moment 

zwrotny w jego życiu9. Była tak traumatyczna, że poeta nie tylko poczuł się 

banitą na obcej ziemi, ale rozważał nawet możliwość popełnienia samobójstwa. 

Miłosz mógł co prawda głośno wykrzyczeć na łamach paryskiej „Kultury”, 

najważniejszego polskiego pisma emigracyjnego prowadzonego w Maisons 

Laffite pod Paryżem przez Jerzego Giedroycia, swoje NIE rzucone jak 

oskarżenie systemowi politycznemu i zakłamanej ideologii, ale nie mógł się 

wyzbyć języka, którym jako człowiek i jako poeta posługiwał się od 

dzieciństwa. Miał pełną świadomość tego, że wyrzeczenie się rodzimej mowy 

byłoby aktem zgoła samobójczym, podważającym jego sposób myślenia  

o świecie i przeżywania rzeczywistości. Co innego posługiwać się obcymi 

językami, błyszczeć w towarzystwie, wygłaszać okolicznościowe przemówienia 

czy pisać artykuły na zamówienie, a co innego tworzyć w tych „obcych” 

mowach poezję, czyli ZAMIESZKIWAĆ w znaczeniu Heideggerowskim10. 

Miłosz, który przez długie lata przebywał najpierw we Francji, a później  

w Stanach Zjednoczonych, przez kilkadziesiąt lat banicji de facto zamieszkiwał  

w polszczyźnie. Po francusku Miłosz swobodnie rozmawiał i pisał. Język 

                                           
8 Zob. JANUSZKIEWICZ, M. Hermeneutyka i język (Martina Heideggera droga do języka), s. 40. 
9 Śladem tego wydarzenia jest mało znany wiersz Pożegnanie, o którym pisze Bożena 

Chrząstowska analizując wiersz Moja wierna mowo (zob. CHRZĄSTOWSKA, B. Poezje 

Czesława Miłosza, s. 160). 
10 Zob. ROSNER, K. Hermeneutyka jako krytyka kultury (tu: Część pierwsza – Martin 

Heidegger), Warszawa 1991. 
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angielski podczas 30-letniego pobytu w Ameryce traktował jako język 

urzędowy, wykładał w nim historię literatur słowiańskich, napisał nawet 

podręcznik akademicki „The History of Polish Literature” (1965). Publikował 

też eseje i artykuły po angielsku, ale dla poezji rezerwował wyłącznie mowę 

rodzinną, swoją „idiolektalną polszczyznę”. Przebywając na wygnaniu, poeta 

uczynił z mowy polskiej „zastępczą ojczyznę” (w znaczeniu niemieckiego słowa 

Heimat)11. Innymi słowy, mowa polska stała się dlań azylem, który chronił go 

przed wpływami ideologii, ale także popkulturowej czczej „gadaniny” lat 60. 

XX wieku.  

W eseju Notes on Exile („Noty o wygnaniu”) napisanym w 1975 roku  

w Berkeley i opublikowanym w amerykańskim kwartalniku literackim „Books 

Abroad” Czesław Miłosz wypowiedział znamienne słowa dotyczące języka jako 

mowy osobniczej (własnej): 

„Kto mieszka między ludźmi, którzy mówią językiem 

innym od jego własnego, odkrywa po pewnym czasie, 

że odczuwa swój rodzinny język w nowy sposób. 

Nie jest prawdą, że długi pobyt za granicą prowadzi  

do zubożenia stylu, choć brakuje ożywczego wpływu 

codziennej mowy. Natomiast jest prawdą, że odkrywa 

się nowe aspekty i tonacje rodzimego języka, ponieważ 

są wyraźniejsze na tle języka używanego w nowym 

otoczeniu. Tak więc język, ubożejąc 

w pewnych dziedzinach (idiom ulicy, dialekty), znajduje 

kompensatę w innych (czystość słownictwa, rytmiczna 

ekspresyjność, równowaga składni)12. 

Zacytowane słowa stanowią klucz do zrozumienia przesłania wiersza Moja 

wierna mowo, którym się teraz zajmiemy13. Utwór ten opublikowany został 

                                           
11 Jak zauważa Chrząstowska: „Realną i jedyną ojczyzną wygnańca pozostała mowa polska: 

[…] tylko mowa jest ojczyzną / Mur twój obronny u twoich poetów” – czytamy w Traktacie 

poetyckim” (zob. CHRZĄSTOWSKA, B. Poezje Czesława Miłosza…, s. 149). 
12 MIŁOSZ, Cz. Noty o wygnaniu. Notes on Exile, s. 14–15. 
13 Autorem przekładu tego wiersza na język polski pt. Má věrná řeči jest nieodżałowany 

przyjaciel polskiej poezji i znawca twórczości Czesława Miłosza, Vaclav Burian. W dalszych 
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pierwotnie na łamach paryskiej „Kultury” wiosną 1969 r., a następnie został 

włączony do emigracyjnego tomu poezji Czesława Miłosza Miasto bez imienia, 

którego lejtmotywem jest podróż w czasie do mitycznej „małej ojczyzny”, do 

miasta dzieciństwa i młodości, które urasta pod piórem poety do rangi 

eschatologicznej Nowej Jeruzalem14.  

Wiersz Moja wierna mowo, napisany w konwencji ody (tytuł pierwodruku 

brzmiał Do mowy), utrzymany jest w stylu podniosłym, momentami wręcz 

hieratycznym, pojawiają się w nim także elementy stylizacji biblijnej, którą 

Miłosz będzie się często posługiwał w swych późnych wierszach, pisanych na 

przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Utwór zaczyna się od apostrofy, która narzuca 

stylistyczny kształt całej wypowiedzi: 

„Moja wierna mowo, 

służyłem tobie. 

Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami, 

żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila 

zachowanych w mojej pamięci”15. 

„Má věrná řeči, 

sloužil jsem ti. 

Každou noc jsem před tebe kladl mističky s barvami, 

abys měla i břízu i lučního koníka i hýla 

zachovány v mé paměti”16. 

W inicjalnej strofie pojawiają się elementy obecne w dalszych 

fragmentach. Na plan pierwszy wysuwa się forma dialogowa utrzymana  

w emocjonalnej tonacji, zwłaszcza dzięki zastosowanym deminutywom  

i zabiegowi personalizacji obiektu podmiotowych wynurzeń, czyli „wiernej 

                                                                                                                                    
fragmentach tekstu obok polskiego pierwowzoru przytaczam odpowiednie fragmenty  

w tłumaczeniu V. Buriana – przyp. M.B. 
14 Motyw ten rozwinięty zostanie przez Miłosza w poemacie Gdzie wschodzi słońce i kędy 

zapada (1974), a szczególnie w siódmej części tego utworu pt. Dzwony w zimie (zob. 

DUDEK, J. Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza, s. 169–198; DZIEŃ, M. Człowiek  

w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza, Tom I i II). 
15 MIŁOSZ, Cz. Moja wierna mowo, [w:] tegoż, Poezje wybrane. Wybór i opracowanie  

Z. Łapiński, Wrocław 2013, s. 254–255. 
16 MIŁOSZ, Cz. Má věrná řeči, s. 90–93. 
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mowy”. Ważną rolę odgrywają powtórzenia, wyliczenia i sekwencje 

plastycznych miniobrazów konstruowanych przez poetę na wzór 

Mickiewiczowski, czyli za pomocą pojedynczych słów niejako „przystających” 

do rzeczy: „żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila” – wedle zasady 

„widzę i opisuję”, którą posłużył się autor Pana Tadeusza, by wydobyć  

z pamięci obrazy utraconej na zawsze ojczyzny. Jednak najważniejszą funkcję 

pełni w wierszu dialog, który przeradza się w bardzo intymną rozmowę. Jak 

zauważyła Bożena Chrząstowska: „Ukształtowany w formie bezpośredniego 

wyznania monolog liryczny jest jakby zapisem rozmowy z samym sobą, 

utrwaleniem głośnego myślenia nad własnym stosunkiem do mowy-ojczyzny,  

a więc nie tylko języka, ale polskości w ogóle”17. 

Miłoszowska figura mowy-ojczyzny, którą analizuje badaczka, może być 

interpretowana także na sposób Heideggerowski – jako egzystencjalne 

budowanie wspólnoty porozumienia, bycie-z-innymi, gdyż – jak zauważ Michał 

Januszkiewicz: „Mowa jest rozumiana przez Heideggera w sensie 

egzystencjalnym i stanowi dlań fundament języka. W mowie dane jest 

człowiekowi rozumienie swego położenia jako współbycia (Mitsein) czy 

współbytowania (Mitdasein) z innymi. Dopiero poprzez mowę współistnienie 

okazuje się w ogóle możliwe. […] Poprzez mowę rodzi się więc to, co wspólne”18. 

Kluczowe w wierszu Miłosza jest określenie „moja wierna mowo”, które 

pojawia się w utworze po trzykroć: w tytule, na początku i w strofie finalnej. 

Składa się ono z dwóch epitetów o wymowie abstrakcyjnej, nacechowanych 

emocjonalnie dodatnio. Mowa jest dla podmiotu mówiącego kimś najbliższym, 

przyswojonym, „moim”, czyli wciągniętym w orbitę najbardziej osobistych 

spraw, dopuszczonym do tajemnic wewnętrznego życia. Jest także kimś 

„wiernym” – czyli kimś, na kim można polegać, kto nie zawiedzie  

w najtrudniejszym momencie życia, jak przyjaciel poznawany w biedzie. 

Innymi słowy, spersonalizowana i zinterioryzowana mowa jest dla autora 

wiersza najwierniejszym powiernikiem, świadkiem jego życiowych dylematów  

i rozterek. Nie oznacza to jednak, że jest przez Miłosza bezkrytycznie 

idealizowana, obdarzona ksenofobicznym kultem należnym podstawowemu 

                                           
17 CHRZĄSTOWSKA, B. Poezje Czesława Miłosza…, s. 149. 
18 JANUSZKIEWICZ, M. W-koło hermeneutyki…, s. 40. 
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ogniwu porozumienia narodowej wspólnoty. Bo kiedy zamiast pośredniczyć  

w dialogu „między [nim] i dobrymi ludźmi”, rozpoznana zostaje jako: 

„[…] mowa upodlonych. 

mowa nierozumnych i nienawidzących 

siebie bardziej może niż innych narodów, 

mowa konfidentów, 

mowa pomieszanych, 

chorych na własną niewinność”19. 

 

„[…] řečí potupených, 

řečí nerozumných a nenávidějících 

sebe samotné snad víc než jiné národy, 

řečí konfidentů, 

řečí pomatených, 

nemocných vlastní nevinností”. 

to Miłosz nie szczędzi jej gorzkich słów potępienia, nie stroni od 

inwektyw, które wyrwane z kontekstu mogłyby świadczyć wręcz o wrodzonej 

nienawiści autora do języka Polaków20. Takie zarzuty pod adresem Miłosza 

pojawiały się wielokrotnie, także po jego śmierci, czego przejawem był 

paszkwilancki tekst autorstwa Jana Majdy21. Takie nachalne ataki na rzekomy 

antypolski charakter poezji Czesława Miłosza zupełnie nie uwzględniają 

kontekstu filozoficznego. Dla nacjonalistów pokroju Majdy język sprowadzany 

jest wyłącznie do tuby propagandowej głoszącej racje narodowe i narzędzia 

komunikacji członków danej grupy etnicznej. W ich przekonaniu język scala 

tożsamość i poczucie odmienności w odniesieniu do tego, co Inne (czytaj: nie 

nasze, cudze, a więc wrogie, zagrażające nam). Natomiast Miłosz myślał  

o języku w szerszych, pozapolitycznych kategoriach. Jako człowiek wywodzący 

                                           
19 MIŁOSZ, Cz. Má věrná řeči, s. 90–93. 
20 Według Chrząstowskiej: „Podsumowując […], trzeba powiedzieć, że wszystkie oskarżenia 

i inwektywy zawarte w wierszu Moja wierna mowo związać należałoby z aktualną sytuacją 

emigranta: to, czego pisarz naprawdę nie aprobuje, dotyczy świadomości „upodlonych”  

i „pomieszanych” czy nienawidzących siebie”, świadomości ukształtowanej w latach 

pięćdziesiątych i później” (zob. CHRZĄSTOWSKA, B. Poezje Czesława Miłosza…, s. 158). 
21 Zob. MAJDA, J. Awersja Czesława Miłosza do Polaków i polskości, s. 104. 
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się z historycznych obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie panowała 

tolerancja i szacunek wobec różnic etnicznych, wyznaniowych czy językowych, 

traktował polszczyznę jako mowę, a sam, będąc jej użytkownikiem, chciał być 

„pasterzem bycia”. W ujęciu filozoficznym mowa przemawia do słuchającego 

tylko w ściśle określonych warunkach. Musi być oczyszczona i skoncentrowana 

na sobie, wsłuchująca się w tajemnicę bycia. Jeśli jest wykorzystywana do 

innych celów, np. głoszenia politycznej irredenty, staje się językiem w sensie 

technicznym, sprowadzonym do „słów-rzeczy”. Aby zatem zrozumieć 

(wy)mowę ostrych słów występujących w zacytowanym powyżej fragmencie 

wiersza Moja wierna mowo, trzeba przywołać dwa ważne konteksty: polityczny 

i filozoficzny. Zacznijmy od pierwszego. Analizowany utwór Miłosza powstał 

w roku 1968, a pretekstem do jego napisania były tzw. wydarzenia Marca ’68 

roku inspirowane przez przedstawicieli zwalczających się frakcji politycznych w 

łonie PZPR22. Siłowym rozwiązaniom, których kulminacja nastąpiła na 

Krakowskim Przedmieściu i na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 

8 marca, towarzyszyła następnie wielomiesięczna, zakrojona na niespotykaną 

dotąd skalę nagonka prasowa o podtekstach antysemickich i nacjonalistycznych. 

Efektem „marcowego gadania” i sączącej się z reżimowych publikatorów 

propagandowej „piany gazet”, z którą walczyli później poeci Nowej Fali: 

Krynicki, Barańczak czy Zagajewski23, było nie tylko zdeprawowanie języka, 

którym władza przemawiała do ludu, ale także brutalna nagonka na wroga, 

którym w pierwszym rzędzie stał się Obcy – syjonista, nieprzyjaciel polskiego 

narodu. W tym właśnie czasie „nowomowa po polsku” (wedle określenia 

Michała Głowińskiego24) objawiła swą demoniczną twarz, którą Miłosz mógł 

poznać dzięki korespondencji prowadzonej z Jerzym Giedroyciem, redaktorem 

naczelnym paryskiej „Kultury”25. Mowa zdeprawowana, której Miłosz daje 

                                           
22 Zob. np. EISLER, J. Marzec 1968. Geneza. Przebieg. Konsekwencje. 
23 Zob. Określona epoka. Nowa Fala 1968–1993. Antologia poezji. Wiersze i komentarze. 
24 Michał Głowiński rozpoznał, że język propagandy marcowej składał się z trzech głównych 

składników nawzajem ze sobą powiązanych: język ortodoksji stalinowskiej łączył się  

z językiem skrajnej prawicy oraz językiem prasy brukowej (zob. GŁOWIŃSKI, M. 

Figura wroga (O propagandzie marcowej), s. 63). Językowi propagandy marcowej Michał 

Głowiński poświęcił osobną książkę zatytułowaną Marcowe gadanie: komentarze do słów 

1966–1971. 
25 Zob. GIEDROYĆ, J., MIŁOSZ, Cz. Listy 1964–1972. 
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odpór w przytoczonych wcześniej epitetach, nie spełnia według niego 

warunków filozoficznej uważności. Zamiast wsłuchiwać się w istotę bycia, 

trywializuje się i zdradza swą podstawową hermeneutyczną powinność, 

przyjmując narzuconą przez politycznych agitatorów nikczemną rolę narzędzia 

politycznej propagandy. Dlatego też poeta decyduje się na krok niezwykły:  

w ogromnym napięciu emocjonalnym, rzec by można nawet w zacietrzewieniu  

i złości, wygłasza „mowę do mowy”, w której padają niewybredne epitety pod 

adresem interlokutorki. Nie jest to jednak riposta polityczna czy też przejaw 

Miłoszowskiej polemiki ideologicznej z propagandą wrogiego ustroju.  

W słowach gniewu poety dopatrzyć się można Heideggerowskiego 

„zatroskania”, które ma wymiar egzystencjalny. Jak bowiem zauważył autor 

Sein und Zeit: „Mówienie jest „znaczącym” rozczłonkowywaniem 

zrozumiałości bycia-w-świecie, do którego należy współbycie i które zawsze 

utrzymuje się w pewnym określonym sposobie zatroskanego wspólnego bycia. 

To ostatnie mówi jako zgadzanie się, odmawianie, żądanie, ostrzeganie, jako 

rozmowa, omawianie czegoś, przemawianie za kimś, dalej, jako „zeznawanie”  

i mówienie typu <wygłaszania mowy>”26. 

W ostatecznym rozrachunku górę bierze wymiar filozoficzny. Dla 

właściwej interpretacji wiersza Moja wierna mowo kluczowe są dwa fragmenty. 

Pierwszym jest autorskie wyznanie złożone w strofie czwartej: 

„Ale bez ciebie kim jestem. 

Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju, 

a success, bez lęku i poniżeń. 

No tak, kim jestem bez ciebie. 

Filozofem takim jak każdy”. 

 

„Ale bez tebe kým jsem. 

Jenom scholárem kdesi v daleké zemi, 

a success, bez bázně a ponížení. 

Nu ano, co jsem zač bez tebe. 

Filozof takový jako kdokoliv”27. 

                                           
26 HEIDEGGER, M. Bycie i czas, s. 229. 
27 MIŁOSZ, Cz. Má věrná řeči, s. 90–93. 
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W przytoczonym fragmencie sarkazm miesza się z postawą konfesyjną. 

Dialog między autorem i „wierną mową” wchodzi w decydującą fazę, staje się 

prawdziwą próbą ognia, z której obie strony wyjdą oczyszczone. Po 

wcześniejszych oskarżeniach swej rozmówczyni, Miłosz tym razem celowo 

deprecjonuje samego siebie, określając się prześmiewczo „szkolarzem”  

i „filozofem” (w domyśle: z bożej łaski). Wprowadza dysonans w postaci 

anglicyzmu a success. To zapożyczone słowo ma wyrazić to, czym w płytkiej 

mentalności amerykańskiej, której Czesław Miłosz był zajadłym krytykiem, 

oznacza pojęcie życiowego sukcesu, sławy, kariery… Powtórzone dwukrotnie w 

tym fragmencie utworu pytanie retoryczne „kim jestem bez Ciebie” – staje się 

punktem zwrotnym poetyckiej diatryby. Podmiot wiersza dochodzi do 

przekonania, że wyrzeczenie się polszczyzny oznaczałoby dla niego utratę własnej 

tożsamości, a tym samym życiową klęskę. Poeta nie może za-mieszkiwać poza 

ojczystą mową, nie może też w niej nie myśleć i nie tworzyć. Nawet wtedy, kiedy 

mowa ta została zbrukana i wykorzystana do haniebnych celów.  

Ostatnim akordem analizowanego wiersza staje się intymne credo poety, 

który tak oto wypowiada formułę odnowionej przysięgi wierności: 

„Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami 

jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe, 

bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno”. 

 

„Budu tedy dál před tebe klást mističky s barvami 

jasnými a čistými, pokud je to možné, 

protože v neštěstí je potřebný nějaký řád či krása”28. 

Ta spolegliwa i koncyliacyjna postawa jest konieczna, gdyż przywraca 

mowie utraconą (u)ważność, na powrót czyniąc z niej narzędzie onto-

epistemologicznego poznania. A zatem Miłosz, uprawiając literacką 

hermeneutykę rodem z Heideggera, daje świadectwo ogromnego przywiązania do 

ojczyzny-polszczyzny. Ale czy można sobie wyobrazić inne rozwiązanie?  

Z pewnością nie, gdyż wyrzeczenie się mowy rodzinnej dla poety pretendującego 

do roli „pasterza bycia”, wsłuchującego się cierpliwie w puls rzeczywistości 

                                           
28 MIŁOSZ, Cz. Má věrná řeči, s. 90–93. 
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poprzez tę właśnie mowę wy-sławiany i od-słaniany, byłoby równoznaczne ze 

śmiercią. Może niekoniecznie fizyczną, ale na pewno duchową. 

Summary 

The subject of the article is the analysis of My faithful speech (“Moja wierna mowo”),  

a famous poem written by Czesław Miłosz, the Polish Nobel Prize winner, in 1968 in 

Berkeley (California) during his being on exile . The author, invoking Martin Heidegger’s 

philosophy from his main work entitled Sein und Zeit, proves that it is a work, that influenced 

Milosz’s philosophical views and contributed to creating by him the idea of literary 

conception of exploring the world by a poets treated as “shepherds of Being” (Heidegger). 
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  „Všechno to vnímaš a láska tvá sílí 

abys to miloval, než i tobě dojdou síly.“ 

John Williams 

 

Román Stoner amerického spisovateľa Johna Williamsa, prvýkrát publikovaný  

v roku 1965 (s celkovým predajom 2000 výtlačkov1) bol, až donedávna, vždy 

zaujímavý a zároveň vždy tak trochu na okraji záujmu. Jeho reedícia v roku 

2003 ale spôsobí oživenie, ktoré nakoniec prinesie jeho preklad aj do našich 

končín v roku 2015 vo vydavateľstve Kniha Zlín. Román je mnohými 

recenzentmi označovaný za bestseller. To by mohlo byť v kontextoch súčasných 

„bestsellerov“ negatívne príznakové. Ale nie je. „Priamočiará, zdanlivo 

                                           
1 ALMOND, S. Why should I Read about this Loser? 
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jednoduchá kniha“2 je viac než len oddychovým čítaním, je neobyčajne 

obyčajným „príbehom ľudského života“3. Toto vymedzenie nie je, vzhľadom na 

naratívnu štruktúru, prekvapením. Ona sama osebe je naozaj neproblematická, 

slovník knihy, ale ani jej štruktúrna výstavba nepredstavuje pre čitateľa bludisko 

plné meandrov, práve naopak. Napriek tejto čitateľskej prístupnosti alebo práve 

vďaka nej, je označovaná v recenziách ako „úžasný román, bohatý a melancholický 

záznam o bolestiach a stratách, ale tiež o momentoch vízie a nehy“4. Príbeh 

univerzitného pedagóga anglickej literatúry, doživotného asistenta, reprezentuje 

teda všetko iné, len nie čitateľskú výzvu nezdolateľného literárneho rébusu plného 

komplikovaných alúzií a intertextuálnych súvislostí, ktorým by sa vzďaľoval do 

neuchopiteľného interpretačného horizontu. Podľa renomovaného Juliana Barnesa 

to nie je kniha ani slabá ani skvelá, je proste v podstate dobrá.5  

Williams na otázku či by literatúra mala čitateľa pobaviť povie veľmi 

otvorene: „Přesně tak. Vždyť číst bez radosti je naprostá hloupost.“6 Zároveň 

mimo rámca takejto čitateľskej prívetivosti román Stoner otvára teoretické 

reflexie literárnej vedy7, rovnako však zaujíma napr. aj súčasnú psychiatriu8. 

Cieľom tohto príspevku je však niečo podstatne iné. 

Oprávnene sa možno pýtať: ak je text takto čitateľsky dostupný, otvorený, 

kam a ako má smerovať jeho hermeneutická interpretácia alebo možno, 

potrebujeme takú interpretáciu? Myslím, že odpoveď na obe otázky má byť 

kladná. Lebo ak je „hermeneutická interpretace duchovědný akt, duchovědné 

poznání, zření duchovního kosmu“, duchovědné nahlédnutí do duchovného 

kosmu obsaženého v kosmu smyslovém, odkrývání „stavu duše“ tvůrce díla  

                                           
2 MARTIN, D. Stoner. American Journal of Psychiatry, 2010, vol. 167, no. 12, s. 1537–1538. 
3 Dtto. 
4 FOULDS, A. Stoner by John Williams. 
5 BARNES, J. Stoner: The must-Read Novel of 2013. 
6 MCGAHERN, J. Stoner. Kniha Zlín, 2015. Předmluva, s. 7–14. 
7 LEUSCHNER, E. Body Damage: Dis-Figuring the Academic in Academic Fiction. Review 

of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, December 1, 2006, vol. 28, no. 3, s. 339–354. 
8 SPERBER, M. Williams's Stoner: Guilt, Shakespeare, Sisyphus, and the Non-Thriving 

Survivor.(COMMENTARY) (John Edward Williams' Novel, 'Stoner'). Psychiatric Times, 

June 1, 2014, vol. 31, no. 6, s. 24. 
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i jeho interpreta prostřednictvím „slova“9, tak niet inej cesty k skutočnému 

odkrytiu vnútorných životov ľudí ako svoje pojednanie o knihe nazýva Morris 

Dickstein10, než interpretačný akt. Tu sa zdajú výstižné i slová Vincenta Šabíka: 

„Hermeneutická téza znie: Literatúra je výraz živého zmyslu a významu 

skutočnosti, ktorú skusujeme v jej chápaní; zároveň presahuje horizont 

skutočnosti, poukazuje na duchovné súvislosti, o ktoré vlastne ide. Chápanie je 

možné ako interpretácia, ako zasadenie textu do aktuálneho alebo historického 

súvisu.“11 Aký súvis dokážeme odkryť závisí nielen na zmysle textu ale rovnako 

aj na nás, na našej mohúcnosti vysporiadať sa s nevysloveným skrytým vo 

vyslovenom. Len tak budeme môcť revidovať hlasy iných, ktorým sme doteraz 

dali priestor. „Lebo nejestvuje nijaké definitívne zdôvodnenie, nijaký 

nevyvrátiteľný dôkaz "holými faktami", archimedovský bod, ktorý by viedol  

k definitívnemu zdôvodeniu ľudského poznania a konania. Je postavené na 

intersubjektívnom chápaní, ktoré sa opiera o subjektívnu evidenciu poukazujúcu 

na otvorené miesta. Preto najprv musíme vedieť, čo hovoria druhí.“12 Až keď 

prijmeme túto interpretačnú otvorenosť, stavajúc sa tolerantne k pluralite 

názorov našich predchodcov, ale tak, že im nemienime slepo a bez predstavy 

zmyslu prikyvovať (naopak stávajú sa pre nás partnermi pre dialóg), lebo 

rozumieme, že „[...] umění nelze vtěsnat do pravidel, vtisknout do rovnic  

z matematické knihy. Překonání svěrací kazajky strnulých postulátů, mínění 

(doxa) o dílech umění předpokládá mít otevřenou mysl, trpělivost, nezbytnou 

toleranci vůči jiným názorům (sdílení hlasů) a vnímat bytí člověka jako součást 

bytí kosmického.“13, až vtedy sa stretávame ako rovní s rovnými. Nikto nemá 

právo veta, nikto nemá nárok na nemennú platnosť vysloveného. 

Komplementaritu zaručuje text, individuálne je jeho chápanie vždy skrz 

konkrétny interpretačný akt človeka.  

                                           
9 MIKULÁŠEK, M. Umění Interpretace „Techné Hermeneutiké“: Anatomie Literární 

Hermeneutiky, s. 181. 
10 DICKSTEIN, M. The Inner Lives of Men. The New York Times Book Review, 2007, s. 27. 
11 ŠABÍK, V. Hermeneutika Ako Veda a Umenie Chápať, s. 37. 
12 Dtto, s. 32. 
13 MIKULÁŠEK, M. Umění Interpretace "Techné Hermeneutiké": Anatomie Literární 

Hermeneutiky, s. 167. 
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Naše predporozumenie textu románu sa zakladá na našej skúsenosti  

s univerzitnou pôdou, s akademickým prostredím, pedagogickým pôsobením  

a vedeckou činnosťou, do ktorých sa vmiešavajú nekonfliktné i konfliktné 

interpersonálne interakcie, nezhody, hry i prehry, ktoré konštituujú rámec našich 

očakávaní. Prirodzene projektovanie zohľadňuje odchýlky deliace našu aktualitu 

časovým posunom takmer storočia a fyzickým miestom, hmliste kontúrovanou 

paradigmou spoločnosti, ale pozaďovo sa ohlasuje intuitívna afinita, príbuznosť 

našich životov. Ten základný rozvrh teda načrtáva čitateľovi neodbytnú otázku: 

nájdem sa tam, bude to tak? Táto hra anticipačných stratégií vonkoncom nie je 

zmarená ani názvom románu. Podľa Šabíka platí, že „čítať začíname ako vždy 

titulom básne (je to len zdanlivá banalita), pretože na ňom to celé visí: tá celá 

pavučinová stavba.“14 Stoner je termínom slangovým a označuje človeka 

holdujúceho alkoholu, eventuálne iným drogám, najčastejšie marihuane. Toto 

spojivo sa v texte nepotvrdzuje, práve naopak, Barnes ironizujúco vraví, že 

román nemá v Spojených štátoch amerických širšie povedomie a úspech možno 

aj preto, že sa v ňom, nech to znie ako kuriózne, pije málo. Omnoho 

hodnovernejšie ale vyznieva jeho formulácia vysvetľujúca úspech románu mimo 

domáceho publika, ktorá charakterizuje Európanov ako omnoho otvorenejších 

voči módu pokojnosti, kľudu románu. Osobne som bol, nepoznajúc túto 

slangovú súvislosť, naklonený čítať slovo stoner ako stupňovanie slova stone. 

Kamennejší než kameň, neústupný, ostatne táto indícia voči celku textu obstojí 

omnoho pevnejšie než tá prvá. Stoner je tvrdý, neohrabaný, akoby muž 

nulového dosahu, ako zistíme neskôr, zhrbený prácou na rodinnej farme, prácou 

scelený ale aj ubitý, ako kameň, čo neústupne trvá na svojom mieste, na svojej 

predstave a pravde, kameň, ktorý nevyhnutne povrchovo eroduje, ale neprestáva 

byť sebou samým.  

Anticipačné tendencie čitateľa nie sú zmarené ani synopsou textu, 

ponúknutou nie jeho obalom, tirážou, ale prvou stránkou, prvým odstavcom 

vlastného textu. Jej zvecňujúci tón neponúka paletu variácií, uzemňuje  

a zverejňuje konfrontačne kruto životný oblúk, životný vzmach zoči voči jeho 

časnosti.  

                                           
14 ŠABÍK, V. Hermeneutika Ako Veda a Umenie Chápať, s. 108. 
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 „William Stoner začal studovat na Missourské universitě v roce 1910 ve 

věku devatenácti let. Po osmi letech, v době, kdy ve světě vrcholila první 

světová válka, obdržel doktorát z filozofie, nastoupil do téže školy jako učitel  

a pracoval v ní až do své smrti v roce 1956. Po celou kariéru zůstal jen 

odborným asistentem a ze studentů, kteří navštěvovali jeho přednášky, si na něj 

matně vzpomene jen malá hrstka z nich. Když zemřel, jeho kolegové se složili  

a zakoupili na jeho počest pro univerzitní knihovnu středověký rukopis. Ten je 

dodnes součástí místní sbírky vzácných tisků a je v něm věnování: Dar knihovně 

Missourské univerzity na památku Williama Stonera z fakulty anglického jazyka 

věnovali jeho spolupracovníci. Když některý ze studentů občas narazí na jeho 

jméno, možná se podiví, kdo to asi mohl být, ale tam jeho zvědavost většinou 

skončí. Stonerovi kolegové, kteří si ho nijak zvlášť nevážili v dobách, kdy byl 

naživu, o něm už skoro nikdy nemluví; těm starším je jeho jméno připomínkou 

toho, co je všechny neodvratně čeká, a v mladších nevyvoláva žádné vzpomínky 

na minulost ani si pod ním nedokáží představit žádnou konkrétní osobu či 

souvislost s vlastní kariérou.“15 

Neobyčajná hra na vecnosť, závan smútku, rekapitulácia, ktorá neznamená 

kapituláciu človeka. Len neúprosný prekryv individuálneho, autentického života 

človeka jeho historicitou do ktorej sa rodí a ktorú sa v kontexte zápasov 

indivídua voči spoločenstvám (rodiny, priateľov, kolegov) márne snaží 

presvetliť a premôcť. Nuž, povieme si, túto anotáciu životnej cesty, vanitas 

vanitatum, ale predsa pozná každý z nás. Samozrejme Williamsovi nejde týmto 

otvorením rozprávačskej stratégie len o pripomienku našej pominuteľnosti  

a rozvrh čitateľskej stratégie ako svedka, autor tu diktuje tón, prizmu a štýl, 

ktorý, predznačme, konzistentne udrží pre celok románu. Čím skôr na hru 

pristúpime, tým lepšie. Odhliadnuc od tohto herného modelu vidno autorské 

úsilie o rozpracovanie témy, ako to vyslovila v rozhovore jeho manželka Nancy, 

témy „čo znamená byť učiteľom“.16 Williams, sám istý čas pedagóg na tej istej 

univerzite ako hlavná postava románu, však nevnáša do textu autobiografické 

                                           
15 WILLIAMS, J. Stoner, s. 19. 
16 LIVATINO, M. Revaluation: A Sadness Unto the Bone: John Williams's Stoner. Sewanee 

Review, 2010, vol. 118, no. 3, s. 417. 
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črty17 Sonda do tohto života zviditeľňuje tenziu medzi vedením, nadšením, 

láskou a nespôsobilosťou o nich vypovedať čokoľvek, čo by prenieslo tento stav 

na iných. Ako skonštatuje autor, tu Stoner „zjistil, že nedokáže svůj smysl pro 

úžas předat ostatním. Někdy si na stupínku připadal, jako by sám seděl ve třídě  

a civěl na cizího člověka, který se snaží oslovit někoho, kdo o jeho slova 

neprojevuje sebemenší zájem; slyšel svůj bezbarvý monotónní hlas, jímž 

připravenou látku interpretoval a ve kterém se neojevil ani náznak jeho 

vlastného nadšení.“18 Metafora platónskeho heraklejského magnetického 

kameňa sa nekoná. Zlyhanie Stonera citeľne zasiahne, ale horšie je, že sa 

kumuluje nielen v jeho profesnom, ale aj súkromnom živote. Odcudzenie 

manželov, postupná strata vzťahu s dcérou, impulzívne ale epizodické súznenie 

s kolegyňou asistentkou, s ktorou tvorí milenecký pár, kde sa vzácne snúbi ich 

zanietenie pre vedeckú prácu s fyzickou príťažlivosťou, to všetko mizne  

a v tomto procese odkrýva sa osobnosť životným osudom naostatok zlomeného 

muža. Výsledkom je smútok, „smútok až na kosť“.19  

Máme na pamäti, že „optimálna interpretácia sa vyznačuje tým, že 

sprostredkúva čitateľovi text, aby vyznel silnejšie, bohatšie, otvorenejšie, pritom 

sa ho nepokúša nahradiť.“20 Zároveň však cítime, že to, čo je uchopiteľné je 

naratív, že sa v slovách, vetách strohých napohľad roztvára svet, ktorý pominul, 

svet, ktorého vášne, lásky i strasti vybledli ako väzby kníh, ktorých sa pričasto 

dotýkajú lúče slnka. Stoner, ktorý paradoxne prichádza na poľnohospodársku 

fakultu univerzity, „pasívní jako půda, ze které povstal“21 zažíva len niekoľko 

epifanických momentov hnutia mysle a citu. Tie však stačia na to, aby sa stali 

epicentrami jeho istôt, z nich vyviera každodennosť s jej tupým hrotom 

namiereným na neskromnú vitalitu človeka. Román môže byť označovaný 

rôzne: klasický román z univerzitného prostredia, román o práci22, ale to, čo je 

                                           
17 McGAHERN, J. Stoner. Předmluva, s. 13; LIVATINO, M. Revaluation: A Sadness Unto the 

Bone: John Williams's Stoner. Sewanee Review, 2010, vol. 118, no. 3, s. 417. 
18 WILLIAMS, J. Stoner, s. 42. 
19 LIVATINO, M. Revaluation: A Sadness Unto the Bone: John Williams's Stoner. Sewanee 

Review, 2010, vol. 118, no. 3, s. 417. 
20 ŠABÍK, V. Hermeneutika Ako Veda a Umenie Chápať, s. 55. 
21 WILLIAMS, J. Stoner, s. 32. 
22 McGAHERN, J. Stoner. Předmluva, s. 13; LIVATINO, M. Revaluation: A Sadness Unto the 

Bone: John Williams's Stoner. Sewanee Review, 2010, vol. 118, no. 3, s. 7, 11. 
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jeho charakteristike azda najbližšie hovorí, že témou tohto románu je láska.23 

Tieto dve indície, epifanický moment a láska sú prirodzene prepojené  

a predstavujú Stonera v jeho dvoch polohách: zanieteného vedca, pedagóga  

a muža túžiaceho po láske. Úspešné alebo aspoň zadosťučinenie prinášajúce ich 

dosahovanie24 mu je dopriate len zriedkavo. Žiaľ, ako ukazuje itinerár románu,  

i na to je možné privyknúť a na konci života, do ktorého sa vkradla rakovina, čo 

postupne ničila telo a zväčša len veľkou únavou sa dotkla jeho myslenia  

a ducha, sa dokonáva polarita epifanického a márneho jeho a našich dní. Aby 

bolo možné predviesť ako doširoka bola táto polarita stavaná, musíme sa obrátiť 

bližšie k jej pólom.  

Stonera z letargie usilovného študenta agrárnych vied, ktorý len matne tuší, 

ako by jeho štúdium mohlo byť prospešné jemu a otcovej farme, vytrhne 

povinný kurz anglickej literatúry a požiadavka na rozbor Shakespearovho sonetu 

č. 73. Jeho účinok na tápajúceho študenta, ktorý ústi do premeny profesnej, ale 

najmä osobnostnej, neotupil ani sarkastický prístup pedagóga: "Pan Shakespeare 

k vám hovoří z doby před třemi sty let. Slyšíte ho, pane Stonere?" Stonere 

zažíva nevysloviteľné. Skrze slovo a v slove sa deje jeho premena a tá 

nepripúšťa zverejnenie, neumožní slovo. 

„William Stoner si uvědomil, že na chvíli zadržel dech. Zvolna vydechl  

a cítil, že se mu přitom na těle posunuje oblečení. Odvrátil se od stupínku  

a rozhlédl se po posluchárně. Světlo proudící okny do místnosti dopadalo na 

tváře spolužáků, až se zdálo, že vychází z nich a prosvětluje příšeří učebny; 

jeden student mrkl a na tvář mu dopadl slabý stín. Stoner si uvědomil, že pevně 

svírá okraj lavice. Otočil ruce klouby nahoru; podivil se nad jejich snědností  

a nad složitým způsobem, jakým nehty zapadají do tupých konečků prstů; měl 

dojem, že cítí, jak krev protéká spletí tenoučkých žil a tepen a jemně a nejistě 

pulzuje z konečků prstů do celého těla. Sloane pokračoval. Co vám to říká, pane 

                                           
23 McGAHERN, J. Stoner. Předmluva, s. 13; LIVATINO, M. Revaluation: A Sadness Unto the 

Bone: John Williams's Stoner. Sewanee Review, 2010, vol. 118, no. 3, s. 13 
24 Stoner v sebe predsa v istej etape odkrýva zanietenie pre učenie. „Láska k literatuře,  

k jazyku, k tajemstvím lidské mysli a srdce, která se projevejí v drobných, podivných  

a nečekaných kombinacích písmen a slov, v nejčernějším a nechladnějším tisku - láska, 

kterou skrýval, jako by byla zapovězená a nebezpečná, se teď začínala drát na povrch: 

zpočátku nesměle, později odvážně a nakonec hrdě.“ (WILLIAMS, J. Stoner, s. 123.) 
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Stonere? Co jeho sonet znamená? Stoner pozvedl pomalu a zdráhavě zrak. 

Znamená to, řekl a lehce nadzvedl ruce; pokusil se pohlédnout na Archera 

Sloanea, přestože cítil, že má zamžené oči. Znamená to, začal znovu, ale 

nedokázal větu dokončit.“25  

Neobyčajnosť udalosti ale aj požadovanej roly interpreta, kedy si „připadal 

vytržený z času“26 ako to priblíži v texte neskôr, posilnená zvýšenou 

vnímavosťou, kontemplatívny modus sa opakuje pri jeho prvom stretnutí  

s budúcou manželkou. Vyzátvorkovanie, redukcia okolia, ponor do stavu, do 

pocitu. To je budovanie jedného pólu, ktorý v priebehu času získava trhliny. 

Lebo tak, ako na manželstvo nestačí len počiatočná „určitá poklidná shoda“27, 

tak ani láska k literatúre a jazyku nestačí na nehynúcu slávu jeho jedinej 

publikovanej knihy. Naopak, druhý pól, gradujúci, skeptický a trýznivý, pól strát 

a len niekoľkých drobných víťazstiev, je pointovaný do Stonerových posledných 

minút pozemského života s odovzdanosťou osudu a, možno kupodivu, 

uspokojenia. „Bylo mu úplně jedno, že kniha je dávno zapomenuta, nikdy 

nebyla nikomu k užitku a otázka její hodnoty v kteroukoli dobu byla směšná. 

Nedělal si iluze, že by se v jejím vybledlém tisku našel, a přesto věděl, že nikdo 

nemůže popřít, že kousek z něj tam je a vždycky bude.“28  

Čistota príbehu, rozprávačské majstrovstvo s minimom výrazových 

prostriedkov, „ťahavý“ temporytmus ani žiadna iná enumerácia častí textu 

nedokáže v súčte konštruovať výsledok. Text nie je rovnica s vektorom účinku. 

„Interpretace uměleckého díla nemůže zůstat, ulpět u pouhého odkrývání 

narativní racionality textu, ale - stejně jako sama jeho četba - je aktem 

probuzení textu, probuzení schopnosti interpreta umění poznávat jeho 

mluvu…“29 Tak ako Stonera dokážu prebudiť slová klasika, tak k svojmu 

čitateľovi prehovára Williams. Jeho majstrovstvo dosiahnuť želaný účinok  

u čitateľa nesú slová jeho románu. Tu naozaj platí, že „písané slovo preto musí 

spĺňať osobitné kvality, musí byť zároveň rétorickým slovom, slovom, ktoré 

                                           
25 WILLIAMS, J. Stoner, s. 28. 
26 Dtto, s. 32. 
27 Dtto, s. 69. 
28 Dtto, s. 281. 
29 MIKULÁŠEK, M. Umění Interpretace „Techné Hermeneutiké“: Anatomie Literární 

Hermeneutiky, s. 122. 
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dáva jazyku dostatočnú kapacitu, aby potešilo, presvedčilo, pohlo srdce človeka 

s cieľom nejakým spôsobom ovplyvniť čitateľa.“30 Ponúka priadzu, látku si  

z nej musíme utkať my sami. Pravda umeleckého diela sa ustanovuje v spore 

sveta a zeme. Tento spor je dielom podnecovaný a pravda sa deje len 

odkrývaním sveta na pozadí zeme31 (Heidegger 2014), tu odkrývaním sveta na 

pozadí slov. Heiddeger sa nemýlil.  
 

Summary 

The interpretation of Williams's Stoner was motivated by an intention to comprehend 

the interest in the novel published a half century ago and its high topicality today. Stoner 

offers a complex picture of life of a university pedagogue in a concretising way when, behind 

the simplicity of words, we feel and anticipate a broader unspoken schedule of changes, 

decisions, profits and losses. Stoner is able to wake us up, make us think, feel, and experience. 

Strengthening the hermeneutic interpretative act, emphasized in the paper, then uncovers the 

truth about an ordinary man whose life peripeteias have been covered by time. 
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Podmienky, limity a tradícia interpretácie  
kolaboratívnych projektov1 

 

Eva Kapsová 
 

The Conditions, Limits and Tradition of Interpretation  

of Collaborative Projects 

 

Abstract: The paper is focused on the issue of options and limits of the interpretation of 

artistic expressions that are built on the Blurring of the borders of Art and Life. The author 

reflects whether the performative act of declaration of life events for art projects sufficiently 

legitimizes them as art. The study is focused on the interpretation of the collaborative and 

philanthropic project of Michal Murin Altruism as arttruisme with the projects of Kateřina 

Šedá and Dana Iliašová Mazalová on the background. The study examines the narrative 

structure of the project and the condition of transformation of life events to acts of art. 

Cooperation, solidarity and mutual assistance provides effects for both the collaborating 

parties - the helping hand and the receciving. 

 

Keywords: everyday life, misery, solidarity, philanthropy, art collaboration. 

Contact: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Institute of 

Literary and Artistic Communication, e-mail: ekapsova ukf.sk 

 

Kolaboratívne či participatívne umenie, umenie kolektívov a skupín alebo 

jedným slovom umenie spolupráce je v súčasnosti stále populárnejšou 

a postupne sa rozširujúcou formou umeleckého prejavu. 

Systematické spracovanie danej problematiky je na Slovensku, na rozdiel 

od Česka, v začiatkoch2. Príklady sa zväčša evidujú, zaznamenávajú, popisujú, 

hľadá sa pre ne motivácia, logika sémantiky alebo prebieha porovnanie. Ide 

v princípe o diametrálne opačný prístup k tvorbe umelca, ktorý svoje autorské 

                                           
1 Uvedená štúdia je súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/0461/16 Re-interpretácia obrazov 

kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej reflexii riešenej v roku 2016–2018. 
2 Širšia pozornosť zo strany teórie výtvarného umenia sa venuje umeniu spolupráce 

v Čechách. Ján Zálešák spracoval veľmi detailne a vo veľkom rozsahu aktivity umelcov 

v Čechách, ktoré zastrešil pojmom umenie spolupráce. Pod rovnomenným názvom vydal aj 

publikáciu (ZÁLEŠÁK, J. Umění spolupráce.). Širokú analyticko dokumentačnú pozornosť 

venuje v tejto knihe projektom Kateřiny Šedej (na s. 217–239). Publikáciou, ktorá interpretuje 

umelecké aktivity príbuzné umeniu spolupráce ako vec politizácie resp. angažovanosti umenia 

je zborník štúdií: BĚLOHRADSKÝ, V. (et al.). Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy 

(nejen) o nové normalizaci. 
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ego delí medzi dvoch alebo viacero iných spolutvorcov, participantov, ktorí vo 

väčšine prípadov pochádzajú z prostredia neumenia. 

Podstatným je však konceptuálny rámec kolaboratívnych projektov, 

ktorých´ výsledkom nie je artefaktuálnosť, ba ani číre odkazovanie (čítanie 

v kontexte ako príznačná črta konceptualizmu), ale priama aktivita, odkazujúca 

akoby sama na seba. Tu nejde o kód zmyslovo prijímateľných artefaktov ako sa 

to deje pri klasických médiách a tradičnom umení, ktorých dôsledkom je 

reorganizácia vedomia a reštrukturalizácia estetického hodnotenia, ale ich 

priama intervencia v čase a spoločenskom priestore. Správa plynúca z týchto 

projektov je taká jasná a zreteľná, že dobývať nejaké jej hĺbkové pozadie 

v hermeneutickom akte interpretácie sa môže javiť ako nanáležitá redundantná 

námaha. Aktivity, projekty a akty spolupráce navyše tesne splývajú zo životom, 

aj keď mieru dištancie si zachovávajú. Predsa len, to čo uvádza tieto aktivity do 

sveta umenia je ich symbolická rovina, ktorá sa uskutočňuje performatívne 

(vyhlásenie projektu za symbol niečoho, na čo projekt ideovo odkazuje).  

Kolaboratívnymi formami sa artikuluje humanita nielen ako umelecký 

model, ale aj ako jeho realizácia (a to v pozitívnom, ale aj v negatívnom zmysle 

– kriticky). Vo sfére umeleckej komunikácie funguje teda ako symbol – ako 

reálna metafora a reálna humanita. Tato reálna humanita obsahuje zároveň 

posolstvo a apel (priamy či nepriamy). Čo vydeľuje túto žitú humanitu od 

humanity ako (umeleckého) symbolu? Akým spôsobom je reálny životný fakt 

súčasne aktom umenia? Postupy a stratégie umenia spolupráce majú svoje 

podhubie na jednej strane v sociálnej sfére a na druhej strane v oblasti umenia 

vo forme akčných happeningov a umenia dvojíc, v interaktivite spojenej 

s výzvou zapojenosti diváka, participanta a pod. do diela. Interaktívne správanie 

je zároveň spontánnym a nekalkulovaným prejavom prirodzenej potreby 

socializácie (priamej a bezprostrednej odozvy na vlastnú akciu, gesto, čin).  

Za popismi jednotlivých projektov v zahraničnom či českom kontexte stojí 

neraz kriticky podozrievavá otázka, či za motiváciou pre vo svojom jadre 

altruistické a prosociálne projekty spolupráce neväzí takpovediac profánny účel 

- prístupnejšie subvencovanie tohto typu umenia zo strany súkromných alebo 

verejných inštitucionálnych mecenášov, ktorí svojim prosociálnym  

a prokultúrnym správaním zvyšujú rating svojej značky. Aj keď účel 

kolaboratívnych projektov zo svojej podstaty nemôže byť bez účelu (ako 
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autonómne umenie v kantovskom zmysle), tento moment účelového 

subvencovania akoby onu heteronómiu ešte násobil. Pokúsme sa teda opomenúť 

profánne kontexty a pozrieť sa na samotný tvar umenia spolupráce. Opýtať sa, 

aké sú metodologické nástroje na jeho pomenovanie a uchopovanie a tiež 

na spôsob komunikovateľnosti, referencie a reprezentácie kolaboratívnych 

projektov. Skúmanie sústredíme ponajprv na príklad, významne rezonujúci 

v medzinárodnom kontexte aktuálneho umenia, potom na jeden aktuálny 

a dosiaľ neznámy príklad a napokon príklad, ktorý sa postupne dostáva do 

povedomia. Porovnanie troch časovo a miestne vzdialených príkladov ukazuje, 

že v nich rezonuje príbuzný motív – solidarity.  

Prvou úrovňou referencie o projektoch je popis, charakteristika aktivít, 

nasleduje ich reflexia, zväčša reflexia zmyslu , motivácie, logiky výstavby  

a postupov alebo aj kontextov sprevádzajúcich organizáciu a zmenežovanie 

kolaboratívnych a participatívnych projektov.  

Príklad prvý  

V našom kontexte resp. príbuznom jazykovom okruhu najširším 

pojednaním, ktoré prinieslo svojim spôsobom aj model uvažovania 

o uvádzanom type umenia je publikácia Jana Zálešáka Umění spolupráce 

(2011). Týka sa výlučne českých na pozadí zahraničných príkladov. Medzi nimi 

figuruje v náležitej šírke výkladu projekt Kateřiny Šedej, ktorá sa radí v podstate 

aj k jednej z prvých umelkýň realizujúcich viacero projektov spočiatku so 

skromnejším neskôr s výrazným ohlasom u odbornej verejnosti. 

Zálešák približuje jej projekty vyššie uvádzaným spôsobom. Pritom do 

značnej miery vychádza z výkladu projektu samotnej autorky (v rozhovoroch, 

v médiách, v v katalógu a pod.). 

Princíp projektu Kateřiny Šedej Nic tam není (2003) v podstate spočíva 

v aktivizovaní obyvateľov obce Ponětovice, ktorá akoby bola vzorkou bežnej 

dediny súčasnosti. Obyvatelia, ktorí vnímajú charakter prežívania dennej reality 

ako bežnej, normálnej, obyčajnej (tam „kde nic není“) vstúpili do spolupráce 

a do realizácie projektu na základe štrukturovanej a niekoľko úrovňovej výzvy 

autorky projektu. Výzva spočívala v skoordinovaní a synchronizovaní 

obyčajných normálnych činností v jednom čase. Tým došlo k ozvláštneniu, 

narušeniu nepravidelného rytmu banálnych, ale predsa len nevyhnutných aktivít 
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(upratovanie, pozeranie televízie, čítanie novín a pod.).  

Na viacerých miestach komentátor Zálešák, ale aj autorka charakterizujú 

zmysel projektu ako hru, ktorá vedie k posilneniu sociálneho puta. V tomto 

zmysle má projekt altruistický a filantropický rozmer. Takýto výklad ešte 

nevydeľuje projekt z teŕenu sociálnych projektov do sveta umenia. Tým je až, 

alebo v prvom rade chápanie aktivít/akcií smerujúcich k vytvoreniu OBRAZU 

normálnosti a k jej oslave3, ktorý chcela autorka ukázať samotným 

participantom. 

Slovné spojenie obraz normálnosti použila samotná autorka; nezáleží, či 

súslovie bolo použité mimochodom, podvedome, alebo vedome akoby v zmysle 

klasickej kognitívno obrazovej funkcie umenia. V tomto prípade, rovnako ako aj 

v iných prípadoch tohto druhu, ide o reálne „z materiálu života“ modelovaný 

obraz a súčasne možno o ňom hovoriť ako o mentálnom obraze, čo zakladá 

dôvody na jeho opis a interpretáciu. 

Obraz, ktorého kontúry a tvar udávali jednotlivé prvky napĺňania 

autorkinho scenára je už podľa nás fakt umenia, stojaceho ponad (oproti) faktu 

života. Je to obraz síce utopický, ale nie fiktívny. V tvorbe a recepcii funguje 

estetická dištancia. Za ňou možno vidieť úsilie po svornosti, spolupatričnosti. Tu 

ako zaujímavosť môžeme dať do súvislosti, že autorka musela vynaložiť veľké 

úsilie, aby sa obyvatelia Ponětovic pustili do projektu, a rozhodujúcim 

momentom, ktorý rozbehol akciu, bola empatická poznámka jedného z občanov, 

budúceho participanta, ktorý akoby vyzýval k spolupatričnosti aj súcitu 

s Kateřinou Šedou až napokon jej ostaní obyvatelia vyhoveli, keďže „sa už tak 

veľa prípravou projektu narobila“ (rozposielala scenáre, viedla presviedčajúce 

diskusie s občanmi a pod.). Projekt o svornosti bol teda spätý s momentom 

emocionálnym. Etymológia svornosti odkazuje na spojenie sŕdc (concordia). 

Srdce zase odkazuje k emocionálnej, citovej rovine reflexie skutočnosti. 

Normálnosť (ako opak neobyčajného, zvláštneho, slávnostného, zázračného, 

čoho zdrojom je mimoriadne úsilie alebo okolnosti) je IDEA prítomná 

v konceptuálnom jadre projektu. Kompozícia, zložky, obraz alebo stratégia jeho 

uskutočnenia boli v projekte Kateřiny Šedej založené na opakovaní, repetícii, 

zmnožení prvkov zvolených aktivít z rodu normálnosti a každodennosti. 

                                           
3 ZÁLEŠÁK, J. Umění spolupráce, s. 223. 
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Opakovanie, zmnoženie a pod. funguje jednak tak, že posilňuje, násobí silu aktu, 

ale aj tak, že zmierňuje silu, upokojuje. Detenzívny účinok opakovania je poeticko 

lyrickým prvkom. Jeho druhou stranou je ale naopak absurdný obraz masovosti, 

zľahka podliehajúcej manipulácii, moment absurdného i groteskného vychádzajúci 

z praktickej nezmyselnosti synchronizácie úkonov. Práve tento moment 

ozvláštnenia – „divnosť“ mal aktivizovať a reštrukturovať myslenie participantov. 

K charakteristike projektov Kateřiny Šedej patrí bohatá referenčná 

metarovina. Prezentácia projektov viedla jednak k ich zvýznamneniu, 

pozdvihnutiu, ktoré generovalo ďalšie hlasy a ocenenia na domácej a svetovej 

scéne, pričom jednotlivé referencie mali umeleckú podobu - s estetickou  

a umeleckou pôsobivosťou, ale aj jasnou vecnou referenciou odkazovali  

k živému a zároveň symbolickému dianiu. 

Príklad druhý 

Jedným z ostaných projektov s motívom spolupráce, participatívnosti, 

filantropie atď. patrí súbor projektov Dany Iliášovej Mazalovej4. 

S projektom Kateřiny Šedej ho spája motív - idea každodennosti a tým, čo 

ho naopak odlišuje je zámerný nezáujem o metarovinu referencie vo forme 

nejakej galerijnej prezentácie v intencii zotrvať na živom ráze splynutí umenia 

so životom. V pozadí tohto úsilia Iliášovej Mazalovej okrem iného stojí 

presvedčenie a limitoch galerijnej, inštitucionálnej prezentácie a dochádza 

k preformulovávaniu či deformácii autentického prejavu z istých pozícií. 

Na druhej strane si je autorka vedomá, že pracuje na umeleckom a nie 

sociálnom projekte (uskutočňuje sa v diskurze umenia; séria projektov bola 

                                           
4 Iliášová Mazalová pracovala na projektoch počas doktorandského štúdia. Podobné 

zameranie mali však jej aktivity aj v predchádzajúcom období počas vysokoškolského štúdia 

umenia a po jeho absolvovaní (od roku 2003). V doktorandskom štúdiu (2011–2016) mala jej 

činnosť sústredenejší ráz a bohatší charakter. Výraznou súčasťou viacerých projektov je 

hudobná zložka. Zámerom autorky však bolo o dianí projektov nereferovať prezentačnou 

formou, nakoľko  túto rovinu považuje za nerelevantnú a nadstavbovú. Projekt má odznieť 

ako priame dianie. Prezentácii sa autorka v princípe skôr bráni, ostatná nevyhnutná referencia 

prebehla ako neokázalá dokumentácia projektov len v rámci obhajoby dizertačnej práce na 

pôde Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici (jún 2016). Bližšie pozri: Iliášová 

Mazalová, Dana: Divákov priateľ. Zvuk - obraz - pohyb alebo audiovizuálna komunikácia. 

Dizertačná práca. Banská Bystrica, Fakulta výtvarných  umení  Akadémie umení. 2016. 76 s. 

+ CD obr. Príloha. Školiteľ práce Miroslav Nicz. 
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realizovaná počas doktorandského štúdia z odboru umenie). Mnohé prvky 

motívy i stratégie a formy realizácie Iliášovej - Mazalovej projektov môžeme 

vnímať ako príbuzné projektom Kateřiny Šedej. Môže to znamenať akoby istú 

všeobecnú obmedzenosť repertoáru foriem na tému spolupráce, alebo i závislosť 

na inšpirácii v kontexte súčasných tendencií, alebo tiež paralelnosť myslenia 

autoriek v téme projektov, aj keď tieto prebehli s časovým odstupom. 

Iliášová Mazalová realizuje jednotlivé projekty pod spoločným titulom 

Divákov priateľ (2011–2016). Projekt zahŕňa viaceré „podprojekty“. Od roku 

2013 uskutočňuje autorka súkromné koncerty v privátnom prostredí v bytoch 

priateľov (projekt Návšteva diváka, súkromný koncert, 2013–2016). Fenomén 

priateľstva, priatelia je subjekt predstavujúci intímnejšiu formu komunity, čo 

umožňuje bezprostrednejší vzťah a napĺňanie cieľov komunikácie. Autorka 

vychádzala zo skúsenosti značnej dištancie bežného diváka a umeleckého sveta, 

ktorú chce prelomiť a zrušiť. 

Autorka zvolila formu súkromných koncertov, ktoré okrem prezentácie jej 

vokálneho prednesu spojeného s klavírnym sprievodom pokračovali nenúteným 

rozhovorom s poslucháčmi/divákmi (z okruhu priateľov). Rozhovory sa týkali 

obsahu piesní, ale aj k nim odkazujúcim životným témam. V podobnom duchu 

autorka pokračovala ďalšími akciami - kreslenie s deťmi a matkami 

v priestoroch galérie (Rodinné záležitosti diváka, júl 2015); vzájomná výmena 

závesných obrazov v domácnostiach priateľov (Kultúrna výmena, 2015–2016); 

ponúknutá pomoc neznámym ľudom cez sociálnu sieť (Uskutočnené priateľské 

gestá, 2014) a ďalšie projekty. Cieľom projektov nebolo len „pracovať“ 

v komunite autorkiných známych, ale nájsť si nových priateľov. Komunita 

priateľov tak narastala. Silným prvkom jednotlivých projektov boli každodenné 

činnosti – každodennosť v prepojení na umenie (ktoré vnímame opačne , ako 

nekaždodennost – slávnosť). Motív každodennosti je blízky, ba temer 

synonymický motívu normálnosti, ako s ním narába Kateřina Šedá. Iliášová 

Mazalová ju včleňuje do cieľa projektu: „naučiť účastníkov prežívať svoju 

každodennosť v pozmenených ideách“. 

V jej projektoch podobne ako u Šedej prebieha intervencia zo strany autora 

do prostredia komunity ako iniciačný akt, ale aj ako akt s istou dávkou 

manipulatívnosti, podsúvania svojich predstáv i ako istá forma hegemónie 

a líderstva, čo môže predstavovať isté riziko. To spočíva v prisvojení si akoby“ 
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patentu“ na určenie stavu a príčin núdze – núdzny stav, kedy niečo chýba ( napr. 

skúsenosť s umením), Iliášová Mazalová hovorí o „ priepasti medzi autorom 

a divákom“ a túto medzeru zapĺňa líder – umelec. Iliášová Mazalová vyhodnocuje 

svoj podiel vzťahu k divákom/ domácnostiam aj štatisticky - sleduje, či nadviazanie 

vzťahu bolo uskutočnené – formou samopozvania (až 70 percent bolo tých, ktorých 

oslovila sama autorka a „nechala sa pozvať“ urobiť v ich byte koncert), alebo 

pozvaním od samotných priateľov (30 percent).  

Príklad tretí 

Poskytnúť oporu v núdzi je šľachetná, kultúrne vybudovaná cnosť, viažúca 

sa na antropologickú potrebu zachovania rodu. S týmto prvkom „pracuje“ aj 

protagonista posledného nami uvádzaného príkladu Michal Murin. Tu je stav 

núdze nie nepoznaný ako u Šedej alebo vyvolaný ako u Iliašovej Mazalovej, ale 

reálny až existenciálne nástojčivý. Jeho interpretácia sa preto neopiera o kontext 

samotného diskurzu umenia spolupráce ako istého trendu v „správaní“ umelcov, 

ale ako skutočná súčasť životného plynutia/prúdu oboch zúčastnených strán – 

pomáhajúceho a odkázaného na pomoc. V tradičnom chápaní aj tradičnej praxi 

spoločenstiev, zvlášť židovského a následne kresťanského, sa pomoc poskytuje 

tým, ktorí sami pociťujú stav núdze. Či dokonca sa pomoci dožadujú. V novodobej 

umeleckej praxi v mnohom akoby išlo naopak o vyhľadávanie bielych možných 

miest, kde treba uvidieť a následne saturovať núdzu (núdza ako konštrukt). 

Umelecká intervencia je potom realizovaná ako modelovaná/modelová situácia , 

ako možný vzor pre konanie. 

V prípade obsiahlej tvorby performera a intermediálneho umelca Michala 

Murina, dominovala od roku 2005 popri iných projektoch úzka a špecifická 

spolupráca s hudobníkom, muzikológom, intermediálnym a konceptuálnym 

umelcom Milanom Adamčiakom. Spolupráca mala v sebe obsiahnutý silný 

sociálny rozmer a bola postavená na báze viacmenej jednosmernej pomoci 

jedného umelca druhému. Na Slovensku a zrejme aj v medzinárodnom kontexte 

ide o mimoriadny príklad spolupráce, ktorej jadro spočívalo v pomoci Michala 

Murina alternatívnemu umelcovi Adamčiakovi, ktorý od polovice deväťdesiatych 

rokov 20. storočia postupne strácal akýkoľvek sociálny, profesijný a ľudský status. 

Obaja umelci sa poznali dlhšiu dobu, ich predchádzajúca spolupráca mala 
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profesionálny rámec.5 Pokiaľ prvý z nich úspešne rozvíjal svoje koncepty 

a postupoval na umeleckej a neskôr aj pedagogickej dráhe, tak druhý z dvojice 

prišiel z rôznych príčin postupne o akékoľvek sociálne zázemie, o zamestnanie, 

pravidelný, alebo sporadický príjem i o byt a v podstate sa stal človekom na okraji, 

bezdomovcom, s následnou stratou profesijných a napokon aj adekvátne sociálnych 

kontaktov. Murin učinil celý rad krokov na vylepšenie tohto stavu a vymanenie sa 

hudobníka a konceptuálneho umelca z pozície eliminujúcej akýkoľvek profesijný 

ale aj životný posun.6  

Okrem praktických úkonov sa však ukázala zmysluplnosť povýšenia tohto 

živého diania (ktoré nemalo určený program a presné rituálne vymedzené kroky 

a jeho kontúry vyplývali z konkrétnej potreby riešiť pretrvávajúce aj nečakané 

krízové momenty), do roviny umeleckej reflexie. Sociálny “projekt“, či skôr 

jednoducho sociálna pomoc transformovali do projektu umeleckého .Toto 

preradenie/povýšenie do sveta znakov, kedy sa z faktu/procesu života, zo 

                                           
5 Milan Adamčiak bol muzikológom, aktívnym hudobníkom ( violoncelo) a na druhej strane 

amatérskym výtvarníkom, autorom konceptov, po r. 1990 pôsobil aj ako viceprezident 

slovenskej pobočky Európskeho kultúrneho klubu, neskôr redaktorom  časopisu, 

pracovníkom knižnice, ale  i strážnikom archeologického výskumu, po roku 1998 bol už bez 

zamestnania. Michal Murin dnes pôsobí na Fakulte umení v Košiciach, kde vedie ateliér Nové 

médiá a na  Fakulte výtvarných umení  Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie ateliér 

Digitálne médiá. Bližšie pozri:www.aku.dm.sk/michal-murin. Prvé kontakty oboch umelcov 

sa datujú od roku 1987. Michal Murin v tom čase pôsobil v divadelnom súbore Balvan  

a súčasne sa zaujímal o konceptuálnu alternatívu v umení a hudbe,  viedol korešpondenciu 

s nemeckým hudobníkom Karlheinz Stockhausenom, zaujímal sa o tvorbu Johna Cagea. 

Milan Adamčiak v tom čase ako predstaviteľ slovenského establišmentu vážnej hudby 

(pracoval na hudobnom oddelení SAV, bol členom komisie Ministerstva kultúry pre „mladé 

umenie“, tiež napr. členom KSS) zároveň, ešte  v starom totalitnom režime, deklaroval, že 

pozná predstaviteľov zakázanej „západnej a imperialistickej“ hudby, akými boli práve Cage 

a Stockhausen. Spoločný hodnotový záber záujmu Murina a Adamčiaka podnietil nástup 

vzájomnej intenzívnej spolupráce v rokoch 1987–1996 (spolupráca v hudobnom telese 

Transmusic Comp. a založenie a členstvo Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu SNEH.). 
6 Od roku 1997 sa Adamčiak stiahol z pracovného i spoločenského života; niekoľko 

sporadických stretnutí oboch umelcov (1997–2005) spôsobilo, že keď Murin objavil na 

sociálnom pokraji utiahnutého Milana, vykrýval jeho potreby „aktami“ smerujúcimi 

k záchrane, uľahčeniu života a ustanoveniu základných sociálnych rámcov – potravinová 

pomoc, eliminovanie nekorektných finančných pôžičiek, predstavenie novousadlíka 

Adamčiaka v prostredí obce v pozitívnom svetle, vytváranie pracovných možnosti pre neho 

a napokon aj pomoc pri predaji výtvarných diel a pod. 
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životnej praxe (žitý príbeh), stane fakt umenia, sa zrealizovalo performatívne - 

aktom rozhodnutia (performatívna výpoveď v austinovskom zmysle) 

a pomenovania – označenia sociálneho činu za umelecký projekt. Logos 

zarámcovalo fysis. Sociálna prax sa diala súčasne ako vnútorne reflektovaný 

a vnímaný akt umenia, ako umelecká akcia , ako, v duchu princípov konceptu 

Josepha Beuysa, tvorba sociálnej plastiky. Samotné pomenovanie projektu, jeho 

titul a názov ešte zvýraznili fúzovanie, prepojenosť a bezšvové splynutie týchto 

dvoch rovín jedného aktu. Murin pomenoval svoj projekt prostredníctvom 

prirovnávajúceho súslovia Altruism as arttruism7. Titul niesol zároveň v sebe 

moment vtipnej jazykovej hry s licenciou novotvaru. Murinova charakteristika 

sociálej starostlivosti ako umenia a zverejnenie projektu predstavovalo akoby 

coming out v procese označovania a udialo sa vo verejnom masovo 

                                           
7 Michal Murin vysvetľuje reálne pozadie tohto slovného prepojenia nasledovne: „Môj 

altruistický čin bol performatívnym aktom a bol súčasťou 7-ročnej podpory (dnes už viac ako 

10 ročnej – pozn. E.K.), pomoci, ktorá zahrňovala likvidáciu dlhov, regulovanie toku financií, 

vytvorenie pravidelného prísunu malých finančných čiastok, odsledovanie vybavenia 

dôchodku ako sociálnej kurately na jednej strane a usporadúvanie výstav a koncertov, 

nakrúcanie filmu o ňom ako umeleckej kurately na strane druhej. Toto je umenie ako 

filantropia, umenie s účelom zmenenia kvality života človeka“. Z autorského rukopisu 

Michala Murina, sept. 2011. Text bol podkladom pre  publikáciu a podujatie: Truth is 

concrete. Bližšie pozri Steirischer Herbst, Florian Malzacher (Eds): Truth is concrete. 

A Handbook for Artistic strategies in Real  Politics, 2014. Murin považuje projekt za 

otvorený a dosiaľ v podstate permanentný. Doba 7 rokov, ktorá je uvedená v citáte, sa týka 

obdobia, kedy  o projekte aktuálne vyjadroval. Za najvýznamnejšie intervencie na podporu 

pre Adamčiakove obnovené aktivity a kontakty považuje Murin filmy (Opak je pravdou, 

2006, Muzikológ tvorca, 2009, Genug 2009), výstavy (Otvorené dielo, 2009, Transmusic 

Comp., 2009, Adamčiak v Tranzite, 2009 a festivaly (Koncert súčasnej hudby, Dobbiaco, 

Taliansko, 2008; Nippon International Performance Art Festival, Japonsko, 2010, 2011) 

a tiež zabezpečenie domčeka na trvalé užívanie (2010),  zavedenie elektriny (2013) a napokon 

vytvorennie projektu pre Benátske Bienále – slovenská participácia v roku 2013. Murinov 

projekt sociálne – umelecko – kurátorskej pomoci Adamčiakovi sa dostal do finálnej štvorice 

projektov. Okrem toho sa uskutočnil  celý rad ďalších spoločných projektov- publikácie, 

výstavy (Liptovský Mikuláš, Design factory v Bratislave), po 15 rokoch od posledneho 

koncertu v roku 1996 obnovenie činnosti Transmusic comp. Revival. Murin má podiel na 

zvyšení Adamčiakových prezentácii na verejnosti,  jeho sprítomnenie  na scéne a oživenie  

záujmu oň u novej generácie autorov a tvorcov, umelcov a študentov. 
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komunikačnom médiu.8  

Zverejnene rozhovoru autor načasoval na dobu, kedy fázy pomoci dospeli 

k istému bodu ktorý akoby uzatvoril a rámcoval projekt (dosiahol, aby sa 

z bezdomovca stal doživotný užívateľ skromného domčeka, poberateľ 

dôchodku). Takto spätne ako by bol vystavaný program spolupráce (totožnej) 

s programom projektu), ktorý v priebehu jeho realizácie podliehal rôznym 

nevyspytateľným, náhodným aj neovládateľným okolnostiam dopredu sa nedal 

ani predvídať jeho záver. Takto došlo akoby k semiotickej presmyčke: idea 

projektu bola definovaná spätne, resp. na základe jej realizácie. Idea odkazujúca 

na realizáciu si vymenila v pulzujúcom rytme pozíciu s realizáciou odkazujúcou 

na ideu. (Dočasný) koniec šťastného príbehu zadefinoval dovtedy nie zreteľnú, 

hmlovitú, ešte len vynárajúcu sa protoideu s nábojom zámeru nezištnej 

a nevyhnutnej pomoci blízkemu. Diskurzu umeleckosti (umeleckej licencie) 

zodpovedal aj názov s kódovanou významovou hrou, kde truizmus odkazoval na 

autenticitu ako jadro pravdivosti a doznanie projektu ako reálneho, skutočného. 

Performatívnou výpoveďou – aktom pomenovania sa však udial akt estetickej 

dištancie a vstup do priestoru umenia . 

Pomenovanie a zverejnenie bolo prvým krokom, završujúcim tému, ale 

súčasne sa stalo iniciačným aktom pre umelecké rozširovanie v priestore 

prevádzky umenia.9 Povaha, estetika a vizuál samotnej referencie o projekte 

stojí za pozornosť a je dokladom spracovania sveta vonku na svet v diskurze 

a rámci umenia. Autorom tejto referencie je sám Murin, referencia má povahu 

                                           
8 V roku 2011 bol urobený rozhovor v redakcii denníka SME s Michalom Murinom, ktorý 

hovoril o svojej pomoci Adamčiakovi už ako o svojom umeleckom projekte.  Rozhovor 

viedol Alexander Balogh. Bližšie pozri: Aj bôžik umenia bol spokojný. Michal Murin už šesť 

rokov realizuje projekt sociálnej plastiky o Milanovi Adamčiakovi. SME, 

2.8.2011http://kultura.sme.sk/c/5999850/aj-bozik-umenia-bol-spokojny.html 
9 Murin prezentoval projekt na podujatiach napr.: 10x10 vo Wroclavi, 2011, bližšie: 

http://www.culturecongress.eu/event/exhibition; v Grazi - projekt Truth is concrete, 2011, 

v Berlíne na prezentácia Altruism as Arttruism (Copy and paste), 2011, pozri tiež  Michal 

Murin: Altruism, project, In: Truth is concrete... A handbook for artistic strategies in real 

politics , bližšie: http://www.truthisconcrete.org/participants/, pozri tiež: http://idm.aku.sk/michal-

murin/altruism, http://idm.aku.sk/michal-murin/altruism-as-arttruism-at-truth-is. Projekt 

prezentoval Murin tiež v rámci slovenskej sekcie Prague Biennale 6- Beyond the Art, na v roku 

2013. Kurátorkou slovenskej sekcie bola Mira Putišová. Bližšie pozri: 

http://www.praguebiennale.net/cz/beyond-the-art/. 

http://www.truthisconcrete.org/participants/
http://idm.aku.sk/michal-murin/altruism
http://idm.aku.sk/michal-murin/altruism
http://idm.aku.sk/michal-murin/altruism-as-arttruism-at-truth-is
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vecného a grafického materiálu s prvkami dokumentu (texty, fotky, videá 

a pod.), so zámerom informácie, ale aj rétoriky – presvedčivosti, podmanivosti, 

získania pozornosti u divákov, ktorí sa prenesene môžu vžiť do príbehu pomoci. 

Tento vizuál má často povahu grafickej koláže, zloženej zo segmentov 

predstavujúcich časovo a miestne oddelené a v prezentácii juxtapozične 

priradené svety a tak nastáva čítanie v Barthesovskom zmysle, keď divák - 

čitateľ vychádza zo segmentov ako hypertextov a vyskladá si svoju vlastnú 

predstavu – svoj text, svoj obraz o dianí, priblíženom projektom. Textácia je 

podkladom mýtizácie a zakladá pôdorys individuálnej mytológie, kde každý 

z autorov berie na seba rolu protagonistu v príbehu toho druhého. 

Murinov projekt má dve roviny – reálne dianie a referenciu – táto sa stáva 

predmetom a súčasťou umeleckého diskurzu a nárokuje si na výrazové 

uchopenie a interpretáciu. Korpus projektu, jeho priebeh a priebeh jeho 

semiotizácie by sme s vedomím istej schematizácie však mohli rozložiť 

detailnejšie: v prvom rade sa odvíja dianie sociálnej starostlivosti, pomoc 

spočívajúca v drobných alebo náročnejších praktických úkonoch (rovina diania 

mimo média), postupné uvedomovanie si možnosti prijatia fenoménu pomoci 

ako umeleckého programu. Túto fázu by sme mohli označiť ako Barthesovský 

nulový stupeň rukopisu; v druhej fáze nastáva iniciačný akt zverejnenia, spojený 

s pomenovaním, performancia, performančná výpoveď, vyhlásenie (prehlásenie 

diania za umelecký projekt); 

Tretím stupňom je rozširovanie referencií o projekte: a/autoreferencia aj b/ 

referencia inými autormi, rozšírenie povedomia o projekte, projekt generuje 

záujem o protagonistov projektu a o sociálny príbeh; až napokon dochádza 

k procesom metareferencie, t.j. začlenenie projektu do rámca metadejín 

v segmente umenia spolupráce, efekt projektu – reálna pomoc, dianie ako 

projekt - vzor, príklad pre iných.  

Kľúčovým však, popri všetkých peripetiách rezonancie „ projektu“ 

v odborných kruhoch, ostáva solidarita a filantropia ako jadro a étos projektu, aj 

keď jeho metazobrazovaním – metareferenciou akoby sa generovali len obrazy 

a podstata udalosti sa nimi prekryla (text sa zmocňuje udalosti, udalosť žije 

textom a v texte). 

Pojem solidarity má korene v hebrejských termínoch dobročinnosť(cedaka) 

a milosrdenstvo (hesed - vnútorný cit dobroty, tiež vo význame zostať verný 
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sebe, latinsky misericordia zľutovanie srdcom, utrpenie v srdci, súcit). Cedaka 

znamená pomoc v núdzi chudobnému blížnemu , milosrdenstvo sa poskytuje aj 

tým, ktorí nie sú chudobní a znamená konanie skutkov, ktoré sú pre blížneho 

nevyhnutné, ale nesúvisia priamo s chudobou. Tieto dva koncepty splynuli 

v kresťanstve do pojmu solidarity10.  

U Kateřiny Šedej je solidarita interpretovaná v idei posilnenia sociálneho 

puta (robiť úkony solidárne spolu s inými aj keď nám situácia kladie odpor). 

U Dany Iliášovej Mazalovej solidarita predstavuje ponúknuté, invenčne 

objavené, či definované priateľské gesto v upozadenej potrebe (akoby trinástej 

komnate) – otvorene hovoriť o skrytých, tabuizovaných témach, zakódovaných 

v textoch piesní; u Murina predstavuje reálnu aj symbolizujúcu pomoc v núdzi. 

Je otázne či núdzu, núdzny stav predstavuje reálne vedomý nedostatok na 

strane toho, komu je pomoc ponúknutá, alebo je ním aj v prípade, ak subjekt 

pomoci tento stav nezažíva a je až aktom pomoci rozkrytý, artikulovaný, 

privolaný a v dôsledku toho vnímaný aj ako stav nepokoja a zneistenia. Ďalším 

limitom jednostrannosti pomoci a solidarity je fakt, že sám pomáhajúci získava 

– skúsenosť, sebapoznanie, kredit a iné , že vypĺňa akoby svoje potreby súčasne 

s potrebami iného. Solidarita potom funguje ako obojstranná aj keď nie 

symetrická skúsenosť oboch strán. V širšom ponímaní a interpretácii je  

v koncepte solidarity (súdržnosti) obsiahnutý zámer zachovania väzieb na 

pôvod, zaistenie zomknutosti rodu („sme deti toho istého Otca“).11 Táto 

archetypálno kultúrna motivácia dobročinnosti (vo francúzskom jazykovom 

transponovaní altruismus, t.j. vzájomne obohacujúca obetavosť) sa 

                                           
10 Murinova pomoc Adamčiakovi prekračuje  hranice základnej dobročinnosti (cedaka), 

neobmendzuje sa len na zaistenie materiálneho zabezpečenia, ale rozširuje do aktivít 

podporujúcich návrat hudobníka na umeleckú scénu, do aktívnej formy umeleckého života 

a posúva sociálny altruizmus do duchovnej roviny. Murin sa  zasadzuje okrem iného 

o vydanie publikácií približujúcich reprodukujúcich a komentujúcich Adamčiakovu tvorbu 

(Archív 1-III, pripravuje sa Archív IV). Ako editor sa stáva de facto spoluautorom 

Adamčiakových projektov  (grafické partitúry, vizuálna poézia, akcie). 
11 Bližšie pozri Rozhovor J. M. Bergoglio s A. Skorkom a M. Figuerom. Bližšie: Rozhovory. 

Viera, dostojnosť, motlitba, solidarita, s. 73–76. Pozri tiež: The Hebrew term “hesed” and 

what it means for our lives today http://discovertheword.org/2010/10/18 a Jozef Červeň: 

Milosrdenstvo (in: http://cerven.blog.sme.sk/c/30083/Milosrdenstvo.html). Porovnaj tiež prameň: 

Bible: Iz 58,7 a Mt 25,35-40 a Dt 14.29. 
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v Murinovom projekte preklápa do potreby pomáhať starcovi, v ktorom akoby 

videl svojho otca, ktorého pomerne skoro stratil.12 Túto súvislosť ako možné 

psychoanalytické čítanie projektu uvádza sám jeho autor pri príležitosti 

spracovania témy rodových štúdií: „Nesluší sa hľadať korene diel v autorovom 

živote, ale psychoanalyticky by som to mohol interpretovať tak, že moja 

starostlivosť o Adamčiaka a Filka je substitúciou možnosti vykonávať akt 

pomoci o generáciu staršej osobe z dôvodu predčasnej smrti môjho otca“.13 

Motívácia zachovania rodu ako pozadie konceptu solidarity sa v Murinovom 

projekte konkretizuje do motívu zachovania kultúry a „rodu“ umelca. Príbuzné 

vyústenie interpretačného punktum by sme mohli čítať aj u prípadových 

projektov Kateřiny Šedej a Dany Iliašovej Mazalovej. 

Summary 

The article explores interpretation possibilities of a new form of artwork - so called 

collaborative art. Art projects of this genre fulfill indeed a heteronomous artistic function. The 

author attempts to interpret them as a symbol and as a pure art form and looks for a deeper 

meaning of their immediate and quotidian program (life events). The author examines how and to 

what extent in the process and in the nature of cooperation a moment of solidarity is present as  

a Christian virtue. The author demonstrates the issue through an analysis and comparison of three 

collaborative projects of the artists Kateřina Šedá, Dana Iliašová Mazalová and Michal Murin. 

Michal Murin´s project Art as arttriusme plays the core part in the study. 
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Spiritualita ako podmienka umeleckého diela? 

(Interpretácia inštalácie Jannisa Kounellisa  

„Civil Tragedy“)1 
 

Eva Pariláková 

 

Spirituality as a Condition of Art Work? 

(Interpretation of Jannis Kounellis's Installation "Civil Tragedy") 

 

Abstract: The attention is paid to the problem of relationship between aesthetic categories of high 

and low in culture, art and aesthetics, whose existence and legitimacy has been almost negated by 

postmodern discourse for a long time. However, basal and anthropological part of the category of 

"high" is a category of spiritual and transcendental, whose presence in art work is likely to 

constitute a condition of not only high-quality and in-depth of art work (thus reviving the sense of 

being), but also the condition of human life itself. Through interpretation of the special 

installation Civil Tragedy by Greek artist Jannis Kounellis, the study tries to reflect the problem 

of absence and presence of spirituality in the art work and postmodern life.  
 

Keywords: postmodernism, value of relativism, desecration, categories of high and low, 

installation, Jannis Kounellis: Civil Tragedy (1975), art work, absence of spirituality, secular 

and religious, the problem of civility, transformed spirituality, sacred place, a rite of passage, 

transcendence as a condition of art and interpretation. 

 

Contact: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Institute of 

Literary and Artistic Communication, e-mail: eparilakova@ukf.sk 

 

Iniciačné úvahy o hodnotovom relativizme v postmoderne: hľadanie 

spirituality  

Niektoré súčasné filozofické a sociologické koncepcie reflektujúce 

premenu postmodernej kultúrnej paradigmy konštatujú definitívne zrušenie 

kategórie vysokého a nízkeho a nahrádzajú ju liberálnou paradigmou tzv. 

globalizovanej svetokultúry (Lipovetsky) ako slobodného priestoru názorovej 

plurality a hodnotového relativizmu. Ten je ešte posilňovaný špecifickými 

štrukturálnymi danosťami digitálnych a mediálnych technológií vnášajúcimi do 

antropologickej konštanty človeka nové, čoraz invazívnejšie (recepčné, 

komunikačné i zážitkové) modely (rýchlosť, klipovitosť, fragmentarizáciu 

vnímania, spôsobujúce aj stieranie štýlových diferencií reči a jej sémantické 

                                           
1 Uvedená štúdia je súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/0461/16 Re-interpretácia obrazov 

kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej reflexii riešenej v roku 2016–2018. 
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vyprázdňovanie, dôraz na atakujúcu a efektnú vizualitu, simulovanie 

príťažlivých virtuálnych svetov manipulujúcich s vedomím konzumenta 

z dôvodu zisku a ekonomickej prosperity tzv. kultúrneho priemyslu atď.). 

Súčasťou spomínanej relativizácie pôvodných hodnotových kategórií sa stal aj 

samotný pojem umenia, pôvodne chápaný ako osobitý a ničím nenahraditeľný 

duchovný fenomén dotýkajúci sa existenciálnych súradníc ľudskej bytosti (Sú 

dnes známe viaceré výklady umenia, ktoré ho definujú ako sociologický jav 

slúžiaci výhradne na elitársku nadradenosť istej intelektuálnej skupiny nad inou 

alebo stierajúce štrukturálne a hodnotové hranice medzi umením a zábavou2. Do 

takto vymedzeného dekonštrukčného rámca sa tým dostali aj ďalšie zásadné 

diferencie nesúce hodnotiaci ráz - kategória hĺbkového a povrchného, 

vznešeného a banálneho či triviálneho, ale napokon aj kategória sakrálneho 

(spirituálneho, posvätného) a profánneho (každodenného, obyčajného).  

Napriek prvotne kritickému tónu mojich vstupných úvah, predkladajúcich 

určite iba vypuklú a extrémnu podobu súčasnej kultúry, sa prostredníctvom 

interpretácie konkrétneho umeleckého diela pokúsim sprítomniť opodstatnenosť 

návratu diskurzu o hodnotových rozdieloch v kultúre, ktorý zároveň súvisí 

so špecifickým zmyslom a účinkom umenia odkrývať ontologické, 

gnozeologické, ale zároveň aj spirituálne životné kontexty. 

Postmoderná strata sakrality ako následok racionalizácie a trivializácie 

života? 

V tejto súvislosti začnem akousi diagnózou, teda pomenovaním stavu, 

ktorý bude predstavovať pozadie mojich ďalších reflexií. Ide o zachytenie 

aktuálnej situácie človeka vo vzťahu k spiritualite a zmysluplnosti vlastného 

bytia, ktorá je exemplárne vyjadrená v dvoch citátoch. V roku 1975 Mircea 

Eliade v knihe Posvátné a profánní konštatuje: „Desakralizace je příznačná pro 

veškerou zkušenost nenáboženského člověka moderních společností 

a znovuobjevení existenciálních rozměrů náboženského člověka archaických 

společností pro něho z téhož důvodu představuje stále větší obtíž“3. Zároveň 

poznamenáva: „...moderní nenáboženský člověk přijímá za svou novou 

existenciální situaci: uznává jedině sám sebe jako subjekt a činitele dějin 

                                           
2 ZAHRÁDKA, P. Vysoké versus populární umění. 
3 ELIADE, M. Posvátné a profánní, s. 14. 
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a odmítá jakékoli odvolání k transcendenci. Posvátno je překážkou par 

excellence pro jeho svobodu“4. O desať rokov neskôr Neil Postman v knihe 

Ubavit se k smrti (Veřejná komunikace ve věku zábavy) anticipuje ďalšie 

smerovanie digitalizovanej kultúry: „Rychle se tak pohybujeme směrem 

k informačnímu prostředí, jemuž bude dominovat bezbřehá trivialita a v němž 

fakta budou sloužit výhradně jako zdroj zábavy“5.  

Východiskové otázky k problému spirituality v kultúre a umení 

V svojom príspevku sa pokúsim vyvážiť uvedenú skepsu z oslabenej 

sakrálnosti v súčasnej kultúre, a to prostredníctvom interpretácie inštalácie 

s názvom Civil Tragedy (Tragédia civilnosti) z roku 1975, ktorej autorom je 

grécky umelec (výtvarník, performer, sochár) Jannis Kounellis (1936).6 V rámci 

analýzy daného diela sa budem snažiť odpovedať na otázky viažuce sa nielen 

k povahe umenia, ale aj k metodológii jeho výkladu. Ide o nasledovné otázky: 1. 

Čo sa stalo so spiritualitou v postmodernej kultúre a ako tomuto fenoménu ešte 

rozumieme? 2. Je spiritualita podmienkou umeleckého diela? 3. Je spiritualita 

podmienkou interpretácie umeleckého diela?7 

                                           
4 ELIADE, M. Posvátné a profánní, s. 134. 
5 POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy, s. 132. 
6 Jannis Kounellis je považovaný za jedného za najdôležitejších umelcov talianskeho umenia 

arte povera. Od roku 1960 používa nezvyčajné prvky a kombinácie protikladných materiálov, 

redefinuje tým aj tradičné sochárstvo – používa zem, uhlie, kamene, jutové vrecia, oheň, živé 

zvieratá, posteľné rošty, dverové rámy, zárubne, oceľové nosníky, horáky, sviečky atď. Tvorí 

originálne sochy, performance a inštalácie a používaním bežných objektov zo života 

reflektuje ideu zlúčenia života a umenia. 

(Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Jannis_Kounellis.) Podľa niektorých kritikov autor 

používaním protikladných médií ako sú suroviny a nájdené objekty vyjadruje napätie 

a odcudzenie našej urbárnej a industriálnej civilizácie, ktorá si ale stále zachováva spätosť  

s tradičnými, pôvodnými a individuálnymi hodnotami.  

(Zdroj: http://www.contemporaryartdaily.com/2012/09/jannis-kounellis-at-tramway/ ) 
7 Krátko by som pripomenula základné významy slova spirituálny a jeho synonymické 

varianty: spirituálny – zameraný, zacielený na duchovnú oblasť, mystický; duchovný –  

1. súvisiaci s vedomím, myslením, psychikou; 2. náboženský; transcendentný – 

nadprirodzený, ktorý sa vymyká rozumovému a zmyslovému poznaniu, nadzmyslový, 

zmyslami neuchopiteľný; sakrálny – posvätný, náboženský, ktorý vzbudzuje veľkú úctu, 

vážnosť, nedotknuteľný.; mystický – záhadný, tajuplný mysteriózny; mystika – náboženský 
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Jannis Kounellis: Civil Tragedy (Tragédia civilnosti)8 

Najprv by som dané dielo krátko opísala: Ide o minimalistickú priestorovú 

inštaláciu tvorenú tromi dominantnými prvkami. Pri recepcii priestoru 

pravdepodobne ako prvú zaregistrujeme monumentálnu zlatú stenu vytvorenú 

zo štvorčekov jemného plátkového zlata naneseného na nerovnomerný povrch 

omietky. Štvorčeková štruktúra tým pripomína rytmickú kompozíciu mozaiky. 

Na pravej strane pred touto zlatou plochou je situovaný klasický drevený vešiak, 

na ktorom je zavesený ošumelý a ošúchaný čierny kabát a čierny klobúk. 

A napokon, na bielej stene protiľahlej k vešiaku s oblečením a kolmej na zlatú 

stenu je pripevnená horiaca (a čadiaca) petrolejová lampa. Zásadný recepčný 

moment predstavuje aj povaha svetelnosti inštalácie, keďže okrem malého 

pulzujúceho svetla petrolejky, bodového nasvietenia vešiaka a tlmených 

odleskov zlatých plôšok steny je v celom priestore komorné šero až prítmie. 

Aké je potom prvotné pôsobenie danej inštalácie? Ak by sme v základných 

obrysoch zachytili jeho recepčný potenciál, mohli by sme uviesť tieto asociácie: 

Cítime tu zvláštne napätie medzi jednotlivými prvkami, zároveň akúsi 

potenciálnu naratívnosť, akoby sme mali pred očami sugestívnu divadelnú 

scénu. Z akustického hľadiska prežívame celý priestor ako stíšený až mlčanlivý. 

Nachádzame tu prvky bežné z nášho života (lampa, vešiak, oblečenie), ale aj 

prvky odkazujúce k niečomu neznámemu, tajomnému (zlatá stena). Dielo na 

jednej strane pôsobí meditatívne a kontemplatívne, vnímame však aj nejaký 

problém, tichú drámu tejto vizuálnej konštelácie. Nevyhnutne si kladieme 

otázku: Čo sa v inštalácii vlastne „odohráva“? Čo znamená? 

Ambivalentná sémantika zlata 

Začnime otázkou, ktorá nás primárne zaujíma: Je v inštalácii nejakým 

spôsobom prítomná spiritualita? Odpoveď je možno celkom jednoduchá. Akoby 

sme sa v danom diele dokonca stretávali s dvomi podobami spirituality.9 Prvá je 

zastúpená práve sugestívne žiariacou monumentálnou stenou z plátkového zlata. 

Je celkom pochopiteľné, že práve zlato svojimi vlastnosťami sa stalo nositeľom 

                                                                                                                                    
svetonázor uznávajúci možnosť priameho (rozumového a citového) spojenia s božstvom;  

2. mystérium, záhada, tajomnosť (Zdroj: http://www.slex.sk/; http://slovnik.azet.sk/ ) 
8 Obrázok č. 1. 
9 Obrázok č. 2. 
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duchovných významov. Ide totiž o nerast, ktorý je v prírode veľmi vzácny 

(sémantika výnimočnosti, jedinečnosti, hodnotnosti), je neoxidujúci a teda trvalý 

a odolný (sémantika a symbolika nadčasovosti, večnosti, opozícia voči 

ontologickej pominuteľnosti a smrteľnosti), zároveň vie, najmä po spracovaní, 

získať intenzívne svetelné kvality žltého lesku a extrémnej až nadreálnej 

svietivosti (sémantika a symbolika solárneho princípu ako zdroja života, svetla 

ako podmienky videnia, a tým aj /duchovného/ poznania, resp. až osvietenia 

atď.). Z uvedenej sémantickej bázy sa potom kultúrne i dobovo odvinuli dva 

dominantné (i keď vzájomne prepojené) prúdy chápania tohto prvku. Jedným 

z nich je definovanie zlata na základe jeho materiálnej vzácnosti a ceny, ktorou 

sa primárne vyjadruje moc, bohatstvo a ekonomická prosperita spoločnosti či 

jednotlivca. Druhé chápanie zlata je však precentrované skôr do spirituálnej 

symbolizácie jeho špecifických vizuálnych a materiálových kvalít (chápe sa ako 

vzácne v prenesenom zmysle, teda ako to, čo je ontologicky výnimočné, 

významné, ušľachtilé, vznešené, čo vzbudzuje obdiv, čo sa chápe ako 

hodnotovo vysoké) a vyjadruje tým duchovný, sakrálny svet (spojený aj 

s asociáciami večnosti alebo, v užšom, náboženskom zmysle slova, 

transcendentnej skutočnosti či Božej prítomnosti).10 

Zlatá stena a petrolejová lampa – dve podoby spirituality? 

V inštalácii Jannisa Kounellisa sémantizuje teda monumentálna zlatá stena 

prítomnosť takej podoby spirituality, ktorá je vznešená a veľkolepá, môže nám 

tiež pripomínať stredoveké mozaiky alebo zlaté pozadie kresťanských 

byzantských ikon symbolizujúce permanentnú Božiu prítomnosť. Môže nás ale 

odkazovať aj k východnému kultúrnemu kontextu – budhistickí veriaci takéto 

tenké plátky zlata (vytepané do najtenšej hrúbky) rituálne, ako súčasť modlitby, 

                                           
10 Na mieste je otázka, prečo uvedený materiál neinterpretujeme ako odkaz na sémantiku 

materiálnej zaslepenosti postmoderného konzumenta, a teda v jeho negatívnom význame 

vyjadrujúcom pohltenosť človeka bohatstvom a mocou. Napriek permanentnej otvorenosti  

a nejednoznačnosti „čítania“ daného diela sa naše prechýlenie k spirituálnemu významu zlata 

udialo zohľadnením nielen sémantiky ďalších prvkov inštalácie (ako nelogicky by 

vyznievalo, že človek tento svet bohatstva a moci opustil – viď nepoužívaný kabát a klobúk)  

a jej názvu (čo by nekorešpondovalo s negatívnym vyznením názvu Tragédia civilnosti), ale 

aj možných kultúrnych a historických kontextov (zlaté pozadie byzantských ikon, biblická 

symbolika petrolejovej lampy atď.).  
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lepia a mnohonásobne vrstvia na niektoré chrámy a sochy, a vyjadrujú tým úctu 

k duchovnému svetu. Zdá sa však, že táto abstraktná zlatá plocha prekračuje 

sémantiku konkrétnej kultúrnej či dobovej podoby spirituality. Pôsobí skôr ako 

snaha o vyjadrenie nadkonfesijného a univerzálneho duchovna (nie sú tu zrejmé 

žiadne typické symboly jednotlivých náboženstiev). Odkazuje teda na 

nadčasovú prítomnosť metafyzickej a transcendentálnej skutočnosti ako akéhosi 

neustáleho pozadia našej existencie. Nerovnomerná vrstevnatosť plátkového 

zlata a rytmická štruktúra štvorčekov s nepravidelnými okrajmi pritom čiastočne 

vyvažujú uvedenú monumentalitu a sú aj príznakom niečoho jedinečného, 

možno osobného aktu účasti na viere (ktorý je prítomný v úkone lepenia 

plátkového zlata, ručnom osádzaní mozaiky aj v kontemplatívnom procese 

„písania“, teda maľovania ikony). 

V porovnaní so zlatou stenou, druhý prvok, ktorým je malá petrolejová 

lampa, akoby svojim subtílnym, nenápadným ale hrejivým svetlom naznačoval 

inú podobu spirituality. Môže nám východiskovo, v našom kultúrnom kontexte, 

pripomínať tzv. večné svetlo, teda rituálny svetlený zdroj symbolizujúci neustálu 

prítomnosť Boha v svätostánku. Môže tiež odkazovať k viacerým 

starozákonným a novozákonným textom, v ktorých sa petrolejová lampa chápe 

ako symbol očakávaného Spasiteľa, samotného Krista alebo dobrého 

duchovného života („...Ale Pán nechcel zničiť Dávidov rod pre zmluvu, ktorú 

uzavrel s Dávidom, a preto, lebo mu prisľúbil, že dá jemu a jeho synom po 

všetky dni lampu.“ – 2Krn 21, 7; „On bol lampa, ktorá horí a svieti a vy ste sa 

chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.“ – Jn 5, 35; „Ak bude celé tvoje telo vo 

svetle a ani jedna jeho časť nebude v tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa 

ožiari svojím svetlom.“ – Lk 11, 36).  

Kounellis tu teda akoby reflektoval dve podoby spirituality zastúpené 

primárne dvomi podobami svetla, ale aj rôznou veľkosťou oboch foriem (steny 

a lampy). Na jednej strane je to abstraktná, monumentálna, vizuálne explicitná  

a atakujúca zlatá plocha, ktorá sémantizuje spiritualitu ako niečo síce príťažlivé 

a fascinujúce („fascinózum“11), ale aj celkom iné, zvláštne, nepochopiteľné, 

tajomné (čo je vyjadrené aj tým, že zlatá stena diváka proporčne presahuje, 

pohlcuje, transcenduje jeho antropologickú mierku), ktoré tým má v sebe istú 

                                           
11 PLESNÍK, Ľ. a kol. Tezaurus estetických výrazových kvalít, s. 296.  



321 

dištanciu od človeka a môže vyvolávať aj bázeň a strach („tremendum“12). Je to 

však zároveň aj spiritualita, ktorá, vzhľadom na rozmiestnenie prvkov  

v inštalácii, figuruje ako dominantná a centrálna. Na druhej strane, je tu 

prítomná spiritualita konkrétna, subtílna, hrejivá, ľudsky známa a blízka, 

zastúpená petrolejovou lampou ako bežným predmetom. Lampa ale svojím 

bodovým svetlom a periférnym umiestnením vyznieva nenápadne, akoby mimo 

hlavného „deja“ a poukazuje tak na skrytejšiu, introvertnejšiu podobu 

sakrality.13 

Vešiak s klobúkom a kabátom – tragédia civilnosti? 

Celý výjav, ako sme ho doteraz opísali, by bol s veľkou 

pravdepodobnosťou chápaný ako symbolický obraz kontemplácie a dotyku 

návštevníka inštalácie so spirituálnym, ak by tu nebol prítomný vešiak 

s ošumelým kabátom a klobúkom. Práve oni sú tu umiestnené v posvätnej 

atmosfére akosi nenáležite, nemiestne, sú priveľmi profánne. Cítime však, že tu 

sa skrýva odpoveď na implicitný problém diela. Najskôr dané objekty totiž 

zastupujú civilnosť anticipovanú v názve. Prečo ale Kounellis túto vizuálnu 

„scénu“ označuje ako „tragédiu civilnosti“? Chce tým poukázať iba na narušenie 

sakrálnej zóny, stigmatizovanie spirituálneho priestoru jeho znesvätením? 

Problém identifikujeme niekde inde. Dráma celého výjavu spočíva totiž 

v absencii, neprítomnosti toho, kto si uvedený odev na vešiak odložil. Tento 

človek už nie je účastný na spirituálnom bytí, nie je pre neho ontologickým 

pozadím. A čo viac. Ak pripustíme, že svetlo petrolejovej lampy môže 

odkazovať aj k samotnej existencii človeka rámcovanej narodením (zapálením) 

a smrťou (dohorením, zhasnutím), tak človek tu odišiel od reflexie vlastnej 

danosti a hľadania zmyslu bytia, možno rezignoval aj na jeho vyššie poslanie 

(obrazne, až biblicky, povedané „byť seba-spaľujúcim, dávajúci sa svetlom pre 

druhých“). Môžeme pritom samozrejme zdôrazniť, že človek tu možno odišiel 

                                           
12 PLESNÍK, Ľ. a kol. Tezaurus estetických výrazových kvalít, s. 296.  
13 Na tomto mieste však treba spomenúť minuciózny vzťah medzi obomi prvkami inštalácie 

symbolizujúcimi spiritualitu: Napriek zdanlivej dominancii zlatej steny totiž práve svetlo 

petrolejovej lampy vôbec umožňuje, aby zlatý kov svietil a vyžaroval. Môžeme sa teda 

opýtať, či táto subtílna verzia spirituality nie je v niečom pôvodnejšia alebo, napriek svojej 

nepatrnosti, dôležitejšia.  
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nielen zo spirituality, ale od všetkého povznášajúceho a pozitívneho, čo ho 

presahuje – od úžasu, dobra, krásy, vrstiev neviditeľnej skutočnosti, tajomstva 

bytia. Nie je tu teda nikto, kto by to všetko vnímal. 

Aký je však dôvod odchodu a neprítomnosti človeka v takto evokovanom 

existenciálnom a spirituálnom priestore? Odpoveď je možno naznačená v troch 

významoch slova „civilný“: 1. ľahko, bez námahy riešiteľný, zvládnuteľný, 

nenáročný, nekomplikovaný (život zredukovaný do jednoduchých odpovedí 

a riešení); 2. úradný, určený pre občana (život zredukovaný do spoločenských 

očakávaní a pravidiel); 3. ktorý sa riadi rozumom, rozvážny, chladný, racionálny 

(život založený výhradne na rozumovom výklade sveta). Akoby teda práve 

takéto jednostranne preferované módy prístupu k životu boli v nezmieriteľnom, 

tragickom konflikte so spirituálnym chápaním ľudskej existencie, jeho 

objavením. Dokonca, akoby sa tu potom odkrývali aj ďalšie možné významy 

odloženého oblečenia (využívaného prednostne v exteriéri, vonkajšom 

prostredí): Ako metafory (post/moderného) človeka ako pútnika, ktorý sa vzdal 

zmysluplnej púte životom, ale aj metafory osamelosti ľudskej bytosti (na 

vešiaku je iba jeden klobúk a jeden kabát), ktorá sa dá v konečnom dôsledku 

riešiť iba zohľadnením duchovného pozadia vlastného bytia. 

Pohyb diváka v inštalácii – dynamická spiritualita? 

Výtvarná stratégia inštalácie predpokladá nielen prítomnosť, ale aj pohyb 

diváka v priestore. Tým vznikajú ďalšie sémantické zvláštnosti, ktoré 

relativizujú alebo posúvajú doterajší výklad Kounellisovho diela. Uveďme iba 

stručne niektoré z nich: V prvom rade, divák práve svojou prítomnosťou 

oslabuje bezútešnosť a tragickú drámu absolútneho odchodu človeka zo sveta 

spirituality. Ďalej, pri pohybe pred zlatou stenou je celé telo recipienta 

obklopené spirituálnym zlatým svetlom, akoby sa tak divák stával súčasťou 

akejsi novej, post/modernej ikony, „zduchovňoval sa“.14 Napokon, silueta 

diváka sa na zlatej stene síce odráža, vzhľadom na matný a nerovnomerne 

štruktúrovaný, mozaikový povrch zlata je však táto silueta rozmazaná a nejasná 

                                           
14 K tomu prispieva aj osobitá vlastnosť inštalácie zažívať priamu fyzickú skúsenosť „bytia vo 

vnútri“ diela, čo nepriamo odkazuje k princípom byzantskej ikony a jej obrátenej perspektíve: 

tá mala za úlohu vtiahnuť diváka do sakrálneho priestoru, respektíve, navodiť v ňom dojem, 

že je intímnou súčasťou zobrazenej svätej udalosti.  
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– akoby tu rezonovalo poznanie, že v transcendentálnom svete sme niekým 

iným, že telesnosť alebo konkrétne tvár tu nezohrávajú takú zásadnú úlohu ako 

v profánnom svete, je to teda znova aj odkaz k neznámosti a tajomnosti 

duchovnej skutočnosti (ak by zlato zrkadlovo odrážalo reálnu postavu 

návštevníka, sémantika by sa výrazne posúvala k problematike ľudského 

hypernarcizmu). 

Inštalácia Civil Tragedy ako sakrálny priestor a prechodový rituál 

k skutočnému bytiu 

Celá inštalácia Jannisa Kounellisa svojou symbolickou povahou sugeruje 

zároveň špecifický sakrálny priestor odkazujúci k chrámovej architektúre, 

respektíve, k posvätnému miestu, ktoré vytvára kompozičnú a štrukturálnu 

dispozíciu pre osobitý prechod medzi profánnym a sakralizovaným územím. 

Napriek faktu, že inštalácia bola pôvodne situovaná do miestnosti galérie ako 

typu profánneho priestoru (Lucio Amelio Gallery, Modern Art Agency  

v Neapole), prostredníctvom vstupu cez dverový otvor sémantizovala práve 

iniciáciu diváka do sakrálneho zážitku. V súvislosti so symbolickými prvkami 

prechodu (dvere, prah, otvor v streche a iné obrazy otvoru) medzi profánnym a 

posvätným Mircea Eliade uvádza: „Práh oddělující oba prostory znamená 

zároveň rozestup mezi dvěma způsoby bytí, profánním a náboženským. Práh je 

jednak mezí, hranicí, která odlišuje a staví proti sobě dva světy, ale zároveň také 

paradoxním místem, kde se tyto dva světy setkávají, kde se může uskutečnit 

přechod ze světa profánního do světa posvátného“15. Friedhelm Mennekes, 

inšpirovaný úvahami nemeckého filozofa Josefa Piepera, potom ešte bližšie 

charakterizuje povahu takéhoto svätého miesta a stretnutie s ním chápe dokonca 

ako podmienku nájdenia autenticity ľudského života: „Sakrální místo je svaté 

místo. Oproti obývanému a obvyklému prostoru je jinak. Josef Pieper je proto 

definuje jako místo výslovně vytržené z obvyklého užívaní. Člověk taková místa 

potřebuje: skýtají mu možnost vystoupit z akustického a optického hluku a vejít 

do prostoru, kde panuje mlčení, a kde proto lze skutečně naslouchat a slyšet. 

Pouze takto je možný skutečně lidský život“16. 

 

                                           
15 ELIADE, M. Posvátné a profánní, s. 21. 
16 MENNEKES, F. Nadšení a pochybnost I/ Nové umění ve starém kostele, s. 179. 
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Verzie inštalácie Civil Tragedy ako signál transformácie vzťahu človeka 

a spirituality 

Dielo Civil Tragedy malo doteraz viacero rôznych variácií vzhľadom na 

usporiadanie jednotlivých prvkov aj vzhľadom na typ priestoru, v ktorom bolo 

inštalované. Uvedené verzie majú pritom kategorický vplyv na ďalšie 

sémantické posuny v chápaní spirituality, ktoré je dokonca možné vnímať aj 

v kontexte zmeny modernity na postmodernú paradigmu.  

Prvá verzia diela z roku 1975 mala dverový otvor umiestnený priamo 

v zlatej stene17, divák teda vchádzal aj vychádzal symbolickou plochou, čím 

mohli vznikať aj asociácie, že človek, ktorému patrí oblečenie na vešiaku odišiel 

práve do zlatého pozadia, teda do sféry spirituality. V tomto kontexte by potom 

ošúchaný kabát a klobúk predstavoval metaforu ľudského tela, ktoré je už 

v duchovnom svete nepotrebné. V danej verzii bola petrolejová lampa situovaná 

na strane vešiaka s oblečením, čím sa evokovala ich bytostnejšia spätosť, čo 

v našom interpretačnom rámci sugeruje aj väčšie povedomie človeka o vlastnej 

ontológii a existencialite. V neskoršej verzii, napríklad z roku 1994, dochádza 

k reinterpretácii pôvodnej kompozície18: dverový otvor už nie je súčasťou zlatej 

steny a petrolejová lampa sa presúva na druhú stranu miestnosti, teda oproti 

drevenému vešiaku. Tým sa asociuje nielen väčšia dištancia postmoderného 

človeka od vedomia vlastného, pominuteľného ale zmysluplného, bytia (možno 

práve preto aj zastúpeného už trochu nostalgicky a romanticky vyznievajúcou 

horiacou lampou), ale aj od sakrality (keďže zlatou stenou už neprechádza, nie 

je v nej fyzicky prítomný, iba sa na ňu díva – môže teda do nej prenikať 

a reflektovať ju len prostredníctvom dištančnej vizuálnej skúsenosti). 

Inštalácia Civil Tragedy bola zároveň realizovaná aj vo viacerých 

chrámových priestoroch, opäť s rôznymi verziami prispôsobenia základných 

prvkov danému génius loci a tým aj transformácie diela do symbolicko-

sémanticky neprenosného priestorového typu nazývaného site-specific art. 

Vzhľadom na situovanie dreveného vešiaka s opotrebovaným kabátom 

a klobúkom do chrámu si recipient potom môže klásť otázku, či desakralizácia 

a tragédia civilnosti prebieha už aj v sakrálnom priestore, teda ide aj o kritiku 

                                           
17 Obrázok č. 3. 
18 Obrázok č. 4. 
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oslabenia jeho pôsobnosti, alebo dokonca o kritiku samotnej cirkvi. Na 

reinštaláciu diela Civil Tragedy do chrámu, synagógy či kostola by divák mohol 

nahliadať aj pozitívnejšie, a to ako na signál prijatia profánnosti, obyčajnosti 

a ľudskosti (vešiak a kabát) náboženstvom. Zároveň by exponovanú abstraktnú 

zlatú plochu mohol chápať ako vyjadrenie toho, že aj v úzko konfesijnom 

priestore existuje vzťah k spoločnej, univerzálnej spiritualite (nefiguratívna zlatá 

stena symbolizuje teda to, čo majú všetky náboženstvá a spirituality spoločné). 

Názov diela však tieto pozitívnejšie významy trochu spochybňuje. 

Transformácia spirituality v tvorbe Jannisa Kounellisa – od zlata 

k obhorenému železu 

Premena chápania a vyjadrenia spirituality sa uskutočňuje aj v kontexte 

celej tvorby Jannisa Kounellisa. Práve tá veľmi citeľne naznačuje aj zmenu 

v chápaní sakrality postmoderným človekom, ktorá sa, vzhľadom na niektoré 

zlyhania modernistických konceptov a optimistických vízií (svetová vojna, 

holokaust, totalitné systémy a režimy), začína v autorovej tvorbe symbolizovať 

v dramatickejšej a ambivalentnejšej podobe (čierne železné platne, vytepané 

olovené gombíkové útvary, rôznofarebné drahokamy) a ktorá odkazuje skôr na 

mystické náboženské prúdy (napr. spiritualitu tmy a noci sv. Jána z Kríža alebo 

Terézie z Avilly). Uveďme si iba v základných bodoch niekoľko zásadných 

vizuálnych a významových zmien. V inštalácii Bez názvu z roku 2009 sa 

prostredníctvom prítomnosti už len fragmentov zlatej steny (pásy rôzne hrubých 

a deformovaných pozlátených kusov muriva nepravidelne rozmiestnených na 

bielej konštrukcii) sugeruje deštrukcia pôvodného konceptu spirituality, možno 

aj hrozba desakralizácie.19 Pred uvedeným pozostatkom steny pritom po 

čiernom železnom stĺpe „stúpajú“ dohora na hákoch nad sebou zavesené kabáty 

a klobúky, akoby sa tu ľudské spoločenstvo pokúšalo dosiahnuť duchovný svet 

vlastnými silami, alebo to odkazovalo aj na desivú skutočnosť holokaustu 

(akumulácia čiernych kabátov a klobúkov). V ďalších dielach dochádza 

k nasledujúcim zmenám tzv. rekvizít a prvkov: 1. Efemérne zlaté pozadie je 

nahradené pozadím tvoreným z masívnych obhorených železných platní 

temného čierneho koloritu. 2. Namiesto zlatých plátkov sa na tejto železnej 

                                           
19 Obrázok č. 5. 
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stene objavujú veľké, z olova vytepané alebo liate, gombíkové útvary ako akési 

existenciálne stigmy, rany či zlomy života. 3. Dochádza k priamemu fyzickému 

kontaktu kabáta so železnou platňou ako ťaživým a nejednoznačným symbolom 

ontologického pozadia a tiež so symbolmi existencie (gombíkové olovené 

útvary sú na kabát ale aj iné oblečenie doslova prišité, deformujú ho a krčia) aj 

spirituality (rôznofarebné drahokamy evokujú akési stopy čohosi 

vzácneho, vznešeného a trvalého v živote človeka).20 4. Pôvodné zavesenie 

kabáta na vešiak sa mení na jeho zavesenie na železný hák pripomínajúci hák na 

mäso, čím sa nostalgická a melancholická rekvizita kabáta (chápaná ako reálne 

oblečenie, ale aj ako metafora pominuteľného civilného života) jednoznačne 

redefinuje ako dramatický symbol (ne/živého?) ľudského tela. 5. V porovnaní 

s jedinečnosťou a osamelou prítomnosťou kabáta a vešiaka v diele Civil Tragedy 

neskôr nastáva výrazná akumulácia a zmnožovanie daného oblečenia evokujúc tak 

skupinu či až dav a masu ľudí (V inštalácii Bez názvu, vystavovanej v roku 2012 vo 

výstavnom priestore Tramway v Glasgowe, vidíme na širokej čiernej ploche 

spojených železných platní naľavo „zástup“ rôzne na hákoch zavesených čiernych 

kabátov akoby natočených či kráčajúcich k vyčlenenému a osamelému kabátu 

visiacemu v ukrižovanej, kristologickej pozícii.).21  

Akú podobu spirituality a vzťahu človeka k nej nám teda takýmito novými 

prvkami Kounellis predostiera? Máme pred sebou bezútešnú desakralizovanú 

realitu industriálnej a priemyselnej doby, tragickú existenciu post/moderného 

človeka, ktorý prešiel a prechádza permanentným utrpením (holokaustu, 

genocídy alebo terorizmu) alebo predsa len aj spiritualitu, ale už ako temnú 

a tajomnú vnútornú mystiku? Tú, ktorá je v súčasnosti lepšie než zlatom 

a petrolejovou lampou vyjadriteľná sémantickou tenziou medzi železom, 

olovom, hákom a drahokamom? A teda aj tú, ktorá sa odohráva v samotnom 

bytí človeka ako autentický existenciálny zápas o nájdenie, obrazne povedané, 

toho pravého drahokamu? Uvedené otázky zostávajú naďalej otvorené. 

Tragédia civilnosti ako metafora postmoderného interpreta umenia 

Vráťme sa však na záver znova k dielu Civil Tragedy, pretože signalizuje 

aj niečo zásadné o vzťahu človeka k umeniu a k metodológii interpretácie. 

                                           
20 Obrázok č. 6 
21 Obrázok č. 7 
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Nedívame sa v skutočnosti na pozíciu postmoderného interpreta umenia (ale aj 

kultúry)? Interpreta, ktorému možno chýba povedomie o vlastnej existencii 

a sakralite života? Nie je to tak, že práve od typu (hodnotového) pozadia sa 

odvíja aj naša interpretačná pozícia? Toto dielo nám totiž v troch symbolických 

prvkoch ukazuje aj hermeneutický kruh nasvecovania zmysluplnosti bytia, ako 

sa oni vzájomne interpretujú – človeka s jeho každodennosťou, všednosťou 

a civilnosťou (vešiak, kabát, klobúk) to odkazuje k jeho pominuteľnej, ale aj 

nádejnej existencii (petrolejová lampa), na ktorú následne odpovedá sakralita 

(zlatej steny), ktorá môže byť človekom ne/vnímaná a ne/zažívaná. 

Túto reflexiu diela Jannisa Kounellisa Civil Tragedy by som preto zakončila 

parafrázou jezuitu a emeritného profesora praktickej teológie a sociológie 

náboženstva Friedhelma Mennekesa, ktorý hovorí o zásadách pre nový pokus 

uviesť moderné umenie do kostolov. Ak ich aplikujeme na charakter interpretácie 

umenia v rozporuplnej postmodernej kultúre budú znieť približne takto: 

1. Jedine prázdno môže dať umeleckému dielu možnosť, aby pôsobilo 

v priestore textu. 

2. Zmysel novej interpretácie umenia tkvie v tom, že sa priestor textu 

naplní atmosférou. 

3. Zmysel interpretačného textu spočíva v obnovenom videní, a nie vo 

vlastnení jedného či viacerých teórií. 

Na záver potom možno už len uviesť, že ak sa výrazom atmosféra označuje 

„celkový ráz, nálada, emocionálne ovzdušie istého prostredia“, potom práve 

etymológia pojmu spiritualita (lat. spiritus, gr. pneuma, hebr. ruach – vzduch, 

dych, dýchať, duch, duša) signalizuje, že sa k tomuto fenoménu potrebujeme 

navracať ako k nevyhnutnej báze, ktorá životnú atmosféru vlastne tvorí  

a zakladá. V umení, v jeho interpretácii, ale vlastne aj v našom 

obyčajnom, civilnom živote.  

Summary 

The study responds to a postmodern relativism and questioning to repeal the original 

value of high and low categories and spiritual nature of art under the influence of so-called 

globalized world-culture and its digital and media technologies. It deals with the issue of 

desecration of the postmodern world as a consequence of rationalization and trivialization of 

life. Through interpretation installations Civil Tragedy of the Greek artist Jannis Kounellis we 

are trying to offer a new vision of a transformed form of spirituality, respectively, recognize 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=celkový
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=ráz
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=nálada
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the problem of absence and presence of transcendence in the work of art and postmodern 

culture. The study also points to the spiritual kontext, not only as a basal assumption 

structural work of art, but also the methodology of art interpretation. 
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Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét1
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Play of Hiding and Uncovering, Roy Nachum: Self Portrait 

 

Abstract: The author interprets the painting Self Portrait created by Roy Nachum in the 

conceptual framework of identity of the Self, represented by means of self-portrait which does 

not concentrate on the face but on the hands. This special way of portraying oneself and the 

fact that the painting needs tactile contact from the side of audience (on the surface of the 

painting, there is a poem written in Braille letters) directs the author of the paper to think 

about the significance of the touch, symbolic meanings of the hands and the relation between 

sight and touch in the area of visual arts. Roy Nachum’s painting is based on the contrast of 

lightness and darkness; that is the reason that the problem of light as a condition of 

perception and knowledge; and symbolic meanings of lightness and darkness are also taken 

into account in the course of interpretation.  
 

Keywords: Roy Nachum, Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas, Maurice Merleau-Ponty, 

portrait, sight, touch, lightness, darkness, hiding, uncovering, play 
 

Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Philosophy, e-mail: 

zdenka.kalnicka@osu.cz 

 

Úvod 

Při tvorbě tohoto obrazu se Roy Nachum inspiroval způsobem, jakým 

nevidící poznávají svět kolem sebe – použitím hmatu.2 Jeho autoportrét je 

vytvořen z rukou, které na jedné straně vyvolávají dojem, že chrání něco, co se 

nachází za nimi (snad tvář?), na straně druhé však také pocit, že se snaží 

dotknout vnímatele. Součástí malby je báseň Autoportrét, napsaná Braillovým 

písmem; nevidící si ji mohou přečíst díky dotýkání se povrchu obrazu, zatímco 

ti, kteří Braillovo písmo neznají, se stávají v jistém smyslu „slepými“.3  

                                           
1 Studie vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického 

vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace 

konceptu subjektu v současné filozofii. 
2 „Pro nevidící jsou jejich očima jejich ruce, a aby se dotkli tváře někoho jiného, je potřeba, 

aby byli ve velmi osobním kontaktu s tímto člověkem, a určitě jej poznají hlouběji, než když 

hodnotíme pouze podle tváře.“ Roy Nachum v rozhovoru OPEN YOUR EYES//Roy Nachum 

Talks To Yatzer dostupný na http://www.yatzer.com/open-your-eyes-roy-nachum-yatzer  
3 V procesu interpretace budeme využívat i podnětů z básně, která sice v dané podobě – 

napsána latinkou – nebyla součástí výstavy OPEN YOUR EYES, ale je dostupná na 

http://www.jazjaz.net/2012/03/roy-nachum-blind-art-exhibition.html 
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Obr. 1: Roy Nachum: Autoportrét, olej na plátně, 2008–2009 

 

Vlastní portrét 

 

Už dále nejsem sám sebou, vidím, ale už nevidím. 

Skrývám tajemství. Myslím, nemyslím. 
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Je to skutečné? Co je skutečné? Odkrytí?  

Právě před přistáním nebo vzletem. Ta otázka jsem já?  

Jeden! 

Kdo tam bude žít? 

Je to tam nahoře vážné?  

Jaký je v tom rozdíl? 

Přistát tam, uvidět to. Co se děje? 

Je to pravdivé, žít správně? Co je správné? 

Je to otázka pohledu. 

Co to je? 

Proč? Jsem to já? 

Už ne já.  

Kdo? 

Pokud jsi dokázal přežít noc, je to znamení, že jsi uspěl. 

Nyní vím jak. Vidíš, zkrátit si cestu. 

Myslet, cítit, že je to tam. Dotýkání.  

Ještě jsem se zcela neopustil, jste pro mě něčím jako ticho. Jsem to já nebo já? 

Něčím mezi. Je to ono nebo je to všechno sen. 

Jsou průhlední? Ne. Ano? 

Jsem stín, jsem kouzlo. 

I když tady není usměrňující ruka, která by vedla ke skutečné ruce. 

Jsem pokojný. 

Dát nebo vzít? 

Jsme teď klidní v tomto chaosu. 

Dotkni se tam, podívej se tam. 

Ano. 

Dotkl ses mne. 

Dát a brát je všechno, co máme je to tvoje ruka, je. 

Čas už nemá žádný význam. 

Pamatuji se, to silné, silnější než já. Jsem obrácený cíl, jsem výsledek.4 

                                           
4 I’m not myself anymore, I see but not anymore/Covering the secrets. Thinking, not 

thinking/Is it real? What is real? Take it off?/Right before landing or take off. The question is 

me?/One!/Who will live there?/Is it serious up there?/What is the difference?/To land there, to 

see it. What’s going on?/Is it true to live right? What’s right?/It’s a matter of 
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Obr. 2: detail obrazu s Braillovým písmem 

Na rozdíl od existující galerijní praxe obraz Roy Nachuma dotek vyžaduje; 

bez něj by nebyl tímto obrazem. Autor považuje stopy fyzického kontaktu 

s dílem za součást obrazu, který nemá přetrvat navěky (či alespoň ve stejné 

podobě co nejdéle), ale který je prostředkem kontaktu s vnímatelem, a to  

i hmatového.5 Objevuje se zde hermeneutický problém dialektiky rozumění  

                                                                                                                                    
observation/What is it?/Why? Is it me?/Not myself anymore/Who?/If you get through the night 

it’s a sign that you have passed/Now I know how. See, taking shortcuts/Thinking, feeling, that 

it’s there. Touching/Not leaving myself yet, you’re like silence to me. Is it me or me?/The in-

between. Is this it or is it all a dream/Are they transparent? No. Yes?/I’m the shadow, I’m the 

charm/Even though there isn’t a guiding hand leading to a real hand/I’m peaceful/Give or 

take?/We are now peaceful in this chaos/Touch there, look there/Yes/You touched me/To give 

and take is all we have this is your hand it is/Time doesn’t have any reason anymore/ 

I remember, this strong, stronger than me. I’m a reverse target, I’m the result. 
5 V rozhovoru pro Yatzer Roy Nachum uvádí: „ Mým záměrem bylo otestovat naši důvěru 

v to, co vidíme a umožnit různým vnímatelům, aby mohli změnit svůj vněm z díla díky tomu, 

že zapojí také svůj hmat. Naše schopnost vidět je daleko komplexnější, než si myslíme. 

Paměť a imaginace hrají hlavní roli v procese naší interpretace toho, co je zrovna před námi.“. 

Jak se píše v článku, Roy Nachum pozval skupinu dobrovolníků (všichni měli v nějaké míře 

vadu zraku), aby se aktivně zúčastnili výstavy tím, že budou hmatem číst báseň, napsanou na 

povrchu plátna Braillovým písmem, v případě série Neviditelná zrcadla se pak dotýkali 

povrchu obrazů prsty, na kterých jim zůstaly zbytky křídy, která pak nechávala na obraze 

stopy. Výsledek této interakce chápal autor jako “dokončení (poslední tah)” těchto děl. OPEN 

YOUR EYES // Roy Nachum Talks To Yatzer<< https://www.yatzer.com/visual-art-visually-

impaired-roy-nachum 
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a ne-rozumění, spojený se vztahem mezi viditelným a skrytým, světlem  

a temnotou, zrakem a hmatem, tělem a duší. Všechny tyto motivy jsou zauzleny 

v problému Já (subjektu), který chce o sobě svým autoportrétem podat zprávu. 

Je to však možné, když autor zcela jistě neví, kdo je on sám (Už dále nejsem 

sám sebou) a zda rozumí jiným lidem (Jsou průhlední? Ne. Ano?). Neví, co je 

reálné a co je sen, co je správné, zda dává či bere. Není si jist, zda myslí či 

nemyslí, vidí či nevidí. Klade si základní filozofické otázky: co je to, co se děje, 

proč, kdo a jaký je rozdíl. Otázky se vztahují zejména k problému identity Já, 

které má být zobrazeno, i když i tato otázka je zpochybněna (Ta otázka jsem já? 

Jsem to já nebo já? Něčím mezi.). I když se zdá, že autor si není jist téměř ničím, 

přece jen v básni najdeme vodítka, která naznačují, jak chápe svou identitu. 

Najdeme zde vyjádření, že člověk dospěje k poznání, až když projde testem 

temnoty (Pokud jsi dokázal přežít noc, je to znamení, že jsi uspěl. Nyní vím jak.), 

protože „uvidí“ prostřednictvím myšlení, cítění a především dotýkání se (Vidíš, 

zkrátit si cestu. Myslet, cítit, že je to tam. Dotýkání). Pochopí, že dávat a brát je 

to jediné, co máme (Dát a brát je všechno, co máme je to tvoje ruka, je.). Báseň 

končí tím, že Já není zdrojem, ale výsledkem procesu, protože se jej někdo dotkl 

(Dotkl ses mne.). 

Mezi hmatem a zrakem  

Na obraze si patrně nejdříve všimneme toho, že na rozdíl od tradičních 

autoportrétů jsou zde zobrazeny pouze ruce. Roy Nachum tak nastoluje otázku, 

co je vlastně identifikačním znakem identity Já – je to skutečně tvář? 6 Tvář je 

jistě unikátní, ale stejně unikátní a jedinečné jsou rýhy na konečcích našich 

                                           
6 „Tvář“ druhého se stala základním tématem filozofie Emmanuela Lévinase, který oslovení 

tváří druhého považuje za poslední událost bytí, základní, neredukovatelná situace lidství, 

původnější než zkušenost světa. Podle Lévinase se s Druhým setkáváme jako s tím, koho 

nelze zahrnout do žádné myslitelné jednoty. Nemůžeme jej nahlížet (není obraz ale výraz)  

a jsme odkázáni na to, co nám on sám sdělí. Vůči každému celku je vnější - jeho exteriorita či 

transcendence probleskuje právě v jeho tváři. „Epifanie tváře“ znamená pro Lévinase 

bezprostřední přítomnost druhého jako druhého. Nahota tváře je konkrétním symbolem této 

bezprostřední přítomnosti druhého. Nahotou své tváře vstupuje druhý do naší osobní 

existence, prolamuje její individualistické hradby, rozevírá nás k tomu, kdo nás přesahuje. Viz 

LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. V tomto smyslu je Lévinasova „tvář“ blízká 

rukám Roye Nachuma – také jsou nahé a také prolamují svým dotekem individualistickou 

hradbu směrem ke druhému.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Transcendence
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prstů. Do povrchu tváře se sice zapisuje osud člověka, a tedy je v jistém stupni 

schopna zprostředkovat nitro jedince, ale ne vždy je tomu tak. Tváří dokážeme 

předstírat, to znamená své nitro (hloubku) skrývat. Povrch a hloubka si často 

neodpovídají. Navíc autoportrét je vždy založen na zprostředkovaném obrazu  

o sobě samém, a to nejen v přeneseném slova smyslu (výchovou, reakcemi 

okolí), ale doslovně: člověk nemůže vidět svou tvář, pokud tak neučiní 

prostřednictvím nějakého zprostředkovatele, a to buď přírodního, jako je klidná 

vodní hladina, nebo prostředků umělých, jako je lesknoucí se kov či zrcadlo.  

Pokud chápeme tvář jako něco, na co se díváme, vždy zde bude existovat 

nesymetrický vztah mezi tím, kdo vidí a tím, kdo je viděn: ten, kdo se dívá, má 

v jistém smyslu mocenskou převahu nad tím, kdo je viděn. Právě pohledem 

dochází, jak se domníval Jean-Paul Sartre, k objektivizaci subjektu. 7 Naopak 

Emmanuel Lévinas zdůrazňuje primát „druhého“; tvář druhého chápe jako to, co 

nás oslovuje svou zásadní neredukovatelností a tím nás volá k odpovědi  

a odpovědnosti.8 I v tomto případě však můžeme volání tváře druhého ignorovat 

a nereagovat na jeho oslovení. Roy Nachum jde dále než Lévinas, protože 

zdůrazňuje mlčení (you’re like silence to me) a dotek. V případě hmatu totiž ne-

reciprocita není možná – když se něčeho či někoho dotýkáme, zároveň dotek 

pociťujeme, resp. jsme dotýkáni. Hmat ruší jasné hranice mezi subjektem  

a objektem, pasivitou a aktivitou.9 Abychom pochopili, proč Roy Nachum zvolil 

právě tento způsob zobrazení sebe sama, zamysleme se nejprve v širších 

souvislostech nad významem doteku a zvláště fenoménem ruky.  

V době, kdy omezujeme fyzický kontakt se světem a s ostatními členy 

lidského společenství (především s těmi, kteří nepatří do okruhu našich 

                                           
7 O objektivizační tendenci pohledu a jeho moci píše i John Berger: Ways of Seeing nebo 

z genderového hlediska Carolyn Korsmeyer: Gender and Aesthetics. 
8 Lévinas v knize rozhovorů Být pro druhého říká: „Tvář rozhodně není to, co jsme viděli“  

(s. 42). „Tvář druhého znamená volání po mně, zavolání (s. 17). „Poslouchat, to je imperativ 

v tváři druhého“ (s. 43). In: LÉVINAS, E. Být pro druhého, 1997. 
9 O specifičnosti hmatu, zejména ve spojení s uměním, viz např. DRISCOLL, R. “Aesthetic 

Touch”, Art and the Senses, eds. F. Bacci - M. David, New York: Oxford University Press, 

2011, s. 107–114; ŠVANKMAJER, J. Hmat a imaginace /Úvod do taktilního umění/. Taktilní 

experimentace 1974–1983 (1994). Praha: Kozoroh, 1994; DIACONU, M. “Reflections on an 

Aesthetics of Touch, Smell and Taste”, Contemporary Aesthetics, vol. 4 (2006), 

http://www.contempaesthetics.org 
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nejbližších), prioritu v našem kontaktu se světem má zrak a „text ustupuje 

obrazu, viděné ustupuje vizualizaci,“10 zdá se být důraz na bezprostřední 

hmatový kontakt se světem (lidmi) přinejmenším naivní či anachronický. Je 

přece zřejmé, že fyzický dotek je časově a prostorově omezený na „teď a tady“; 

možná proto Roy Nachum v básni píše, že čas už nemá žádný význam. Podle 

(nejen) Descartovy filozofie hmat není zdrojem objektivních poznatků.  

Pokud chceme najít myslitele, kteří ještě nezapomněli na význam hmatu, 

musíme se vrátit až k Aristotelovi. Ten naopak spojoval hmat s poznáním  

a považoval jej za jeho výchozí bod; hmat nám totiž fyzicky „dává“ nás 

samotných a tím nás konstituuje jako potenciální poznávající subjekty. Podle 

jeho názoru bychom bez hmatu neměli žádné vědomí a nic bychom nebyli 

schopni poznat – pokud by nás totiž hmat klamal, trpěli bychom 

neodstranitelným pocitem zrady ještě před tím, než bychom se vůbec rozhodli 

něco zkoumat. Podle Aristotela člověk, jehož tělo je měkčí a kůže jemnější bude 

schopen vnímat subtilnější nuance taktilních vlastností a snadněji tak dosáhne  

i teoretické roviny poznání.11  

V současnosti – jako reakce na prioritu vidění a ve snaze překonat subjekt-

objektovou matrici našeho myšlení – se stále častěji objevují práce, které 

zhodnocují význam ruky pro vývoj lidského rodu a akcentují její vztah 

k poznání.12 Také ruce na obraze Roy Nachuma bychom mohli chápat jako 

nástroj poznání, a to vzájemného: poznání autorova Já vnímateli a imaginárním 

poznáním vnímatelů autorem.13 Zdá se totiž, že ruce na tomto obraze jsou nejen 

nástrojem ke skrytí tváře, ale zároveň snahou o fyzický kontakt s vnímajícími. 

Pokud by totiž autor chtěl svou tvář jenom chránit či skrývat, jeho ruce by k ní 

byly obráceny dlaněmi; ony jsou však obráceny dlaněmi ke 

                                           
10 HUBÍK, S. Média a rychlost. Dromoskopická dromologie dromosférické dromokracie,  

s. 108. S. Hubík uvádí pro podporu svého tvrzení autory jako je Régis Debray, který hovoří  

o přechodu z grafosféry do videosféry, či Paul Virilio, který analyzuje přechod od dialektické 

logiky k paradoxální logice zobrazování. Paul Virilio připisuje ústup textu před obrazem 

novému zacházení s časem, a to díky rychlosti (tamtéž). 
11 ARISTOTELÉS. De anima, II, 9, 421a25. Více viz DAVENPORT, 2004.  
12 Např. McGINN, C. Prehension. The Hand and the Emergence of Humanity.; TALLIS, R. 

The Hand: A Philosophical Inquiry into Human Being.  
13 Pokud je první možnost alespoň zčásti reálná díky přečtení básně napsané Braillovým 

písmem na povrchu obrazu, druhá existuje pouze v rovině imaginace.  
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vnímatelům/vnímatelkám. Možná proto o sobě autor v básni píše, že je 

odvráceným cílem. Je snad možné uvažovat i o aluzi na hebrejskou tradici tzv. 

vkládání rukou jako zvláštního druhu doteku, který má duchovní význam 

související s přenosem požehnání či jiné duchovní skutečnosti, případně o aluzi 

na schopnost léčit rukama.14 Právě ambiguita zobrazeného pohybu rukou je 

impulsem k hledání interpretačního klíče k tomuto obrazu. Zdrojem vnitřního 

napětí obrazu však není pouze tato ambiguita; podílí se na něm i ostrý kontrast 

tmy a světla, k němuž se vrátíme později. Dynamický pohyb některých rukou 

navozuje dokonce dramatičtější verzi jeho interpretace jako gesta autorova 

odmítnutí vystavit svou tvář pohledu jiných či svému vlastnímu (jde  

o autoportrét). Toto odmítnutí pak znamená nejen to, že se chce před zraky 

jiných skrýt, ale přímo nás vyzývá „nedívejte se!“ a hradbami vystavěnými 

z rukou - paradoxně přístupných prostřednictvím zraku - nás „nutí“, abychom 

jeho půdu opustili a nechali se vést pouze hmatem. 15  

Zatímco čtyři lidské smysly: zrak, sluch, čich a chuť jsou lokalizovány ve 

specifických orgánech (oči, uši, nos a ústa), hmat není tak jednoduché umístit na 

nějaké místo těla. Nina Jablonski píše, že orgánem hmatu je u člověka vlastně 

celý povrch jeho těla, tj. kůže, a nejcitlivější hmatovou oblastí jsou rty, prsty  

a externí genitálie. Finský architekt a teoretik Juhani Pallasmaa dokonce tvrdí, 

že „všechny smysly včetně zraku jsou prodloužením smyslu hmatu. Smysly jsou 

specializací kožní tkáně a všechny smyslové zážitky jsou způsoby dotýkání se  

a tím spojené s hmatovostí.“16 Hmatová oblast s největším významem pro vývoj 

člověka a s největší rozlišovací schopností je lokalizovaná hlavně na konečcích 

našich prstů: Nina Jablonski je nazývá „digitálními polštářky“, neboť obsahují 

                                           
14 Lat. impositio manuum. Starobylý obřadný úkon vztažení rukou na osoby a věci, jako 

prostředek pro přenášení milosti či moci. Ježíš jej používal k uzdravování (Mk 6,5)  

a k požehnání (Mk 10,16), apoštolové pak k předání církevního úřadu (Sk 6,1–6) a k udílení 

Ducha svatého (Sk 8,15). V liturgii se setkáváme s vkládáním rukou jako s podstatným 

prvkem udílení svátostí biřmování a svěcení kněžstva. http://www.iencyklopedie.cz/vkladani-

rukou/ O vkládání rukou viz blíže např. ŠOBR, D. Vkládání rukou., dostupné  

z http://www.milost.sk/logos/clanok/vkladani-rukou. O podobném jevu, resp. schopnosti léčit 

rukama přisuzované francouzským a anglickým králům ve středověku viz BLOCH, M. 

Králové divotvůrci. 
15 Za upozornění na tuto možnost interpretace děkuji kolegovi Martinu Škabrahovi. 
16 PALLASMAA 2012, s. 102. 

http://www.milost.sk/logos/clanok/vkladani-rukou
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smyslová nervová zakončení a receptory, propojené se zvláštními tělísky 

v našem mozku, které jsou schopny zaznamenávat lehký dotek, stálý tlak, 

hluboký stisk a vibrace, teplotu a bolest.17 Ruce na autoportrétu Roye Nachuma 

se k nám obracejí právě svými „digitálními polštářky“ jako nejcitlivějšími místy 

lidského těla. Ale tím, že jsou zmnoženy, poukazují na symbolický význam. 

Pokud bychom se vydali nazpět časem až k paleolitu, zobrazení lidských rukou 

najdeme v nástěnných malbách v jeskyních ve Španělsku, Francii, Jižní Americe 

a Austrálii.18 Nejznámější z nich je Jeskyně rukou (Cave of Hands) v Argentině. 

Podle odborníků není zcela znám symbolický význam těchto maleb; někteří je 

spojují s rituálními obřady iniciace. Jelikož lidská ruka je častým symbolem 

moci, snad se jimi vyjadřovala nově nabytá moc, získaná vstupem do světa 

dospělých či za jejich vznik vděčila snaha zanechat po sobě viditelnou stopu.19 

 

 

Obr. 3: Jeskyně rukou v Argentině  

Ale opusťme nejistou půdu symbolických významů odkazů dávných dob  

a vraťme se k doteku jako způsobu poznání druhého člověka a sebe sama,  

a k jeho úloze v procesu vytváření a recepce výtvarného díla. Jak upozorňuje 

Georges Didi-Huberman, všechny obrazy jsou výsledkem práce lidské ruky, ať 

                                           
17 Viz JABLONSKI 2006, s. 98.  
18 Více o malbách rukou viz NASH, G. A history of handy work. Minerva, The International 

Review of Ancient Art and Archaeology. London, November/December 2012, s. 26–28.  
19 Hand paintings, dostupné z http://www.bradshawfoundation.com/hands/index.php  
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už za pomoci nástroje či nikoli.20 Juhani Pallasmaa na příkladu kreslení dokládá, 

že prostřednictvím pohybu ruky nejde pouze o materializaci ideálního 

mentálního obrazu na plochu papíru, ale „Oko a ruka neustále spolupracují. Oko 

přenáší ruku do velkých dálek a ruka informuje oko v intimní sféře. Dotek je 

podvědomím zraku a tento skrytý hmatový zážitek určuje smyslové vlastnosti 

vnímaného objektu.“21 Podle tohoto autora je jakákoli kultivace a rozvoj 

lidských schopností, dovedností, a v konečném důsledku i znalostí, založena 

na neustálém a opakovaném fyzickém kontaktu s realitou, kdy se znalosti 

„nahrávají do svalové paměti“ a moudrost se „vtěluje“.22 Proces poznání identity 

vlastního Já, ale i proces jeho zobrazení se tak děje v hermeneutickém kruhu, a to 

(nikoli pouze) vidění a dotýkání se. Toto propojení zachycuje Maurice Merleau-

Ponty výrazem chiasma, který znamená zvratnost, přeznačení, přesah těla  

a „ducha“, vidoucího a viditelného, dotýkajícího a dotýkaného, já a druhého, já  

a světa.23 Podle tohoto autora, jak se dovídáme z Fenomenologie vnímání, není nic 

těžšího než vědět, co vlastně vidíme.24 Zamysleme se proto nad tím, co nám 

umožňuje vidět: nad světlem.  

Mezi světlem a temnotou 

Světlo považovalo za podmínku poznání, resp. vidění mnoho filozofů  

a filozofek.25 Anne Conway jej ztotožňuje s duchem. Svět je poznatelný právě 

                                           
20 Převzato z FIŠEROVÁ, M. Obraz a moc, s. 73. Více o koncepci G. Didi-Hubermana tamtéž.  
21 PALLASMAA 2012, s. 103–104. 
22 Dtto, s. 92. Jak upozorňuje autor, díky descartovské dualitě těla a mysli, která doposud 

ovlivňuje naši kulturu, jsme na tento existenciální základ naší tělesnosti pozapomněli a ve 

výchově a vzdělání dáváme přednost odevzdávání abstraktních poznatků, kterými oslovujeme 

hlavně mysl; tato naše praxe bude podle Pallasmaa mít (resp. už má) negativní důsledky pro 

další vývoj lidské kultury. Tématu vztahu manuálního a mentálního s podobným záměrem 

zpochybnit dualizmus descartovské tradice myšlení se zabývají autoři a autorky publikace 

RADMAN, Z. (ed.). The Hand, an Organ of the Mind. What the Manual Tells the Mental. 
23 Více v MERLEAU-PONTY, M. Viditelné a neviditelné.  
24 Citováno podle VOJVODÍK, J. Kosmos Anthropos aneb návrat (zapomenutého) těla. Slovo 

a smysl., s. 191–206. V tradici úvah Merleau-Pontyho o vidění pokračuje ve své knize 

AJVAZ, M. Světelný prales. Úvahy o vidění. 
25 Základy k metafyzice světla, kterou vypracoval novoplatonismus, položil v návaznosti na 

Parmenida již Platón. Křesťanskou podobu jí propůjčil především Augustin svou iluminační 

naukou, dále hlavně Pseudo-Dionysios Areopagita („veškerá jsoucna vděčí za svou existenci 

výlevům Božího světla“) a Jan Scotus Eriugena („všechny věci jsou lucerničkami zářícími 

https://mitpress.mit.edu/authors/zdravko-radman
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díky světlu; hmota, která by nebyla schopna odrážet světlo, by podle jejího 

názoru nebyla poznatelná.26 Obraz Roye Nachuma je v zásadě monochronní, 

vystavěný na kombinaci světla a tmy (podle Conway ducha a hmoty). Světlé 

ruce s prsty směřujícími vzhůru (asociace s lehkostí) tvoří ovál či mandalu  

a jsou umístěny v centru obrazu; síla světla slábne směrem k jeho okrajům, kde 

ruce, z nichž některé ve spodní části obrazu směřují dolů (asociace s tíží), 

zanikají v temnotě.  

Arthur Schopenhauer považuje světlo za „symbol všeho dobrého  

a spásného“ a píše: „Na věcech je nejpotěšitelnější světlo. Ve všech 

náboženstvích se označuje jako věčná spása a temno jako zatracení.“27 Je tomu 

tak podle něj proto, že „světlo je korelátem a podmínkou nejdokonalejšího 

nazíravého způsobu poznání, jediného, který vůbec není bezprostředně afikován 

vůlí.“28 Régis Debray však upozorňuje na to, že „to, co nám umožňuje vidět 

                                                                                                                                    
proto, aby ukázaly Boha“). Přes renesanční světelnou metafyziku (Mikuláše Kusánský, 

Campanella, Patrizzi) se novoplatónské podněty přenášejí ke Komenskému. Také 

pojmenování osvícenství je odvozeno od světla, nyní již ne božského, ale světla autonomního 

rozumu. Převzato z TRETERA, I. Dialog na cestě 2. Dostupné z: 

http://www.dialognaceste.cz/tvorba-clenu-a-hostu/1421-tretera-tvorba-2.html. 
26 Anne Conway polemizovala s Descartovou koncepcí dvou substancí a zastávala názor, že 

existuje pouze jedna stvořená substance, která se skládá z kombinací prvků či monád, které 

jsou buď duchovní, nebo hmotné. Oba – hmota a duch – jsou tvořeny z částic, které jsou 

rozprostraněné. Částice, které vytvářejí duchovní monády, jsou lehčí a světlejší, éterické 

povahy; částice, které vytvářejí monády materiální, jsou těžší a tmavší. Viz CONWAY, A. 

Principles of the most Ancient and Modern Philosophy, dostupné na 

http://digital.library.upenn.edu/women/conway/principles/principles.html 

Jak píše Martin Hemelík, „z toho vyplývá, že mezi tělem a duši, látkou a duchem není 

substanciální rozdíl. Jejich rozlišeni je dáno různým stupněm přítomnosti ducha či světla. 

„Bytí-duchem“ je světlejší, „bytí-tělem“ je tmavší. HEMELÍK, M. „A threefold Classis or 

Rank of Beings“ aneb několik poznámek k jednomu z raně novověkých pokusů  

o vypracování monistického filosofického postoje. (Lady Anne Conwayová [1631–1679]  

a její spirituálně monistická filosofie.). E – l o g o s Electronic journal for philosophy/2006, 

 s. 41. Více o filozofii Annne Conway tamtéž.  
27 SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I., s. 166. Je proto pochopitelné, že 

spojení světla s duchem a dobrem (Bohem) a tmy s hmotou a zlem (případně peklem  

a ďáblem) věnovali svou pozornost mnozí středověcí filozofové a teologové (např. 

Bonaventura, sv. Bernard z Claivaux). 
28 Schopenhauer píše: „Radost ze světla je tedy vskutku jen radost z objektivní možnosti 

nejčistšího a nejdokonalejšího názorného poznávání.“ Schopenhauer, s. 166. Podle názoru 
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svět, je zároveň naší ideologií, tím, co naše vidění oslepuje.“29 Kdo je tedy 

vidoucí, ten, kdo vidí, nebo člověk slepý?30 Protiklad světla a temnoty je tak 

výrazným znakem obrazu Roye Nachuma, že bychom jej mohli interpretovat  

i jako odkaz k výše uvedeným symbolických asociacím tmy/chaosu/zatracení  

a světla/řádu/spásy. Jakoby se ruce na obraze snažily vystoupit z temnoty chaosu 

ke světlu, jehož jsou zároveň nositelem, tvoříce jakousi vypouklinu: poznání zde 

vzniká pohyby a doteky rukou. Dá se říci, že umělec nezobrazuje poznání-řád, 

ale proces jeho vznikání z chaosu neohraničené temnoty.  

Toto pojetí je blízké myšlení Martina Heideggera a jeho rozlišení bytí  

a jsoucna jako základní ontologické diference: bytí jako nevyčerpatelné, 

nevymezené a skryté pozadí umožňuje vyjevit se vymezené a viditelné podobě 

jsoucna. Heideggerův popis světliny jako otevřeného místa, skrze nějž se 

vyjevuje pravda, nám pomůže osvětlit i hru skrývání a odkrývání Roye 

Nachuma. Heidegger píše: „Světlina, v níž jsoucí vstupuje, zároveň v sobě 

skrývá. Skrytí uprostřed jsoucího působí však dvojím způsobem… Skrytí jako 

odpírání není jedině a pouze hranicí poznání, nýbrž okrajem světliny 

osvětlovaného. Skrytí, ovšem jiného druhu, je však zároveň i uvnitř osvětleného. 

Jsoucí vysunuje jedno před druhé, jedno zastiňuje druhé, ono zatemňuje toto, 

nemnohé zavalí mnohé, jednotlivé potlačuje veškeré.“31 Světlina se podle 

Heideggera děje jako toto dvojí skrývání. Zdá se, že světlina na obraze Roye 

Nachuma v podobě množství překrývajících a vzájemně se dotýkajících rukou, 

které zároveň odkrývají a zakrývají, představuje ono heideggerovské dění 

neskrytosti pravdy.  

 

 

                                                                                                                                    
Schopenhauera je hmat více než sluch „podřízen tomuto bezprostřednímu vlivu na vůli: avšak 

ještě existuje hmatání bez pocitu bolesti či blaha.“ (tamtéž). 
29 FIŠEROVÁ, M. Obraz a moc, s. 78.  
30 Řecká mytologie oslavuje moudrost slepého věštce Teiresiáse (objevuje se v příběhu 

Oidipa, který si jej dá zavolat, aby odhalil, proč Théby sužuje mor; předpoví také smrt 

Narcise). Tento muž byl věštcem (moudrým) nejen proto, že nebyl zaslepen viděným, ale také 

proto, že pobýval v mužském i ženském těle a znal tedy z vlastní zkušenosti oba světy 

(OVIDIUS. Proměny, s. 69). 
31 HEIDEGGGER, M. Zrození uměleckého díla, s. 81. 
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Závěr 

Roy Nachum rozehrál heideggerovskou hru dvojího skrývání a odkrývání: 

světlina světlí a tedy odkrývá, ale na svých okrajích poznání odpírá (ruce se 

ztrácejí v temnotě) a také uvnitř osvětleného se děje skrývání: ruce cosi 

zakrývají (představují jakousi hradbu), vytvářejíce tak skrytost, za kterou tušíme 

jinou skutečnost, snad - podle asociace s tradičním autoportrétem – tvář. Tvář 

jako viditelný povrch těla Já a tradiční „nástroj“ autoportrétu je zde skryta, 

zatímco dotek je zviditelněn. Roy Nachum svým obrazem (a básní) zpochybnil 

vidění jako zdroj identity Já a vyvolal zamyšlení nad klasickou podobou 

autoportrétu prostřednictvím tváře. Podle Georga Didi-Hubermana se naše 

vědění, petrifikované v již hotových kategoriích, v okamžiku, kdy se vynoří 

obraz, roztříští; řeč se zpochybňuje, stává se nejistou, zastavuje se. Je tomu tak 

proto, že „hledět tu znamená uvědomit si, že obraz je nepřístupný a vnucující 

svou dálku, jakkoliv blízko by byl.“32 Autor píše: „Být před obrazem znamená 

současně zpochybňovat vědění a činit z vědění podnět k zamyšlení.“33 Obraz 

Roye Nachuma Autoportrét zpochybnil samozřejmost kategorií našeho myšlení 

a tím nás přivedl k zamyšlení nad identitou Já, povahou autoportrétu, nad tváří  

a rukama, světlem a tmou, nad vztahem mezi zrakem a hmatem, viděním  

a dotýkáním se.  

 

Summary 

The author of the paper interprets the painting Self Portrait created by Roy Nachum in 

the conceptual framework of identity of the Self and its representation by means of visual art 

and poem (written on the surface of the painting in Braille letters). Because an analyzed 

artwork presents a lot of hands as a representation of the Self instead of a face, the author 

analyses the character and significance of the touch, symbolic meanings of the hands and the 

relation between sight and touch in the area of visual art. She returns to Aristotle and his 

understanding of the touch, and points to the fact that recently, with the aim of transgressing 

subject-object duality and preference of vision in modern European philosophy and culture, 

many books stressing the importance of touch in the process of human development and 

gaining knowledge have appeared. The author underlines ideas of Juhani Pallasmaa about the 

cooperation of sight and touch in the process of (not only) the creation of the work of art, and 

Maurice Merleau-Ponty about the chiasma of the Self and the world, a body and a spirit. As 

                                           
32 HEIDEGGGER, M. Zrození uměleckého díla, s. 15. 
33 Dtto. 
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the main structuring principle of the painting there is an opposition of light and darkness, in 

the second part of the paper the author concentrates on the problem of light and its connection 

to perception and knowledge. She deals with the conception of Anne Conway and Arthur 

Schopenhauer who understand light as a condition of perception and knowledge, and points 

out some of the symbolic meanings of lightness and darkness (chaos and cosmos, evil and 

goodness). As an appropriate interpretative clue, the author involves Martin Heidegger’s 

notion of unconcealment (Aletheia) conceptualized by its author as the play of uncovering and 

hiding. At the end, the author claims that Roy Nachum asks the question about an identity of 

the Self and about its representation, challenges an understanding of the sight as a main means 

of knowledge, and stresses an importance of touch (not only) in visual art. His painting calls 

us to think over our categories of identity, self-portrait, face, and hands, and to re-think the 

relations between sight and touch, seeing and touching.  
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Fundamentálne ponímanie zemského živlu sa spája s problémom jeho 

definovania. Čo presne je zem ako živel? Jedná sa o druh nerovnováhy 

v porovnaní s ostatnými živlami, keďže z bazálneho princípu zem v sebe 

obsahuje vzduch, oheň, vodu, a to v prípade, že budeme za živel zeme ponímať 

Zem ako planétu, ako celok. Na ilustráciu si pomôžme dvoma obrazmi vizionára 

Wiliama Blakea. Prvý obraz (Ancient of Days) ukazuje boha (Urizena) ako 

pomocou kružidla konštruuje svet. Samotnú planétu nevidíme, iba sa 

domnievame, že jej guľatý obrys vytvorí Urizen krúživým dynamickým 

pohybom. Pod jeho kružidlom vidíme ničotu, tmu, prázdno. Bachelard1 rozvíja 

myšlienku fenomenológie guľatého, pričom cituje Van Gogha: „Život je 

pravdepodobne guľatý“, a citát porovnáva s Jaspersovým „Jedes Dasein scheint 

in sich rund“ (Každé bytie sa javí v sebe ako guľaté). Blake gnostickým, 

neobvyklým a bravúrnym spôsobom ukazuje na napnutom ľudskom tele 

                                           
1 BACHELARD, G. Poetika prostoru, s. 229. 
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„situáciu“ - tvorbu sveta. Urizen nastavuje kružidlo k povrchu zeme. Architekt 

Urizen nie je Bohom, ale jedná sa o špecifický charakter, ktorý vytvoril William 

Blake v rámci komplexu svojich vlastných mytológií. Urizen je stelesnením 

vedeckej paradigmy, logiky, rozumu a uvažovania, odmieta spontánnosť, cit 

a vášeň.2 Z pohľadu zemského živlu, Urizen na obraze vymeriava veľkosť sveta. 

Vízia Williama Blakea je skeptická: ako predstaviteľ vlny romantizmu sa stavia 

do kritickej pozície voči osvietenským dogmám. 

Na druhom obraze (Newtonov portrét) je zemský živel pretavený do 

prírodných štruktúr na dne oceánu. Newton je zobrazený tak, že sa k prírode 

obracia chrbtom, ignoruje „matku zem“, je ponorený do vlastných výpočtov 

a mechanizmov. Blake zobrazil Newtona ako toho, kto sa správa voči dejom 

prírody ako ignorant, ako človeka (vedca), schopného v laboratórnych 

podmienkach a cez ideálne fungujúce vzorce vypočítať „všetko“.  

Spomenuté obrazy Williama Blakea sú dvoma príkladmi ponímania zeme:  

1) zem ako celok, ako planéta, ako záhada vzniku života. Zároveň tu spadá 

i ekologická otázka a budúcnosť Zeme.  

2) zem ako príroda, ako hmota, hlina, zdroj potravy, a teda života. Patria 

sem špecifiká haptickej a čuchovej skúsenosti s týmto živlom.  

Takéto delenie vyplynulo z nášho skúmania výskytu zemského živlu 

v súčasnom dizajne (Design Arte). V nasledujúcej časti predstavíme rôzne 

koncepty diel (objektov dizajnu), v ktorých je použitá zem. V súvislosti 

s Blakeom, môžeme objasniť Bachelardov pojem fenomenotechniky. Ten 

podobne ako Blake sa stal kritikom vedy, resp. neomylnosti jej metód. Vydra3 

tvrdí, že Bachelard pod pojem fenomenotechniky zahrnul vedecké fenomény, 

ktoré nie sú objavované, ale vytvárané, konštruované. Bachelard hovorí, že 

vedec „nepracuje s voskom, ktorý čerstvo priniesli z úľa“. (tamtiež) Mohli by 

sme tvrdiť, že „vedecké fenomény už sú v prírode, len sú neviditeľné pre bežný 

pohľad a ak použijeme nejaký príslušný inštrument, zrazu ich uvidíme“4, 

dostaneme sa s nimi do stretu. V Bachelardovom ponímaní, ako tvrdí Vydra 

(tamtiež), sa však jedná o úplne nové vedecké predmety. Vydra5 poukazuje na 

                                           
2 DAMROSCH, L. Eternity's Sunrise: The Imaginative World of William Blake, s. 155. 
3 VYDRA, A. Gaston Bachelard a filozofia pohľadu, s. 62. 
4 Dtto. 
5 Dtto, s. 106–107. 
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rozdiel medzi Heideggerovým pojmom Zeug (prostriedok), teda nástroj, 

inštrument, ktorý je v Bytí a čase definovaní ako fyzický predmet, 

charakterizovaný svojim bytím, svojou „prostriedkovosťou“6 - bytie takéhoto 

prostriedku je definované svojim účelom, funkciou a Bachelardom, pre ktorého 

neexistuje niečo ako prostriedok, predmet neexistuje ako vec osebe. Vydra cituje 

Barbarasa, tvrdí, že vec stojí proti pohľadu, a tým je charakterizovaná. Objekty 

Design Art budeme teda skúmať skôr z pohľadu Bachelarda, a nie z pohľadu 

Heideggera, nebudeme skúmať to, či daný objekt dizajnu spĺňa najlepšie svoj 

účel (stolička ako prostriedok na sedenie), ale to, ako je možné z tohto predmetu 

vnímať živel a interpretovať ho, pričom poukážeme na to, že samotní autori 

týchto predmetov vkladali svoju skúsenosť so zemou do tvaru či materiálu 

riešeného konceptu.  

Pozorovanie zemského živlu rekonštruuje prírodu, mohli by sme tvrdiť, že 

rekonštruuje skutočnú prírodu, možno dokonca planétu Zem. Pozorovanie cez 

„vedecké sklíčko“ prináša úplne odlišný pohľad, zdeformovaný, inak 

usporiadaný. Designartisti odmietajú vnímať prírodu cez monitor, nie sú 

sústredení na výpočet. Prieskum pre svoje koncepty robia priamo v teréne, trávia 

čas v prostredí, ktorého problém sa rozhodli riešiť, skúmajú ho, nechávajú sa 

ním ovplyvniť a pohltiť. Týmto prostredím je príroda, návrat k elementom ako 

umeleckej inšpirácii7. Nemôžeme poprieť, že prírodné štruktúry a princípy 

inšpirovali dizajnérov aj v čase 90. rokov, no ich inšpirácia sa neniesla 

v Bachelardovskom duchu, skôr v duchu Newtona, ako ho zobrazil Blake, 

mikroskopicky, pomocou Zeug. Ale návrat k živlom, elementom – teda 

k elementárnym, základným dejom, procesom, formám, vzťahom a princípom – 

sa stáva súčasťou až v dizajne nového milénia. Terragni8 hovorí o generácii 

„ktorá bola odchovaná na počítačových technológiách v takmer všetkých 

aspektoch života, ale inšpiráciu pre svoju tvorbu hľadala v prírode.“ Po uplynutí 

pomaly 30 rokov sledujeme, ako sa komplex mení na simplex. Komplexný ako 

pojem pre celkový, úplný, súhrnný. Komplexný ako črta dizajnu 90. rokov - 

povzbudzoval k zodpovednosti, ekologickej a sociálnej otázke, odmietal 

                                           
6 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 89. 
7 WILKOSZEWSKA, K. Elements return In: Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, 

Fire, Air. 
8 TERRAGNI, E. In: DIXON, T. & fork, s. 5. 
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konzum a zdôrazňoval životnosť produktu (dizajnér má navrhnúť predmet tak, 

aby bolo možné ho úspešne a šetrne recyklovať). Priemyselný a produktový 

dizajn sa riadil mottom zahrnúť čo najviac funkcií v jednom produkte (komplexne) 

pre čo najväčší počet príjemcov (vyhovieť piatemu až deväťdesiatemu piatemu  

percentilu obyvateľstva). V súčasnom dizajne tieto dogmy akoby neplatili. Dizajn 

sa zmenil na simplex – prostý, jednoduchý. Simplex nevylučuje ekologickú otázku, 

naopak, zdôrazňuje ju. Dizajnéri, obrazne povedané, pochopili vlastnú bezmocnosť 

a bezvýznamnosť svojej úlohy v „gigantomachii“ priemyslu. Ich simplex sa stáva 

odkazom, ich produkty majú symbolický, metaforický, archetypálny charakter. 

Objekty Design Art preberajú na seba zodpovednosť odovzdania odkazu, podobne 

ako to robia umelecké artefakty.  

Design Art má črty postmoderny, ale je nutné zdôrazniť, že sa od 

postmoderného dizajnu v mnohom odlišuje. Postmoderný dizajn balamutil 

zmyslové vnímanie, predstieral materiály, tvary vylučovali usporiadanie, forma 

bola náhodnou, alebo v sebe skrývala odkazy a kódy. Postmoderná forma 

málokedy podliehala funkcii a prírodu imitovala. Príkladom je potlač na fólii so 

štruktúrou dreva, ktorou sa oblepovali nábytky. Súčasný Design Art má snahu 

nám predstaviť skutočnosť aká je, dizajnéri v teréne skúmajú reálne deje 

a poukazujú na ne vo svojich objektoch. 

Živel zeme v dizajne začína obyčajnou tvárnou hlinou a končí 

zodpovednosťou dizajnéra za ekologickú hrôzu odohrávajúcu sa na celej 

planéte. Do produktov Design Art prenikli skutočné prírodné materiály 

a štruktúry. Nejedná sa o falzum prírody, aké produkoval dizajn 90. rokov, ktorý 

chcel byť ekologický a hlásal zelenú vlnu, výrobky v zelenej farbe, vyrobené 

z ekoplastov9. Design Art používa materiál priamo z prírody (poháre Organic 

Cups zo spracovaných ovocných šupiek od Daniela Gaciu), využíva tradičné 

techniky (taniere Rammed Earthenware od štúdia Bril), má snahu priniesť 

koncept pomoci prírode zakódovaný v solitérnom objekte (svietidlá vytvorené 

z kravských mechúrov – odpadu výroby mäsových údenín od dizajnérskeho 

štúdia Formafantasma).  

Moderný dizajnér stojí pred odlišnými výzvami ako jeho predchodcovia 

a z toho vyplývajú aj odlišnosti v postupoch ich tvorby. Použime na ilustráciu 

                                           
9 KOLESÁR, Z. Nové kapitoly z dejín dizajnu, s. 191–200. 
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Bachelardovu fenomenotechniku, ktorá podľa Canguilhema vpisuje fenomény 

do vedy, zatiaľčo fenomenológia ich opisuje10. Aplikujme Bachelardovu metódu 

na Design Art tak, ako ju v súvislosti s vizuálnym umením definoval Margolin, 

ktorý tvrdí, že Bachelardove uvažovanie o vizuálnom umení nie je o 

„estetických kategóriách, analýze foriem, zmyslových impresiách“, ale jedná sa 

o „zámienku pre snenie, resp. treba dať bachelardovskému sneniu ten zmysel 

tvorivého (či nanovo tvorivého) snenia o živloch, snenia o hmote, ktoré možno 

právom nazývať materiálnou imagináciou.“11 Bachelardovská estetika je 

v súvislosti s dizajnom akceptovateľná, ak prijmeme Kvokačkovu úvahu 

o estetickom objekte: „Estetickým fenoménom, javom, objektom sa môže stať 

akákoľvek vec či jav, ku ktorým zaujmeme estetický postoj.“12 Následne vzniká 

nezámerná estetická situácia, keďže k úžitkovým objektom zaujímame 

pragmatický postoj, resp. k nim pristupujeme pragmaticky, ale estetické 

pôsobenie cez zrak a hmat napriek tomu nastáva (tamtiež), dokonca existujú 

objekty Design Art pôsobiace na sluch, chuť a čuch. 

Zem ako jediný hmatateľný, tvarovateľný živel vhodne reprezentuje séria 

interiérových prvkov Clay (2006) od Maartena Baasa. Cez zložitý povrch 

neuhladenej, no lesklej glazúry môžeme vnímať zem po dotyku umelca, 

dizajnéra, človeka. Zo štruktúry cítime naivitu, ľudskosť, spontánnosť 

a unikátnosť každého kusu v sérii, ktoré sú tvarované rukou, bež použitia 

odlievania do formy.  Pre Bachelarda je zemský živel melancholický, snenie je 

evokované pri hnetení hmoty a orgánom snenia je ruka. Rozšírme úvahu o dva 

druhy obrazotvornosti (formálnu a materiálnu kauzalitu), ktoré Bachelard13 

definuje tak, že pomocou zraku dokážeme pomenovať videné, ale jedine vďaka 

dotyku objekt naozaj spoznávame. Bachelard hmat spája so živlom zeme, 

s materiálom rukou tvarovateľným – hlinou, zeminou, hovorí o kráse pevných 

látok, ktoré spočinú v nekonečnom priestranstve pred našimi očami a my by sme 

mali premýšľať nielen o nich, ale v nich, s nimi a skrz ne, a vtedy bude našej 

                                           
10 VYDRA, A. Gaston Bachelard a filozofia pohľadu, s. 73. 
11 Dtto, s. 127. 
12 KVOKAČKA, A. Zmeny aisthésis v kontexte elektronických médií In: Filozofia – Estetika 

– Umenie II. Studia Aesthetica VI, s. 196. 
13 BACHELARD, G. Voda a sny, s. 9. 
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imaginácii umožnené, aby sa stala materiálom.14 Séria objektov Maartena Baasa 

je pretavením živlu zeme v Design Art. Baas nechal zámerne stopu ruky na 

povrchu objektu. Teda formálna obrazotvornosť, o ktorej hovoril Bachelard, je 

pre neho obraznosť tvarov, nie skúsenosti. Keď objekt pozorujeme či vidíme na 

fotografii, držíme si odstup, vnímame ho (zrakom), vieme opísať, ako z nášho 

pohľadu vyzerá, no v tejto estetickej situácii nenastáva impulz na materiálnu 

obrazotvornosť. Tú nám môže dať až priamy fyzický stret s objektom na výstave 

či pri jeho použití. Nastáva individuálna materiálna obrazotvornosť, resp. ako 

rozvíja Kalnická15 - subjekt ovplyvní materiál a materiál ovplyvní subjekt. 

Mäkká tvárna hlina, z akej bola séria objektov Clay vyrobená, je kombináciou 

vody a zeme, a práve túto kombináciou dvoch živlov považuje Bachelard16 za 

najideálnejšiu, hovorí o mäkkom prostredí, o kypriacej hmote, ktorá sa mení 

podobne ako krajina snenia. Podstatou sveta je pohyb, kontinuita, dokiaľ sa 

hýbe vesmír, ani obrazotvornosť nemôže zostať stáť.17 Munari prirovnáva 

dynamiku dejov prírody k toku myšlienok v hlave návrhára a remeselníka. 

Podľa neho v prírode pozorujeme tvary počas ich premien, a každá z nich nám 

„dáva informáciu o tom, prečo existujú isté tvary a isté dispozície.“18 A podobne 

tajomstvo remesla je podľa jeho teórie založené na nekončiacom pozorovaní, 

úvahách, ktoré „sú vedené vpred úsudkom i vtedy, keď sa na začiatku zadanie 

zdá nelogické.“19  

Vydra20 poukazuje na to, že „zem je pre Bachelarda živlom ... imaginácie 

v dvoch významoch.“ V knihe Zem a snenie pokoja (1948) predstavuje tento 

živel význam „intímneho, podzemného, vnútorného bytia“, život takejto zeme sa 

odohráva v úkryte, v podzemí. Prevezmime metaforu imaginácie ako stromu, 

ktorú Bachelard v knihe použil a aplikujme ju na súčasný dizajn: objekty Design 

Art môžu slúžiť na snenie a zároveň plniť svoju funkciu, podobne ako príroda, 

                                           
14 BACHELARD,G. Earth and Reveries of Will: An Essay On the Imagination of Matter. 
15 KALNICKÁ, Z. Touch and Art in the Context of Visual Anthropology. In: Czech and 

Slovak Journal of Humanities Anthropologia culturalis 3/2015. 
16 BACHELARD, G. Voda a sny, s. 21. 
17 MUNARI, B. Umění jako řemeslo, s. 148–150. 
18 Dtto, s. 148. 
19 Dtto, s. 150. 
20 VYDRA, A. Gaston Bachelard a filozofia pohľadu, s. 94. 
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ktorej vďačíme za možnosť fungovania na Zemi, no zároveň je pre nás 

podnetom k obrazotvornosti. Nemôžeme predsa roztriediť predmety na také, 

ktoré pragmaticky spĺňajú úžitkovo – funkčné požiadavky a na tie, ktoré slúžia 

výlučne na kontempláciu. V tejto súvislosti spomeňme Neolastické nádoby od 

holandského dizajnéra Sjoerda Jonkersa, ktorý sa symbolicky vybral cestou 

odkrývania toho, čo zem zahalila. Vo svojom koncepte využil primitívne 

experimentálne princípy pravekej archeológie. Každá z nádob je ručne robená 

liatím do pieskovej formy. Tvar sa sústredí na jednoduchosť (simplex), ktorá 

kontrastuje so súčasnou formálnou komplikovanosťou, ktorou sme obklopovaní 

v našom predmetnom (a už i digitálnom) svete. Jonkers navštevoval 

archeologické náleziská a konzultoval podstatu pôvodných pravekých 

technologických postupov s archeológmi, mal zámer použiť také techniky, ktoré 

vznikli pred vynájdením kolesa a prvých jednoduchých mechanizmov. 

Neolastické nádoby svojim surovým primitívnym povrchom reagujú na 

zbytočne veľké množstvo plastových nádob, ktoré sa nachádzajú v domácnosti, 

sú prebytkom funkcie, ktorá sa stala prebytočnou. Jonkers nahrádza prílišnú 

úžitkovosť jedným kusom artefaktu.    

V druhej knihe Zem a snenie vôle: esej o obrazotvornosti hmoty opisuje 

Bachelard zem ako živel silný, schopný „odolávať, vzdorovať tlaku 

obrábajúcich ľudských rúk“21, akoby nám približoval Heideggerom 

predstavovaného majiteľa páru pracovných topánok na obraze Van Gogha. 

V tejto súvislosti spomeňme švédsku dizajnérku Hildu Hellström, ktorá 

vytvorila koncept inšpirovaný zemou, ktorá spĺňa Bachelardove predstavy 

druhej spomínanej knihy. Sériu nádob vytvorila z rádioaktívnej zeminy, ktorú 

zozbierala v evakuovanej časti Fukušimy (po nukleárnej katastrofe). Niekoľko 

dní strávila dizajnérka v obydlí staršieho muža – roľníka, ktorý odmietol opustiť 

svoje ryžové pole. Pozorovala jeho vernosť voči zemi, jeho koexistencii 

s prostredím, poľnohospodárstvo, ktoré sa stalo rituálom22 a nárazovo sa 

zmenilo na nefunkčné. Nádoby vytvorené z rádioaktívnej zeminy majú 

naratívnu úlohu, nie sú určené na to, aby sme ich používali ako bežné misky na 

servírovanie jedla. Vo svojej podstate sú to mýtické objekty, nástroje, ktoré 

                                           
21 VYDRA, A. Gaston Bachelard a filozofia pohľadu, s. 94. 
22 ELIADE, M. Pojednání o dějinách náboženství, s. 327. 
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pomáhajú pochopiť deje, prepojiť nás s dianím v realite. Hellström ich sama 

nazýva tranzitnými objektmi – majú prekročiť formu a funkciu, objekt má 

prekročiť sám seba. Rádioaktívne nádoby poukazujú na rozsiahly dopad 

katastrofy. Hlina bola odjakživa základným materiálom na tvorbu nádob, na 

uchopenie objemu potravy, na prípravu jedla a jeho skladovanie. Praveké 

hlinené misky sú gestom v dejinách umenia, svedčia o umeleckej, remeselnej 

zručnosti, ale obsahujú v sebe principiálnu ideu prepojenia tvaru a úžitku, ktorá 

pretrvala dodnes. Dar zeme (zemina) bol použitý na to, aby uchopil dary zeme 

(potravu). Niečo nie je s našou Zemou v poriadku, ak máme misky – nádoby 

určené prioritne na to, aby sme z nich jedli, no jesť z nich nemôžeme. 

Dizajnérka poukazuje na zlyhanie, súčasné popretie kultu plodnosti zeme, ktoré 

bližšie definuje Eliade23 nasledovným spôsobom: zem dovolila človeku, aby 

prenikol do jej „bohatých, posvätných sfér a stal sa ich súčasťou. Jeho činy 

i práca môžu mať závažné následky, pretože sú vykonávané v rámci určitého 

kozmického cyklu a pretože rok, jednotlivé ročné obdobia... upevňujú svoje 

vlastné štruktúry a všetky naberajú vlastný význam nezávislý na ostatných.“ 

Týmto bezohľadným gestom zemského živlu bolo v tomto prípade 

zemetrasenie, ktoré stálo za katastrofou Fukušimy. Eliade24 optimisticky  

konštatuje, že obnova prírody nastáva po každej smrti, kolobeh ide ďalej, „nič 

v skutočnosti neumiera“.  

Podobným spôsobom na problém poukazuje aj projekt Ming vases (vázy 

v duchu dynastie Ming) od dizajnérskeho štúdia Unknown Fields Division. 

Autori zozbierali bahno z dna toxického jazera v strednej časti Mongolska 

a vytvarovali vázy v klasickom štýle obdobia dynastie Ming. Toxické bahno 

vzniklo ako sekundárny odpad pri výrobe smartfónov, laptopov, tabletov a pod. 

Tento materiál sa dizajnéri rozhodli použiť, aby iniciovali debatu o luxuse, 

konzume a ľudskej túžbe po vlastnení stále nových predmetov. Kedysi boli 

klasické čínske vázy známkou luxusu, dnes predstavuje luxus ultraľahká 

elektronika, v skutočnosti sa jedná priam o geologický artefakt. Dizajnéri využili 

lesk kovových čiastočiek rádioaktívneho odpadu, ktorý potvrdzuje vysokú 

koncentráciu ťažkých kovov v jazere. Vznikol teda paradox, luxusne pôsobiaci 

                                           
23 ELIADE, M. Pojednání o dějinách náboženství, s. 327. 
24 Dtto, s. 328. 
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objekt, ktorý je v skutočnosti vytvorený z odpadu, za ktorý nesie konzument 

zodpovednosť - svojou honbou za technickými „hračkami“. Siluety váz 

odkazujú na čínske nádoby dynastie Ming, poukazujú tak na zmenu ideálu, na 

zmenu predstavy o luxuse.  

Eliade25 opisuje poľnohospodárstvo ako profánnu techniku, ktorá sa 

stretáva so svetom mŕtvych, pretože tí sú, podobne ako semená, spätí so zemou, 

„prenikajú do chtonickej dimenzie, kam majú prístup len oni.“ (tamtiež) 

Dizajnérka Sian Pascale vytvorila keramické poháriky, ktoré obsahujú semená 

rastlín vo svojej stene. Koncept bol inšpirovaný indickým rituálom odhodenia 

pohára počas slávnostného obradu. Týmto gestom sa však udeje aj čosi navyše, 

zasadia sa nové rastliny, symbolika nového života.   

 

Summary  

Earth, as a subject of cultural analysis, can be found in different theories. Methodological 

approach used in this article is inspired by the books written by Gaston Bachelard: Earth and 

Reveries of Will: An Essay on the Imagination of Matter and Earth and Reveries of Repose: 

An Essay on Images of Interiority. Bachelard used phenomenology that he transformed into 

day dreaming – the four elements were used as a source for this activity. The results of the 

encounter between imagination and the element of earth can be taken as hermeneutical. 

Bachelard wrote a few books describing the connection between elements, memories and 

rêverie. Artifacts presented in this article, have the character of utility object, or Design Art, 

one of the last movements appearing in modern design. What is the form of earth in the works 

of selected designers? Is it its presence and the use of physical and symbolic character? The 

text finds various parallels towards theoretic interpretations of the element of earth, 

particularly in the works of the youngest generation of designers.  
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Objekty dizajnu a ich interpretácia na základe vybraných 
estetických teórií 

Lenka Bandurová 

Object’s of Design and their Interpretation Based on Selected  

Aesthetic Theories 

 

Abstract: The author in this paper focuses on selected authors of aesthetic thinking of the 20th 

century and intrusions of their aesthetic and philosophical thinking on the selected object of 

design from the time of their lives. The paper is focused on realistic tendency (G. Santayana) 

and pragmatic tendency (J. Dewey). The author tries to interpret and analyze the objects of 

design, with individual aesthetic and philosophical concepts, because design balances on the 

boundary between art and craft. It concerns our daily existence in the cultural world and our 

daily experience. Aesthetics as a philosophical and theoretic discipline should nowadays pay 

special attention not only to art, artistic creation, or natural beauty, but furthermore as 

individuals fields of life, society and disciplines keep on in developing, it should also react to 

the newest trends, which are happing on the boarders of art and craft, and therefore 

aesthetics should react and acknowledge current state. Aesthetics should study history and 

theory of design from the point of view of aesthetic theory and methodology. Aesthetics should 

define aesthetic categories which could be used for interpretation and analyzation of design. 

The attempt is to show the effectiveness of using aesthetic theories when interpreting objects 

of design and mutual interpenetration of the two areas – aesthetics and design.  

 

Keywords: aesthetics, design, realism, pragmatism, art. 

 

Contact: University of Prešov in Prešov, Faculty of Arts, Institute of Aesthetics and Art 

Culture, e-mail: lenkabandurova@gmail.com 
 

 

„... dizajn je rajom individuality, výstrednosti, 

kacírstva, abnormality, záujmov a žartov.“ 

George Santayana 

 

„Dokonalosť nie je v živote cieľom, tým je iba večne  

trvajúci proces zdokonaľovania, zrenia, prečisťovania... 

ako takým je jediným cieľom rast.“ 

John Dewey 
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Architektúra je syntetickým ukazovateľom kultúry a civilizácie.  

Je prevažne kolektívnym výtvorom, a to umeleckým i technickým, 

 je výrazom ekonomických možností a organizačných schopností spoločnosti,  

vypovedá o materiálnej i ideovej stránke života svojej doby“ 

– Vojtech Zamarovský 
 

 

Objekty dizajnu a ich interpretácia na základe vybraných estetických teórií 

Estetika sa na začiatku 20. storočia mení na modernú a dynamickú vedu, 

odkláňa sa od filozofie a vied o umení. Dizajn sa na začiatku storočia formuje 

ako profesia, dištancujúc sa od úžitkového umenia a remesla. Dizajn dlhodobo 

nemal jednotnú definíciu, a preto jeho vývoj v 20. storočí môžeme z určitého 

pohľadu považovať za cestu z periférie do centra pozornosti (v ktorej sa 

nachádza v súčasnosti). V príspevku sa venujeme G. Santaynaovi a J. Deweymu, 

ktorí okrajovo spomínajú dizajn, resp. remeslo vo svojej tvorbe. Rovnako sme sa 

zamerali na dizajnérov (dizajnérske hnutia), ktorí výraznou mierou prispeli 

k etablovaniu dizajnu ako renomovanej profesii. Snahou je viesť dialóg 

medzi estetickou teóriou a dizajnom daného obdobia a reflektovať uplatnenie 

estetickej teórie v konkrétnom úžitkovom objekte.  

Súčasná estetika sa zaoberá širokou škálou umenia a umeleckých druhov a tak 

by nemala obísť ani tvorivú oblasť, ktorú označujeme slovom dizajn, inak by to 

nebol komplexný a úplný obraz, ktorý podáva o našom svete. Pojem design súvisí 

so slovom „kresliť“, takže často zahŕňa aj hraničné odvetvia – rozlišujeme viacero 

kategórii: design priemyslových výrobkov (predmety dennej spotreby, stroje, 

prístroje), design vizuálny (písmo, plagáty, reklama), design interiérov (výzdoba 

pracovné a verené priestory), design obalovej techniky (packing), design životného 

prostredia, environemental design (úprava krajiny, urbanizmus).  

Tak ako bolo obdobie konca 19. storočia a začiatku 20. storočia plné zmien 

v spoločnosti, umení, priemysle, či vede a technike, rovnako to bolo obdobie, 

významných zmien aj v oblasti dizajnu. Ľudia mali čoraz väčšiu potrebu 

obklopovať sa zaujímavými, krásnymi vecami, avšak snahou bolo aby veci 

neboli len na „okrasu“ ale do popredia sa dostáva aj ich úžitková schopnosť, 
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využiteľnosť, použiteľnosť v každodennom živote. Práve táto oblasť, oblasť 

mimoumelecká sa stáva oblasťou, kde čoraz viac prenikajú veci z oblasti 

umeleckej. Sústredíme sa na to, ako by túto oblasť skúmala estetika, estetická 

teória, ktorá sa vo svojich skúmaniach venuje prevažne oblasti umeleckej, ale 

rovnako sa zameriava aj na mimoumelecké oblasti, ktoré sú práve dnes vo 

veľkej miere atakované oblasťou umenia. Keďže za zlomové obdobie 

považujeme prvú tretinu 20. storočia, tak sa budeme venovať tejto oblasti 

a budeme sa sústrediť na dve estetické koncepcie z tohto obdobia, ktoré 

významne ovplyvnili aj nasledujúce epochy a svojím spôsobom sú aj 

v súčasnosti aktuálne a majú nám čo povedať. Ako mohli vnímať dizajn 

americkí mysliteľa George Santayana a John Dewey? Obaja zažili vznik 

avantgardných hnutí, obaja boli sčítaní a rozhľadení, mali prehľad v umení, 

filozofii, politike, sociálnej situácii danej doby, snažili sa vo svojich estetických 

a filozofických prácach postrehnúť, uchopiť a objasniť ducha danej doby. Aby 

to urobili čo najkomplexnejšie vyjadrovali sa vo svojich koncepciách 

rozmanitým témam (spoločnosť, veda, technika, náboženstvo, príroda, politika), 

aby podali čo najpresnejší obraz danej doby. Ak by sme sa odvolali na  

W. Diltheyho a jeho chápanie duchovných vied, tak by sme mohli povedať, že 

sa istým spôsobom snažili vysvetliť ako správne chápať individualitu, jedinca 

a aké je jeho miesto v živote a spoločnosti. Vieme, že duchovné vedy majú 

podľa W. Diltheya vyjadrovať vzťahy medzi životom, vyjadrovaním  

a poznaním.1 Snažili sa rozpracovať jednotlivé časti, aby dokázali uchopiť celok 

čo najkomplexnejšie. A práve preto považujeme za podstatné sa venovať aj 

objektom dizajnu a ich estetickej interpretácii aby sa nám podarilo pochopiť 

život, spoločnosť, čo najkomplexnejšie a to i napriek skutočnosti, že žiaden zo 

spomínaných autorov sa osobitne nevenoval úžitkovému umeniu, dizajnu, avšak 

z poznania ich osobní a diela možno sa pozrieť na to, ako by sa dali objekty 

dizajnu, ktoré vznikali počas ich života, interpretovať a analyzovať. Preto 

považujeme za zaujímavé a podnetné pozrieť sa na dizajn z pohľadu estetiky, 

estetickej teórie, akým spôsobom možno prepojiť teoretickú disciplínu s praktickou  

                                           
1 pozri bližšie: DILTHEY, W. Úvod do duchovných vied. In: Antológia z diel filozofov, zv. 7,  

s. 565–588. 11. DILTHEY, W. Život a dejinné vedomie (Typy svetonázorov a ich sformovanie  

v metafyzických systémoch: I. kap.- Život a svetonázor, s. 333–343). Bratislava 1980. 
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sférou, dizajnom, ako by mohla estetická teória interpretovať a analyzovať objekty 

dizajnu a prečo vlastne dizajn je vždy na hranici umeleckého a mimoumeleckého. 

Zastávame stanovisko, že dizajn, je na rozmedzí medzi remeslom a umením, 

podobne ako architektúra. A ako vieme architektúra sa radí k umeniam. Prečo by 

sme potom nemohli podobne nahliadať na objekty dizajnu a skúmať 

a interpretovať ich podobne ako architektonické diela?  

Architektúra v tomto období zaznamenáva nevídaný rozkvet. Začala 

využívať nové materiály, ktoré jej umožnili stavať do výšok, takže architektúra 

prechádza od horizontálnej línie do vertikálnej. Práve na americkom kontinente 

dochádza k takémuto úžasnému prerodu v oblasti architektúry (stavba 

mrakodrapov) ale aj dizajnu. V Európe vznikali prvé inžinierske stavby (Paxton 

– Kryštálový palác v Londýne, Eiffel – Eiffelova veťa v Paríži) 

V spojených štátoch sa uskutočnila industrializácia veľmi skoro, pracovalo 

a žilo tam mnoho priekopníkov priemyselného dizajnu (Sullivan, Bogards, Le 

Baron Jenney...) Tak ako pri architektúre, ktorá začala používať nové materiály 

a kovové konštrukcie, zakrývali kamenným a tehlovým obložením, akoby sa 

hanbili za nové stavebné postupy, podobne aj v priemyselnej výrobe maskovali 

ich priemyselný charakter ornamentmi a ozdobami.2 Pre sedemdesiate 

a osemdesiate roky 19. storočia vo Veľkej Británii a v USA bola 

charakteristická práve takáto prezdobenosť. Do nábytkového dizajnu sa vniesol 

nový fenomén, ktorým bolo estetické hnutie. Snahou estetického hnutia bolo 

vytvorenie kultu krásy. Každý predmet mal byť umeleckým dielom. Dizajnéri 

tohto obdobia hľadali inšpiráciu v nových technikách, ale aj v predchádzajúcich 

historických epochách, aby vytvorili nový krajší štýl. V roku 1880 usporiadali 

výstavu Arts and Crafts. 
 

 

 

 

 

                                           
2 najprv sa architektúra, ktorá vznikala pomocou nových technológií „ozdobovala“, čo bolo 

spôsobené tzv. „horor vacui“, t.j. strachom z prázdnoty. Postupne sa od tohto trendu 

ustupovalo, ľudia si privykli na architektúru bez ozdôb. Práve táto skutočnosť mala významný 

vplyv na vývoj dizajnu, ako na to poukáže pri Ch. Dresserovi a jeho objektoch dizajnu.  
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1880 – plagát k výstave koniec 19. storočia – geometrická stolička 

hnutia Arts and Crafts 

 

 

Louis H. Sullivan text Problém vysoké úřední budovy z výtvarného hlediska 

1896 – tento vplyvný americký architekt sa na konci 19. storočia zamýšľal nad 

tým, či je ešte v tejto nesentimentálnej , modernej a hlavne priemyselnej krajine 

nejaké miesto pre vizuálnu citlivosť alebo či už človek vyslovene podľahol 

priemyslu a technike. Zaoberal sa sociálnymi a spoločenskými súvislosťami, aký 

dopad na človeka a spoločnosť má súčasná architektúra – mrakodrapy, ktoré 

dominovali v danej dobe v Chicagu. Prispel k rozvoju mrakodrapov v USA, jeho 

snahou bolo, aby sa osvojili pravidlá, ktoré by predurčovali to, ako bude budova 

vyzerať , vzhľadom k jej budúcemu účelu. jeho túžbou bolo predísť aby 

Ameriku zaplavila škaredá architektúra. Preto možno spomenúť jeho známe 

pravidlo, že „forma stále sleduje funkciu“.3 Možno ho považovať „otca 

modernizmu“, vďaka jeho novátorskému nazeraniu na architektúru.  

                                           
3 Pozri bližšie: BANDUROVÁ, L. - ŠANTOVÁ, K. Estetika dizajnu 20. storočia. Úvahy  

o vzťahu vybraných estetikov 20. storočia k ikonám dizajnu z obdobia ich života, s. 22. 
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Sullivan - Carson, Pirie, Scott, Building, Chicago, 1899 

 

Postupne sa sa architekti začali prikláňať čoraz viac k funkčnosti. Podobne 

reagovali aj dizajnéri a tak možno konštatovať, že funkčnosť, ako to naznačil aj 

Sullivan svojim výrokom sa stáva základnou požiadavkou nielen modernej 

architektúry, ale najmä moderného dizajnu. Práve tieto požiadavky – krása, 

funkčnosť ale aj pokrok sú veľmi výrazne viditeľné aj v teóriách mysliteľov 

danej doby.  

1896 bola napísaná prvá príručka o estetike The Sense of Beaut4 na 

americkom kontinente, ktorej autorom bol George Santayana, ktorý v tom čase 

pôsobil v Bostone na Harvarde. Veľmi dobre poznal spoločenskú, kultúrnu ale 

aj umeleckú situáciu v USA a Európe, kde často cestoval a  

Koniec 19. storočia bol obdobím priemyselnej revolúcie a významných 

zmien nielen v spoločnosti, ale aj v umení a oprieme sa realistickú pozíciou 

Georga Santayanu, jeho teoretické koncepcie aplikujeme na zakladateľov 

Estetického hnutia a predstaviteľov secesie. Rovnako skúmame premeny 

amerického dizajnu od Art Deca až po priemyselný dizajn tzv. prúdnicových 

línií, a to konkrétne cez predstavu americkej filozofickej a estetickej koncepcie 

Johna Deweyho – pragmatizmu. 

                                           
4 pozri bližšie: BANDUROVÁ, L. George Santayana. Priekopník estetického myslenia 

v USA, s. 33–68. 
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Využitie Santayanovej estetickej koncepcie – elitársky prístup k umeniu 

V čase vrcholiacej priemyselnej revolúcie a rozmachu novodobých 

technológií sa tradičné umelecké remeslo dostáva do úzadia. 

Reprodukovateľnosť a strojová výroba postupne nahrádzajú umelecké remeslá 

a ručnú výrobu. Santayana čiastočne kritizuje priemyselnú revolúciu, pretože 

umožňovala „konzumáciu“ umenia pre všetkých a on patril k zástancom 

„umenia pre elitu“. Na strane druhej si bol vedomý toho, že priemysel môže 

prispieť k rozvoju spoločnosti. Práve rozvoj a pokrok boli v jeho koncepcii 

dôležité. V diele The Life of Reason 1905–1906 v piatich zväzkoch rozoberá 

život, človeka ako jednotlivca, ale aj súčasť spoločnosti a hovorí o tom, ako 

možno pokrok v spoločnosti dosiahnuť. “. J. Novozámska uvádza, že „človek sa 

pohybuje vo svojom historickom vývoji od života impulzov do „Života Rozumu“. 

Rozum však v Santayanovom poňatí nie je od vitálnych impulzov úplne 

oddelený. Impulz sám je rozumom, ‘ak je modifikovaný reflexiou a mení sa  

v súlade so súdmi prenášanými o časti ’. Rozum má byť akýmsi ‘šťastným 

manželstvom’ dvoch elementov, ktoré Santayana nazval ‘impulzom  

a idealizáciou’. Keby boli oddelené, urobili by z človeka „zviera či blázna“. 

Avšak ich spojením vzniká „rozumný živočích“ – človek.“5 Z uvedeného možno 

konštatovať, že Santayana zdôrazňoval vo svojej koncepcii pokroku rozum. 

Chápal ho ako nástroj k dosiahnutiu pokroku, uspokojenia či šťastia 

v rozličných sférach života (rodina, spoločnosť, náboženstvo, umenie, veda) 

Podtitulom diela autor naznačuje, rozpravu o pokroku v živote človeka. 

Pokrok považuje za ideál objavený ľudským rozumom v prírode. „Život 

Rozumu“ nie je len reflexiou pokroku, ale je jeho stelesnením.6 Život Rozumu 

môžeme považovať za pomenovanie pre tú časť skúsenosti, ktorá vníma 

a skúma ideály, v ktorých sa prejavuje snaha kontrolovať naše správanie takým 

spôsobom a interpretovať zmysel, aby sa dalo zvýšiť prirodzené šťastie.7 

V jednotlivých zväzkoch diela skúma autor funkcie inštitúcie v spoločnosti, 

                                           
5 SANTAYANA, G. Reason in Common Sense, s. 18. Podľa: NOVOZÁMSKA, J. 

G. Santayana a americká filosofie, s. 65. 
6 NOVOZÁMSKA, J. G. Santayana a americká filosofie, s. 63. 
7 Pozri: Antológia z diel filozofov, pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus,  

s. 348. 
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náboženstve, umení, a vede, v ktorých je vyjadrený „racionálny život“.8  

Santayana považoval umenie a vedu za veľmi dôležité súčasti života. Práve 

umenie a veda sa výrazne prelínajú v dizajne. Dizajn je odrazom doby, 

spoločnosti jej potrieb. Umenie vychádza z potreby. Táto ľudská potreba 

spôsobí nejaký objav a idea vyvolá samotnú tvorbu. Idey človek dokáže 

vytvárať len vďaka predchádzajúcej skúsenosti. Na základe skúsenosti dokáže 

pretvárať známy materiál novým spôsobom a vytvoriť znenazdajky 

nepredvídateľnú formu. „Každý vynález je neistý a každé umenie 

experimentálne,“9 hovorí. Človek musí veľakrát skúšať, sklamať sa, aby 

nakoniec dosiahol vytúžený cieľ, výtvor, ktorý môže byť dokonalý. Človek má 

tendenciu snažiť sa kontrolovať čokoľvek, čo ho vedie, aby dosiahol cieľ. 

Emócia, ktorá sprevádza túto akciu je zvyčajne príjemná i rozkošná, no je príliš 

aktívna a hrdá, aby sa mohla nazývať „potešenie“. Táto schopnosť človeka 

pokúšať sa vytvárať umelecké dielo, niečo nové, dokonalé môže priviesť 

človeka k pokroku. Prispieva k rozvoju človeka, jeho schopností, zručností, 

daností a v konečnom dôsledku môže jednotlivec prispieť aj k rozvoju 

spoločnosti, jej sféry v oblasti umenia. Z umení ho najviac fascinovala poézia  

a architektúra. Ak by sa nebol filozofom, určite by sa venoval dôkladnejšie 

jednému z týchto umení, i keď vieme, že aj tak sa celý život cítil byť viac 

básnikom ako filozofom. Je zaujímavé, že Santayana obdivoval tak odlišné 

umenia ako poézia a architektúra. Pretože podľa jeho koncepcie poézia patrí ku 

krásnym umenia a architektúra zas k praktickým umeniam, ktoré prispievajú 

k pokroku človeka v Živote Rozumu.  

Santayanovo stanovisko týkajúce sa umenia by sme mohli zhrnúť slovami  

J. Soškovej takto: „Umenie vytvára skratku skúsenosti, preniká k podstate – esencií, 

mení skúsenosť i materiálny svet na idey a ... vyjadruje to osobitou rečou, ktorá 

svojou výraznosťou tvorí nové hodnoty. Zdrojom a impulzom umeleckej tvorby je ... 

intenzívny zážitok dokonalosti z tvarov a foriem materiálneho sveta, ich účelnosti 

a užitočnosti, ale aj schopnosti tento zážitok poetizovať, t.j. premeniť ho pomocou 

jazyka na fikciu, symbol, a odkryť nové významy, vytvoriť nové hodnoty.“10  

                                           
8 Pozri: NOVOZÁMSKA, J. G. Santayana a americká filosofie, s. 64. 
9 SANTAYANA, G. The Life of Reason, vol. IV, s. 8. 
10 SOŠKOVÁ, J. Dejiny estetiky II. (Antológia). Prešov 1994, 80. 
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Ak by sme mali hľadať paralelu či príklad k Santayanovmu chápaniu 

estetiky, v dejinách dizajnu by sme mohli opísať Estetické hnutie. Hlavným 

dôvodom voľby tohto príkladu je, že toto hnutie mohlo Santayanu postretnúť 

v období, kedy pôsobil v USA. Jeho pôvod však treba hľadať v Európe, 

konkrétne v roku 1870, kedy ho vo Veľkej Británii založil Ch. Dresser. Dresser 

navrhoval najmä kovový riad, ktorý bol určený prevažne pre strednú vrstvu 

Európanov. Vzhľad týchto výrobkov bol na svoju dobu prekvapujúci: hladké, 

lesklé povrchy jednoduchej formy, pričom sa dizajnér vyhýbal zakrývaniu 

spojov. Naopak, tie sa stali zaujímavým detailom produktu, Dresser ich dokázal 

vkomponovať do objektu tak, aby neprekážali oku, ani používaniu výrobku. 

Výnimočnosť tejto dizajnérskej osobnosti zároveň bola aj v tom, že priniesol 

ľudský rozmer strojovej výroby: formy objektov prispôsobil tak, aby napĺňali 

možnosti masovej výroby. Naplnila sa tým Santayanova predstava o pokroku, 

ktorý by mal nastať pomocou nových technológií? Bol to akýsi pokrok, ktorý 

priviedol takýto nový prístup. Santayana si uvedomoval, že technológiám sa 

nedá definitívne vyhnúť, ale treba ich používať s rozumom, a aby boli užitočné 

pre ľudí. Ich využitie pre pokrok spoločnosti by malo brať ohľad na istú 

exkluzivitu, resp. dizajn nie taký, ktorý bude pre všetkých, rozšíri sa medzi masy 

a zovšednie, keď ho budú vo veľkých sériách vyrábať stroje, ale naopak, dizajn 

s premyslene navrhnutou formou, ktorá naplní požiadavky náročnejších 

užívateľov. Sám Dresser sa nechal počuť, že objekt dizajnu má spĺňať nároky na 

rôzne činnosti, na ktoré bol navrhnutý, a spôsob tohto napĺňania má byť čo 

najjednoduchší.11 U Dressera zároveň môžeme sledovať rozdiel medzi jeho 

návrhmi kovových riadov a porcelánových nádob. Prvé spomenuté akoby 

predznamenávali nástup funkcionalizmu a kladú do popredia strojovú výrobu. 

Ručné spracovanie evokujú snáď iba prepracované dekorované rúčky. V jeho 

návrhoch porcelánu sledujeme historizujúce dekorativizmi a návrhy sklenených 

výrobkov dokonca predznamenávajú secesiu.  

                                           
11 KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu I, II., s. 30 
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1879 Kanvica, Porcelánová pútnická fľaša, 1878 čajník 

 

Mohli by sme teda konštatovať, že Dresserove Estetické hnutie je podobne 

ako estetika, filozofia a život G. Santayanu syntézou európskej remeselnej 

tradície a nastupujúcej americkej industrializácie. Korene takejto syntézy možno 

hľadať aj u empirika J. Ruskina, ktorý je tmelom obidvoch osobností, Dressera 

aj Santayanu. Ruskinov vplyv na Santayanu spomína aj J.Sošková.12 Dresserove 

návrhy boli ovplyvnené dobou a sociálnou situáciou, pretrvávajúcou od polovice 

19. storočia. Mohli by sme konštatovať, že Dresser mal snahu hľadať optimálne 

riešenie situácie, ktorá nastala v dizajne v tomto období.  

Santayanova predstava o umení elity sa transformuje v objektoch 

Estetického hnutia: ich cieľom bolo dosiahnuť status umeleckého diela 

u všetkých predmetov, ktoré nás obklopujú. Dizajnéri tohto štýlu kombinujú 

                                           
12 Pozri: SOŠKOVÁ, J. Dejiny estetiky II. (Antológia), 80. 
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tradičné a moderné techniky výroby, prepájajú historické obdobia a kultúrne 

rozdielnosti, a tým majú snahu priniesť nový štýl. Estetické hnutie kombinovalo 

rôzne štýly aj materiály a ich snahou bolo vytvorenie krásneho celku v interiéri, 

tým že dokázali rôznorodosť skĺbiť v harmonický celok. Jednota však bola často 

prejavovaná cez priznanie estetických vlastností materiálov. Voľnosť v ich 

kombinovaní sa prejavila v technikách maľby, tlače či cloisonné, ktoré boli 

aplikované na nábytok a interiér v doposiaľ nevídanej forme.  

 

 

     

ukážky z tvorby Estetického hnutia. 

 

Estetické hnutie v sebe predpovedá dve rôzne tendencie: naturalizmus 

ornamentov predchádza nástupu dominantnej biomorfnej krivky secesie 

a ucelenosť niektorých produktov akoby viedla k jednoduchosti dizajnérskych 

návrhov ranej moderny. Ak zosumarizujeme Santayanov životopis, mohol sa 

stretnúť s prejavmi Estetického hnutia, či už na americkom kontinente vo forme 

„katalógových“ interiérov (alebo výrobkami firmy Tiffany and Co.), alebo 

neskôr vo Veľkej Británii v návrhoch riadov či keramiky od firiem James Dixon 

and Sons, Morris and Co. či Marsh and Jones. 

Ch. Dresser so svojou tvorbou je jedným z príkladov, na ktorých sa dajú 

demonštrovať počiatky moderného dizajnu, ktoré v sebe dokážu skĺbiť 

funkčnosť s jednoduchými estetickými kvalitami a hodnotami. Umenie, ani 

dizajn nevychádzajú len zo spontánnosti či automatickosti, ale majú racionálny 
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základ a snažia sa istým spôsobom o pokrok, zdokonalenie prostredia človeka, 

progres v živote človeka. Slovami J. Ashmora „fáza umenia sa dosiahne, keď 

zmena, ktorú jedinec v prostredí vykonal je sprevádzaná poznaním 

nasledujúcich prínosov. Inými slovami, keď plastické konštruovanie vypočulo 

rozum, plastický impulz sa stáva umením.“ 13 Okrem estetického prvku, môžu 

obsahovať užitočnosť a morálnu hodnotu. To platí v umení. Pri dizajne je 

prvoradá funkčnosť, a ak obsahuje aj estetickú hodnotu, tak spôsobí človeku aj 

potešenie, pôžitok z veci, ktorú používa, ktorou sa obklopuje.  

Okrem Dressera nachádzame zaujímavé prepojenie Santayanovej 

koncepcie aj v secesných objektoch. Z analýzy jeho koncepcie umenia, aby 

umenie vznikalo z inštinktu a skúsenosti, aby bolo založené na rozume, aby 

využívalo imagináciu a estetickú skúsenosť, aby slúžilo pokroku a súčasne, aby 

vyvolalo v človeku zmysel pre krásu, nás priviedlo k umeniu secesie. Secesia 

vznikala v období, keď koncipoval svoju estetickú tézu. V secesii sa dokonale 

harmonizujú jeho požiadavky na „dokonalé“ umenie: krása sa prelína 

s užitočnosťou, prelína sa v nej tradícia, gotika, veda, krása formy i materiálu, 

inšpirácia východnou kultúrou, inšpirácia skutočnosťou a životom. Secesia 

demonštruje odpor voči priemyselnej výrobe, voči technizácii spoločnosti. Bol 

to posledný univerzálny sloh, ktorý sa prejavil vo všetkých umeleckých druhoch 

podobným spôsobom. Od secesie sa každý umelecký druh vyvíja nezávisle. 

Jedným z posledných univerzálnych umelcov bol A. Gaudí, ktorý svojou 

tvorbou spĺňa viaceré kritériá Santayanovej estetickej a umeleckej koncepcie. 

Medzi secesiou a Santayanom sledujeme takisto bipolaritu, resp. istý dualizmus. 

Jeho protichodné úsudky o moderných technológiách, ktoré na strane jednej 

považuje za hrozbu a na strane druhej za pokrok spoločnosti, by sme mohli 

prirovnať ku protichodným definíciám secesie, ktorá na jednej strane využíva 

tradície a na strane druhej využíva nové prvky východnej kultúry. Podobne ako 

Santayanova tvorba a estetické myslenie bolo plné protirečení a využívania 

mnohých filozofických a estetických koncepcií, rovnako aj secesia je 

eklektickým a protirečivým umeleckým obdobím. Na jednej strane má charakter 

biomorfný, uvoľnený a na strane druhej sa v určitých krajinách prejavila ako 

prísne geometrická tendencia.  

                                           
13 ASHMORE, J. Santayana, Art, and Aesthetics, s. 61. 
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Jeho predstavy o kráse a vznešenom a ich vzájomnom prelínaní nachádzajú 

uplatnenie v dizajnérskych objektoch Ch. Dressera, A. Gaudího a L. W. 

Tiffanyho. Vznešené figurujúce v susedstve krásy, tragična a komična, sa na 

prvý pohľad deje iba v architektúre, vo fyzickej podobe gotických katedrál. 

V prípade dizajnu však môžeme hovoriť o tzv. malej architektúre, ktorá sa 

prejavuje vo forme drobných predmetov. Tie môžu svojim tvaroslovím šíriť 

okolo seba dojem vznešeného. Či už sa jedná o dlhé, priame línie alebo 

o jednoznačné zaoblenia, ktoré svojou presnosťou vypĺňajú priestor interiéru 

a svojimi obrysmi sa na prvý pohľad odlišujú od okolia. Jedným z dôvodov, 

prečo môžeme v prípade Dresserových a Gaudího návrhov hovoriť 

o vznešenom, je určitá naliehavosť, ktorú vyžarujú, atmosféra, ktorú vytvárajú, 

ktorá sa nedá ignorovať. Dresser zabránil skĺznutiu dizajnu medzi priemyselné 

odvetvia, a naopak, ani nenechal dizajn splynúť s remeslom. Vďaka 

Dresserovým návrhom našla spoločnosť určitý balans, neskĺzla ku 

jednotvárnosti, naopak, autor vymedzil svojimi návrhmi polohu profesie 

dizajnéra tak, ako ju chápeme v súčasnosti. Okrem iného, ak hovoríme 

o vznešenom, hovoríme o silnom obraze, ktorý nedokážeme vymazať z mysle. 

Takto silné obrazy evokuje napríklad Gaudího architektúra. Našim zámerom je 

však zaoberať sa jeho „malou architektúrou“ – nábytkom. V Gaudího tvorbe sa 

prejavujú princípy gotiky, resp. neogotiky, ktoré sa prelínajú s prvkami 

neobaroka. V návrhu Sagrady Familie mal snahu zachytiť pohyb cez imitáciu 

tekutého vzhľadu fasády. Podobný princíp využíval aj v návrhoch nábytku, 

ktoré sa prejavovali výraznou formou, ktorá zasiahla jednotlivca. Gaudí však 

vkomponoval do návrhov aj prvky prírody. Tie mali rovnako ako prvky 

preberané z iných kultúr či rozličných historických období, slúžiť ako vzor 

k preberaniu a prispôsobeniu na aktuálny moderný návrh. Tvaroslovie 

odvodzované z prírody bolo obohatené o dynamickú krivku historizujúcich 

štýlov, aby sa vo finále ukázalo ako forma dynamického rázu.  

V návrhoch ako Dressera, tak i Gaudího, sa prejavuje výrazová jednota: 

vzhľad výrobku je taký, aby sa jeho obsahová stránka nestala prvoplánovou 

(myšlienky a city, ktoré objekt odhaľuje, nie sú ihneď konkretizované). 

Z pohľadu dizajnu by sme ešte mohli dodať, že vznešené je to, čo je určitým 

spôsobom nestarnúce, stále aktuálne, použiteľné, vyrobiteľné s nadčasovo 

pôsobiacou formou. Omylom by bolo si myslieť, že vznešené sa spája 
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s prepychom, okázalosťou a honosnými materiálmi. Príkladom vznešeného 

môže byť Dresserova strieborná a ebenová čajová kanvica z roku 1879. Hoci sú 

v nej použité vzácne materiály, sú usporiadané do vyváženej formy 

geometrického razenia. Všeobecný vkus druhej polovice 19. storočia dával 

prednosť vzorom (najmä orientálnym). Strach z prázdna (Horror vacui) je 

v prípade Dresserovho návrhu vyvážený neštandardnou kompozíciou štvorcovej 

formy (ktorá sa opakuje aj vo vnútornom vybratí). Kanvica v sebe obsahuje 

viacero dominujúcich výtvarných prvkov: rúčku, nôžky či vrchnák. Celkový 

vzhľad pôsobí suverénne v porovnaní s inými čajovými kanvicami, ktoré majú 

štandardne oblé tvary. Dresserove riešenie návrhu má nápadné a jasné línie, 

podporené geometrickou strohosťou. Obrysy tohto dizajnérskeho objektu sú 

precízne definované a svojim tvarom predznamenávajú dobu modernizmu. 

Tento návrhár Estetického hnutia sa inšpiroval japonizmami, s ktorými bol 

konfrontovaný pri osobnej návšteve tejto krajiny (Japonsko v tomto období 

predstavuje svoju kultúru európskemu kontinentu). Kanvica má výrazné atribúty 

vznešeného: nôžky, ktoré objekt zjemňujú. Podobne ako geometrické vybratie 

v strede tela kanvice, nôžky takisto predmet opticky odľahčujú, pričom pôsobí, 

akoby sa vznášal. Dresserove návrhy vo všeobecnosti pôsobia rafinovane, no nie 

okázalo. Nesú vo svojej forme vzletnosť a príjemnosť, a nie statickosť. 

Dresserove návrhy z 80. rokov 19. storočia kontrastujú so zložitými ornamentmi 

viktoriánskeho dizajnu, a to najmä redukciou tvarov na základné časti. Gaudího 

návrhy naopak dynamiku využívajú, a narúšajú statickosť optickým stúpaním 

a pohybom kriviek detailov. Istým aspektom vznešeného v prípade úžitkových 

objektov je aj remeselná precíznosť výroby a istým spôsobom sa na vznešenom 

podieľa aj miera výtvarnej skúsenosti dizajnéra. 14 
 

                                           
14 Pozri bližšie: BANDUROVÁ, L. - ŠANTOVÁ, K. Estetika dizajnu 20. storočia. Úvahy  

o vzťahu vybraných estetikov 20. storočia k ikonám dizajnu z obdobia ich života.  
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Gaudí – Brána v tvare draka     Gaudí – ukážky dizajnu 

 

„Zdrojom a impulzom umeleckej tvorby je podľa Santayanu intenzívny 

zážitok dokonalosti z tvarov a foriem materiálneho sveta, ich účelnosti 

a užitočnosti, ale aj schopnosti tento zážitok poetizovať, t.j. premeniť ho pomocou 

jazyka na fikciu, symbol a odkryť nové významy, vytvoriť nové hodnoty.“ 15 

Santayanove estetické názory a jeho realistická koncepcia nachádzajú 

uplatnenie v teórii dizajnu a estetike dizajnu. Napriek tomu, že samotný autor sa 

dizajnu vo svojej tvorbe konkrétne nevenoval, môžeme konštatovať, že 

Santayanova tvorba, jeho estetické i filozofické myslenie, dnes opäť pútajú 

pozornosť. Jeho názory sa dajú uplatniť v otázkach umenia, či teórii estetiky  

a rovnako aj v diskusiách o dizajne. V postmodernej dobe, dobe pluralizmu, 

dobe nekonečných možností a príležitostí, je dôležité znovu analyzovať 

a interpretovať jeho myšlienky o kráse ako hodnote, o objektivizovanom 

potešení, jeho chápanie estetickej skúsenosti, ale aj jeho ontologické otázky – 

esencia, existencia, ktoré sa stali podnetom a východiskom pre amerických 

mysliteľov 20. storočia (J. Dewey), ale aj súčasnú americkú estetiku a americké 

filozofické myslenie.  

Dizajn a pragmatická estetická koncepcia 

John Dewey je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov 

pragmatizmu. Aj keď pragmatizmus považujeme skôr za filozofický model, jeho 

prvky výrazne ovplyvňujú aj estetické názory, ktoré prezentoval najmä vo svojej 

práci Art as Experience (Umenie ako skúsenosť). Keďže skúsenosť je pre neho 

                                           
15 SOŠKOVÁ, J. Dejiny estetiky II. (Antológia), s. 80. 
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ťažiskovým pojmom, budeme sa ňou zaoberať podrobnejšie. Samotná teória 

umenia by teda mala mať také atribúty a parametre, aby sa dala overiť 

skúsenosťou. Jeho estetické názory sú považované za priekopnícke v oblasti 

hlavných princípov postmodernej paradigmy. Ako uvádza Kalnická „Rorty 

objavil v Deweyovi priekopníka hlavných princípov postmodernej paradigmy 

„post-filozofickej kultúry“ a prisúdil mu dokonca prvenstvo pred 

Wittgensteinom a Heideggerom....Aj zo strany estetikov je Dewey často 

spojovaný s novou paradigmou v oblasti umenia, je považovaný za „duchovného 

otca“ postmoderného umenia.“16  

Dewey je postmodernými mysliteľmi oceňovaný aj pre svoj 

antiesencialistický, pluralistický a anti-intelektualistický prístup: 1. Estetickú 

skúsenosť Dewey považuje za centrálnu pre filozofiu, zdôrazňuje jej výnimočný 

charakter, nedeliteľnosť a čistotu17. 2. Pluralizmus sa objavuje odmietaním 

prednosti jedného druhu ľudskej skúsenosti pred druhou, teda hierarchizácie. Ide 

mu o zrovnoprávnenie rôznych druhov skúseností, pretože podľa neho má každý 

výrazový prostriedok vlastnú oprávnenosť a hodnotu (Kalnická 1996).  

3. V oblasti umenia chce zrušiť dualizmus medzi a) umením a životom 

(tendencia príznačná pre mnoho smerov najmä neoavantgardného umenia 2. pol. 

20. storočia, ktoré hlásali spojenie umenia so životom), b) krásnym a úžitkovým 

umením (tento protiklad sa neskôr transformoval do protikladu medzi vysokým 

a nízkym resp. populárnym a masovým), c) tiež medzi jednotlivými druhmi 

umení (vznik tzv. multimediálneho umenia resp. aktivít, pri ktorých klasická 

estetika nevie jednoznačne určiť umelecké druhy),18. Pri takomto pohľade musí 

estetika opustiť staré delenie na disciplíny a nadobudnúť iný status a obsah.  

Pojem estetickej skúsenosti používa Dewey na to, aby rozvinul ideu 

naplneného a bohatého života. „Estetická skúsenosť je podľa neho najplnšou  

a najbohatšou skúsenosťou, akú ľudia môžu dosiahnuť; je to „čistá“ skúsenosť, 

zbavená akéhokoľvek odcudzenia. Dewey, bez toho, aby robil umenie najvyšším 

cieľom ľudského života, oddeleným od ďalších ľudských aktivít a cieľov, či 

výlučným zdrojom ľudského naplnenia (ako to robili Schopenhauer, 

                                           
16 KALNICKÁ, Z. John Dewey: Caput mortum anebo nové paradigma estetiky? In: Filozofie, 

psychologie, sociologie. Zborník prací filozofické fakulty ostravské univerzity č. 2, 160/1996, s. 5. 
17 Dtto. 
18 Dtto, s. 13–14. 
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Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Gadamer a mnohí ďalší), považuje estetickú 

skúsenosť za najuspokojujúcejší aspekt života, ktorý však ani nevyhnutne, ani 

exkluzívne nezahŕňa diela tzv. vysokého umenia, pretože primárne je to kvalita 

každodenného života“.19 Len prostredníctvom takej estetickej skúsenosti sa život 

stáva zmysluplným a hodnotným. Dostávame sa tu bližšie k tomu ako Dewey 

chápe umenie. 

Rovnako ako Santayana, aj Dewey hovorí vo svojej tvorbe veľmi často 

o pokroku, progrese jednotlivca a spoločnosti. Podobne ako Santayana kladie 

dôraz na skúsenosť jednotlivca. Zásadný rozdiel medzi nimi je v chápaní 

umenia. Zatiaľ čo Santayana uprednostňoval elitársky prístup, t.j. umenie 

vzdelané vyššie vrstvy, na druhej strane Dewey chcel vzdelanie a umenie pre 

všetkých, pre všetky vrstvy spoločnosti, bez ohľadu na postavenie jedinca. 

V prípade dizajnu by sme pri uplatnení Santayanovej koncepcii hovorili 

o dizajne, ktorý bol originálny, nápaditý, využíval drahé materiály, exotické 

motívy, ktoré boli odrazom luxusu, poznania, skúsenosti. Ak by sme využili 

Deweyho koncepciu, hovorili by sme o dizajne, ktorý je jednoduchý, zaujímavý, 

dostupný každému bez rozdielu.  

Dewey tvrdí, že keď umelecké dielo dosiahne svoj status, izoluje sa tým od 

obyčajnej ľudskej skúsenosti a stáva sa menej zrozumiteľným. Existencia 

umeleckého diela, na ktorom závisí estetická teória, sa stáva prekážkou 

k vytvoreniu takej teórie. Okolo umeleckého objektu sa vytvára stena keď sa 

v súvislosti s ním nehovorí aj o pôvode a činnosti. Dewey dáva do súvislosti 

umelecké diela a každodenné udalosti. Prirovnáva to k vrcholu štítu, ktorý má 

pod sebou oporu a splýva so zemou, nie je od nej oddelený. Takisto ani umenie 

nemôžeme izolovať od každodenného života, pretože s ním súvisí. Pre 

pochopenie toho ako umelecký objekt súvisí s človekom ako živým tvorom, 

uvedieme príklad Parthenonu. Pozornosť zameriame aj smerom k vtedajším 

obyvateľom, k tomu, čo mali spoločné, aké bolo ich náboženské a politické 

presvedčenie. Parthenon tak pochopíme nie len ako umelecké dielo, ale aj ako 

výraz určitého spoločenstva ľudí, ktoré malo špecifickú potrebu a tá sa naplnila 

v stavbe. Pre porozumenie estetickému vo svojej pôvodnej forme musíme začať 

                                           
19 VIŠŇOVSKÝ, E. Prolegomena k pragmatistickej koncepcii umenia žiť. In: E. Višňovský: 

Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme, 236–245.  
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pri základných udalostiach a situáciách, ktoré zamestnávajú pozorné zmysly 

ľudí, priťahujú ich záujem a spôsobujú im radosť pri pohľade či posluchu. 

Idey, ktoré umenie stavajú na vyvýšený piedestál pôsobia na ľudí skôr 

odpudzujúco. Najživšie potešenie nachádzajú v činnostiach, ktoré možno 

nepovažujú za umenie napríklad filmy, populárna hudba alebo časopisy. Ľudia 

disponujú určitou mierou estetickej potreby. Ak prevláda pocit, že umenie je 

niečo vzdialené a oddelené, estetická potreba v človeku bude pravdepodobne 

vyhľadávať niečo lacné a vágne. Hlavný estetický obsah sa kedysi zameriaval na 

ozdobné ornamenty zo zlata či striebra, naproti tomu sa najnovšie na miesto 

v galériách dostávajú predmety každodenného života a im sa vzdáva hold. 

Deweyho pragmatický postoj nás navádza k širšiemu určeniu príkladov 

z dejín dizajnu. Tak ako vzniku pragmatickej filozofie predchádzala skepsa 

a naštiepenie dôvery v hodnoty, podobne sa to deje aj v historickom vývoji štýlov  

v dizajne. Jednou zo základných Deweyho otázok ohľadne umenia bolo stanovenie 

si novej definície, komu slúži umenie. Kto má na neho nárok? Má byť umenie 

naďalej záležitosťou elity alebo ho vedia a môžu prijať i bežní jedinci? Dewey 

začal pochybovať o elitárstve, aké napríklad presadzoval G. Santayana.  

Umenie, dizajn Art Deco 

Dalo by sa povedať, že rok 1900 predznamenáva koniec secesie. 

Geometrická vetva secesie sa pretransformovala do štýlu Art Deco. Táto 

premena neprebehla okamžite, ale trvala takmer dve desaťročia. Mohli by sme 

pripustiť aj pochybnosti, či Art Deco je pokračovaním secesie a či nie je možné 

ho považovať za osobitnú líniu vývoja, osobitný štýl. Nemôžeme však vylúčiť 

určité spoločné prejavy oboch hnutí: bohaté kombinácie dekórov, precízne 

spracovanie, či voľba prepychových materiálov. Obdobie Art Deca však na 

rozdiel od secesie (či Estetického hnutia) mení univerzálnu osobnosť dizajnéra 

za osobnosť návrhára – ensembliera20, ktorý má cit pre dekorovanie interiéru. 

Nejedná sa o interiér ako celok, ale o jednotlivé prvky, ktoré celok tvoria (okná, 

podlaha, nábytok). 

Odpoveďou na európsky trend nastupujúceho modernizmu na začiatku 20. 

rokov sa v USA stalo používanie motívov modernej architektúry dekoratívnym 

                                           
20 RILEYOVÁ, N. Dějiny užitého umění, s. 350. 
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spôsobom. Tvar štylizovaného mrakodrapu sa stal vzorom americkej verzie Art 

Deca a zároveň pokusom o vlastnú variantu modernizmu. Dizajnéri ako P. T. 

Frankl zakomponovávali vzhľad budov do návrhov stolov, skríň či paravánov 

(charakteristickým prvkom týchto nábytkov sú rôzne výšky zvislých línií).  

 

                     

Paul Th. Frankl – „mrakodrapový nábytok“     Art Deco - Chrysler Building,  

                               New York City; William Van Alen1928–30 
 

Dizajnéri sa inšpirovali spoločnosťou, architektúrou i umením. Okrem neho 

preniesol mrakodrapy do svojich návrhov kovových servisov (čajová kanvica 

Mrakodrap Apollo 1927) či zrkadla aj návrhár Louis W a takisto  

aj E. Magnussen, ktorý vytvoril kávový servis Svetlá a tiene Manhattanu.  

 

    

1927 E. Magnussen - kávový servis, USA       Braque - The Portuguese, 1911 
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Geometria, obsiahnutá vo formálnych prvkoch Magnussenovho dizajnu, 

dýcha kubizmom, ktorého odtiene evokuje aj trojica použitých materiálov: zlatá, 

strieborná a bronzová farba. Tie pripomínajú „rozbitý“ objem zátiší G. Braqua, 

ktoré sa nesú v zemitej palete. Nemožno poprieť dizajnérovu inšpiráciu 

v moderne, no zároveň fragmentárnosť návrhu spája v sebe dynamiku nočného 

života New Yorku. Ligotavá hranatosť objektu mala na objednávku firmy 

vystihovať výlučne americký život. Magnussen sa inšpiroval jazzovou hudbou, 

motocyklami či modernými interiérmi a urbanizmom.  

Ak berieme do úvahy Deweyho koncepciu umenia pre všetkých, 

a zároveň dostupnosti (aj ekonomickej) a využiteľnosti pre neskorší osoh  

(v duchu pragmatickej filozofie), mali by sme estetiku objektov dizajnu sériovej 

výroby považovať za osobitnú v dejinách dizajnu. V roku 1939 sa uskutočnil 

americký veľtrh pod názvom Svet zajtrajška. “Vo vízií budúcnosti, ktorá bola na 

výstavisku poľudštená priemyselným dizajnérom.“21 Polemika, či spôsob 

„okrabicovania“ vnútorných funkčných častí výrobku, môžeme považovať za 

dizajn, sa vedie dodnes. Každopádne prínos amerického prúdnicového štýlu 

v priemyselnom dizajne sa ráta ku kľúčovým, pretože poukázal na význam 

profesie dizajnéra, ako súčasti výrobného procesu, rovnako ako súčasti 

hospodárskeho rastu. Styling výrobkov, s ktorým vo svojich návrhoch prišli 

dizajnéri pôsobiaci v USA, by sa dal prirovnať ku tvorbe kapoty, nie však na 

automobiloch, ale na predmetoch každodennej potreby (žehličkách, mixéroch, 

chladničkách, sekáčoch na mäso). Zaoblený tvar a lesklý (chrómovaný) povrch 

výrobku mal za cieľ upútať pozornosť zákazníka. Tvaroslovie, ktoré sa vo svojej 

podstate inšpirovalo fyzikou (imitácia kvapky vody letiacej v tuneli vo vysokej 

rýchlosti), nemalo s vedou mnoho spoločného. Funkcia tvaru bola výlučne pre 

potešenie oka a zvýšenie predaja výrobku. Aerodynamizmus u obyčajných 

výrobkov mal za úlohu vyvolať túžbu zákazníkov.  

Najvýznamnejší predstavitelia tohto štýlu sú W. D. Teague, R. Wright,  

H. Dreyfuss a R. Loewy, o ktorých by sme mohli povedať, že ako dizajnéri 

nešpekulovali nad „hľadaním morálnej a vizuálnej integrity“22, ale prepojili Art 

                                           
21 ŠANTOVÁ, K: Začiatky priemyslového dizajnu na území Československa v 40. a 50. 

rokoch 20. storočia. In: SOŠKOVÁ, J. (ed.) Studia Aesthetica XV. Kapitoly k dejinám 

estetiky na Slovensku. 
22 RILEYOVÁ, N. Dějiny užitého umění, s. 390. 
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Deco a modernizmus určitým špecifickým prístupom v navrhovaní.  

 

       

  Walter D. Teague a jeho objekty dizajnu 

Zaujímavý je Loewyho koncept strúhadla na ceruzky v aerodynamickom 

tvare. Jeho úlohou bolo spestriť priestor na úrade či v škole alebo domácnosti. 

Objekt sám osebe, bez ohľadu na funkčnosť, mal prinášať radosť a byť súčasťou 

estetického zážitku jednotlivca. Tento objekt je zároveň príkladom použitia 

tvaru kvapky na statickom objekte, a teda má snahu vyvolať pocit dynamiky, 

hoci je pevne pripevnený na stôl. Lesk mal pripomínať futuristické vozidlo, tvar 

tela turbínu lietadla a kovová rukoväť súčiastku z auta.23  

 

 

   Raymond Loewy – inšpirácia vlakom  

 

Dizajnér nebol zástancom nadradenosti praktickej funkcie. Mal snahu ukázať, 

že navrhované výrobky môžu byť nositeľmi symbolickej funkcie, ktorá ovplyvňuje 

ľudské prežívanie. Loewyho strúhadlo sa do výroby nedostalo, dizajnér vystavoval 

                                           
23 WILKINSON, P. Design. Vrcholy světového designu 19. a 20. století, s. 70 



380 

jediný prototyp vo svojej kancelárii. Aj to je dôkazom toho, ako sa môže relatívne 

malý predmet stať podnetom zmeny a viery v chod spoločnosti.  

Ďalším zaujímavým dizajnérom tejto doby bol Henry Dreyfuss, ktorý 

rovnako vo svojej tvorbe kládol dôraz na estetické hľadisko objektu. Dôkazom 

toho sú jeho zaujímavé návrhy telefónu či žehličky. Aj on sa pri vytváraní 

návrhov inšpiroval aktuálnymi výdobytkami vedy a techniky a dokázal ich 

pretvoriť na zaujímavé objekty, ktoré sa stali súčasťou každodennosti človeka.  

 

   

Henry Dreyfuss 1938 

Na základe Deweyho koncepcie možno konštatovať, že pri dizajne ide o 

pretrvávajúci a dynamický proces, ktorý neustále trvá. Dewey však uznával dva 

procesy. Na strane jednej tvorivý proces umelca a na strane druhej proces 

prijímania umeleckého diela, a teda tvorbu a konzum diela. V jeho filozofickej 

koncepcii zohráva pojem growth (rast, napredovanie) významné postavenie, 

pretože nachádza svoje uplatnenie práve vo vzťahu jedinec – spoločnosť 

v oblasti etiky či logiky (vo vede, technike či umení sa jedinec naučí chápať 

príčinu a následky jednotlivých konaní). A tak v konečnom dôsledku vystupuje 

umenie v Deweyho koncepcii na jednej strane ako prostriedok, ale aj cieľ, 

respektíve výsledok určitej snahy jednotlivca, resp. komunity.  

Umenie môže podľa Deweyho konzumovať ktokoľvek. Zároveň ho môže 

ktokoľvek tvoriť. Dewey ruší hranice medzi vysokým a nízkym umením. 

Paralelu k tomuto konceptu nachádzame v americkej verzii modernizmu. Tá 

v sebe prepája európsku jednoduchosť (európske kolmé línie sa však v USA 

transformujú na šikmé plochy) a nutnosť siahnuť po vecných riešeniach dizajnu 
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nábytku a ostatných výrobkov. Kríza spôsobila, že mnohé firmy, zaoberajúce sa 

výrobou nábytku, na začiatku 30. rokov skrachovali. Praktická funkcia sa teda 

stala dominantnou črtou. Návrhári opúšťajú okázalosť a luxusné materiály Art 

Deca, rovnako ako bezúčelnosť prúdnicových línií. Posun k jednoduchším 

formám bol súčasťou diskusie v spoločnosti, v ktorej rezonovala úspora, 

maximálna funkčnosť a zároveň krása. Americký modernizmus odmietol ďalšie 

klamlivé podnety historizujúcich, či experimentujúcich štýlov Machine Age 

(prehnaný obdiv k strojom a modernej technike) a zvolil si geometrickú čistotu 

nastupujúceho modernizmu. Okrem nábytku, ktorý sa v americkej verzii 

modernizmu začal nazývať organickým dizajnom (biomorfné tvary a filozofia 

súzvuku človeka a prírody), dostali americkí dizajnéri nový priestor pri 

navrhovaní svietidiel. Stalo sa tak najmä vďaka technologickému pokroku, ktorý 

umožnil skúmanie nových foriem a opustenie imitovania historizujúcich 

modelov. Dizajnér P. navrhol stolnú lampu z ocele a podstavca z orechového 

dreva okolo roku 1937. Tento návrh nie je nasilu štýlový, naopak estetický 

účinok je dosiahnutý cez priznanie „surovosti“ materiálu, ktorý však 

v rovnobežných líniách pôsobí príjemným, pozitívnym dojmom. Táto lampa 

bola jednou z tých, ktoré charakterizovali interiér Ameriky 40. rokov.  

 

                                 

1937 – P. Pfisterer – stolná lampa, USA    1940 – P. Pfisterer - lampa 

Táto lampa symbolizuje Ameriku nie vzletnú a konzumnú, nie okázalú 

a gýčovú, naopak, symbolizuje ju ako krajinu všetkých, ako krajinu silnú 

a slobodnú.24 

Keďže Dewey je zástancom filozofie praxe, všetci si z toho môžeme vziať 

                                           
24 pozri: BANDUROVÁ, L. - ŠANTOVÁ, K. Estetika dizajnu 20. storočia. Úvahy o vzťahu 

vybraných estetikov 20. storočia k ikonám dizajnu z obdobia ich života.  
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príklady alebo podnety pre rozvoj vlastnej životnej skúsenosti. Dovolím si 

tvrdiť, že každý by mal k svojmu životu pristupovať aktívne a so záujmom. To 

by v konečnom dôsledku malo viesť k plnšiemu prežívaniu života, bohatším 

skúsenostiam a zážitkom. Domnievam sa, že Deweyho myšlienky sú prakticky 

overené, inak by sme ho mohli pokladať za nehodného vyjadrovať sa na poli 

pragmatickom.  

Myslím, že Dewey dostatočne dokázal obhájiť svoje estetické postoje. 

Najviac ma na jeho teórii zaujala jeho snaha o zrušenie dualistického chápania 

interakcií vo svete. Predstava sveta a všetkých udalostí v ňom ako jednoliateho 

celku, bez výrazne vytýčených hraníc, sa mi zdá veľmi podnetná a zaujímavá. 

Kontinuita medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou môže vyznievať až 

spirituálne či teologicky, ale podľa môjho názoru sa jedná o odvážne tvrdenie, 

ktoré obsahuje isté vznešené čaro. Každopádne jeho koncept (estetickej) 

skúsenosti ako procesu, ktorý splýva s cieľom a sleduje svoje dovŕšenie, aby sa 

mohol objaviť v ďalšom procese, je výnimočne príťažlivý a trefný. Opak 

estetického života, teda automatizácia a robotizácia všednej každodennosti, by 

mal byť pre nás desivým mementom a pripomienkou toho, že je potrebné 

a možno až nevyhnutné, aby sme sa začali aktívne a vedome starať o bytie 

v tomto svete. V dnešných časoch konzum a prázdnota vnútra mnohých svedčí 

práve o tom, že pasivitou ducha všetci smerujeme k všednosti a doslova bránime 

životu. Deweyho neustále apelovanie na aktivitu človeka sa pre nás môže stať 

povzbudením a naplniť nás nádejou, že predsa len máme isté možnosti vo svojej 

moci a môžeme čosi z nich aj uskutočniť.  

Záver 

Snažili sme sa interpretovať objekty dizajnu na základe vybraných 

estetických teórií. Zmerali sme sa na amerických estetikov a teoretikov. Začali 

sme Santayanovým udelením statusu výnimočnosti konzumentovi umenia. Nie 

hocikto sa ním môže stať. Podobne tomu bolo v dizajne na začiatku storočia: nie 

každý mohol byť dizajnérom. Súčasný technologický svet dospel do fázy, kedy 

sa môže autorom objektu stať ktokoľvek, kto ovláda príslušný softvér. Jedná sa 

však ešte o dizajn alebo o diletantstvo? Čo sa deje s dizajnom „školeným“, ktorý 

produkujú univerzity? Ako môže zachrániť a obhájiť svoju pozíciu? Pokusy 

o vymedzenie vo forme originality autora – dizajnéra sa objavujú už od 
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postmoderny. Súčasný dizajnér sa však viac ako kedykoľvek predtým izoluje od 

definície dizajnu. Jeho návrhy hraničia nielen s účelnosťou, ktorá dizajn 

v zásade definuje, ale aj s dostupnosťou. A teda na začiatku 21. storočia znovu 

možno hovoriť o elitárstve v ponímaní G. Santayanu. Avšak už nielen elitárstvo 

v zmysle umenia, ale začiatok 21. storočia celkovo možno považovať za 

obdobie, kedy aj mimoumelecká oblasť, teda dizajn, sa stáva nedostupnou, pre 

kohokoľvek, kto sa s ním stretne. Dizajn prestáva byť záležitosťou más, ale 

stáva sa, podobne ako tomu bolo u Estetického hnutia spred 100 rokov, 

záležitosťou vyvolených. Dizajn má snahu prejsť z mimoumeleckej oblasti do 

oblasti umenia, a tak sa stáva v istom zmysle umením.  

Ak parafrázujeme slova W. Welscha, ak 20. storočie bolo storočím umenia, 

tak 21. storočie bude patriť dizajnu. Z tohto dôvodu pokladáme za podstatné, 

aby sa aj estetika a estetická teória vrátila na začiatok 20. storočia, kedy začínali 

radikálne zmeny vo svete umenia, ale ako sme ukázali aj v dizajne a snažila sa 

interpretovať problematiku dizajnu cez rôzne estetické prístupy a koncepcie, aby 

mohla dosiahnuť čo najkomplexnejší pohľad o problematike dizajnu.  

 

Summary 

The author shows different aesthetic approaches toward objects of design. She applied 

realistic and pragmatic aesthetic theory on the design and compared it with artworks. She 

tried to show that newest technologies that were invented at the beginning of the 20th century 

have had impact not only on art movements but also on objects of design. Author tries to 

point out that the connection and cooperation between art, technologies, and design is 

necessary. Aesthetics, as a scientific discipline, should reflect this situation.  
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concrete examples) that Shaumyan’s methodological criteria (structural concepts used in his 

theories) are not applied in adequate, that means, internally consistent way. 
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Úvod 

Tato stať pojednává o vývoji teoreticko-metodologických aspektů pojetí 

znaku u Sebastiana Konstantinoviče Šaumjana, původem ruského (resp. 

gruzínského) lingvisty a filozofa, žijícího v letech 1916 až 2007. Ve svém textu 

tedy analyzuji sémiotické myšlení S. K. Šaumjana ve třech jeho stěžejních 

dílech: v aplikativním generativním modelu (1971), v aplikativní univerzální 

gramatice (1987) a konečně v tzv. sémiotické gramatice (2006).1 

Terminologickou komparací Šaumjana s dalšími teoretiky (jazykového) znaku 

                                           
1 AGM (Applicative Generative Grammar) a AUG (Applicative Universal Grammar) jsou 

zkratky teorií/modelů, zatímco SMR (Signs, Mind, and Reality) je zkratka názvu publikace, 

v níž je Šaumjanova nejnovější teorie obsažena. Důvod takového zkracování tkví především 

v tom, že jsem chtěl u všech jeho modelů zachovat třípísmennou zkratku. 
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(de Saussure, Hjelmslev, Morris) se snažím prokázat, že Šaumjan 

metodologicky nekorektně mísí diadické (unilaterální i bilaterální) a triadické 

pojetí znaku, a poukazuji na to, že má toto míšení potenciál ovlivňovat i jeho 

další teoreticko-metodologické koncepty. V jeho díle sleduji zejména vlivy 

klasického (středo)evropského strukturalismu, dále pak počáteční vlny 

chomskyánského generativismu i ruského formalismu, resp. Šaumjanovu 

interpretaci některých představitelů těchto směrů.2 

Genotyp vs. fenotyp 

 Část pojednávající o vztahu genotypu a fenotypu v Šaumjanově díle 

prezentuji na tomto místě z toho důvodu, že považuji uvedenou dichotomii za 

zásadní k uvedení do Šaumjanova gramatického (a sémiotického) myšlení.  

Gramatika genotypu je jedním ze dvou typů gramatik obsažených v rámci 

AUG.3 AUG4 rovněž zakládá gramatiku fenotypu, která je pak vlastní vždy jen 

jednomu konkrétnímu jazyku. Genotyp je možné označit za jednoduchý znakový 

systém, který představuje „podloží“ jazyka5, přičemž v teorii AUG jsou takové 

genotypy společné všem přirozeným jazykům. Přirozené jazyky jsou tedy 

realizacemi genotypů, jinými slovy fungování určitého přirozeného jazyka je 

simulací toho, jak funguje jazykový genotyp. Existenci obou členů dichotomie 

genotyp a fenotyp přitom nelze považovat za separovanou, nýbrž za vzájemně 

provázanou. Pozornost AUG se však zaměřuje výhradně na studium jazykových 

genotypů, tzn. na obecné sémiotické charakteristiky přirozených jazyků.  

V AGM6 je dichotomoie genotyp/fenotyp vztažena k fungování 

generativního mechanismu: tento proces má diskrétní povahu a je realizován ve 

dvou etapách – nejprve na rovině genotypu, kde se utvářejí ideální (tedy od 

konkrétní realizace abstrahované) objekty, které lze přirovnat k větám a slovům 

určitého jazyka. V druhé fázi dochází k nastavení systémových pravidel 

korespondence mezi uvedenými objekty na úrovni genotypu a jejich 

                                           
2 Tímto tématem jsem se podrobněji zabýval ve své nepublikované disertační práci, viz 

Janečka, 2014. 
3 Dichotomii genotyp/genotyp Šaumjan zmiňuje již ve svých dřívějších teoriích, až v AUG jí 

však věnuje pozornost uceleně a detailně ji popisuje.  
4 SYPNIEWSKI, B. P. An Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 19. 
5 Dtto, s. 7. 
6 ŠAUMJAN, S. K. Principles of Structural Linguistics, s. 152. 
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konkrétními realizacemi na rovině fenotypu (tedy konkrétními slovy a větami 

nějakého přirozeného jazyka), přičemž generativní mechanismus aplikativního 

modelu, tedy fáze, kdy se utvářejí ideální objekty, je na zmíněných pravidlech 

korespondence nezávislý. S gramatickými kategoriemi jako čas, pád, způsob, 

osoba, číslo, rod atd. je tudíž možné se setkat jen na rovině fenotypu. Jazykové 

genotypy můžeme tedy slovy Šaumjana7 označit za syntaktické objekty, které 

nejsou závislé na jazykových prostředcích, jejichž prostřednictvím se realizují. 

Jazykové fenotypy je poté možné označit za vnější formy, v kterých se genotypy 

manifestují.  

Gramatika fenotypu disponuje dvěma zásadními úkoly: jednak je to 

výzkum struktury slova jako základního znaku na úrovni fenotypu, jednak je to 

výzkum syntagmatické struktury vět. Z toho důvodu, že věty představují 

v Šaumjanově pojetí kombinace slov, zaměřuje se fenotypová gramatika do 

značné míry právě na výzkum skupin slov. 

V Signs, Mind, and Reality8 Šaumjan tvrdí, že genotyp jazyka představuje 

abstraktní studium znaků, nehledě na to, jak probíhá jejich formální realizace. 

Genotyp jazyka přitom disponuje několika základními atributy: 1) Struktura 

takového genotypu nezávisí na jeho realizaci prostřednictvím lineárně 

orientovaného slovosledu či jiných znakových způsobech realizace. 2) Genotyp 

a znaková manifestace, kterou genotyp využívá, představují oddělené objekty, 

jenž jsou nadto propojeny relací významy: cíle. 3) Znaky představují prostředky 

k realizování jazykových konceptů, jenž mají za cíl fungovat v rámci procesu 

komunikace. 

Když Šaumjan pojednává o nezbytnosti dělení sémantiky na dvě oblasti9, 

tak uvádí, že první oblastí by byla sféra genotypu, čímž míní výzkum systému 

významů tím způsobem, že jsou významy realizovány znakovými prostředky, 

avšak abstrahované od formální realizace takových znakových prostředků; 

druhou oblast by pak představoval výzkum fenotypu, čímž má na mysli výzkum 

systému znakových prostředků k reprezentaci genotypu. Šaumjana klade důraz 

na fakt, že každý význam je součástí jazyka pouze za té podmínky, že je 

                                           
7 ŠAUMJAN, S. K. Principles of Structural Linguistics, s. 151. 
8 ŠAUMJAN, S. K. Signs, mind, and reality: a theory of language as the folk model of the 

world, s. 15. 
9 Dtto. 
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realizován určitým znakovým prostředkem, resp. znakovými prostředky. 

Gramatika genotypu z tohoto důvodu nikdy neodděluje význam od znakových 

prostředků, které daný význam reprezentují, nýbrž studuje relace mezi 

znakovými prostředky a významem s tím, že absolutně odhlíží od formální 

realizace takových znakových prostředků. 

Vymezení (jazykového) znaku v Šaumjanových teoriích 

V této kapitole postupně představím tři Šaumjanovy nejdůležitější teorie 

v chronologickém pořadí – marginálně bude chronologická linie porušena s tím, 

že na dané porušení vždy explicitně upozorním v textu. V kapitole následující 

(tedy kap. 4) budou Šaumjanovy teoretické postuláty vzájemně usovztažňovány 

a bude problematizována jejich kompatibilita. 

Aplikativní generativní model (AGM) 

Šaumjan tvrdí, že uchopení gramatiky musí být sémiotické a že se 

přirozené jazyky liší od jiných sémiotických soustav tím, že disponují dvěma 

sémiotickými rovinami. V jazycích užívaných lidmi totiž podle Šaumjana10 

nastává to, že je primitivní sémiotický systém znaků překryt pomocí 

sekundárního sémiotického systému diakritických prvků jazyka. To, že můžeme 

o nějakém přirozeném jazyku říct, že má sémiotickou povahu, znamená právě 

přítomnost dvou výše zmíněných sémiotických rovin.11  

Každá z těchto sémiotických úrovní pak disponuje a) sémiotickou rovinou 

samotnou, tedy úrovní idealizovaných sémiotických objektů, b) fyzickou 

rovinou, tedy úrovní fyzického substrátu oněch idealizovaných objektů. Toto 

rozdělení vychází ze základní Šaumjanovy metodologické dichotomie genotyp  

a fenotyp a společně jsou pak považovány za nezbytné zásady při konstrukci 

generativních gramatik. 

Šaumjan považuje za znakovou situaci binární vztah, který je možno 

vyjádřit jako sRd: s je zde znakem (designátorem), R představuje relaci 

(designaci) a d pak designatum (tedy objekt designace). Za znak samotný je pak 

                                           
10 ŠAUMJAN, S. K. Principles of Structural Linguistics, s. 69. 
11 Takové dělení koresponduje např. s Martinetovým vymezením první a druhé artikulace (viz 

Martinet, 1964, s. 46). 
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podle Šaumjana12 možno považovat akustický prvek, který se nachází ve vztahu 

designace k designátu. Společně se sémiotickou dvourovinovou strukturou 

představuje zvuková povaha hlásek specifický rys pro přirozené jazyky. Tak 

jako znaky můžeme považovat i diakritické elementy (čili figury/fonémy) 

v přirozených jazycích za elementy zvukové povahy.  

Stejně tak jako znak může být i foném slovy Šaumjana z akustické 

substance převeden do jakékoli jiné substance, např. grafické. Jedním ze 

základních specifik pro přirozené jazyky je však to, že znaky a fonémy jsou 

pouze prvky zvukovými, tudíž do žádné jiné substance libovolně převedeny být 

nemohou. Spatřujeme tedy spolu s Šaumjanem jistou kontradikci: znaky  

a fonémy zároveň je i není možné převádět z akustické substance na jinou 

fyzickou substanci – tato bazální sémiotická antinomie vyskytující se  

v rámci přirozených jazyků je Šaumjanem13 nazývána „antinomií transpozice“.  

K tomu, aby bylo možno nastalý problém vyřešit, je pak nezbytné propojit 

metodu idealizace s postupem, jenž se označuje jako „rozdělení konceptů“ – to 

znamená, že koncept znaku je rozdělen jednak na znak idealizovaný, v jehož 

rámci je zvuková substance anulována, jednak na zvukový substrát onoho 

idealizovaného znaku – obdobně se postupuje v případě fonému. Existují pak 

dvě relace reprezentace: jednak mezi znakem a fonémem, jednak mezi jejich 

zvukovými substráty, tedy zvukové substráty mají za úkol reprezentovat znaky  

a fonémy. Uvedené dělení konceptů podle Šaumjana umožňuje vyrovnat se  

s antinomií transpozice, protože koncept zvukového substrátu znaků a fonémů 

určuje zvukovou povahu, jenž je specifikem přirozených jazyků, a zároveň je 

metodologicky dovolen přenos těchto substrátů na jiné formy fyzické substance, 

např. grafické apod. 

Aplikativní univerzální gramatika (AUG) 

V rámci aplikativní univerzální gramatiky14 je (přirozený) jazyk definován 

                                           
12 ŠAUMJAN, S. K. Principles of Structural Linguistics, s. 70. 
13 ŠAUMJAN, S. K. Principles of Structural Linguistics, s. 70. 
14 Při popisu AUG odkazuji ke skriptům Šaumjanova kolegy B. Sypniewského. Tato skripta 

představují výběr toho nejdůležitějšího z knihy A Semiotic Theory of Language (Šaumjan, 

1987). Když uvádím odkaz na práci Šaumjanovu (Šaumjan, 1987), je tento odkaz taktéž ve 

skriptech Sypniewského. 
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jako kulturně15 determinovaný mentální fenomén16, šířeji je pak redefinován 

Šaumjan se Sypniewským17, kteří považují přirozené jazyky za nástroje 

komunikace, které různými způsoby transponují kontinuum lidských znalostí do 

systému sestávajícího z diskrétních bilaterálních jednotek jazyka. Každá taková 

jednotka je konceptem, který směřuje k příslušnému fónickému úseku – neboli 

znaku daného konceptu. Znak je poté možno označit za realizaci sledu fonémů 

neboli diskrétních akustických distinktivních prvků. 

Jazyk, jak již bylo uvedeno výše, disponuje dvěma odlišnými sémiotickými 

rovinami – systémem znaků a systémem diakritik (figur), přičemž diakritickým 

systémem se zabývá fonologie, systém znaků je pak záležitostí gramatiky. AUG 

tedy považuje jazyk za znakový systém, jenž je založen na pravidlech – 

gramatikou je pak rozuměna deskripce systému jazykových pravidel, která jsou 

realizována napříč jazykovými komunitami. Jazyk nezbytně musí podkládat 

diakritický systém z toho důvodu, aby byla umožněna produkce potenciálně 

nekonečného počtu znaků18, tedy nekonečného počtu kombinací diakritických 

prvků (tzn. figur ve smyslu Hjelmslevově)19. 

AUG především zdůrazňuje metodologický postulát, že znak společně se 

svým významem utvářejí reciproční vztah znak: význam a že uvedený vztah je 

jistě důležitější než samotná znaková entita. S tím rovněž souvisí fakt, že se 

AUG negativně vymezuje vůči existenci různých entit disponujících 

inherentními vlastnostmi, jež by na základě daných vlastností mohly být 

nazývány znaky20. Způsob uchopení vztahu znak: význam je v teorii AUG 

analogizován s de Saussurovým vymezením označujícího (signifier)  

a označovaného (signifie), avšak je odlišně rozpracován, přičemž je důležité 

                                           
15 V Signs, Mind, and Reality (Šaumjan, 2006) je to pak sociální fenomén, přičemž v obou 

vymezeních nespatřuji výraznější rozdíly – i v AUG se pak dále pracuje s označením 

„sociální“. 
16 SYPNIEWSKI, B. P. An Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 3. 
17 ŠAUMJAN, S. K. – SYPNIEWSKI, B. P. Semiotic Analysis of Meaning; SYPNIEWSKI, 

B. P. An Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 3. 
18 Srov. s tím u Hjelmsleva „celé armády znaků“ (HJELMSLEV, Louis. O základech teorie 

jazyka, s. 52) 
19 SYPNIEWSKI, B. P. An Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 7. 
20 ŠAUMJAN, S. K. – SYPNIEWSKI, B. P. Semiotic Analysis of Meaning, s. 1; 

SYPNIEWSKI, B. P. An Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 3. 
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zejména to, že nelze uvažovat o žádných znacích nebo významech vně 

bilaterálního vztahu21.  

Podle AUG se např. právě de Saussure vymezuje tak, že i když jsou podle 

něj zájmem lingvistického výzkumu znaky a jejich vztahy, uvažuje o znacích 

jako o reálných objektech – takový náhled je v teorii AUG nepřípustný. Co se 

konkrétního způsobu pojetí jazykového znaku týká, má de Saussure podle 

Šaumjana22 ve své teorii dvě deskripce znaku: jak pojetí unilaterální, tak 

bilaterální. Šaumjan v AUG považuje de Saussurovo bilaterální pojetí znaku za 

nepotřebné a reformuluje jeho pojetí unilaterální. 

Signs, Mind, and Reality (SMR) 

Metodologickým postulátem tzv. sémiotické lingvistiky, tedy programu 

obsaženého v knize Signs, Mind, and Reality23, je to, že za jedinou legitimní 

metodu výzkumu znaku je pokládána ta v souvislosti s jeho významem a vice 

versa24. Definovat znak je tudíž nezbytné s ohledem na korelace znaku se svým 

významem a významu s příslušným znakovým aparátem, jelikož znak oddělený 

od svého významu již není možné považovat za znak, ale pouze za určitý 

fyzikální fenomén – význam oddělený od příslušného znaku již není významem, 

nýbrž konceptem, resp. fenoménem myšlení.  

Šaumjan25 zdůrazňuje přínos de Saussura, jemuž je dedikováno objevení 

principu vztahujícího se ke znakům, tedy principu arbitrárnosti, podle něhož je 

vztah mezi znakem a významem v rámci všech znakových systémů arbitrární. 

V případě, že hodláme objevovat i jiné principy a zákony vztahující se ke 

znakovým systémům, je zapotřebí ujasnit si nezbytné předpoklady pro 

různorodé sémiotické systémy, což znamená, že každá sémiotická soustava musí 

nutně obsahovat jednak finitní soustavu znakových prostředků, jednak finitní 

soustavu pravidel, pomocí nichž bude možno generovat nekonečnou množinu 

kombinací znaků. Důležitým konceptem, pomocí něhož dochází k vymezení 

                                           
21 SYPNIEWSKI, B. P. An Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 4. 
22 ŠAUMJAN, S. K. A Semiotic Theory of Language, s. 16–17; SYPNIEWSKI, B. P. An 

Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 4. 
23 ŠAUMJAN, S. K. Signs, mind, and reality: a theory of language as the folk model of the 

world.  
24 Dtto, s. 18. 
25 Dtto, s. 10. 
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znakových systémů, je v SMR i koncept „jednotky“, přičemž na jednotky  

a znaky je třeba nahlížet jako na odlišné entity – každý znak je ze své podstaty 

jednotkou, nicméně ne každou jednotku je možno pokládat za znak.  

Když však Šaumjan26 vymezuje přirozený jazyk, uvádí, že každý 

z přirozených jazyků segmentuje lidské myšlení do znaků, které disponují 

vokálními formami a významy27 – vokální forma je následně segmentována na 

prvky distinktivního charakteru, které se tradičně nazývají fonémy. 

Jazykový znak však podle Šaumjana28 není nezbytně reprezentován jen 

zvukovou sekvencí, nýbrž za znak je možno pokládat rovněž změnu přízvuku 

('convict a con'vict), alternaci (take a took), změnu gramatického kontextu  

(I love a my love) nebo slovoslednou změnu (Tom killed John a John killed 

Tom). V potaz je nutné vzít také znak nulový, např. při stupňování adjektiv 

quick, quicker a quickest lze vymezit to, že -er značí komparativ, -est značí 

superlativ a pozitiv je realizován pomocí absence jakékoliv zvukové sekvence, 

tedy tzv. znakem nulovým. 

Ohledně uvažování znaku dochází oproti teoriím předchozím k zásadnímu 

posunu – v SMR je totiž znak znakem z toho důvodu, že jej takovým způsobem 

interpretuje uživatel jazyka, avšak z pohledu externího (v komunikační situaci 

nezainteresovaného) pozorovatele je znakem jen zvuková sekvence. Obdobným 

způsobem lze jisté entity pokládat v rámci přirozeného jazyka za významy 

pouze z toho důvodu, že jsou takovým způsobem interpretovány uživateli 

daného jazyka – z pohledu externího pozorovatele však významy představují jen 

nějaké sémanticky nevymezené entity.  

Za nezbytné považuje Šaumjan29 zdůraznit hierarchickou nerovnost mezi 

znakem a významem, který daný znak reprezentuje. Zvuková forma znaku je 

hierarchicky níže nežli význam znaku, neboť znak představuje jen nástroj ke 

zprostředkování významu v procesu komunikace. Je nepodstatné, jaký konkrétní 

                                           
26 ŠAUMJAN, S. K. Signs, mind, and reality: a theory of language as the folk model of the 

world, s. 11. 
27 Tato definice jasně ukazuje na bilaterální pojetí znaku – do té doby se (u Šaumjana) 

objevovalo (explicitně) pojetí unilaterální. 
28 ŠAUMJAN, S. K. Signs, mind, and reality: a theory of language as the folk model of the 

world, s. 47. 
29 Dtto, s. 14. 
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znakový aparát slouží k reprezentaci významu – znak je totiž variabilní, oproti 

tomu je význam konstantní. Z dosud uvedeného plyne, že znak je možno 

substituovat znakem jiným, aniž by docházelo k sémantické modifikaci. Je tak 

např. umožněno znakem /pes/ odkazovat ke „knize“ a znakem /kniha/ naopak 

odkazovat k „psovi“ – významy zůstanou nemodifikovány. 

Problémy Šaumjanova „znakového“ uvažování 

V kap. 3.1 byla představena problematika tzv. antinomie transpozice, tedy 

stavu, ve kterém znaky (a fonémy) zároveň je i není možné převést ze substance 

akustické na substanci jinou, např. grafickou. Šaumjan za účelem vyřešit tuto 

situaci instaluje princip idealizace společně s principem rozdělení konceptů.  

I přesto, že prostřednictvím této metody lze teoreticky transponovat idealizovanou 

(konkrétní materiální realizace zbavenou) část jazykové jednotky na odlišnou 

substanci a zároveň ponechat zvukovou část jazykové jednotky, zůstává nejasné, za 

jakým účelem je toto realizováno. Šaumjan totiž opakovaně ve svých teoriích 

zdůrazňuje základní požadavek na přirozený jazyk, což má být jeho akustická 

povaha – vztah obou modů, tedy jazyka mluveného a psaného, pak vůbec 

nepokládá za hodný pozornosti. Problematickou tedy zůstává především otázka, 

z jakého důvodu hledat metodologii vhodnou k přenášení akustické substance do 

substance jiné, když jiné substance podle Šaumjana nelze považovat za relevantní 

vzhledem k základní charakteristice přirozených jazyků.  

V AUG, stejně tak jako v AGM, delimituje Šaumjan znak opět na bázi 

jazykové jednotky, avšak toto vymezení je vnitřně rozporné, jelikož bilaterální 

jazyková jednotka představuje podle něj koncept, jenž směřuje ke 

korespondujícímu fónickému segmentu, tedy znaku daného konceptu. Jestliže 

namísto „konceptu“ dosadíme „význam“ a za „výraz“ budeme považovat výše 

uvedený „fónický segment“30, dostáváme sice dvě části znaku, avšak znakem je 

myšlena jen jeho část výrazová, a pokud je za znak pokládán pouze výraz, 

hovoří se tradiční terminologií o uchopení unilaterálním. Jsou tedy možné 

v zásadě dvě interpretace tohoto terminologického „spletence“ – buď se 

Šaumjan nemohl rozhodnout pro některé z těchto dvou pojetí, a právě na 

základě toho dochází ke směšování do jedné definice, nebo lze daný stav 

                                           
30 Šaumjan totiž jinou manifestaci jazykových jednotek než zvukovou zavrhuje. 
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pokládat „jen“ za důsledek terminologické neobratnosti, resp. nereflektování 

významu daných termínů v jiných, obecně známých teoriích. 

Jeden z nejzásadnějších teoreticko-metodologických rozporů v Šaumjanových 

teoriích tedy tkví v tom, že jazyková jednotka má být standardně utvářena jak 

stránkou významovou, tak výrazovou, znak je však možno korelovat jedině s částí 

výrazovou. Ona konceptuální protichůdnost, tedy že na jedné straně je znakem 

myšleno pouze označující (výraz) a na druhé straně se v teorii AUG zkoumá pouze 

vztah znak (výraz): význam, je ještě podpořena následující Šaumjanovou tezí – 

daleko podstatnější, než znak samotný, je podle Šaumjana v teorii AUG relace 

znak: význam a mimo tento vztah je bezpředmětné zkoumat „znak o sobě“ takovým 

způsobem, jak to prováděl např. de Saussure.  

Z dosud uvedeného lze usuzovat, že bilateralitou má Šaumjan na mysli 

spíše bilaterální vztah mezi znakem a významem, nikoli bilaterální pojetí 

jazykového znaku (totiž přítomnost označujícího a označovaného již ve znaku 

samotném např. ve smyslu de Saussurově). V jeho teoriích však takové chápání 

bilaterality vytváří jisté pnutí, jelikož sice pracuje s termínem „bilaterální“, 

obecně známým např. právě z de Saussurova pojetí znaku, avšak jinde považuje 

de Saussurovo bilaterální pojetí znaku za nepotřebné a pozornost věnuje jen 

pojetí unilaterálnímu. V teorii AUG lze pak zaznamenat daleko větší důraz na 

vztah znak: význam než na znak samotný, což by mohlo naznačovat, že se 

Šaumajn inspiroval glosematikou L. Hjelmsleva. 

Nikoli na Hjelmsleva, nýbrž na de Saussura však Šaumjan navazuje 

explicitně: de Saussure tak např. podle Šaumjana tvrdí, že cílem jazykovědného 

výzkumu jsou znaky a jejich vzájemné vztahy, i přesto však nazírá znaky 

jakožto reálné objekty – to je však v teorii AUG nemožné. Vyvstává zde ale 

otázka, z jakého důvodu je tak problematické považovat znaky za reálné 

objekty? Jednou z možných odpovědí na tuto otázku je to, že až ve vztahu 

s příslušným významem nachází znak nějaké uplatnění, ne jako entita sama o 

sobě. V kontrastu s tím je však třeba uvést, že sám Šaumjan považuje za znaky 

až jednotky na rovině fenotypu, tedy (oproti abstraktně pojatému genotypu) 

akustické, čili reálné jazykové objekty. K tomu je potřeba dodat, že znak de 

Saussure31, i když se ostře vymezuje proti psychologismu, postuluje jako 

                                           
31 de SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky, s. 97. 
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jednotku psychické povahy.  

Další možností, jak interpretovat znak jakožto reálný objekt, je ta, že objekt 

(skutečnost, denotát) představuje jeden ze tří vrcholů tzv. trojúhelníkového 

modelu znaku, přičemž dalšími dvěma vrcholy jsou znak (výraz) a smysl (neboli 

koncept, pojem)32. Tato interpretace je však značně problematická, jelikož 

takový trojúhelníkový model naznačuje, že znaky se k reálným objektům 

nevztahují přímou cestou, ale skrze smysl (neboli designát) – tato možnost je 

však s de Saussurovým pojetím znaku absolutně mimoběžná a Šaumjanovy 

argumenty a především jeho vymezení se vzhledem k de Saussurovi tak 

evidentně nestojí na příliš pevných základech.  

 Již bylo uvedeno, že podle Šaumjana obsahuje de Saussurova teorie dva 

popisy znaku: unilaterální i bilaterální, přičemž Šaumjan přepracovává de 

Saussurovo pojetí unilaterální. Odhlédneme-li nyní od toho, že takové 

Šaumajanovo tvrzení je přinejmenším dosti odvážné, neboť de Saussure bývá 

tradičně prezentován jako představitel bilaterálního pojetí, je třeba vzít v úvahu, 

co vlastně znamená pojímat (jazykový) znak unilaterálně. Unilaterální koncepce 

totiž znak nahlížejí jen jako stránku výrazovou, přičemž výraz má směrem 

k významu jen poukazovat, nikoli s ním utvářet jednotu – materiální část je tak 

sama pokládána za znak, kdežto Šaumjan opakovaně zdůrazňuje nerozlučnost 

znaku od svého významu, resp. důraz klade na relaci znak: význam. A je zde 

ještě jedna vzhledem k tradiční terminologii problematická záležitost: 

Předpokladem unilateralismu je totiž i to, že bude za znak pokládán rovněž 

foném sestávající z distinktivních rysů (tedy figur) a dokonce budou jako znaky 

pojímány také distinktivní (fonetické) rysy33 – toto však Šaumjan nikde nečiní. 

Když Šaumjan při definování přirozeného jazyka tvrdí, že lidské myšlení je 

artikulováno do znaků, které disponují akustickými formami a významy, tak 

implicitně používá pojetí bilaterální, jinde však např. uvádí, že v přirozených 

jazycích má každý znak k dispozici význam, což značí neexistenci znaků 

                                           
32 Viz např. KARLÍK, P. kol. Encyklopedický slovník češtiny, s. 498. 
33 JAKOBSON, R. - HALLE, M. Fundamentals of Language, s. 13; POSNER, R. - ROBERING, 

K. – SEBEOK, T. A. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 13. 

Semiotik: ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur, s. 2258. 
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významy postrádajících34. Uvedená formulace naznačuje unilaterální uchopení 

znaku, neboť znak (výraz) disponuje určitým významem (k němuž odkazuje) 

namísto toho, že by k sobě byly (bilaterálně) pevně vztaženy, tedy že by se 

nacházely v relaci interdependentní determinace. 

Již jsem uvedl, že znak a význam u Šaumjana nejsou hierarchicky 

rovnocenné entity a že za znak Šaumjan považuje pouze jeho výrazovou 

stránku, což naznačuje unilaterální pojetí – zajímavé je v souvislosti s tím 

Šaumjanovo tvrzení35, že znak a význam, jenž znak reprezentuje, se sice 

nenacházejí na stejné úrovni, nicméně zvuková forma znaku se nachází 

hierarchicky níže než významová část znaku, neboť znak představuje „pouze“ 

nástroj k tomu, aby byl význam komunikován. V unilaterálním pojetí by měl 

(hierarchicky výše postavený) znak k významu poukazovat – zde naopak 

vidíme, že forma je významu „podřízena“, je tedy možno ji považovat za 

arbitrární, což nás však oklikou dovádí zpět k uchopení bilaterálnímu – tedy 

právě k tomu pojetí, vůči kterému se Šaumjan vymezuje.  

Slovy Šaumjana tedy není podstatné, který konkrétní (akustický) znakový 

aparát má za úkol reprezentovat význam – znak je totiž proměnlivý, zatímco 

význam je konstantní. Každý znak je tedy možné libovolně nahradit znakem 

jiným, aniž by docházelo k sémantické modifikaci. Lze tak např. zvolit znak 

/pes/ za účelem reference ke „knize“ a naopak znak /kniha/ pro referenci 

k „psovi“ – významy zůstanou tytéž. Je však třeba vznést zásadní námitku: 

vztah znak: význam musí být nějakým způsobem jedinečný, tak aby bylo možné 

jej odlišit od znaků (relací) dalších, a skutečnost, že k reprezentaci významu lze 

použít jakoukoli sekvenci zvuků, této jedinečnosti zabraňuje. Nutným 

důsledkem Šaumjanových postupů je tedy to, že substitucí znaku /pes/ za znak 

/kniha/ vzniká relace nová a již není možné ji interpretovat tak jako před 

modifikací formy/výrazu. Jako značný problém se pak v této souvislosti jeví 

Šaumjanův požadavek na identifikaci zanku uživatelem jazyka jakožto nutná 

podmínka samotné znakovosti. Není totiž vůbec jasné, jakým způsobem má 

uživatel jazyka identifikovat určitý znak (v nějakém užším kontextu) vzhledem 

                                           
34 ŠAUMJAN, Sebastian K. Signs, mind, and reality: a theory of language as the folk model 

of the world, s. 13. 
35 Dtto, s. 14. 
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k možnosti libovolné záměny např. znaků /pes/ a /kniha/. Nová relace podle 

mého názoru jednoduše nemůže být určena stejným způsobem, jako tomu bylo  

u relace původní. 

Tezí, že fyzické věci (neboli akustické elementy) lze považovat za znaky, 

neboť je jako znaky interpretuje uživatel jazyka, Šaumjan (implicitně) instaluje 

do své teorie znaku Morrisův36 koncept interpreta, nehledě na to, že jinde37 např. 

pokládá za ne příliš šťastnou aplikaci Morrisovy triády (syntax, sémantika, 

pragmatika) na přirozené jazyky tak, jak to činí někteří (Šaumjanem 

nejmenovaní) autoři. Separovaně je totiž možné uvedené tři disciplíny nazírat 

jen v rámci jazyků umělých, tedy těch, na které Morris primárně cílil svůj popis 

(především se jedná o jazyk logiky).  

V souvislosti s konceptem tzv. superpozice (v české jazykovědě srovnatelný 

s pojetím primárních, sekundárních a terciárních slovnědruhových funkcí38 se 

Šaumjan zmiňuje o operátoru – za takový operátor pak lze považovat cokoli, co je 

možno pokládat za znak, tudíž i např. kontext39. Na tomto příkladu je patrné, že 

Šaumjan ve svých novějších teoriích nahlíží znak velmi volně – může jím být 

cokoli s potenciálem diferencovat význam, přitom však neuvažuje to, že každý 

znak (viz výše) musí zároveň splňovat parametry jednotky40 (přičemž každou 

jednotku nelze považovat automaticky za znak). Tak např. již uvedený kontext 

zcela jistě povahu (jazykové) jednotky nemá, stejně tak např. přízvuk. 

Závěr 

V této stati, týkající se především (jazykového) znaku, jsem se snažil 

poukázat na to, jak Šaumjan přehodnocuje de Saussurovo pojetí znaku a jakým 

způsobem na ně navazuje. Jako problematický se může jevit fakt, že Šaumjan 

považuje de Saussura (a následně i sám sebe) za představitele pojetí 

unilaterálního, a to i přesto, že je de Saussure obecně znám jako bilateralista – 

                                           
36 MORRIS, Ch. W. Základy teorie znaků, s. 12 aj. 
37 ŠAUMJAN, Sebastian K. Signs, mind, and reality: a theory of language as the folk model 

of the world, s. 13. 
38 Viz KOMÁREK, M. a kol. Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví, s. 19n. 
39 ŠAUMJAN, S. K. A Semiotic Theory of Language, s. 202; SYPNIEWSKI, B. P. An 

Introduction to Applicative Universal Grammar, s. 48, 50. 
40 Za takovou jednotku bývá obecně považován nejmenší, již dále nedělitelný útvar určité 

roviny jazyka. 
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toto jeho pojetí však Šaumjan bez uvedení konkrétních námitek zavrhuje jakožto 

nepotřebné. Za jeden z nejzásadnějších nedostatků u Šaumjana lze pokládat 

skutečnost, že jako zastánce unilaterálního pojetí neřadí mezi znaky ani 

distinktivní rys, ale ani foném – vysvětluje to tím, že foném neparticipuje na 

vztahu znak: význam, ale jen na vztahu diakritika (figura): znak – jelikož je však 

znak se svým významem nedílně spjat, pokládám toto Šaumajnovo vysvětlení za 

nedostatečné a tudíž nerelevantní. 

S výše uvedeným souvisí i obecnější metodologický problém vztahující se 

k Šaumjanově nejnovější teorii, tedy SMR – tím je protichůdnost tvrzení, že  

v jazykovědě je podstatným svazek zvuku s významem vzhledem k tvrzení, že 

za znak lze pokládat jen jeho výrazovou stránku, resp. cokoli disponující 

potenciálem diferencovat významy (tak jako v SMR), a to bez ohledu na fakt, že 

schopností rozlišovat význam disponuje (jak z pohledu unilaterálního, tak 

bilaterálního) rovněž foném. V momentě, kdy lze cokoli disponující potenciálem 

rozlišovat význam pokládat za znak, je nutné zahrnout mezi tyto entity 

rozlišující význam i foném. 

Šaumjan však nejen že nesplňuje určité metodologické požadavky, které 

v sobě zahrnuje unilaterální pojetí znaku, ale počíná si inherentně rozporně  

i v jiných oblastech. Tak např. když deklaruje, že formu/výraz znaku lze 

neproblematicky substituovat za formu/výraz jiný bez nějaké sémantické 

modifikace, postupuje tak, alespoň zdánlivě, v souladu s de Saussurovou 

arbitrárností formy/výrazu znaku. Ona arbitrárnost však nekoresponduje s tím, 

že v rámci SMR instaluje požadavek na to, aby byl znak identifikován 

uživatelem jazyka – lze pak mít za samozřejmé, že arbitrárnost formy/výrazu 

musí být při označování jistého významu nemožná, jelikož jiný uživatel by 

v rámci procesu komunikace znak de facto nemohl patřičně identifikovat, ani 

pokud by měl k dispozici užší nebo širší kontext – s tímto zřetelem však 

Šaumjan ve svých pracech nekalkuluje. Požadavkem na identifikaci znaku 

uživatelem jazyka tak Šaumjan do své teorie instaluje koncept interpreta  

(a triadické uchopení znaku vůbec ve smyslu Morrisově), což je s vymezením 

znaku ve všech jeho teoriích absolutně nekompatibilní. 

 

 

 



399 

Summary 

In my paper I tried to prove methodological inconsistence in the work of Sebastian  

K. Shaumyan by critical analysis of his three theories included mostly in the following 

publications: Structural Linguistics, A Semiotic Theory of Language and Signs, Mind, and 

Reality. I observe gradually increasing extent of internal contradictions in Shaumyan‘s 

theories with decreasing accent on formal aspects and increasing accent on semiotic aspects of 

his grammar theory. His work is also problematic because of blending of different approaches 

to the sign theory and because of ambiguous (and internally problematical) definition of basic 

linguistic sign. 

 

Literatura 

HJELMSLEV, Louis. O základech teorie jazyka. Praha: Academia, 1972. ISBN 509-21-862.  

JAKOBSON, Roman – HALLE, Morris. Fundamentals of Language. Mouton: The Hague, 

1956. ISBN 1-56886-049-8. 

JANEČKA, Martin. Znaková povaha gramatiky: sémiotické pojetí gramatiky S. K. Šaumjana. 

Olomouc: Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra obecné lingvistiky, 2014. 167 s. 

Vedoucí disertační práce Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. 

MARTINET, André. Elements of general linguistics. London: Faber and Faber, 1964. ISBN 

9780226508757. 

KARLÍK, P. kol. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002. ISBN 987-80-7106-484-8. 

KOMÁREK, Miroslav a kol. Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. 

MORRIS, Charles W.: Základy teorie znaků. In Nebeský, L. a kol. Lingvistické čítanky I., 

Sémiotika sv. 2. 1. vyd. Praha: SPN, 1970, s. 7–57. 

POSNER, Roland - ROBERING, Klaus - SEBEOK, Thomas A. Handbücher zur Sprach- und 
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