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Úvodem 

k metodologii i vědním inovacím novodobé  

„techné hermeneutiké“ 

„Všetko je potrebné v poriadku sveta, 

i chyby i omyly i katalóg premien, i nepoznané súvislosti. 

A tisíce začiatkov vyústia do jedného konca. 

Lebo všetky naše činy sú taktami symfonie sveta“ 

 

P. Strauss 

 

Přízrak koronavirové pandemie valící se současným světem znemožnil konání 

našeho letošního květnového mezinárodního sympozia o umění interpretace – 

platónsko-aristotelském „techné hermeneutiké“: přeťal přátelskou disputaci či 

poradu o uměnách a světských záležitostech. Jejich vědní variantou je osmá 

kolektivní monografie našeho ostravského „klanu myslivých duchů“, který ani 

v složitých  životních podmínkách nepozbyl smysl pro duchovní soudržnost a 

mezinárodní vědeckou pospolitost. Její – tak naléhavou potřebu zvláště v době 

společenské krize akcentoval v temných třicátých letech 20. století A. Einstein 

(sbírka jeho úvah Jak vidím svět). Jeho postulát vědecké pospolitosti neztratil 

význam ani v době ireligiózní konzumní kultury 20. st. (viz H. Arendtová: Krize 

kultury), ani v epoše liberalistické anarchie přelomu 20. a 21. st. – podílející se na 

vyhasínání smyslu pro duchovní hodnoty a mravní řád v societě: „Žijeme v době, 

kdy umění a duchovní věci jsou odsouvány na poslední místo“, skepticky glosoval 

jev deviace kultury v podmínkách materialisticky orientované civilizace americký 

spisovatel H. Miller v knize Big Sur a pomeranče Hieronyma Bosche (české vyd. 

z r. 1998, s. 363). 
                                                                                                                     

Věda je internacionální a nezná hranic, psal A. Einstein, tj. nezná ostrakismus 

ani sankce (mluveno současnou politickou rétorikou): věda vyžaduje svobodnou 

výměnu myšlenek, vědění či smýšlení té či oné generace, které se v úsilí o vědec-

kou pravdu pře-dává od člověka k člověku a „společenství vtiskuje příznačné ry-

sy“ (Jak vidím svět). Porozumění, tolerance a přátelství moudrosti, předávaných 
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v toku věků uměním slova, tj. slovesnost, slovesná skladba – kniha – ve slova vtě-

lená litteraria humanitas byla od dávných dob na cestě za poznáním vždy duchov-

ním refugiem (lze-li transponovat úvahu Platóna) „vzdělání duševního, nad něž 

opravdu ani není, ani nikdy nebude, nic cennějšího ani lidem ani bohům“ (Faidros 

241c 4–6).  

 

Dosavadních sedm kolektivních monografií „Ars hermeneutica“, vzešlých 

z prezentace bádání výše uvedeného „klanu myslivých duchů“ na mezinárodních 

sympoziích konaných v Ostravě od r. 2005, vypovídá o jeho úsilí promýšlet škálu 

aspektů a teorémů paradigmatu umění interpretace, inovovat jeho metodologickou 

bázi, otvírat někdejší platónsko-aristotelsko-plótínovskou podobu „techné herme-

neutiké“ novodobým exegetickým inspiracím vědy o umění i impulzům objevů 

věd exaktních. V spleti dnešních antinomických proudů filozofické-ho nazírání na 

podobu umění a na život vůbec není jednoduché najít metodologický klíč či bod, 

z něhož lze pohnout věděním. Najít jeho hybatele a dobrat se pravdy, která, jak 

věděl už Hérakleitos, „se ráda skrývá“ (B 132), není snadné: zvláště těžké je to pro 

myslivého ducha usilujícího „recte honesteque vivere“ v době mravní inverze 

a anarchie merkantilního materialismu novodobé civilizace: časy, kdy všichni „ve-

spolek si spílají a se hašteří“ (Platón: Ústava 500b 3), nejsou ničím novým; jen 

dávným znakem krize etiky a devalvace myšlení. Pokud myslivý duch nechce 

utopit své ingénium v atmosféře nesnášenlivosti, řevnivosti a nesvornosti, nemůže 

ustat v hledání harmonie lidských vztahů, humanity a pravdy. 

„Mezinárodnímu dorozumění se prospěje nejvíce tím,“ psal A. Einstein, „že 

se bude společně pracovat na věci, která prostě pomáhá životu“ (Jak vidím svět): 

tj. myslivý duch na cestě pravdy nemůže trpně „klanět se cizím modlám a vlastní 

svatyni zneuctívat“ (Myšlenky Boženy Němcové), ale tvořit duchovní hodnoty, ne-

přestat promýšlet odkaz velkých evropských i světových myslitelů od antiky až po 

současnost: Platónovo „nad zem hledící zkoumání“ (Faidros 270a 6) měnící peri 

hermeneias v „zření duchovního kosmu“ Plótína asimilovala augustinovská kardi-

ognósis, poznání „mluvy lidského srdce“ (verbum cordis), které proměnilo v běhu 

věků techné hermeneutiké – umění interpretace – v „nauku o duchu“. V proměnu 

vnitřní tenze techné hermeneutiké v kardiognósis vnesli svůj vklad v průběhu 

18.–20 st. i slovanští myslitelé, uměnovědci, filosofové, přírodovědci i teologové: 

H. S. Skovoroda, A. A. Potebňa, V. S. Solovjov, P. Florenskij, N. Berďajev, 
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O. Březina, Max Dvo-řák, V. Hoppe, posléze V. Černý, P. Strauss, K. J. Wojtyla – 

papež Jan Pavel II. i jeho spřízněný duch – kardinál Tomáš Špidlík. 

 

Slovanští myslitelé se podíleli na procesu „smíření východní moudrosti a zá-

padního ducha“ (jak ho charakterizoval O. Březina), které našlo výraz v religiozitě 

srdce, probouzejícího svědomí lidského rodu: jen v něm – v obrazu – „symbolu 

srdce se setkávají Východ a Západ“ (Homilie papeže Benedikta XVI. na pohřbu 

kardinála Tomáše Špidlíka). „Slavica“ tudíž nemohou zůstat nečtena v procesu 

poznání vztahu Východ – Západ, má-li být obraz světového myšlení úplný a prav-

divý (v části západní uměnovědy stále bytuje sice přímo nevyslovené, leč skryté 

„slavica non leguntur“). Zde tkví i nezastupitelný vědní úkol mezinárodních sym-

pozií našeho nevelkého „klanu myslivých duchů“.  

 

Na námi zvolené cestě techné hermeneutiké – na cestě zkoušek a omylů – 

v hledání smyslu a pravdy nás nesmí nic odradit. „Dějiny ukazují, že cesta k trva-

lému konsensu mezi badateli je neobyčejně obtížná,“ soudil americký filosof, teo-

retik vědy a vědeckého poznání T. S. Kuhn. „Vědci jsou netolerantní vůči teoriím, 

které jiní vymýšlejí“ (Struktura vědeckých evolucí); dokonce se v nich rodí a bují 

jistá animozita i nevraživost (jak poznal už J. Böhme), nejednou dává o sobě znát 

i jistý ostrakismus, zvlášť ze strany mediokrit náchylných k mistrování vědeckých 

rivalů. Nicméně, jak se kdysi vyslovil Dante Alighieri: „Segui il tuo corso e lascia 

dir le genti“ („Jdi svou cestou a lidé ať si říkají, co chtějí“): bádejme, hledejme, 

naslouchejme „moudrosti lidskosti“ humanitněvědné hermeneutiky – „nauky o du-

chu“. 

 

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. 

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.  
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K devadesátinám prof. Miroslava Mikuláška 

Čtrnáctého března 2020 oslavil svoje významné životní jubileum český literární 

vědec, slavista, komparativní genolog a hermeneutik prof. PhDr. Miroslav 

Mikulášek, DrSc.  

Profesor Mikulášek se narodil v roce 1930 v dělnické rodině. Po studiu rušti-

ny a češtiny na FF MU v Brně (1949–1953) a absolvování vědecké aspirantury na 

filologické fakultě někdejší Leningradské univerzity (1956–1960) působil až do 

svého penzionování v r. 1995 na své alma mater v Brně (po získání vědecké hod-

nosti doktora věd o umění za práci Vítězný smích [1975] se stal v r. 1978 univer-

zitním profesorem). V letech 1989–1995 vedl Ústav východoslovanských literatur, 

poté Ústav slovanských literatur a literární komparatistiky FF MU v Brně. V ob-

dobí 1995–1999 učil na Slezské univerzitě v Opavě (Ústav bohemistiky a kni-

hovnictví), kde přednášel teorii literatury a světovou literaturu. Poté působil na 

Katedře slavistiky FF Ostravské univerzity (kde vedl přednášky z ruské literatury 

20. století, teorie literatury, světové literatury, literární hermeneutiky a kompara-

tistiky), zároveň externě přednášel světovou literaturu v Ústavu slavistiky FF MU 

v Brně a literární hermeneutiku v Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU 

(2005–2010). V roce 2017 byl jmenován emeritním profesorem FF OU, kde dosud 

na Katedře slavistiky externě přednáší teorii literatury a dějiny ruské literatury 

20. století.  

Vědecké zájmy profesora Mikuláška se prostírají od dějin ruské literatury 

v kontextu literatury světové přes komparativní genologii, kde navázal na svého 

učitele, slavistu Franka Wollmana, a zkoumal kategorie humoru a satiry, žánrové 

proměny satirické komedie, později románu (zejména pak románu-mýtu), metodo-

logii srovnávacího literárněvědného bádání a esteticko-teoretickou problematiku 

české a ruské literatury a kultury ve slavistickém i širším evropském kontextu. 

Právě komparativní genologie byla jádrem jeho původně rusky psaných mo-

nografií Vývojové cesty ruské komedie v letech 1925–1937 (SPN, Praha 1962) 

a Vítězný smích (Žánrově srovnávací analýza dramatiky V. V. Majakovského) (Br-

no, 1975). Svůj badatelský záběr pak v 80. letech rozšířil o sémantické, esteticko- 

-filozofické i antropologické vrstvy literárního díla a v oblasti literárněvědné me-
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todologie o komparativně pojatou hermeneuticko-genologickou reflexi umělec-

kého vývoje (filologická hermeneutika, zkoumání mytologických vrstev literární-

ho díla a jeho poetiky, hledání duchovních struktur, „vnitřní formy“, „duše“ díla). 

O tomto novém směřování na poli literární vědy svědčí i jeho monografie Hledání 

„duše“ díla v umění interpretace, Genologicko-hermeneutická anamnéza „vnitřní 

formy“ a mytopoidních forem narace (Ostrava, 2004), v níž je vývoj žánrových 

forem prezentován jako konvergentní proces a jeho interpretace je pojata v duchu 

filologické hermeneutiky jako akt metodologicky „otevřený“ novodobým interpre-

tačním podnětům. V řadě analýz konkrétních narativních forem jsou zde zkoumá-

ny jednak teoretické aspekty mýtu, mytopoidní žánrové formy novely-mýtu, ro-

mánu-mýtu, hermetického románu, „cyklu veršů“ jako „soteriologického scénáře“ 

a „románu-katarze“; v dílech A. P. Čechova, J. Londona, A. Bělého, L. Andrejeva, 

H. Hesseho, R. Rilkeho, V. Nabokova, M. Bulgakova, B. Pasternaka, Č. Ajtmatova.  

Hloubkové studium morfologie a duchovních vrstev literárního díla, hledání 

vědního paradigmatu „techné hermeneutiké“ (umění interpretace uměleckých fo-

rem a způsobů nazírání na jejich genetickou existenci a morfologickou proměnu) 

pak našlo výraz v další monografické práci pana profesora: Via cordis: Ars inter-

pretationis hermeneuticae. Duchovědné paradigma literární hermeneutiky (Ostra-

va, 2011).  

Výsledky svého bádání prof. Mikulášek prezentoval na mezinárodních kon-

gresech (včetně slavistických sjezdů v Praze, Varšavě, Zagrebu, Kyjevě, Sofii, 

Moskvě, Bratislavě, Krakově) a sympoziích v Oxfordu, Bristolu, Regensburgu, 

Harrogatu, Moskvě, Opoli. Jako hostující docent působil na univerzitě v Greif-

swaldu, na vědeckých stážích na univerzitách ve Vídni, Regensburgu a přednáško-

vých pobytech v Budapešti, Tübingenu, Saarbrückenu, Berlíně, Bostonu aj. 

Na Ústavu slavistiky FF MU byl prof. Mikulášek v 80.–90. letech inspiráto-

rem řady mezinárodních genologicky a metodologicky orientovaných vědeckých 

konferencí, jejichž výsledky jsou prezentovány v sérii sborníků edice „Litteraria 

Humanitas“. Kromě toho inicioval spolupráci ústavu se zahraničními univerzitami 

(v Regensburgu, Bristolu, Magdeburgu, Wroclavi, Poznani, Opoli). Na Ústavu 

bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 

byl v listopadu 1998 garantem metodologicky zaměřené mezinárodní konference 

Literární věda na prahu 21. století, jejímž ústředním tématem byl proces koncipo-
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vání hermeneutických přístupů ve zkoumání literárního díla a jeho evoluce (viz 

sborník Literární věda na prahu 21. století. Opava, 2000). 

Na katedře slavistiky FF OU v Ostravě se pak aktivně podílel na jejím vě-

deckém rozvoji. Ve spolupráci s katedrou filozofie FF OU v Ostravě, reprezento-

vanou prof. Z. Kalnickou a s katedrou filosofie FF MU v Brně, reprezentovanou 

prof. J. Hrochem, inicioval na FF OU v Ostravě setkávání badatelů v oblasti umě-

ní interpretace. Od r. 2005 se zde realizovala řada konferencí o hermeneutice, kte-

rých se vedle renomovaných filosofů a literárních vědců zúčastnila i nastupující 

badatelská generace. Vědecké výsledky konferencí byly uveřejněny v kolektivních 

monografiích Studia humanitatis: Ars hermeneutica. Metodologie hermeneutické 

interpretace I–VII.  

S touto badatelskou oblastí pak souvisela i další vědeckopedagogická aktivita 

prof. Mikuláška (studijní text „Zření duchovního kosmu“ a „ars interpretationis“. 

Anatomie literární hermeneutiky [Ostrava 2008], jeho výkladová modifikace Umění 

interpretace. „Techné hermeneutiké“. Anatomie literární hermeneutiky: umění 

hermeneuticko-genologické exegeze [Banská Bystrica 2009] a monografie Via 

cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Duchovědné paradigma literární her-

meneutiky /Ostrava, 2011/).  

Duchovědné pojetí literárního procesu se stalo cílem vědní cesty profesora 

Mikuláška. Poznávání tajemství génia tvůrčího ducha, pojímání umění hermeneu-

tické interpretace jako „sofiologie“, promýšlení jejího vědního paradigmatu a etic-

ké substance v širším dějinném kontextu nacházejí výraz v jeho poslední, právě 

vydané práci Odysea lidského ducha: hledání „smyslu“ umění, „pravdy věku“ a „du-

cha světa“ (Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart, Ostravská univerzita, 2020). 

Julius Zeyer ve svém prvním románu Ondřej Černyšev z r. 1876 uvádí jako 

životní krédo svého románového hrdiny slova sv. Bernarda z Clairvaux: „Tři nej-

větší přednosti člověka jsou: vůle svobodná, vědění a ctnost; ale bez vědění je 

volnost marná a vědění bez ctnosti nedává užitku, vědění bez lásky rodí jen pýchu, 

láska pak bez vědění vždy zbloudí.“ Proto bych spolu s kolegy ze všech zmíně-

ných vysokoškolských pracovišť vedle pevného zdraví panu profesorovi v jeho 

dalším životním a tvůrčím směřování rád popřál i nadále věrnost tomuto krásnému 

ideálu…  

 

Jan Vorel 
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Hledání „smyslu“ umění, „pravdy věku“ a „ducha světa“ 

hranolem humanitněvědné hermeneutiky  

Miroslav Mikulášek 

The Search For The “Meaning” Of Art, The “Truth Of The Ages” 

And The “Spirit Of The World” Through The Prism  

Of “Humanities-Oriented Hermeneutics” 

Abstract: The stream of artworks lining man’s path through history like the efflorescence of the 

ingenium of his/her spirit has always been an “interpretation” of being, the fate of the human 

race, in the form of “cave paintings”, the universe of words, tones, scratches in stone, or archi-

tectural creations – temples, preserving the memory of ages. The “theory” of such “art”, i.e. the 

“contemplation” of the miracle of the creation of the spiritual cosmos, has always been an “in-

terpretation of an interpretation” (according to H.-G. Gadamer). It was born in antiquity as an 

“in-depth techné hermeneutiké”: a journey beneath the surface of phenomena in an Aristotelian 

uncovering of the “aitia eidetiké” (the “reason” for the “shape”) which was, at the same time, 

a search for the organon of the process of knowledge – the gnoseological “paradigm”, by which 

“divine reason” (logos echon) bound into an exegetical whole the “divine imagination” (logos 

alogos), “to gonimon” (creative power) and the “theios logos” (entelecheia) – the “divine 

soul” breathing life into organisms created by the ingenium of their creator.  

It was the “theios logos” that led Plato’s mind to a “contemplation that looks beyond the 

Earth” (Faidros 270 a6), paving the way for the “synésis pneumatiké” of Plotinus – the vector 

of thought that filled the “anagogues” of the Church Fathers in the first half of the first milleni-

um AD (i.e. a “raising” of the head towards a “higher”, cosmic meaning). Ancient techné her-

meneutiké thus metamorphosed into the “doctrine of the spirit”, combining the “thinking of the 

human heart” (1 M 8, 21) with the “teaching of poor fishermen from the Lake of Gennesaret” 

(T. Špidlík) – with the “poetic theology” of Christianity. The development of humanities-

oriented hermeneutics, including the inspiration of transcendental philosophy and, in the new 

era, the introversion of analytical psychology (including C. G. Jung’s theory of archetypes), led, 

in the process of cognition, not to a logical, technomorphic coherence of epistemological con-

cepts, but to an anthropomorphic mode of examining the convergence of the “pneumatosphere” 

and “noosphere” (V. I. Vernadsky), the consilience of metaphysics and physics, the humanities 

and natural sciences, illuminated by the sophianity of the evangelical moral order, the ethical 

monotheism of Christianity. Modern hermeneutics, as the ethical-philosophical and theological-

ethical basis of the “science of spirit”, grows into the “symphilosophy” of the sacrality of the-
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ology, the sophianity of metaphysics (meta-ta-physics) and “cosmic Religiosity” (A. Einstein) – 

a “confūsiō”, revealing the intrinsic “affinity” of Western and Eastern spiritual thought. 
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„Každý, kdo po jistý čas statečně bádal, 

musí jednou svou metodu pozměnit“ 

J. W. Goethe 

O přírodě a umění 

 

Reflexe metodologie platónsko-aristotelské techné hermeneutiké, dávné, více než 

dvaapůltisícileté tradice umění interpretace je v podstatě hledáním vědního para-

digmatu, univerzálního, duchovědného modu poznání smyslu a pravdy umění i bytí 

v proměnách dějin myšlení lidského rodu. Antická filosoficko-uměnovědná tradi-

ce umění interpretace se vynořila z metafyziky Platóna a Aristotela (i myšlenko-

vých inspirací Hérakleita), a byť se nejednou ztrácela v dějinných zákrutách, zvra-

tech a hiátech, vždy znovu ožila a absorbovala vše, co na její cestě stvořila lidská 

mysl, usilující o poznání stavu světa: od nejstarších dob „peri hermeneiás“ žilo 

pátráním – skrze slovo (transmiter myšlenky) – organon světla poznání – po odkry-

tí „hybné příčiny“ zrodu tvarů umění i jevů bytí (aitia eidetiké Aristotela1 – „od-

kud vid do látky přichází“ Plótína2), po odkrytí jejich smyslu a pravdy (tj. toho, co 

vskutku jest, „quod est“) věcí a dění, po poznání jejich duchovního jádra – sub-

stance (věci „an Sich“). Sestup do hlubin (bathun) jevů a tvarů, odkrývající jejich 

zárodečnou „vnitřní formu“ (tó endon eidos Plótína), nevylučoval pohyb reverzi-

bilní: Platónův vědní impulz „nad zem hledícího zkoumání“ (Faidros 270 a6), 

tenzor či vektor „bádajícího myšlení“ v podobě „synésis pneumatiké“ (duchovní 

 
1 ARISTOTELES Metafyzika. Praha: Jan Laichter, 1946 (viz MIKULÁŠEK, M.: Hledání „du-

še“ díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza „vnitřní formy“ artefaktu 

a mytopoidních forem narace. Ostrava: Ostravská univerzita a nakl. Tilia v Šenově, 2004, s. 71). 
2 PLÓTÍNOS Věčnost, čas a duch. Praha: Rezek, 1995, s. 23 (O duchu, ideách a jsoucnu). 
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odkaz Plótína), rozvíral výklad komplexu metafyzických jevů božské transcen-

denci a tisíciletému mravnímu řádu Písma svatého: od 13. st. př. Kr. pronášelo 

etický personalismus Mojžíšova starozákonního Desatera, oduševněného „řádem 

lásky“ evangelií Nového zákona Ježíše Krista (pol. 1. – pol. 2. st.), ukotvujícího 

„učení chudých rybářů od Genezaretského jezera“ (T. Špidlík) v etice křesťanství – 

„moudrosti lidskosti“.  

Byli to Patres Sancti první pol. 1. tisíciletí po Kr., kteří dianoetikon techné 

hermeneutiké oduševňovali „moudrostí lidskosti“, tím, co přinášel theios logos: 

připravovali tak půdu exegeze jevů konsilienci či synkrézi filosofie a teologie – od 

dob sv. Augustina arché, myšlenkové řečiště výkladu lidského bytí, děl umění 

i podoby světa; teologicko-etické myšlení Církevních Otců se vyhranilo jako nos-

ný proud, tepna procesu poznání a výkladu světa, jako antecendence „vědy o du-

chu“, jako svobodná nauka otevřená i interpretačním impulzům novodobé metafy-

ziky, posléze i objevům věd exaktních – akmé gnóze soudobé civilizace. Poznání 

světa skrze slovo-myšlenku – „světlo poznání“ – se vine dějinami lidského ducha 

jako stimulans tisícileté kontinuity vědění, propojující v synergickém i syntetic-

kém záběru duchovědnou anamnézu jevů sféry humanitní s objevy věd přírodních. 

Techné hermeneutiké, organon poznání tajemství tvůrčího aktu, neproměnilo 

svou metodologii v exegetické dogma: neulpělo a neulpívalo u deskripce zevního 

vzhledu, tektoniky, morfologie uměleckého díla, ale kontemplovalo duchovní ob-

sah života, duchovnost v něm obsaženou, tj. i etické jevy jsoucna: vždy hledalo 

klíč k ingéniu tvůrce díla, jeho duši i duši epochy, v níž se zrodilo jako modus du-

chovního rozjímání. Předsókratovské „Poznej sebe sama!“ – „Gnóthí seauton!“ 

(nápis-teorém na Apollonově chrámu v Delfách, připisovaný athénskému filo-

sofovi, básníkovi, státníkovi a archontovi Solónovi [mezi 640–559 př. Kr.]) postu-

lovalo odkrývání nitra člověka, což antika řešila prostřednictvím metaforiky mýtu; 

kultura memoárů, autobiografií, konfesí (podle O. Spenglera) nebyla tehdy domé-

nou jejího poznání, byť aforistická sentence iónského filosofa Hérakleita (asi 540–

480 př. Kr.) – „Éthos anthropoi daimon“ (osudem člověka je jeho povaha) – smě-

rovala antické myšlení k odkrytí takříkajíc „genotypu charakteru“ člověka, jádra 

jeho rozporuplného vědomí. Církevní Otce poutala rozpolcenost povahy člověka 

i jeho dějinný úděl: jako dávní „protoexistencialisté“ odkrývali dvojakost, resp. 

antinomický monodualismus „egoicity“ („jáství“) lidské bytosti, v níž koexistují 

jiskérky sakrality i zdivočelá svévole sebelásky (dualistická antropologie), korigo-
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vali pasionarismus hrabivého „egosolismu“ člověka „moudrostí lidskosti“ křes-

ťanského humanismu. Posunem umění interpretace, „vědy o duchu“, ke konsilien-

ci integrálního intelektu a božské imaginace, k reflexi transcendentna, vesmírného 

monismu, otvírali cestu k univerzalitě hermeneutiky. Provázanost „architektonické 

schopnosti“ západního „intelektu“ (dianoetikon) a „sofiologické spirituality“ světa 

východního se stala nadčasovým trendem světového myšlení: „smíření východní 

moudrosti a západního ducha“, o němž snil český básník a myslitel O. Březina3 na 

poč. 20. st., se stalo postulátem vědy o umění i filosofie, také však axiomem mrav-

ních vztahů mezi národy světa, tj. bytostnou dějinnou nutností („ananké“). 

Poznání architektonického i myšlenkového nosníku artefaktu (i výkladu evo-

luce umění) již v dobách antiky směřovalo od reflexe jeho vnější podoby k odkrytí 

jeho sapientiálního tvarového ohniska a tak tajemné „vnitřní formy“ („tó endon 

eidos“ Plótína), hlubinné tropiky umění i jevů bytí, což poutalo zvláště v průběhu 

posledních tří století mysl filosofů i duchovědně orientovaných filologů. Pojmy 

„inward form“ a „forming power“ A. A. Shaftesburyho (1671–1713), „vnitřní for-

ma“ a „vnější forma“ A. Potebni (1835–1891), „deep structure“ a „surface struc-

ture“ A. N. Chomského (1928) svědčily o úsilí odkrýt záhadu kosmu nitra člově-

ka-tvůrce i myšlenkového jádra jeho kreativního aktu4: už J. W. Goethe viděl umě-

lecké dílo jako „zniternělý vnějšek“, produkt eidetické emanace nitra tvůrce (Pa-

ralipomena zu Farbenlehre [1810]5); F. W. J. Schelling psal o „zvnějšněném ob-

raze nitra“ tvořivého ducha (Die Weltalter [1811–13], č. Věky světa6). Estetický 

paradox filosofa 20. st. M. Foucaulta zjevoval, že „nitro je prázdná lebka“ (Myšle-

ní vnějšku7), pustota – nicota; nicméně právě zrod „vnější formy“ z „vnitřní“, tj. 

proměna zárodečné myšlenky-slova (vynořující se z myšlenkově-eidetického já-

dra-světliny mysli tvůrce) v komplex-korpus „vnější formy“, nesoucí trs významů, 

jejich smysl a pravdu, vyvracela sofisma „jalového hloubání“ (1 Tm 1, 4) ireligi-

ózní učenosti francouzského teoretika vědy a kultury; daná metamorfóza se stala 

 
3 BŘEZINA, O. Eseje. Olomouc: Votobia, 1996, 169 (Sen o nadčlověku). 
4 Viz MIKULÁŠEK, M. Hledání „duše“ díla v umění interpretace. Ostrava: Ostravská univer-

zia, nakl. Tilia v Šenově u Ostravy, 2004. s. 75, 77–78, 83.  
5 GOETHE, J. W. Paralipomena zu Farbenlehre, WA II, 5 (cit. podle BEIERWALTES, W. 

Platonismus a idealismus. Praha OIKOYMENH, 1996. s. 110–111).  
6 SCHELLING, F. W. J. Věky světa. Praha: OIKOYMENH, 2002. s. 38–39. 
7 FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku. Praha: Hermann a synové, 1996. s. 29.  
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jedním z kardinálních esteticko-duchovědných teorémů procesu umělecké kreace, 

tj. umění i jeho interpretace.  

Ponor pod povrch forem umění je cestou jejich probuzení, aby promluvily, 

vydaly svědectví o duchovním obsahu v nich obsaženém, o duši díla, jeho tvůrce 

i mravním stavu světa: A. Bělyj v Petrohradu (1913–16, 1922), halucinačním ob-

razu temných sil v člověku, vytušil přízrak konvulzí přicházející apokalypsy „věku 

tmy“, mravního otřesu v osudu lidského pokolení 20. století. M. Bulgakov v Mis-

tru a Markétce (1928–40) – katarzní reflexi profánní existence lidského rodu a jeho 

doteku s výšinami věčnosti – hledal naddějinný cíl – spásu člověka obtěžkaného 

vinou, jitřící již dva tisíce let jeho svědomí. Tragický osud Ješuy Ha-Nocriho – Je-

žíše Krista, ukřižovaného bezcitným „Kainovým plemenem“ za kérygma pravdy, 

dobra a spravedlnosti, a přesto v božském milosrdenství odpouštějícího mu vinu 

za spáchané zlo, za krutost, za lidské selhání – se stal mravním ohniskem Bulga-

kovova „pátého evangelia“. Skloubení příběhu deziluze а prozření Mistra-spisovate-

le (vyobcovaného ze society do blázince) a příběhu-passion (martyria Ješuy Ha- 

-Nocriho) metamorfovalo v román, v němž se prolínají narativní vrstvy onirismu, 

capriccia, iniciace a soterie, které ho pozvedají k iracionálním výšinám, mění 

v román mytických rozměrů, v román „astrální“, dotýkající se tajemství vesmírné-

ho bytí. Z vůle Ješuy Ha-Nocriho, který si přečetl Mistrův román a potvrdil, že se 

tak vše vskutku stalo, se Mistru i Markétce, družce jeho života, dostává vykoupení 

ze všech životních strastí i provinění, příslibu „jinobytí“ – v duchovní podobě – 

v místě klidu – anapauzi (locus amoenus – snad „Tam, kde kruté rozhořčení již 

srdce nedrásá“ – „ubi soeva indignatio ulterius cor lacere nequit…“) – ve věčnos-

ti. Bulgakovova básnivá fantazie (Dichtung) se otvírala záhadám metamorfóz ves-

mírného bytí i autokatarzi samotného tvůrčího ducha – očistě jeho provinilého vě-

domí toužícího po spáse, po vykoupení ze strastí světa; kritická reflexe bytí socie-

ty na přelomu dvou epoch v dění světa i vize „věčného domova“ v podobě nadča-

sového mýtu, „pranormy a praformy života“ (podle Th. Manna), představuje mo-

del lidského bytí, slovy vyjádřenou „osobnostní historii“ (jak psal A. F. Losev ve 

fenomenologickém spise Dialektika mýtu, 19308). 

 
 Nápis na pomníku J. Swifta.                                                        
8 LOSEV, A. F. Dialektika mifa. Moskva: Izdanije avtora, 1930. s. 237. 
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Bulgakovův román-gnostický mýtus byl výrazem eticko-estetické anageneze 

ruské i evropské literatury 1. pol. 20. st. Nese pečeť romantického gnosticismu, 

navazujícího na fantastický realismus F. M. Dostojevského, ozvláštněný magič-

ností snovosti, groteskností a hravostí hoffmannovského rozmaru i mystériem za-

svěcení do záhad vesmíru. Hledání smyslu lidského bytí a „pravdy věku“ je 

v Bulgakovově „knize života“ spjato s reflexí věcí posledních v lidském životě, 

s „mýtem o životě po smrti“ (mýtus duchovního znovuzrození): profetická obraz-

nost románu vychází ze sféry „theologia mythica“ oduševněné sofianitou křesťan-

ské duchovnosti. Román s mystériem autokatarze – mýtopoetické metafory skrý-

vaného „provinilého“ bytí samotného tvůrce díla (metanoia = pokání) – se stal je-

ho vyznáním bolestné, až astrální touhy po spáse, po jinobytí ve věčném domově, 

věčnosti: podivuhodnou narací o eschatonu vane snivost „božské imaginace“, 

stesk po transcendentnu i revolta probudilé mysli gnostika vzpírajícího se tlaku 

mravní insuficience doby, která se odvrátila od Ducha.9 

 ٭ 

Umělecké dílo, „tropus ducha“ svého tvůrce, je stejně jako dílo filozofické 

jeho rozmluvou se sebou samým i se čtenářem (jako „neslyšný rozhovor duše se 

sebou samotnou“ chápal myšlení už Platón [Sofistés]). Sókratovsko-platónský dia-

log nebyl eristikou sofistů, slovní půtkou diskutérů: jako forma „maieutiky“ (umě-

ní porodnické) měl za cíl v aktu kladení otázek a odpovědí partnera rozhovoru 

probudit jeho myšlení a přivést na svět – zrodit pravdu – skrytou v zákrutách, 

zvratech a bludišti společenského jednání a dějinného bytí. Filosofie i stvořené 

dílo umění zjevující pravdu představovaly už v dávných časech odvě-kou „gigan-

tomachii“ – „zápas, jehož jevištěm jsou lidské duše a celý svět, mikrokosmos 

a makrokosmos: zápas svobody s determinací, automatismu se spontaneitou, tvo-

řivosti s trpností“ (V. Černý10).  

Grandiózní „gigantomachie“ nicméně nebyla jedinou formou „dialogu“ – na-

rativního jádra slovesného díla: už od nejstarších dob měl podobu – „vnitřního 

monologu“ creatora díla, který vždy byl doslova „zaklet“ v proudu svého rozjí-

mání o osudu člověka a světa. Už Epos o Gilgamešovi byl „rozhovorem“-„rozjí-

 
9 MIKULÁŠEK, M. Odysea lidského ducha, cit. d. 124–151. 
10  ČERNÝ, V. Ideové kořeny současného umění. Bergson a ideologie současného romantismu. 

Praha: O. Girgal, 1929, s. 103. 
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máním“ o smyslu lidského života, o tom, proč je tak neuvěřitelně krátký a bolest-

ný, strastiplný – plný překážek a nástrah. „Vnitřní monolog“ jitřivě-rozjímavého 

„rozpomínání” tvořil v čase velkých dějinných zlomů a mravních zkoušek 20. sto-

letí český spisovatel B. Hrabal. Jeho „vnitřní monolog“ prolamovaný „vskaková-

ním“ sobě samému do „řeči“, představoval narativní „novum“, jaké nemělo ve své 

době obdobu: z pletiva příběhů lidí, s nimiž se v životě setkal a jimž naslouchal – 

i z osudového příběhu života vlastního – ozvláštněného jímavou poetizací – dolo-

val poznání, kým je „sám o sobě“ – „kdo je“. Ze svého „skladu paměti“ slovesný 

mág novodobé české literatury doloval zašlé vzpomínky a tkal příběh svého „srd-

cem“ psaného – hořce-laskavého, jemně humorného i šibeničního sebeironického, 

sebezpytného básnivého „krasosmutnění“:  

po „sršivém ranním a odpoledním myšlení” – „díval jsem se někam oknem, 

někam nikam, do nebe, jen tak jsem se díval a snažil jsem se tím nesnažením do-

stat se do nulté situace, na nic nemyslet, naslouchat jen sám sobě, zda se tam ně-

kde objeví nějaký motiv, něco vypluje jako skvrna na hladinku starého rybníka, 

něco z toho magazínu mého myšlení a cítění a chybování, zda něco se zjeví, první 

věta, kterou bych začal párat ten veliký svetr textu, protože psaní, to moje psaní 

vždycky je zachycená první nit, o které ale s nadšením vím, že jen jak ji navlíknu 

do psacího stroje, jak jen začnu rychle psát, že musím psát tak dlouho, až z nevě-

domí přepárám celý svetr… To byl ale ten můj krásný čas, můj luxus. Teď mi rá-

no žena dá kávičku a koláč, chleba mazaný máslem, dívá se na mě přísně a občas 

pronese: To nejnezdravější na světě je nalačno pít kávičku, nalačno kouřit… Ale 

pamatuj si, já sama tady nebudu! A zaslzí nad vidinou toho, že já umřu co nevidět 

a ona tady bude sama. A já teď kouřím, ale už se nedívám u okna do neznáma, 

protože ona na mne zakřičí: Nedívej se do pitoma! A tak mě přejde chuť i na ká-

vičku, i na kouření, čtyři měsíce už mi moje manželka přistřihla jakoukoliv nit. 

A pak, moje manželka mi neustále dopředu zavaluje můj čas vším tím, co mám 

nakoupit, možností, že odpoledne přijde čistič oken, abych byl doma a nelajdal, že 

bych měl vymalovat komoru, abych si šel nechat spravit zuby, ušít šaty, že se jí 

zdá, že když přijdu ze záchodu, že si neumyju ruce, proč si denně nečistím zuby, 

proč si neměním spodky, proč se tak blbě koukám, kdo má prát košile, když je no-

sím, až smrděj špínou… A tak kromě skvrn na slunci, tak kromě neustále sem 

a tam se vrtkajícího počasí, tak kromě blížící se sedmdesátky a přirozené sklerózy 

je tady moje manželka, častokrát ji zpovídám, zdali neměla někde nějaké dítě, zda-



24 

li je nedala někam na vychování, jak by to bylo krásné, kdybychom ty její děti, 

třeba už provdané, adoptovali, a moje manželka by se starala o vnoučata, a tak ja-

ko všechny babičky by byla šťastná, když bych nebyl doma, když bych jim jenom 

dal peníze a vypadl z domu. Ale moje žena neměla, tak jako já, konkrétní hříchy 

mladých let, je sama, tak jako i já jsem sám… A moje manželka má na starosti 

jenom mne a ještě má kuráž mne vychovávat, ještě má odvahu chtít na mně, abych 

ji bavil, abych s ní chodil do divadel, do kin, do společnosti… kdežto já už si ne-

přeju nic jiného, než být sám. A já sám musím být, já si musím vydobýt tu samo-

tičku sám na sobě! Ale když Jiří Mucha napsal Studené slunce v kriminále, tak 

proč bych já nemohl psát tak, jak jsem psával, když moje žena chodívala do práce, 

co mi brání abych si tu exkluzivní samotu vydobyl, abych si zacpal uši, abych sám 

sebe uměl zabednit, abych uměl ohluchnout, oslepnout, tak jak jsem o tom pošetile 

psával, co jsem se nakrafal o hlučné samotě uprostřed pivních hostí… Teď musím 

začít žít tak, jak žijí ti, o kterých píši, uprostřed rodiny, uprostřed lidí a příbuz-

ných. Tady je moje šrajbmašina a tady jsem já! A tady držím pevně tu počáteční 

nit, tady je ta lžíce, kterou se pokusím přelít nikoliv celé moře jako to děcko sva-

tého Augustina, ale tady je tma, ve které sedím a dívám se klíčovou dírkou do 

osvětleného pokoje tam na druhé straně mých očí. Na psaní je nejkrásnější, že ni-

kdo nenutí člověka, aby psal. Já teď ale cítím, že psaní je moje léčba, moje psy-

chiatrická léčebna… a linka důvěry“ 11. 

Duševní „trauma“ spisovatele ústilo v jeho upřímné katarzní přiznání: „sám 

sobě nemohu dát rozhřešení, a tak jsem alespoň statečný v tom, že nesu textem a 

v textu pocit své viny“. Očistné confessio nevyhnutelně dovedlo jeho mysl – 

k hořkému poznání, že „žil ve světě, který není nic jiného než lež, na jejímž konci 

lze ale uzřít pravdu světla“, zrodilo však i touhu „změnit sám sebe“ a v hledání 

„ztraceného času“ jít dál – k  univerzu – prostě jen „sehnout hlavu a vejít tam, od-

kud jsme odešli zrozením“12 – vejít do „království světla“: katarzní konfesní „kra-

sosmutnění“ stvořené „božskou imaginací“ vedlo spisovatele k asociacím a kono-

tacím – proudícím – prýštícím z hlubin jeho „nitra“ jako jímavá „mluva srdce“, 

pozvedající se v touze po nekonečnu – věčnosti – „k nebesům“:  

 
11 HRABAL, B. Kdo jsem. Praha: Pražská imaginace, 1989. s. 26–28. 
12 Dtto, s. 10, 12, 8, 11. 
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„Na Štědrý den zase padal sníh a zavál cestu, kterou jsem pracně skoro tak 

měsíc hledal a obnovil,“ promlouval ústy protagonisty románu Obsluhoval jsem 

anglického krále sám jeho „auctor“. „Taková zídka to byla ze sněhu, takový pří-

kop až po prsa, dostal jsem se až do poloviny vzdálenosti od hostince a obchodu, 

kde jsem byl naposled o Dušičkách. Poprašek se večer třpytil jako flitr na visacích 

kalendářích a já jsem ustrojil stromeček a upekl cukroví. Rozsvítil jsem stromeček 

a z chlíva vyvedl koníka a kozu. Kočka seděla u kamen na cínovém pultu. Vytáhl 

jsem zase frak, oblékal jsem se, ale nešlo mi to, knoflíčky mi padaly z tvrdých prs-

tů a ruce jsem měl od práce tak toporné, že jsem si nedovedl pořádně uvázat bílé-

ho motýlka, z kufru jsem vytáhl a vyleštil si pemzky, ty střevíce, které jsem si 

koupil, když jsem byl číšníkem v hotelu Tichota. A když jsem si natáhl modrou 

šerpu a připnul k boku hvězdu, ta hvězda zářila víc než stromeček a koník i koza 

se na mě dívali a lekali se, že jsem je musel chlácholit. Pak jsem si připravil veče-

ři, konzervu guláše s bramborama. Koze jsem dal výslužku, že do pití jsem jí na-

krájel jablka. Zrovna tak i koník, který jako každou neděli obědval se mnou, stál 

u dlouhého dubového stolu a z misky vybíral a chroupal jablka. Ten koník měl 

pořád utkvělou představu, že ho tady nechám a že mu odejdu. Kam jsem šel, tam 

šel za mnou, a koza, která byla zvyklá na koníka, šla za ním, a kočka, která byla 

závislá na kozím mléku, kam se hnulo kozí vemeno, tam kráčela i kočka. Tak jsme 

chodili do práce i z práce. Když jsem na podzim chodil sekat otavy, tak všichni 

chodili za mnou, dokonce když jsem šel na záchod, hnula se zvířata za mnou a 

hlídala mě, abych neutekl… To akorát první týden, když se mi zjevila ta dívka 

z čokoládovny Orion, tak jsem tak po ní zatoužil, tak jsem ji chtěl vidět, zdali ještě 

chodí s knihami pod paží do té fabriky na čokoládu, tak jsem dostal stesk po ní, 

sbalil jsem to nejnutnější, a ještě před rozbřeskem jsem se vydal do vesnice a tam 

jsem čekal na autobus, ale když autobus dojel, a už jsem dával nohu na první 

schůdek, viděl jsem, jak od té mé cesty vyběhl koník a za ním  pes a pak se pajda-

la koza… a rovnou ke mně, a tak se na mě dívala ta zvířata, a tak mě tiše prosila, 

abych je tady nenechával, a když mne obstoupila, tak se ještě objevila ta divoká 

kočka a vyskočila na lavici, kam se dávají konve s mlíkem, nechal jsem odjet au-

tobus a vrátil jsem se se zvířaty, která od té doby ze mě nespustila oči, ale snažila 

se mě nějak rozveselit, kočka poskakovala jako nějaké koťátko, koza se snažila se 

mnou beranit a žertem se mnou poskakovala na dvou a chtěla mne ducnout do 

hlavy, jen koník neuměl nic, ale každou chvíli mě vzal jemnýma pyskama za ruku 
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a díval se na mě, ale z očí mu šlehala hrůza… Po večeři jako ostatně každý den, 

koník se stočil u kamen a sladce vzdychal, koza si lehla vedle něj, a já jsem pokra-

čoval v psaní mých obrazů, zamyslel jsem se, a ty obrazy mi byly nejdříve tak ne-

jasné, dokonce nějaký zbytečný obraz jsem napsal, ale pojednou se mi to rozepsa-

lo a já jsem popisoval stránku za stránkou, pořád ten obraz přede mnou míjel rych-

leji než jsem stačil psát, a ten předstih obrazů mi nedával spát, neslyšel jsem ani, 

zda je venku vichřice, nebo měsíc tak svítí, až praskají okenní tabulky, ale já jsem 

jen den ze dne uklízel cestu a při tom odklízení sněhu jsem myslil na tu svou cestu 

večer, až nasadím pero a co začnu psát, už vždycky dopředu ve dne jsem to měl 

promyšlené, takže večer jsem jen opisoval to, nač jsem při práci na cestě myslel, 

a večer čekala i zvířata, protože zvíře má rádo klid, jen sladce vzdychala ta zvířát-

ka, a já jsem si vzdychnul též a psal jsem dál, přiložil jsem kus pařezu do kamen a 

plamen tiše předl a v komíně vzdychala meluzína  a pode dveřmi proběhl vítr… 

O štědrovečerní půlnoci se pod okny zjevila světla. Odložil jsem pero a neuvěři-

telné se stalo skutkem. Vyšel jsem před stavení a tam na saních s pluhem se ke 

mně prodrali z druhé strany vesničané, několik těch zbědovaných, ztroskotaných 

občanů, kteří vysedávali v hostinci a kterým se po mně tak zastesklo, že mi zastře-

lili vlčáka a teď se pluhem a na saních dostali až ke mně… pozval jsem je do hos-

pody, do toho mého nynějšího bydliště… když se na mě dívali, všiml jsem si, če-

mu se diví. Kde jsi to vzal? Kdo ti to dal? Proč ses tak postrojil? Řekl jsem, posa-

ďte se, pánové, jste zase vy mými hosty, já jsem bejval číšníkem, a oni se mě leka-

li, a jako by litovali, že sem přijeli… A co ta šerpa? A co ten řád?, povídám, to 

jsem dostal před moc lety, protože já jsem ten, který obsluhoval habešskýho císa-

ře… Koho obsluhuješ teďka?, lekali se. Tady, jak vidíte, moje hosty, a ukázal 

jsem na koníka a kozu, ale ti už vstali a chtěli ven, ducali do dveří a já jsem jim 

otevřel a oni jeden za druhým šli chodbou do svýho chlívka. Avšak ten frak a 

blýskavý řád a ta modrá šerpa polekaly vesničany natolik, že zůstali stát, pak mi 

gratulovali a přáli příjemné prožití svátků, a pozvali mě, abych přijel na svatoště-

pánský oběd. A odcházeli, viděl jsem záda v zrcadlech, a když i z okenních tabu-

lek se vzdálila světla a lucerny a rolničky odřehtaly a odsupěl sněhový pluh, stál 

jsem před zrcadlem sám, díval jsem se na sebe a čím víc jsem se na sebe díval, tím 

víc jsem se lekal, tak jsem se lekal, jako bych byl u někoho cizího, u někoho, kdo 

se zbláznil… dýchnul jsem na sebe, až jsem se políbil v tom chladném skle, pak 

jsem nastavil loket a z mlžiny jsem se očišťoval loktem fraku, až jsem stál zase 
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v zrcadle s hořící lampou jako sklenkou nabízející se k přípitku. A za mnou se tiše 

otevřely dveře, ztuhnul jsem… a vešel koník a za ním koza, kočka vyskočila  na 

cín pultu u kamen a já jsem měl radost, že vesni-čané se za mnou prohrabali, že za 

mnou přišli, že se mě polekali, protože já musím být něco vzácného, protože já 

jsem opravdu žákem vrchního pana Skřivánka, který obsluhoval anglického krále, 

a já jsem měl tu čest, že jsem obsluhoval habešského císaře a on mě vyznamenal 

navždycky tím, že mi dal řád a ten řád mi dal sílu, abych čtenářům napsal tenhle 

příběh… jak neuvěřitelné se stalo skutkem. Stačí vám to?“13   

„Stačí“ – stačí nám, čtenářům – pokud jsme schopni vnímat upřímné con-

fessio člověka-tvůrce, rozjímavé rozpomínání jeho básnivého „krasosmutnění“. 

„Stačí“ – každému, koho dojímá příběh „religiozity srdce“ vydechujícího teplo 

člověčiny, citovou vázanost „duše“ člověka a „duše“ bližního i „němé tváře“, dáv-

né souputnice jeho bytí. „Stačí“ – tomu, kdo pochopil, že příběh díkůvzdání Stvo-

řiteli vesmíru za jeho dar lidstvu – dar milovat a být milován – je lingua sacra 

myslivého tvůrce: „stranil vždycky těm, které… měl rád“14, psal o „sobě“ – „pro 

druhé“, tj. „sešívalů příběhy ze života vlastního i života bližních: jeho jímavé 

„krasosmutnění“ je mluva laskavého srdce „rhapsóda“ nostrae aetate – „muže“, 

který byl „korunován hvězdami…“ 15 

 ٭ 

Dialog (poněkud strohý termín filosofické učenosti) – tj. rozmluva člověka- 

-tvůrce o smyslu lidského života a dění světa – rozmluva – s katarzním spodním 

proudem rozjímavého vědomí – je prafenomén dialektiky a modus konfrontace 

dvou kontrárních soudů, „dvou vnitřních svobod“: byl pradávnou architektonikou 

osnovou tvůrčího aktu i dějinného procesu, byl pojivým jevem vnitřní souvislosti 

řetězce děl vinoucích se dějinami, tj. plynulé dějinné kontinuity – literární evolu-

ce. Její substancí v daném směru bylo přivtělování v proudu času myšlenkových 

i tvarových impulzů, přispívajících přírůstu uměleckých hodnot. Německý umě-

novědec O. Spengler v knize Zánik Západu (Untergang des Abendlandes, 1918–22) 

pojímal evoluci umění světových civilizací a kultur jako množinu samostatných, 

uzavřených kulturních organismů (egyptské, indické, čínské, antické aj. kultury), 

 
13 Dtto, 18 (Obsluhoval jsem anglického krále). 
14 Dtto, 24. 
15 Dtto, 22 (Svatby v domě) 
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vyjevujících charakter národa a procházejících určitým životním cyklem; tím, že 

hledal v metamorfóze syndromů kultur jejich prafenomén, jejich tvůrčí duši (goti-

ku viděl jako výraz „faustovské duše“ západní kultury s jejím prasymbolem bez-

hraničného prostoru, absorbujícím tvůrčí impulzy „magické duše“ kultury arab-

ské), odkrýval substanci fenoménu „dialog kultur“: tj. v podstatě – permanentní 

proces tvoření hodnot umění, permanentní diskurz či „rozhovor s tradicí“, proje-

vující se jako synergie, koaktivita (Novalis), či „konsilience“ jevů (prolínání 

kauzálních objasnění), penetrace duší kultur i tvůrčích postupů. Vývoj umění byl 

vždy proces výběru a přivtělování jeho produktivních forem k tvůrčímu organismu 

či rodokmenu kultury dané doby, tj. jev asimilace, návaznosti, kontinuity forem 

překračujících dějinné hiáty, fáze stagnace, ustrnutí či zplanění myšlenkových i tva-

rových výbojů: evoluce umění nebyla nikdy pouhým svárem tvůrčích postupů a 

dílčích pohledů na svět, ale představovala neustálou transmutaci forem obrazovos-

ti, jejich zřetězení, nejednou i srůstání v nesčetných slohotvorných i myšlenko-

vých modifikacích a konfiguracích, stimulujících v proměnách času uchování „kon-

tinuity duchovní tradice“ i ducha nekonečného hledačství smyslu lidské existence, 

„moudrosti lidskosti” a věčné – „božské pravdy“.  

Augustinovo „verbum cordis“, tj. „mluva lidského srdce“ (De Trinitate) – 

„lingua sacra“ – dotvářející duchovědnou podobu nové fáze umění interpretace, 

dovršovala duchovní krystalizaci či obrození její metodologie a vyhranila se jako 

univerzální aspekt hermeneutiky vůbec. Danou rovinu hermeneutické exegeze je-

vů bytí i umění, pozapomenuté v toku dějin, křísili zejména v průběhu minulých 

tří století němečtí učenci a básníci epochy romantismu (Novalis, F. E. D. Schlei-

ermacher, W. von Humboldt, F. W. J. Schelling), poté svébytně i americký trans-

cendentalista R. W. Emerson, na přelomu 19. a 20. st. pak W. Dilthey (Die Entste-

hung der Hermeneutik, 1900). Cenný vklad do ní vnášeli ruští slavjanofilové – 

A. S. Chomjakov, I. V. Kirejevskij, Teofan Zatvornik, V. Solovjov, posléze v zá-

věru 19. st. a první pol. 20. st. myslitelé, jakými byli A. V. Suchovo-Kobylin, 

P. Florenskij, N. Berďajev, V. Ern, B. Vyšeslavcev, L. Šestov, N. Losskij, S. Frank – 

„určitý proud tradice, která vede přes Platóna, Plotina a Augusti-na k Mikuláši 

Kusánskému, Fichtemu a Schellingovi, Baaderovi a Solovjovovi“ (viz P. Ambros 
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v úvodu ke knize L. Franka Člověk a realita16), tj. tradice, kterou rozvíjeli i čeští 

a slovenští myslitelé a uměnovědci – mj. F. X. Šalda, V. Hoppe, L. Klíma, K. Vo-

rovka, Max Dvořák, O. Fischer, E. Rádl, V. Černý, v nové době P. Strauss a To-

máš kardinál Špidlík. Právě daná tradice, zjevující myšlenkovou provázanost Vý-

chodu a Západu – „helénské moudrosti“, „architektonické schopnosti“ západního 

intelektu a kontemplativní spirituality myšlení východního světa – dokumentuje 

historickou skutečnost, že „naše civilizace spočívá na dvou pilířích, na humanis-

tickém vzdělanostním ideálu Řeků a Římanů a na židovsko-křesťanském morál-

ním kodexu Bible“ (L. Feuchtwanger). 

 ٭ 

Samotné umění, organon gnozeologie, poznání skrytého smyslu života, uni-

verzální pravdy jsoucna, je současně rozmluva o sociální etice člověka, o svědomí 

lidského rodu, mravním řádu světa, tj. sféra ontologie. Je nepochybné, že „umění, 

stejně jako filosofie a ostatní duchové obory náleží do oblasti morální“ (A. Kříž 

v Úvodu k překladu Aristotelovy Rétoriky a Poetiky17); tj. i teorie poznání nesená 

hermeneutikou, odkrývající vazbu umění a dějin, je spjata s etikou i politikou, 

resp. s jejich souvztažností. „Poznání a jednání nelze odtrhnout od sebe“ (C. Tres-

montant18) v ideální „krásné obci“ (kallipolis) řízené „řádem Dobra“ na zemi:  

„všechno myšlení Platónovo bylo nerozlučně spojeno s etickým hodnocením; pro-

to nalezl v ideji dobra nejvyšší ideu, vyšší než samu jsoucnost, a spolu příčinu 

všeho světového řádu i všeho rozumového poznání“ (F. Novotný, překladatel Pla-

tónovy Ústavy19). Summa reflexí, které v závěru svého zralého věku Platón napsal, 

mj. Timaios, Listy, Ústava, Zákony, sdělovala jeho kritický názor na dění světa, 

jeho vidění pravdy, skryté i zjevné (myšlené i vyslovené), jeho pojmenování špat-

nosti lidské duše s její odvěkou „nespravedlností, nevázaností, zbabělostí a nevě-

domostí“ (Ústava 609b 11–c 1) i „zpupností“, uvádějící „všechno ve zmatek“ (Zá-

kony 716a 10): ani „velicí boháči“, kteří „nejsou dobří“ (Zákony 543a 18–19), ani 

lidé, kteří stále „vespolek si spílají a se hašteří“ (Ústava 500b 3) a nevědí nic 

 
16 FRANK, S. L. Člověk a realita, Metafyzika lidského bytí. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 

2010. s. 14 (Apologie člověka Semjona Ljudvigoviče Franka).  
17 ARISTOTELÉS Rétorika / Poetika. Praha: nakl. Petr Rezek, 1999. s. 334 (KŘÍŽ, A. Úvod 

k Aristotelově Poetice) 
18 TRESMONTANT, C. Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad, 1970. s. 117. 
19 PLATÓN Ústava. Praha: OIKOYMENH, 2001. s. 347 (viz pozn. 129).  
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o přátelské soudružnosti, nenašli v Platónově mysli pochopení – jeho vědění bylo 

„vědění mravní“. 

 

„Bez etické kultury 

nebude pro lidstvo záchrany“ 

A. Einstein: Jak vidím svět 

 

Pečeť mravního vědění má i noetické organon procesu poznání – vědní paradeigma 

umění interpretace, zrozené antikou a umocněné myšlením Církevních Otců: 

rezultovalo z oscilace myšlení diskurzivního (dianoetikon), intuitivně-ira-

cionálního („božská imaginace“) a myšlení religiózního (sensus spiritualis), 

sofianity teologie, svazující v uzel poznání „religiozitu srdce“ lidského, „vesmírnou 

lásku“ evangelia Ježíše Krista a „moudrost“ filosofie: „Theologie je nejvyšší 

vědou; metafyzika je její sestrou a filosofie je úvodem k nim,“ poznal E. Rádl.20 

Dané duchovní, teologicko-etické, homeostatické sofiologické paradigmatické 

vědní totum je tepnou univerzální hermeneutiky, duchovní cesty hledání pravdy 

jsoucna i věků budoucích v podobě cognitia prophetica.  

K ní tíhlo Platónovo „nad zem hledící zkoumání“ (Faidros 270 a6) i „ana-

gogé“ Církevních Otců, pozvedajících křesťanský personalismus řádu srdce – 

k reflexi „lásky, z níž slunce pohyb má i všechny hvězdy“ (Dante Alighieri), tj. 

„animy mundi“ – „dechu ducha lásky“ – duše metamorfóz „Vesmíru“ – „ves-

mírné Religiozity“ (A. Einstein21): její existenciální kód = valence – vaznost pří-

rody a ducha, hvězdného systému i živého organismu (vaznost tepu lidského i kos-

mického [lunisolární precese]): neboť bytost lidská je korpuskulí kosmické-ho 

univerza. Ostatně, i myšlení, „vnitřní pohyb lidské duše“ v platónském pojetí, má 

afinitu „dokonalých pohybů kosmických“ (F. Novotný22): „nitro“ člověka – jeho 

„nejtajnější skrýše“ – „Valhala … srdce“ (B. Němcová) – „v sobě zahrnuje ves-

mír“ (T. Špidlík23).   

 

 
20 RÁDL, E. Útěcha z filosofie. Olomouc: Votobia, 2000. s. 65. 
21 EINSTEIN, A. Jak vidím svět. Praha: Vyd. nakl. Lidové noviny, 1993. s. 12n. 
22 Viz Úvod F. Novotného k spisu Platóna: Timaios a Kritias. Praha: nakl. Jana Laichtera, 1919. 

s. 11–12; v novém vydání v nakl. OIKOYMENH v r. 1996, s. 12. 
23 ŠPIDLÍK, T. Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1996. 

s. 344. 
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„Obracej se k své vlastní duši, 

k duši vesmíru a k duši bližního: 

k své vlastní, abys jí vštípil spravedlivé smýšlení 

k vesmírné, aby sis připomněl, čeho jsi částí, 

a k duši bližního, abys vyzkoumal, zdali jedná 

nevědomě či vědomě, a aby sis uvědomil, 

že je příbuzná s tvou“ 

Marcus Aurelius: Hovory k sobě 

 

Vývoj humanitněvědné hermeneutiky, involvující inspirace transcendentální 

filosofie a v nové době i introverze analytické psychologie (mj. teorie archetypů 

C. G. Junga), jde v procesu poznání nikoli k logické, technomorfní koherenci 

epistemologických pojmů, nýbrž k antropomorfnímu modu zkoumání konvergence 

„pneumatosféry“ a „noosféry“ (V. I. Vernadskij), konsilience metafyziky a fyziky, 

věd humanitních i přírodních, prozářených sofianitou evangelního řádu mravního, 

etického monoteismu křesťanství: hermeneutika jako filosofická a teologicko-etická 

báze „vědy o duchu“ přerůstá v „symfilosofii“ sakrality teologie, sofianity metafyziky 

(meta-ta-fysika) a „vesmírné Religiozity“, v „confūsiō“, vykazující afinitu ducho-

vědného myšlení Východu a Západu. 

 Světová uměnověda i metafyzika stěží může donekonečna ignorovat sku-

tečnost, že „antika, to jest filosofie doby řecké i římské, a bible, to jest poslušen-

ství Boha, vyložené evangeliem, patří dohromady, že filosofie, která hledá rozu-

mové základy života, je nutným, přirozeným úvodem ke křesťanské praxi“24 – eti-

ky života „chudých rybářů od Genezaretského jezera“. Jen „návrat do sebe sama“ 

(reditio subjecti in seipsum [Tomáš Akvinský]) a k božské „duchovní domovině“ – 

„religiozitě srdce“, je nadějí na probuzení svědomí člověka, na mravní obrodu jeho 

ducha i řádu věd o umění, přírodě i filosofii, nadějí na „křesťanskou Renesanci“ 

(o níž snil N. Berďajev25): je jí Písmo svaté – „Manifest lidské svobody“ (John 

Milton), „Velký Kód umění“ (W. Blake) – „moudrosti lidskosti“ (R. W. Emerson) – 

i nadzemské „božské providence“.  
  

 
24 RÁDL, E. Útěcha z filosofie, cit. d., s. 65. 
25 BERDJAJEV, N. Smysl´ iskusstva. Moskva: Mysl´, 1990. s. 141.  
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„Dejiny duší a myšlienok 

zostali vo vesmíre ako vyhasnuté hviezdy, 

žijú tajným životom, vo večnom trvaní“ 

P. Strauss: Za mostom času 

 

 ٭

„Z rozumu se rodí nové, 

ze srdce věčné“ 

Dante Alighieri 

 
Resumé 

Proud děl umění, lemujících cestu člověka dějinami jako eflorescence ingénia jeho ducha, 

byl vždy „interpretací“ jsoucna, osudů lidského rodu obrazem v podobě „naskalných kreseb“, 

vesmíru slov, tónů, vrypů do kamene či stavebních kreací – chrámů, uchovávajících paměť vě-

ků. „Teorie“ daného „umění“, tj. „nazírání“ na zázrak tvorby duchovního kosmu, byla vždy „in-

terpretace interpretace“ (podle H.-G. Gadamera): zrodila ji antika jako „hlubinné techné herme-

neutiké“: cesta pod povrch jevů v Aristotelově odkrývání „aitia eidetiké“ („příčiny“ zrodu „tva-

ru“) byla současně hledáním organonu procesu poznání – gnoseologic-kého „paradigmatu“, 

v němž „božský rozum“ (logos echon) vázal v exegetický celek „božskou imaginaci“ (logos 

alogos) – to gonimon (tvořivou sílu) a „theios logos“ – „božskou duši“, vdechující život v orga-

nismus stvořený ingéniem jeho tvůrce. Právě „theios logos“ vedl Platónovu mysl k „nad zem 

hledícímu zkoumání“ (Faidros 270 a6), otvírajícímu cestu k „synésis pneumatiké“ Plótína – vek-

toru myšlení, které naplnilo „anagogé“ Církevních Otců první pol. 1. tisíciletí po Kr. (tj. „po-

zvednutí“ hlavy k „vyššímu“, nadsvětnímu významu). Antické techné hermeneutiké tak meta-

morfovalo v „nauku o duchu“, v níž spojilo „myšlení srdce lidského“ (1 M 8, 21) s „učením 

chudých rybářů od Genezaretského jezera“ (T. Špidlík) – s „poetickou teologií“ křesťanství. Vý-

voj humanitněvědné hermeneutiky, involvující inspirace transcendentální filsofie a v nové době 

i introverze analytické psychologie (mj. teorie arche-typů C. G. Junga), směřoval v procesu po-

znání nikoli k logické, technomorfní koherenci epistemologických pojmů, nýbrž k antropomorf-

nímu modu zkoumání konvergence „pneumatosféry“ a „noosféry“ (V. I. Vernadskij), konsilien-

ce metafyziky a fyziky, věd humanitních i přírodních, prozářených sofianitou evangelního řádu 

mravního, etického monoteismu křesťanství: novověká hermeneutika jako eticko -filosofická 

a teologicko-etická báze „vědy o duchu“ přerůstá v „symfilosofii“ sakrality teologie, sofianity 

metafyziky (meta-ta-fysika) a „vesmírné Religiozity“ (A. Einstein), v „confūsiō“, vykazující 

vnitřní afinitu duchovědného myšlení Východu a Západu. 

 

„Všetko je potrebné v poriadku sveta, 

i chyby i omyly i katalóg premien, i nepoznané súvislosti. 

A tisíce začiatkov vyústia do jedného konca. 

Lebo všetky naše činy sú taktami symfonie sveta“ 

P. Strauss 
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40 let Českého ekumenického překladu Bible 

Tomáš Novotný 

40 Years Of The Czech Ecumenical Translation Of The Bible 

Abstract: The Czech Ecumenical Translation was the very first translation of the whole Bible 

into the Czech language after the Kralice translation of the 16th century.  

The new translation encountered hindrances both from the side of the communist administration 

and from some of the churches too. 

But the main focus of the article is on the problems which the translators encounter with the 

Hebrew text itself – e.g. the structure of the verbal system which is completely different from the 

Indo-Europian languages. 

The author suggests the so called “parallelism membrorum” and the context as the most 

effectual means on the way to the understanding of the ancient text. 

 

Keywords: The Ecumenical Translation of the whole Bible into the Czech language after the 

Kralice translation of the 16th century; the structure of the verbal system which is completely 

different from the Indo-Europian languages; “parallelism membrorum” and the context as the 

most effectual means on the way to the understanding of the ancient text. 

 

Contact: University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Philosophy; tomas.novotny@osu.cz 

 

Motto: 

A froj iz vi an iberzecung – ništ šejn ven getraj  

un ništ getraj ven šejn. 

Žena je jako překlad – není hezká, když je věrná  

a není věrná, když je hezká. 

(jidiš přísloví) 

 

Každý, kdo se seznámil s biblickým textem, ví, že číslovka čtyřicet zaujímá 

význačné symbolické místo v biblických zprávách. V biblické symbolice označuje 

dlouhé a významné, ale uzavřené období.  

Jmenujme alespoň několik známých příkladů: 

V době biblické potopy déšť padal 40 dní a 40 nocí (Gn 7,4), po příchodu 

k zaslíbené zemi vyslaní zvědové prozkoumávali zemi 40 dní (Nu 13:2, 25), Izra-
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elité bloudili pouští 40 let (Nu 32,13), tři králové nerozděleného království pano-

vali každý 40 let: Saul (Sk 13,21), David (2Sam 5,4) i Šalomoun (1Kr 11,42). 

I Ježíš se podle biblické zprávy postil na poušti 40 dní (Mk 4,2), od jeho 

vzkříšení do nanebevzetí uplynulo také 40 dní (Sk 1,3) atd. atd. 

Snad i tato symbolika je dobrým důvodem k tomu se právě teď zamyslet nad 

Českým ekumenickým překladem Bible. 

Letos totiž uplynulo právě 40 let od vydání od tohoto nejdůležitějšího mo-

derního překladu Bible. 

Prameny sice většinou uvádějí, že tento překlad vyšel v roce 1979 ke čtyř-

stému výročí Bible kralické, ale ČEP (Český ekumenický překlad) vyšel fakticky 

až v roce 1980. 

Tento překlad si ale zaslouží pozornost i z řady dalších důvodů: 

Už samotný fakt, že se na tomto překladu podíleli zástupci vlastně všech křes-

ťanských církví, pokud tyto církve mohly nabídnout nějakého odborníka v oboru 

biblistiky, je jedinečný. 

A tak se k překládání scházeli duchovní od katolických, přes pravoslavné až 

po zástupce řady protestantských církví. Taková široká ekumenická spolupráce je 

i v celosvětovém měřítku ojedinělá. 

Další fakt, který dodává tomuto překladu důležitost je to, že tento překlad byl 

vlastně průkopnických dílem, které představilo nový překlad do českého jazyka 

poprvé po čtyři sta letech od klasické Bible kralické. 

Pozoruhodností tohoto překladu je i to, že je údajně českou knihou s největ-

ším počtem prodaných výtisků v dějinách české literatury. Uvádí se počet značně 

přesahující jeden milión. 

A celé toto unikátní dílo začalo velice skromnými počátky: 

Vše začalo tím, že se skupinka farářů Českobratrské církve evangelické roz-

hodla pokusit nově přeložit biblický text do současné češtiny. A postupně se k těm-

to nadšencům přidávali další a další odborníci z jiných církví. 

V prvních letech práce na překladu neměli tito překladatelé vůbec žádnou fi-

nanční podporu. A veškeré výdaje si hradili sami. A pro bratrskou atmosféru v této 

skupině je signifikantní, že veškeré náklady (např. cestovné na sejití) se sčítaly 

a rozpočítávaly rovným dílem. Takže např. překladatel z Prahy, který neměl žádné 

výdaje na cestovné, se podílel na jízdence kolegy, který přijížděl z Aše. 
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A v podobném duchu probíhala spolupráce po celou dobu od přípravných 

prací v padesátých letech až do prvního vydání v roce 1980. A samozřejmě i nadá-

le při pracích na revizích, přípravě dalších vydání, doplňování tzv. deuterokano-

nických knih apod. 

Postupem času se práce rozrostla na tři pracovní skupiny. Na jednu novozá-

konní a dvě starozákonní (pražskou a brněnskou). 

Já se chci soustředit především na práci na překladu Starého zákona, protože 

jsem byl (a vlastně formálně jsem až dodnes) členem pražské starozákonní skupiny. 

Asi musím na tomto místě vysvětlit, jak je možné, že jsem byl k tomuto 

úžasnému projektu přizván už v sedmdesátých letech, přestože jsem se narodil 

v roce 1952. 

Vše začalo vlastně tím, že jsem se omylem naučil hebrejsky: 

Při posledním roce studia na Pražské konzervatoři jsem totiž už začal studo-

vat první ročník Evangelické teologické fakulty. A to bylo důvodem, že jsem na 

teologické fakultě nenavštěvoval úplně všechny přednášky, když se mi výuka kří-

žila. 

A za této situace se stalo, že jsem jednoho dne ke konci školního roku potkal 

v metru svého spolužáka z teologické fakulty a ptal jsem se ho, co probírali s prof. 

Hellerem v Úvodu do Starého zákona, kde jsem ten týden nebyl.  

A spolužák mi vyprávěl, že pan profesor je už učil něco z hebrejštiny, přesto-

že se hebrejština oficiálně měla začít učit až v druhém ročníku. 

V tom ale přijelo metro, spolužák odjel a já jsem se nestačil zeptat, co všech-

no se už učili. Vzápětí začaly letní prázdniny a já v obavě, abych nebyl mezi spo-

lužáky pozadu, se celé léto velice intenzivně učil hebrejštinu podle učebnice, kte-

rou jsem si koupil v antikvariátě. 

Když jsem pak v září nastoupil do intenzivního kurzu hebrejštiny na teolo-

gické fakultě, kterým začínal druhý ročník, tak jsem zjistil, že pan profesor dal 

studentům pouze hebrejská písmenka – a většina z nich stejně ani ta neuměla. 

A tak jsem po svém letním studiu okamžitě začal mezi svými spolužáky platit – 

coby jednooký mezi slepými – za velkého hebraistu. 

A protože jsem se do hebrejštiny zamiloval, tak jsem se vzápětí přihlásil na-

víc do jazykové školy do kurzu moderní hebrejštiny – ivritu. Protože však nebyl 

otevřený první ročník, tak jsem se přihlásil do druhého s tím, že vše soukromě do-

ženu. 
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Asi po měsíci mě však náš učitel přesunul do ročníku třetího a za další měsíc 

mi nabídl, zda nechci chodit s ním na postgraduální čtení biblické hebrejštiny na 

Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. 

Tam se také otevřela možnost vykonat externě státní zkoušku z hebrejštiny. 

Tuto možnost jsem využil a zhruba za rok jsem tuto zkoušku složil. 

To vše uvádím na vysvětlení, proč jsem byl jako velice mladý student přijat 

za člena ekumenické skupiny, která překládala z hebrejštiny Starý zákon. 

A tak jsem se ocitl mezi o mnoho staršími profesory a duchovními, kteří mi 

tehdy v jejich věku, který se přinejmenším blížil šedesátce, připadali velice dů-

stojní a úctyhodní. A byla to skutečně vybraná společnost. Jako malou ukázku 

úrovně této skupiny uvedu jednoho staršího katolického kolegu. Za tím vždy přišel 

tajemník skupiny, když měl některý člen narozeniny nebo nějaké výročí. A tento 

kolega si vždy na rohu stolu poznamenal na malý papírek několik poznámek. 

A pak při gratulaci pronesl dlouhou veršovanou gratulaci buď v latině, nebo kla-

sické řečtině.  

A s odstupem času musím přiznat, že jsem se při práci v překladatelské sku-

pině daleko více učil, než bych skutečně pracoval. 

Většinou moje práce spočívala v tom, že jsem seděl s rabínskými komentáři 

a sledoval, co středověcí rabíni k překládanému textu říkají. 

Důležitým faktorem bylo to, že se s překladem zároveň okamžitě vytvářel 

dosti podrobný výklad překládaných textů. Tím se stávalo konkrétní rozhodnutí 

překladu daleko zodpovědnější a odůvodněnější. Prakticky to probíhalo tak, že 

vždy jeden člen komise připravil překlad včetně výkladu, rozeslal materiál všem 

členům – a na sejití se pak nad těmito texty diskutovalo a dotvářely se společně do 

konečné podoby. 

Takto sděleno to vypadá, že překládání biblického textu není zas tak příliš 

obtížné. 

Je však potřeba si uvědomit, že u překládání Bible se jedná o zcela specific-

kou překladatelskou oblast. Pokusím se některá specifika naznačit. 

Nejprve ta, se kterými se setkávají všichni překladatelé Bible: 

Prvním problémem je to, že se jedná o texty dva až tři tisíce let staré, psané 

jazykem, který fakticky dnes nikdo moc neumí. Dokonce ani dnešní Izraelci, pro 

které je moderní hebrejština rodným jazykem, biblickým textům ne zcela rozumějí. 
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Nadto jsou texty zachované v tomto starověkém jazyce omezeny téměř vý-

hradně právě jen na texty biblické. Dokonce např. poměrně často narážíme i na 

tzv. hapax legomenon, tedy slova, která i v Bibli vyskytují pouze jednou, nebo na 

slova s minimálním počtem výskytů. 

Pak je značně obtížné jednoznačně určit, co které slovo konkrétně znamená. 

V takovýchto případech si většinou překladatelé chtějí pomoct buď etymolo-

gií daného slova, nebo srovnáním s příbuznými slovy v jiných semitských jazy-

cích. 

Obojí může být velice zrádné a zavádějící: 

Všichni víme, že etymologie je sice vždy zajímavá, ale vůbec nemusí určit 

význam, natož nějaký hlubší rozměr daného slova. 

Vezměme si jen např. české náboženské slovo „ráj“. Co bychom o ráji jak na 

počátku dějin, či jako místu posmrtného přebývání vyvodili, kdybychom vycházeli 

etymologicky z původního staročeského „roj“ (vodní vír), protože staří Slované 

věřili, že zemřelí přebývají pod vodou. 

Podobně, kdyby nějaký cizinec, který by neuměl dobře česky, se dočetl, že si 

někdo koupil nové kalhoty a slovo kalhoty by si etymologicky správně odvodil od 

latinského caliga (střevíc) a domníval by se, že si dotyčný koupil nové boty. 

Stejně tak odvolávání na příbuzná slova v jiných semitských jazycích může 

být zavádějící. Vždyť přechodem z jazyka do jazyka může slovo dostat úplně jiný 

náboj.  

A tak např. když řeknu o někom v češtině „fotr“, tak je to úplně něco jiného, 

než slušné jidiš „foter“ (otec). A „melouch“ je také něco jiného, než jidiš „melo-

che“ (řemeslo, práce). A to nemluvím o slovech jako je např. „hajzl“, které je 

v jidiš krásné a poetické slovo „domeček“. 

Někdy se hledá opora ve starověkých překladech hebrejského textu. Ať už se 

jedná o řecký překlad Septuaginta nebo aramejské targumy. 

Naneštěstí oba tyto překlady zacházejí s biblickým textem značně volně a roz-

hodně nejsou svým pochopením spolehlivé a už vůbec ne závazné. Tedy ani v nich 

nenajdeme spolehlivou oporu pro překlad. 

Další problém, s kterým se překladatel hebrejského textu Starého zákona mu-

sí vyrovnat, je to, že původní biblický text byl pouze konsonantní.  
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Bible byla původně – podobně jako současná hebrejština – psaná pouze sou-

hláskami. A samohlásky do textu doplnili až tzv. masoretáři (tradenti) teprve téměř 

asi dva tisíce let po napsání těchto textů a téměř tisíc let po jejich kanonizování. 

A pokud nevezmeme v úvahu tyto, později doplněné, samohlásky, tak sa-

motný pouze souhláskový text nám nabídne samozřejmě řadu různočtení. 

(V praxi většina překladatelů Bible bere tyto tradicí ustálené a masoretáři do-

plněné samohlásky téměř závazně.) 

Vedle všech těchto obtížností překládání staré hebrejštiny mají tyto texty jed-

nu obrovskou výhodu. A tou je to, čemu se říká paralelismus membrorum.  

Je to velice běžný výrazový prostředek v hebrejské poezii, kdy druhá polovi-

na výroku říká vlastně totéž, co první polovina, ale jinými slovy. 

Jako příklad mohu uvést třeba tři verše z žalmu 141 (2–4): 

„Ať je má modlitba před Tebou jako kadidlo, 

pozvedání mých rukou jako večerní oběť.“ 

„Hospodine, postav stráž k mým ústům, 

ostrahu ke dveřím mých rtů.“ 

„Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, 

ať se nedopouštím ničemnosti s lidmi, co pášou nepravosti.“ 

atd. atd. 

Tento paralelismus nám může naznačit význam u mnohých jinak velice těžko 

srozumitelných slov, tím, že dotyčné slovo je téměř jistě synonymem k výrazu 

z druhé poloviny výroku. 

Samozřejmě velkou pomocí nám může být i kontext výroků. Ten se zdá být 

jedním z nejspolehlivějších záchytných bodů při překladu těchto obtížných textů. 

A to – jak jsem přesvědčen – i u textů, které jsou někdy považovány za sbír-

ky nesouvisejících výroků. 

Např. se ukazuje, že biblická kniha Přísloví řadí jednotlivá přísloví s určitým 

systémem a záměrem. Ať už se jedná o prosté řetězení výroků na základě záchyt-

ného stejného slova, nebo – a to je daleko zajímavější – když právě zařazením do 

kontextu chce autor vyjádřit určitou zvěst. 

Jako příklad mohu uvést několik výroků z 27. kapitoly této knihy. 

Verš 15 uvádí výrok, který se zdá být velice kritický k manželce: 

„Hádavá žena je jako když v deštivý den do domu stále kape.“ 

A ve verši 16 je to podtrženo krásným paralelismem: 
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„Zadržet ji je jako se pokusit zadržet vítr, 

jako udržet v pravici olej.“ 

Ale následným výrokem je tato kritika relativizována a obrací se v důsledku 

proti muži: 

Verš 17 říká: „Jako se železo ostří železem, tak jeden člověk obrušuje tvář druhého.“ 

A 18. verš (patrně použité běžně známé přísloví) už vede k pointě tohoto 

klastru výroků: 

„Kdo pečuje o fíkovník, bude jíst jeho plody, 

a ten, kdo si hledí svých pánů, bude poctěn.“ 

A 19. verš tuto ideu jasně dotahuje: 

„Tak, jako se zrcadlí tvář na hladině vody, 

tak jednání jednoho, odráží druhého.“ 

A tak je kontextem sděleno: 

Možná je tvoje manželka otravná jako zatékající voda, ale co když je jenom 

odrazem tvého jednání? 

Mnozí izraelští teologové (zvláště z tzv. mesiánských židů) velice trvají na 

tom, že nejenom jednotlivé výroky, ale např. i žalmy nejsou jednotlivými písněmi, 

ale všech sto padesát žalmů má jasnou teologickou strukturu a organicky na sebe 

navazují a myšlenkově spolu korespondují. 

A i ortodoxní židovští badatelé dokonce přepokládají myšlenkovou strukturu 

v návaznosti jednotlivých starozákonních knih. 

 

Avšak ani v případě, že si je překladatel jist, že překládanému textu dokonale 

rozumí, tak nemá „vyhráno“. 

Dalším problémem překladu z hebrejštiny je, že se jedná o jazyk se zcela od-

lišným systémem, zvláště v oblasti sloves. 

Jako příklad zmíním alespoň dva momenty: tzv. binjany a otázku slovesného 

času. 

Význam jakéhokoliv slova v hebrejštině (podobně jako i v jiných semitských 

jazycích) je založen na trojradikálním kořeni. Tedy na třech souhláskách, které 

tvoří významový základ všech příbuzných slov. 

Příkladem může být třeba kořen z-m-r, které znamená provozovat hudbu: 

A tak zemer je zpěv, zamar – zpěvák, mizmor – žalm, tizmoret – orchestr atd. atd. … 
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až po i v češtině používaný termín klezmer. Všechna tato slova zjevně obsahují 

tyto tři souhlásky z-m-r. 

Trojradikální kořen je tedy samozřejmě i základem slovesného systému. 

Obtíží pro překladatele však je, že tomu v hebrejštině není tak, jako v mnoha 

běžných jazycích, že se sice různá slovesa časují různě, ale to které sloveso se 

vždy časuje tím samým způsobem (např. slovesa silná a slabá v němčině). 

V hebrejštině tomu je tak, že se jedno sloveso (jeden slovesný kořen) může 

časovat sedmi různými způsoby. A podle toho, kterým způsobem (v kterém binja-

nu) tento kořen časujeme, tak je základní význam obměňován. Tyto nuance je pak 

často těžké v jiném jazyce vyjádřit. 

Jako příklad může posloužit aktivní kauzativ (tzv. hif’íl). Ten vyjadřuje, že 

byla způsobena činnost obsažená v základním významu slovesa. 

Např. kořen h-l-k znamená chození. Nicméně když bude časován tímto kauza-

tivním způsobem, tak znamená způsobení jití. Při překladu pak je potřeba někdy 

zvolit český ekvivalent, např.: vodit, jindy odstranit, nebo i odplavit apod. 

A často nalézt správný překlad je velice těžké. 

Podobně narážíme při překladu na problém vyjádření času v hebrejštině. 

Biblická hebrejština nezná přítomný čas v našem slova smyslu. A i s minu-

lým a budoucím časem je to složitější. 

Snad nejjednodušší to je, když před budoucí čas přidáme spojku „a“, pak 

znamená téměř jednoznačně událost v minulosti.  

Podobně i přidání spojky „a“ před minulý čas může změnit čas na budoucí. 

Ale už to není zdaleka tak jednoznačné. 

Ovšem i termíny minulý a budoucí čas jsou jen naším pomocným vyjádře-

ním. Tyto kategorie nejsou ve starosemitském myšlení zdaleka tak jednoznačné. 

Proto např. prof. Daněk používal pro tyto dva tvary raději označení faktuál a 

aktuál – a vysvětloval, že tzv. minulý čas vyjadřuje to, co je považováno za fakt 

(byť by se to třeba mělo odehrát v budoucnosti), a tzv. budoucí čas je něco, co je 

pro mě aktuální, ať už se to odehrává právě teď, nebo to očekávám v budoucnosti 

(pokud ovšem spojka „a“ nepřemění význam na minulost). Na překladateli je, aby 

se podle kontextu a dalších faktorů rozhodl pro správný čas v češtině. 

Vedle těchto problémů, s kterými se musejí vyrovnat všichni překladatelé 

z hebrejštiny, jsme v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století naráže-

ly na problémy specifické. 
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Jistě není potřeba připomínat, že se jednalo o období tzv. normalizace.  

Komunistická vláda se snažila zasahovat samozřejmě i do náboženského ži-

vota, včetně překladu biblického textu a jeho výkladu. 

Někdy docházelo až k neuvěřitelným situacím, jako např. když můj kolega 

byl vězněn za to, že si z ciziny přivezl výklad knihy Izajáše proroka. Byl obviněn 

z toho, že proroctví této biblické knihy jsou šířením poplašných zvěstí. 

Někdy tento dozor vyústil až v humorné situace, jako když jednomu z tzv. ta-

jemníků pro věci církevní, kteří prováděli dozor nad církvemi, vadil biblický vý-

rok (Mt 6,3) o tom, že dobrodiní máme činit tak, aby levice nevěděla, co dělá pra-

vice. Své námitky odůvodňoval tak, že přece „levice“ musí vědět, co „pravice“ 

chystá. 

I my jsme se při našem překladu museli vyrovnávat s dohledem a kontrolou 

úřadů a překonávat nejrůznější zákazy a omezení. 

V jednom případě došlo ke zcela kuriózní situaci: 

Samozřejmě i vydávání Biblí a biblických komentářů bylo pod dohledem tzv. 

tiskového odboru, tedy cenzury. 

Vše začalo tím, že se jeden náš milý a velice přátelský kolega z naší překla-

datelské skupiny náhodně seznámil na nějakém turistickém zájezdě s jistým člo-

věkem, s kterým dost spřátelil. Za čas vyšlo najevo, že tento člověk pracuje právě 

na tomto tiskovém odboru. 

A po nějakém čase došlo k takové kuriózní situace, že tento člověk přišel za 

naším kolegou a oznámil mu, že dostal přidělen zrovna náš biblický výklad, aby 

provedl cenzuru. A doslova prý řekl: „Hele, Mirku, já tomu vůbec nerozumím, 

nepřečetl bys to za mě a nepodíval by ses, zda tam není něco závadného?“ 

A tak náš milý kolega z naší starozákonní skupiny prováděl cenzuru naší pu-

blikace. 

Na druhou stranu jsme byli někdy obviňováni ze strany církví, že měníme 

některé zažité termíny z obavy před cenzurou. Nebyla to pravda. 

Např. nám bylo vyčítáno, že běžný termín „bezbožník“ jsme změnili na 

„svévolník“. 

Důvody používání tohoto neobvyklejšího termínu byly čistě teologické. Jsme 

přesvědčeni, že hebrejský termín „raša’“ neznamenal ve starozákonní době samo-

zřejmě někoho, kdy by nevěřil v existenci Boží, ale někoho, kdo se nerozhodoval 

podle Boží vůle, ale podle vůle své. 
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Dalším problémem v tehdejší době bylo, že byl počet duchovních publikací 

značně limitován. 

Zvykem bylo povolit pouze čtyři publikace ročně, z čehož dvě publikace za-

braly pravidelné evangelické publikace a o zbylá dvě místa bylo nutné svádět boj. 

A tak velké množství energie vedoucích naší skupiny stále spotřebovávalo 

usilování o získání povolení k vydání a také dnes již už neznámý problém, boj 

o přidělení příslušného množství papíru. 

 

Kromě těchto problémů se státní správou jsme ale také naráželi na problémy 

ze strany církví, které dnešní překladatelé už neznají. 

Po čtyři sta letech používání kralického překladu si totiž mnohé církve zto-

tožnili biblický text právě jen s tímto překladem. A vytvořit jiný než tento tradiční 

posvátný text Bible pro ně bylo nemyslitelné. Vzpomínám, jak např. baptistická 

církev v Praze zvala do svých shromáždění namísto výkladů Bible na výklady 

Bible kralické. 

I tyto předsudky bylo nutno překonávat. 

Kralický překlad je samozřejmě po mnohých stránkách nedostižný. Nicméně 

už nebylo možné používat 400 let starý jazyk a bylo nutné se pokusit o věc ne-

možnou, ale zároveň nutnou: přeložit biblický text do současné češtiny. 

Nejsem velkým příznivcem islámu, přesto s jedním názorem islámské teolo-

gie vřele souhlasím. Totiž, že jeho posvátná kniha Korán je koránem pouze v arabšti-

ně. Jakmile se přeloží, tak už to není Korán, ale tzv. význam Koránu. 

I my se můžeme pokoušet co nejlépe zprostředkovat českému čtenáři obsah 

biblického originálu, ale zvláště u knih Starého zákona to bude vždy jen nedoko-

nalý pokus vyjádřit, co chtěli starověcí autoři sdělit. 

A tak, pokud jsem se něco podstatného za dlouhá léta v překladatelské komi-

si naučil, tak je to pokoře v přístupu k biblickému textu a vědomí omezených 

možností každého překladatele. 

A zároveň jsem stále znovu a znovu přesvědčován o tom, že skutečné pono-

ření do myšlení jakéhokoli náboženství nebo ideologie je možné jen na základě 

originálních textů. 

A takové zabývání se biblickými texty skutečně stojí za to. 

Jak to kdysi vyjádřil krásně starozákonní prof. Heller: 
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„Když se s pokorou noříme do biblického textu a on se nám začne nově otvírat, tak to je 

jedna z mála radostí v tomto životě, za které se neplatí kocovinou.“ 

A na závěr si dovolím zmínit dilema mých posledních let: 

Uplynulých čtyřicet let způsobilo, že z nejmladšího člena překladatelské ko-

mise se stal jeden ze tří posledních žijících členů. 

A dilema vzniká z toho, že samozřejmě Český ekumenický překlad, jako 

ostatně žádný jiný překlad, není dokonalý. A dodnes narážím tu a tam na překlad, 

který je chybný. Ne tedy, že by se jednalo o důvod estetický nebo češtinářský, ale 

jde skutečně o chybu nebo nějaký omyl nebo jiné nedopatření. 

Do dalších a dalších vydání tohoto překladu je možné prakticky udělat opra-

vy a v podstatě jsou z velké části v mých rukou.  

Nicméně nabízí se otázka, zda mám právo tyto opravy udělat, nebo mám ctít 

text, jak ho zanechali moji zemřelí kolegové. Nebo mám naopak dokonce povin-

nost tyto změny udělat? 

 

Summary  

The Czech Ecumenical Translation was the very first translation of the whole Bible into 

the Czech language after the Kralice translation of the 16th century.  

The new translation encountered hindrances both from the side of the communist adminis-

tration and from some of the churches too. 

But the main focus of the article is on the problems which the translators encounter with 

the Hebrew text itself – e.g. the structure of the verbal system which is completely different 

from the Indo-Europian languages. 

The author suggests the so called “parallelism membrorum” and the context as the most 

effectual means on the way to the understanding of the ancient text. 

 

doc. ThDr. Tomáš Novotný (1952) is associate professor at Ostrava University in the Czech 

Republic. He is both a professional musician and a theologian. His main professional fields are 

the Old Testament, Judaism, Hebrew and Jewish music. 
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ern Czech language. 
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Dynamický postoj k možnosti interpretácie Hebrejskej biblie ako Božieho slova 

neustále v judaizme poskytoval príležitosť pre obnovovanie a aktualizáciu posvät-

ných textov Tóry v priebehu celých dejín židovského národa.1 Tóra je chápaná ako 

„Strom alebo stromy života“, ktorý pre židov poskytuje cestu ako naplniť Božiu 

vôľu Stvoriteľa človeka. Až do súčasnosti bola úloha interpretácie zverená len ži-

dovským rabínom. Ich interpretácia a výklad bol rozvinutý prostredníctvom viace-

rých literárnych žánrov:2 

1. Midrash – Kázne a homílie 

2. Perush – Komentáre 

3. Piyyut – Náboženská poézia 

4. Právne kódexy a Responsa (odpovede na otázky) 

 
1 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie. Košice: Verbum, 2004. s. 54–59. 
2 STEMBERGER, G. Úvod do judaistiky. Praha: Vyšehrad, 2010. s. 77–114. 
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5. Filozofické a mystické traktáty 

Základom židovskej biblickej interpretácie je v prvom rade presvedčenie a 

zároveň pre židov nevyvrátiteľný názor, že hebrejský jazyk je posvätný, pretože sa 

zároveň kryje s Božím jazykom. Typmi interpretácie môže byť vysvetlený v dvoch 

židovských technických termínoch, ktoré sa používali počas celej histórie židov-

ského výkladu biblických textov ako sú známe:3 

1. Peshat – „všeobecne rozšírený a prijaté chápanie určitého biblického ako 

zmysel predávaný v židovskej tradícií – ako zrozumiteľný význam“.  

2. Derash – „homiletický význam.“ 

Obidva typy Peshat a Derash určité dialektické napätie, ktoré poskytuje ži-

votne dôležité súčasti pre samotnú interpretáciu. Je možné zaznamenať najvý-

znamnejšie zmeny v judaizme počas celej jeho histórie, tým, že poukážeme na je-

ho vývoj v rámci biblickej interpretácie.4 „V dnešnom slovníku by sa dalo hovoriť 

o „literárnom zmysle“ a o „duchovnom zmysle“. Je však nevyhnutné uvedomiť si, 

že prídavné mená literárny a duchovný sa v dnešnej dobe chápu inak, ako ich 

chápali Židia vo svojej dobe.“5 

V každom období však existujú tri významné sféry židovskej exegetickej 

činnosti:6 

1. Prvá je na úrovni lexikálnej alebo filologickej. Starovekí rabíni a ich ná-

sledníci boli zodpovední za interpretáciu Písma, aby posvätné texty mohli 

byť prijaté a pochopené spoločenstvom ako významu časť hermeneutických 

aktivít.  

2. Druhá oblasť sa sústreďuje na postupnosť alebo súvislosť posvätného 

biblického textu. Zlepšením sa v gramatike a syntaxe sa stáva židovský 

výklad obzvlášť kreatívnou zónou židovskej exegézy.  

3. Treťou oblasťou židovskej výkladovej pre – formulácie je dôraz kladený na 

zladenie tradičných záujmov o posvätné texty Tóry s prvkami helenistickej 

kultúry. Keď sa filozofický alebo vedecký rozvoj v nežidovskej kultúre stal 

 
3 NOVÝ BIBLICKÝ SLOVNÍK. Praha: Návrat domů, 1996. s. 1105. 
4 DOHMEN, CH. – STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: 

Vyšehrad, 2010. s. 62–64 a 89–160. 
5 VARŠO, M. Zjec čo máš po ruke. Nitra: Zrno, 1998, s. 88. 
6 SIGNER, A. M. How the Bible Has Been Interpreted in Jewish Tradition. In New Interpreter’s 

Bible, Vol. 1, 65–82. Nashville: Abingdon, 1994. s. 66.  
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subjektom nezhôd, jednotlivé druhy biblickej interpretácie sa stali význam-

ným miestom pre sebavyjadrenie sa židov a vytvorenie rôznych polemík 

o hraniciach medzi profánnym svetom a svetom textov Hebrejskej Biblie.  

 

Ďalej sú v tomto známe aramejské preklady a interpretácia textov, tzv. 

targum – pl. targumím (targumy). Ide o diela, ktoré vidia posvätné dejiny Izraela 

v novom svetle. Čiže nešlo len o obyčajné komentáre. Targumy, aramejské pre-

klady biblického textu sa snažili o ten istý účel ako Septuaginta a sú ďalším uka-

zovateľom najstarších snáh o interpretáciu Hebrejkej biblie.7 Cieľom bola aktuali-

zácia textu, ktorá by odpovedala na dobové otázky a zároveň prihliadala na kul-

túrny kontext. Tieto aramejské diela majú dvojitý charakter: súčasne sú prekladom 

i vysvetlením (porozumením). Je to preklad s cieľom porozumieť textu a posol-

stvu. Autori targumov predpokladali, že Písmo obsahuje odpovede na všetky otáz-

ky. Targumy mali svätý text priblížiť poslucháčom.8 Pre targumy je charakteris-

tická kolísavosť. Strieda sa v nich slovný preklad s obohacujúcimi, opisnými tex-

tami. Vedomie, že hodnota targumov je nižšia ako originál, dávalo voľnosť pri 

preklade, aktualizácii a rozšírení textu. Tóru prekladateľ prekladal do aramejčiny 

vždy po jednom verši, ktorý mu bol predčítaný a pri Prorokoch (zbierka) išlo o tri 

verše. Prekladateľ sa tiež nesmel priamo opierať o písaný text, nesmel sa pozerať 

do zvitkov Tóry. Prvotný zvyk spočíval v systéme, v ktorom vykladač stal vedľa 

toho, kto predčítal text a hneď prekladal, zároveň vysvetľoval predčítaný text.9 

Možno dať do pozornosti, že rabíni počítali s prekladom textov do aramej-

ského jazyka, avšak stanovili presné pravidlá. Targumy sa začali používať v rámci 

bohoslužieb a vyučovania. Neskoršie vznikli kompletné targumy tých spisov, kto-

ré sa celé nepoužívali v rámci bohoslužieb alebo vôbec, napr. Žalmy, Jób. 

Z targumov k Tóre sa dá povedať, že slovným targumom je „Targum Onkelos“. 

 
7 PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spišské Podhradie: Kňazský 

seminár biskupa J. Vojtaššáka Spišská Kapitula, 1995. s. 56. 
8 WRÓBEL, M. S. Biblia Aramejska. Targum Neofiti I. Księga Rodzaju. Lublin: Wydawnicztwo 

„Gaudium“, 20014. s. XXXI. 
9 NEWMAN, J. – SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 

2004. s. 224.  
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Veľmi významný je targúm Targum Neofiti I.10 Zvyčajne je vytlačený vedľa ori-

ginálu v talmudskej Biblii. Jeho vznik sa umiestňuje do Erec Jisra'el11, ale 

v Babylone bol predmetom mnohých revízií. Palestínske targumy, napr. „Pseudo-

Jónatan“, originálny text obohacuje. Na záver stojí za to dodať, že targumy ne-

vznikli s cieľom, aby boli predmetom komentárov, pretože samé vznikli ako ko-

mentár.12 

 

Taktiež existovali metódy ako pešer – pl. pešarím alebo metóda gematrie. 

Termín pochádza od gréckeho slova geometria, čo znamená počítanie a meranie. 

Gematria patrila medzi 32 hermeneutických pravidiel hagady, ktoré boli používa-

né pri interpretácii Tóry. Slovo môže nadobudnúť nový význam, ak sa spočíta 

numerická hodnota hlások, z ktorých pozostáva.  Gematria je považovaná za jednu 

zo zložitejších metód výkladu Tóry.13  

U Esénov grécky Έσσαιοι,14 bola zaužívaná metóda midraš pešer pre inter-

pretáciu proroctiev. V rabínskom judaizme sa už nachádzajú vysvetľujúce komen-

táre, ktoré sa neskôr stali súčasťou Talmudu. A tu sa rozlišuje medzi halachickou15 

a haggadickou exegézou. Halachická exegéza svoju pozornosť upriamila najmä na 

vývoj a vysvetlenie zákona. Haggadická exegéza oproti halachickej exegéze obsa-

huje niekoľko druhov textov, žánrov, ideí. Zahŕňa v sebe aj teologickú, reflexívnu, 

 
10 WRÓBEL, M. S. Biblia Aramejska. Targum Neofiti I. Księga Rodzaju. Lublin: Wydawnicz-

two „Gaudium“, 20014. 
11 Termín: Erec Jisra'el – označuje Zem izraelskú. Nežidovský ekvivalent je Palestína. Erec Jis-

ra'el má širší a hlbší význam. Prekračuje politické hranice štátu Izrael. Inými slovami, ide o celú 

biblickú zem. NEWMAN, J. – SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Pra-

ha: Sefer, 2004. s. 34.  
12 DOHMEN, CH. – STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: 

Vyšehrad, 2007. s. 79–83; NEWMAN, J. – SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů 

a termínů. Praha: Sefer, 2004. s. 224–225. 
13 NEWMAN, J. – SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 

2004. s. 37–38; Škola – Cheder, Ješiva. Dostupné z: http://kehilazilina.sk/viewpage.php?page_id=48. 

[cit. 27.02.2010].   
14 FARMER W. R. Essenes. In The interpreter’s dictionary of the Bible. Volume 2. E – J. Na-

shville: Abingdon Press, 1991. s. 143.  
15 VARŠO, M. Zjedz, čo máš po ruke. Úvod do biblickej exegézy. Nitra: Zrno, 1998. s. 85.    
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morálnu, praktickú exegézu.16 Cieľom je čo najvýstižnejšie podať prístup Židov 

k svätým textom, ktorý sa formoval už od počiatkov židovskej exegézy:17 „Biblic-

ký text obsahuje pravdy, ktorých hodnota a význam trvá po všetky časy, avšak jed-

notlivé vyjadrenia nie sú rovnako jasne zrozumiteľné v každom čase.“18 

Kumránske jaskyne19 boli miestom, kde sa našlo množstvo materiálu ohľa-

dom biblického textu. Objavili sa tam rukopisy s biblickým textom, rôzne komen-

táre, parafrázy a iné materiály súvisiace s Písmom. Je potrebné si uvedomiť, že nie 

všetky texty  nájdené v spomínaných oblastiach, teda v Kumráne, pochádzajú od 

tohto spoločenstva (spoločenstvo esénov). Avšak faktom zostáva, že nájdené ma-

teriály slúžia na vykryštalizovanie pokusov o výklad Hebrejskej biblie. Nakoniec, 

„hermeneutický prístup sa neprejavuje až v rámci výkladu textu, ale je určujúci už 

pri akomkoľvek zachádzaní s ním.“ Kumrán ponúkol veľa textu rôzneho druhu. 

E. Tov rozdelil materiál do piatich skupín:20 

a) 60% materiálov priradil k proto-masoretskému typu21.  

b) Proto-samaritánsky text bez prvkov sektárstva.  

c) Typ textu, o ktorom sa predpokladá, že mohol slúžiť ako predloha pre vy-

tvorenie Septuaginty. Text je kratší a usporiadaný odlišným spôsobom ako 

masoretský text.   

 
16 MÁTEL, A. Metódy exegézy. Dostupné z: www.andrejmatel.info/Texty/Biblicum/.../Metody_ 

exegezy.doc. [cit. 27.10.2009].  
17 VARŠO, M. Zjedz, čo máš po ruke. Úvod do biblickej exegézy. Nitra: Zrno, 1998. s. 88. 
18 STEMBERGER, G. Hermeneutik. In VARŠO, M. Zjedz, čo máš po ruke. Úvod do biblickej 

exegézy. Nitra: Zrno, 1998. s. 88. 
19 TRSTENSKÝ, F. Komunita v Kumráne a jej teologické predstavy. In Izraelský monoteizmus 

v kontexte dejín starovekého Blízkeho Východu: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 

konanej v rámci projektu „Biblické dni“ ktoré sa uskutočnili 15. a 16. apríla 2008 na Prešovs-

kej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte z príležitosti vyhlásenia Roku 

svätého Pavla /28. júna 2008 – 29. júna 2009/ a blížiacej sa Synody biskupov o Božom slove 

v Ríme. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. s. 93.  
20 DOHMEN, CH. – STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: 

Vyšehrad, 2007. s. 51–52. 
21 VARŠO, M. Zjedz, čo máš po ruke. Úvod do biblickej exegézy. Nitra: Zrno, 1998. s. 81; 

GECSE, G. – HORVÁTH, H. Malý lexikon Biblie. Bratislava: Danubiaprint, 1990. s. 125; Sväté 

písmo. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1995. s. 18.  
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d) Text, ktorý je typický pre spoločenstvo Kumránu, s veľkou pravdepodob-

nosťou bol napísaný v tejto lokalite. Charakterizujú ho zvláštnosti v pravopise, 

gramatike a prispôsobenie textu vtedajšiemu kontextu.  

e) Text, ktorý sa nedá priradiť k žiadnej vyššie uvedenej skupine.  

Postup vyhodnotenia materiálov nie je jednoduchý. Ešte stále existujú nezodpove-

dané otázky a mnohé dohady. Jednou z nezodpovedaných otázok je, či v niektorej 

z komunít bol používaný len vlastný text alebo, či sa prijímali aj iné druhy textu? 

Existujú dohady okolo samotného Kumránu. Nevie sa, či všetky nájdené texty boli 

používané rovnakým spôsobom pri štúdiu Písma a pri čítaní v rámci liturgie.22  

Pre Kumrán, resp. pre jeho spôsob používania Písma je typická formulácia 

uvádzajúca citát: „tak je napísané“, „ako je napísané“, „v zhode s tým, ako je na-

písané“. Kumránska spoločnosť bola presvedčená, že „Učiteľ spravodlivosti“, te-

da ich zakladateľ, dostal v celom rozsahu pochopenie proroctiev v zjavení. Niekto-

ré časti textov sú v kumránskych zvitkoch  použité v literárnom, dejinnom zmysle 

a iné sú prispôsobené momentálnej situácii. Výklad vychádzal jedine z Písma 

s ohľadom na spoločenstvo. V kumránskej komunite panovalo presvedčenie, že 

Písmo je obsahom slov samotného Boha.23 Najznámejšou formou výkladu Písma 

v Kumráne je už spomínaný pešer (pl. pešarím), ďalej komentáre ku knihe Gene-

zis, prorokom, menovite k Iz, Oz, Mi, Na, Ab, Sf, Mal, k jednotlivým žalmom, 

ktoré boli pravdepodobne považované za prorocké spisy. Text a výklad sú od seba 

viditeľne oddelené. Výklad je označený slovom „pišro“ (z hebr. – jeho výklad 

(je)). Prostredníctvom výkladu sa text vzťahuje na vlastnú komunitu, jeho dejiny, 

prítomnosť i budúcnosť. Pri slovách prorokov vidia osobnosti vlastnej doby, či už 

sú to Učitelia spravodlivosti, bezbožný kňaz, či Rimania. Predpokladom výkladu 

verša – „pishro“ je vedomie, že sa spoločnosť nachádza na konci dejín, o ktorom 

prorokovali proroci. Výklad smeruje k Učiteľom spravodlivosti. Tí poznajú vý-

znam, tajomstvo slov prorokov. Ak je výklad výsledkom zjavenia, nemôže byť 

predmetom ďalšej diskusie. Dostáva sa do úlohy jediného platného výkladu. 

 
22 DOHMEN, CH. – STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: 

Vyšehrad, 2007. s. 51–52. 
23 PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. s. 27. 
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Z toho dôvodu, výklad nemôže robiť ktokoľvek. Výklad je v úzkom spojení so 

zjavením a inšpiráciou.24 

V Kumráne sa medzi materiálmi našli aj časti aramejských a gréckych pre-

kladov Hebrejskej biblie.25 Nie je známe ako sa sem texty dostali. Rovnako 

v hypotézach možno uvažovať, či v tomto prostredí vôbec boli používané, a ak 

áno, tak akým spôsobom.  

Na nasledujúcich stranách sú jednotlivé metódy aspoň čiastočne načrtnuté, 

pretože rozsah práce neponecháva priestor pre ich podrobné spracovanie. D. I. 

Brewer sa zaoberal vyčlenením exegetického materiálu z raných rabínskych tex-

tov. Rozoberal výkladové techniky farizejov, saducejov, i Hilelovu26 a Šamajovu 

školu.27 Vyčlenil štyri hlavné exegetické prístupy, ktoré sa používali pred rokom 

70 po Kr.:28  

a) peshat – základného významu textu;  

b) nomologický prístup;  

c) super-slovný prístup (ultra-literal), alegorický;  

d) derash – rozsiahlejšie poučenie – neskôr Midrash.  

Peshat a derash sú pomenovaním „jednoduchého“ a alegorického, resp. skry-

tého významu textu. Nomologický prístup je označením prístupu k Písmu ako ku 

precízne formulovanému právnemu dokumentu. Super-slovný prístup, už z jeho 

 
24 DOHMEN, CH. – STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: 

Vyšehrad, 2007. s. 62–63. 
25 Fragmenty z okolo 830 rukopisov boli prevažne napísané v hebrejskom jazyku, približne 10% 

v aramejskom jazyku a nakoniec menšia časť v gréckom jazyku. Viac ako polovica, okolo 70% 

textov bolo nájdených v jaskyni číslo 4. TRSTENSKÝ, F. Komunita v Kumráne a jej teologické 

predstavy. In Izraelský monoteizmus v kontexte dejín starovekého Blízkeho Východu: Zborník 

z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu „Biblické dni“ ktoré sa usku-

točnili 15. a 16. apríla 2008 na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej 

fakulte z príležitosti vyhlásenia Roku svätého Pavla /28. júna 2008 – 29. júna 2009/ a blížiacej 

sa Synody biskupov o Božom slove v Ríme. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokato-

lícka teologická fakulta, 2008. s. 93. 
26 VARŠO, M. Zjedz, čo máš po ruke. Úvod do biblickej exegézy. Nitra: Zrno, 1998. s. 89. 
27 V talmudskej terminológii sa štúdium, skúmanie, pátranie, hľadanie súvislostí medzi náukou 

a životom nazýva daraš. Učenec sa nazýva daršan, teda vykladač, kazateľ. Šamaj a Hilel, zakla-

datelia významných škôl sa nazývali tiež daršani. DE VRIES, S. P. Židovské obřady a symboly. 

Praha: Vyšehrad, 2008. s. 45.   
28 JEANROND, W. G. Hemeneutyka teologiczna. Krakow: WAM, 1999, s. 28. 
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názvu je viditeľné, že ide o slovný zmysel biblického textu, a to aj za podmienok, 

že odporuje kontextu. Na základe rozboru D. I. Brewer dochádza k záveru, že ško-

ly Hilela a Šamaja, farizeji sa odlišujú od saducejov a neskorších rabínov, t.j. po 

roku 70. U saducejov zaznamenal absenciu nomologického prístupu. Saducejov 

a neskorších rabínov radí do skupiny scribal exegesis – zakonnícky výklad. Sku-

pina sa vyznačuje dodržiavaním týchto pravidiel:29 

         1) Písmo je samo v sebe konzistentné, sebestačné. 

         2) Každý jeden detail je podstatný (posvätnosť hebrejského jazyka).  

         3) Pri Písme je potrebné brať do úvahy kontext.  

         4) Absencia sekundárneho významu Písma.  

         5) Je iba jedna platná podoba Písma.  

 Protikladom tejto skupiny je skupina non-scribal exegesis. Sem priradzuje 

autorov ako je Filón Alexandrijský, Jozef Flávius a targumy. Obe skupiny majú 

spoločné prvé dva body. V ďalších troch bodoch vidí rozdiely: 

1) Výklad Písma môže byť robený aj bez ohľadu na kontext, dokonca aj pro-

ti nemu.  

2) Nachádzajú sekundárny, resp. sekundárne významy v Písme.  

3) Texty s určitými odchýlkami a samotné preklady sú hodnovernými 

a platnými podobami Písma.  

Brewerova snaha zrekonštruovať zásady a pravidlá rabínskej exegézy slúži 

na obohatenie vedomostí, ale aj napriek tomu, sú tam mnohé nedostatky 

a nezrovnalosti, aby sa dalo s jednoznačnosťou tvrdiť, že v presne takej alebo inej 

podobne existovali exegetické metódy pred rokom 70 po Kr.30  

 

V 1.–2. stor. po Kr. sa už v židovstve nachádzajú hermeneutické systémy pre 

výklad Hebrejskej biblie – Tóra/TaNaCh/Septuaginta. Sú to pravidlá (predpisy) – 

middót31 rabbínov Hillela, Jišmaela Eliesera. Presne sa jedná o sedem pravidiel, 

 
29 DOHMEN, CH. – STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: 

Vyšehrad, 2007. s. 49–50.  
30 DOHMEN, CH. –STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: 

Vyšehrad, 2007. s. 49–50.  
31 Termín „middót (hebr. middót = predpisy, nariadenia), žid. herm. – Zbierky exegetických 

princípov, ktoré rabíni určili pre výklad biblických textov. Medzi najznámejšie patrí zbierka 
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ktoré sa pripisujú rabbínovi Hillelovi staršiemu (20 pr. Kr. – 15 po Kr.), trinásť 

middót rabína Jizmaela a tridsať dva middót rabbiho Eliezera.32 Tieto pravidlá sa-

mé o sebe sa stali predmetom mnohých hermeneutických rozpráv a v neskoršom 

období boli doplnené. V 2. stor. po Kr. sa formovali zásady nového rabínskeho 

výkladu. Rabín Jizmael trval na doplnení pravidiel výkladu od rabína Hillela. Prá-

ca s biblickým textom spočívala hlavne v porovnávaní gramatických tvarov, para-

lel v Písme, skúmanie obsahu a pod.33 

 

Summary 

In the 1st–2nd century AD, there are already hermeneutic systems for the interpretation of 

the Hebrew Bible – Torah / TaNaCh / Septuagint in Judaism. These are the rules (regulations) – 

middót of the rabbis Hillel, Jišmael, and Eliezer. More precisely, these are the seven rules that 

are attributed to Rabbi Hillel the Elder (20 BC – 15 AD), thirteen middots of Rabbi Jišmael and 

thirty-two middots of Rabbi Eliezer. These rules themselves have been the subject of many her-

meneutic debates and have been supplemented on a large scale. In the 2nd century AD, the prin-

ciples of a new rabbinic interpretation were formed. Rabbi Jizmael insisted on adding rules of 

interpretation to those provided by Rabbi Hillel. The work with the biblical text consisted main-

ly in comparing grammatical forms, parallels in Scripture, exploring its content and so on. 
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Sonda do ontologickej relevancie autonómnej 

a heteronómnej hudby 

Renáta Beličová 

Probe To The Ontological Relevance Of The Autonomy  

And Heteronomy Of Music 

Abstract: Although the concept of “musics” (plurality of musics) is accepted by Slovak musico-

logy, it is still not understood as a conceptually new approach to music. The concept of 

“musics”, defined by the sociologist Kurt Blaukopf, requires paradigmatically differing dis-

course. To accept it does not mean to negate the traditional meaning of the term music, but ra-

ther creates legitimate space for differing concepts in which musical creativity is not subordina-

te to artistic or traditional aesthetic approach to axiology. Musical aesthetics should apply plu-

ralism of musics in a broader terrain, legitimise various forms of contemporary aesthetics of 

music and, consequently, perceive these as the foundation and creative substratum for diverse 

forms of contemporary music. From the viewpoint of musical sociology, there are strong prag-

matic arguments supporting concept of “musics”. Is it possible to find similarly strong argu-

ments at the level of musical ontology? The paper studies two functional dimensions of music 

with strong ontological relevance: autonomy and heteronomy. 

 

Keywords: Aesthetics of music, concept of “musics”, autonomy of music, heteronomy of music, 

ontology of music. 

  

Contact: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Institute of Literary 

and Artistic Communication; rbelicova@me.com 
 

Na našom ostatnom stretnutí som hovorila o potrebe zdieľať novodobú skúsenosť 

rozpadu tradičného konceptu hudby nielen s praktickými hudobníkmi, ale aj s hu-

dobnými estetikmi. Jedinečná antická idea hudby zavŕšená v európskom koncepte 

hudby ako umenia je osou dvetisícročného kontinuálneho diskurzu hudobnej filo-

zofie. Hudobná sociológia rozpoznala v novodobom hudobnom živote príznaky 

rozpadu tohto ideového monolitu a obrátila pozornosť hudobných teoretikov k do-

vtedy nereflektovanej rozmanitosti rôznych (ideí) hudieb. Téza plurality hudieb 

(Musiken), známej aj ako koncept „musics“, bola muzikológiou u nás akceptovaná 

ako nový trend, no zostala súčasťou umenovedného hudobného diskurzu. Jeho 
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problémom je latentná hierarchia hudobných žánrov a hudobných druhov, ktorá 

kopíruje klasicko-romantický ideál absolútnej hudby ako najvyššieho umenia. Práve 

umelecká axiologická implikácia je dôvodom, prečo sú mnohé novodobé prejavy 

a formy hudobnej tvorivosti vo výskume klasickej estetiky marginalizované. Ich 

rozvoj i samotná účasť na hudobnom živote sú odkázané len na „prirodzený vý-

ber“, ktorý v súčasnosti sleduje výhradne ekonomické resp. trhové kritériá. Roz-

siahle oblasti hudobného života zostávajú estetikou nereflektované a teda nekulti-

vované.  

Koncept plurality hudieb otvoril v sociológii paradigmaticky odlišný diskurz. 

Tento proces čaká aj hudobnú estetiku, ktorá by mala životnú realitu plurality hu-

dieb aplikovať na širší terén hudobného estetična, než aký ponúkajú hudobné diela 

(v ich tradičnom zmysle). Je nevyhnutné, aby estetika začala tematizovať rozma-

nitosť podôb hudobného estetična, ktoré sú podhubím a tvorivým substrátom pre 

rozmanitosť podôb hudobnej tvorivosti. Akceptovanie plurality hudieb neznamená 

negáciu umenovedného konceptu hudby, len otvára priestor pre odlišné diskurzy, 

v ktorých hudobná tvorivosť nepodlieha umeleckej axiológii. Tento nový terén 

hudobnej estetiky však odkrýva nové témy, ktorých výskum naráža na limity tra-

dičnej metodológie. Nielen v prípade reflexie „každodennej“ hudby, ale aj pri 

pokuse pochopiť a interpretovať nové kreatívne kompozičné postupy sa ukazuje 

umenovedná axiológia ako nepatričná. Ich tvorivá logika je založená na iných než 

umeleckých premisách a tak sa pokusy o ich reflexiu dostávajú do konfliktu so 

štandardnými umenovednými kritériami klasickej estetiky. Tento stav poukazuje 

na principiálny rozpor medzi tým, čo estetika v hudbe dneška predpokladá a oča-

káva a čo v nej reálne nachádza. Nie všetky aspekty hudobnej reality je schopná 

adekvátne a kompetentne reflektovať, čo je hendikep, ktorý zasahuje celé refle-

xívne spektrum hudobnej kultúry, nielen hudobnú estetiku, ale aj hudobné vzdelá-

vanie či hudobnú publicistiku. Výsledkom nepochopenia novodobej dynamiky vo 

vývoji hudobného myslenia1 je neaktuálnosť a najmä nedôveryhodnosť estetickej 

reflexie súčasnej hudby.  

 

 
1 Pojem hudobné myslenie chápeme v kresánkovskom zmysle ako dynamický a historicky me-

niaci sa fenomén, ktorý nie je definovaný len kognitívne: „Hudobné myslenie si nežiada uve-

domelú formu a nie je len vecou ‚muzikantov‘.“ (Kresánek 1977, s. 316) 
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Hudobná sociológia predložila pri formulovaní tézy plurality hudieb silné 

pragmatické argumenty. Hudobná estetika u nás by na ne mala reagovať a položiť 

si relevantnú otázku: možno pre túto tézu nájsť podobne silné argumenty aj v no-

vodobej hudobnej ontológii? S  týmto cieľom sme sa rozhodli preskúmať dvojicu 

funkcionálnych dimenzií hudby, ktoré majú silnú ontologickú relevanciu: autonó-

miu a heteronómiu. Heteronómia spájaná často s populárnou (non-artificiálnou) 

hudbou sa zdá byť dobrým začiatkom na skúmanie plurality hudieb, pretože sa 

priam ponúka ako príklad inakosti, ktorá sama osebe vyvoláva pocit hudobnej 

plurality. Je však heteronómia a autonómia hudby skutočne prejavom plurality aj 

v ontologickom zmysle? Teoretické koncepty autonómie a heteronómie sú súčas-

ťou myslenia mnohých muzikológov, snáď najautoritatívnejší z nich je T. W. Ador-

no.2 Keďže sa sústreďujeme na situáciu hudobnej estetiky u nás, koncentrujeme 

argumenty z našej teoretickej tradície, ktorú zastupuje najsilnejšie Jozef Kresánek 

a nemecká muzikologická škola. Z nej reagujeme na prácu teoretika H. H. Eggeb-

rechta, čo neznamená, že by sa k problematike nenašli ďalšie príklady, práve nao-

pak. Cieľom tejto štúdie však nie je konfrontácia dvoch typov európskeho teore-

tického myslenia, ale len preskúmanie uvedených estetických kategórií, ako sa 

chápu v našom hudobno-estetickom prostredí, a ich ontologickej relevancie.  

Už prvý veľký spor modernej hudobnej estetiky, spor o podstatu „čistej“, ab-

solútnej hudby obsahoval zárodky ontologického rozštepu tradičného európskeho 

konceptu hudby. Ukrývali sa v ambivalentnosti muzikologických pojmov vzťahu-

júcich sa k podstate obsahu a formy v hudbe. Polemika okolo absolútnej hudby sa 

priebežne vynárala v priebehu celého 20. storočia nielen v historickom, ale i sys-

tematickom muzikologickom diskurze a objavuje sa aj v storočí novom. Pre Edu-

arda Hanslicka bola hudba dynamickou znejúcou formou bez vzťahov k mimo-

hudobnej realite, pričom argumentoval (logicky správne) ikonickými klasicko- 

-romantickými inštrumentálnymi hudobnými dielami. Pre Richarda Wagnera a 

mnohých ďalších hudobníkov bola hudba spätá s ľudským bytím, teda pravým 

opakom, pričom argumenty nachádzali (logicky správne) v nemenej početných 

hudobných kompozíciách, a to aj v čisto inštrumentálnych dielach. Táto rozporná 

situácia sa nedočkala jasného riešenia, a i keď je dodnes predmetom akademic-

 
2 Vo svojej Estetickej teórii nájdeme nespočetné odkazy na oba pojmy, zdá sa, že Adorno ich 

používaním nadväzuje na kantovskú tradíciu ich významu. (Adorno 1997)  
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kých diskusií, nesprevádza ju už vášnivé presvedčenie, ale jasné poznanie jej ume-

leckej intencie a najmä jej historicity. Hans Heinrich Eggebrecht, rešpektovaný 

muzikológ (systematik i estetik)3 jasne vyslovil názor, že absolútna hudba je ideo-

logickým konštruktom.4 Daniel Chua, muzikológ z celkom odlišnej vedeckej ško-

ly sa odhodlal princípy konceptu absolútnej hudby preskúmať do najmenších de-

tailov. Jeho interkultúrny hudobný background mu umožnil vidieť problém aj 

z inej perspektívy, bez zaťaženia európskou tradíciou. Vďaka tejto skúsenosti do-

spel k  presvedčeniu, že ideológia absolútnej hudby tvorí dodnes epistemologický 

základ celej „západnej hudby“. Konštatuje, že dejiny absolútnej hudby nie sú deji-

nami hudby, ale len dejinami diskurzu, čím celý problém posunul na vyššiu, para-

digmatickú úroveň.5  

Ako súvisí idea absolútnej hudby s autonómiou a heteronómiou?  

Hans Heinrich Eggebrecht nachádza medzi pojmom absolútnej hudby a auto-

nómnosťou priamu väzbu.6 Autonómna hudba „sa určuje sama zo seba tým, že si 

kladie sama sebe zákony svojej existencie.“7 Intencia k autonómnosti hudby zasa 

vychádza z presvedčenia, že hudba, ak má byť skutočnou hudbou, sa konštituuje 

len zo seba samej, a zároveň popiera možnosť, že by živnou pôdou hudby bolo 

prostredie.8 Eggebrecht v oboch týchto presvedčeniach vidí popieranie reality: „Hu-

dobná autonómia [v hore uvedenom zmysle] nikdy neexistovala a nemôže existo-

vať, pretože neexistuje nič skutočne ‚hudobné‘, čo by bolo konštantné a izolova-

teľné [od reality].“9 Eggebrecht teda vníma autonómiu ako pojem označujúci zá-

kladný aspekt absolútnej hudby a popierajúci jej funkcionalitu, t. j. väzbu s reál-

nym svetom. Dostáva tak dvojicu komplementárnych kategórií vyjadrujúcich prí-

tomnosť alebo neprítomnosť sociálnych intencií hudby: funkcionálnosť hudby 

(t. j. hudobnú heteronómiu) a nefunkcionálnu hudobnú autonómiu, ktoré sú vo 

vzájomnej opozícii. 

 
3 Hans Heinrich Eggebrecht sa celý život venoval hudobnej terminológii, okrem iného bol hlav-

ným editorom projektu Handwörterbuch der musikalischen Terminologie. 
4 Eggebrecht 2001. 
5 Chua 1999, s. 6.  
6 Eggebrecht 2001, s. 72. 
7 Tamže s. 66. 
8 Tamže s. 69. 
9 Tamže s 70.  
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Jozef Kresánek dospel k autentickému hudobno-teoretickému mysleniu na 

základe výskumu fenoménu hudobného myslenia. Autonómiu a heteronómiu chá-

pe ako prirodzené funkcionálne aspekty hudby. Oba sa realizujú v odlišnosti typov 

hudby, ktoré sú (oba!) determinované tak metahistoricky ako historicky, t. j. „spo-

jením hudby s hospodárskym, spoločenským, kultúrnym a emocionálne-výrazovým 

vývojom spoločnosti“.10 Kresánek nepracuje s ideologickým konceptom absolút-

nej (v zmysle autonómnej) hudby. Koncept autonómnosti má v jeho ponímaní cel-

kom iný význam. Je zbavený výlučnosti a nevzťahuje sa len na predstavu hudby 

„konštituovanej zo seba samej“. Autonómia stojí vedľa heteronómie a obe sú v po-

zícii funkcionálnych aspektov vyjadrujúcich situáciu hudby v rôznych realizač-

ných kontextoch.  

Akademická hudobná estetika u nás síce adoptovala niektoré prvky tohto kre-

sánkovského typu myslenia o hudbe, no prostredníctvom normatívnej umenoved-

nej metodológie zostáva pevne zviazaná s ideologicky (romanticky – umenoved-

ne) poňatým autonómnym konceptom hudby. Tomu zodpovedá aj väčšinové za-

meranie akademickej estetiky na hudbu autonómnu, na hudobné dielo, ktoré je 

fixované zápisom alebo zvukovým záznamom. Estetika ho potom môže vyňať 

z jeho realizačného rámca a pracovať s ním ako s objektom, s hudbou „o sebe“. 

Tento typ estetiky môže zamlčiavať pragmatické aspekty autonómnej hudby, pre-

tože všetky jej aspekty (produkčné i realizačné) zvyčajne zapadajú do umeleckých 

reálií. A tie, podobne ako fixovaný typ diela, sú rovnako stabilné. Ich stabilitu za-

bezpečuje inštitucionálny typ manažmentu, nevyhnutný vo všetkých fázach pro-

dukcie autonómneho diela. A táto inštitucionálnosť vďaka svojej prirodzenej kon-

zervatívnosti garantuje aj stabilitu najdôležitejšej časti realizácie diela – jeho per-

formáciu. Realizačná sféra autonómnej hudby je veľmi špecifická a vďaka svojej 

ceremoniálnosti je obklopená esteticky pôsobivou aurou výnimočnosti, umenia. 

Celý realizačný rámec autonómnej hudby je vlastne inštitúciou, ktorá je už sama 

osebe vnímaná ako príznak, ba záruka umeleckej kvality každej hudby, ktorú pro-

dukuje. Novodobý trend nezávislého hudobného „anti-establišmentu“ využívať 

toto ikonické prostredie autonómnej hudby ako vlastné „promo“ to len potvrdzuje. 

Čoraz častejšie sa organizujú spoločné popové, rockové či dokonca rapové kon-

certy so symfonickými orchestrami, a to priamo na pôde kultúrnych inštitúcií spä-

 
10 Kresánek 1977, s. 317. 
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tých s produkciou autonómnej hudby. Videním cez poetiku nezávislých hudob-

ných scén pôsobí inštitucionánosť hudobnej autonómie  spojení s nezávislými hu-

dobnými scénami bizarne a vytvára zvláštnu estetiku paradoxu.11 Nezávislí hu-

dobníci sú ikonami sociálno-politického a kultúrneho vymedzovania sa voči sys-

tému, ktorého symbolom sú aj reálie obklopujúce autonómnu hudbu. Napriek ich 

dočasnému prijatiu ich rétorika zostáva programovo (a často agresívne) anti-sys-

témová. Je preto zaujímavé, že cítia potrebu využívať inštitucionálnu hodnotovú 

stratifikáciu hudobného života pre svoju propagáciu a marketing.   

Realizačný kontext hudby, t. j. špecifické prostredie, v ktorom sa hudba pro-

dukuje, nekaždodennosť, manažované usmerňovanie divákov, ceremoniálne okol-

nosti, atď., celý tento kontext je schopný sám osebe simulovať v poslucháčoch 

autonómnu situáciu hudby aj vtedy, ak hudba sama osebe nemá autonómnu inten-

ciu.12 

Aktuálna hudobná estetika by mala s profesionálnou kompetenciou a rešpek-

tom reflektovať aj takýto typ hudobnej produkcie. Problém je, že všetky aspekty 

tejto hudby vzdorujú umenovednej metodológii, od ich štrukturálnej logiky až po 

nemožnosť kontemplatívneho počúvania hudby ako základnej podmienky jej ref-

lexie. Práve tieto dôvody viedli Kurta Blaukopfa k preskúmavaniu tradičnej refle-

xie hudobného života a následne k formulovaniu tézy plurality hudieb. Bol pre-

svedčený, že ak sa na základe autonómnych kritérií interpretuje všetka hudba sú-

časnosti, nie je to adekvátne hudobnej realite, ba odporuje to „bežnému hudobné-

mu dianiu, ktoré presahuje rámec umenia. Takýto prístup je len výsledkom deduk-

cie vychádzajúcej z pojmu umenia. Umenovedne chápaný pojem ‚hudba‘ hovorí 

málo o fenoméne hudby, ale ďaleko viac o záujme a nasmerovaní muzikológie“.13 

 
11 „Filharmónia spojí v Redute rap a klasickú hudbu – Majk Spirit bude spievať na Štyri ročné 

obdobia…“ Koncert rapového hudobníka Majka Spirita vo Veľkej sále Slovenskej Filharmónie 

sa konal 25. 11. 2017, s účasťou súboru The Classical Music Maniacs, ktorého umeleckým ve-

dúcim je Jarolím Emmanuel Ružička, prvý koncertný majster Slovenskej Filharmónie (online: 

https://www.bratislavskenoviny.sk/na-ceste/47263-filharmonia-spoji-v-redute-rap-a-klasicku-

hudbu-majk-spirit-bude-spievat-na-styri-rocne-obdobia) 
12 V roku 2018 sa vo Veľkej sále Slovenskej Filharmónie konal koncert súboru The Classical 

Music Maniacs. V programe sa okrem tradičných autonómnych diel (A. Vivaldi, W. A. Mozart, 

J. S. Bach) objavili aj rockové skladby Freddieho Mercuryho či Briana Maya.   
13 Blaukopf 1982, s. 17 (voľne preložila autorka): Eine solche Definition ist nicht aus den kon-

statierbaren Phänomenen musikalischen Geschehens abgeleitet – das ja weit über den Bereich 
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Heteronómia sa ako pojem objavuje v estetických reflexiách hudby v podsta-

te vždy v zmysle hudby produkovanej s ohľadom na mimo-hudobný kontext. 

V diskurze hudobnej estetiky u nás má heteronómia marginálne postavenie, dosiaľ 

u nás nebola predmetom systémovej hudobno-estetickej reflexie. Aj preto veľmi 

často dochádza k sploštenému chápaniu heteronómie, keď sa jej význam vzťahuje 

hlavne na populárnu hudbu. Ako už bolo uvedené, Jozef Kresánek  i H. H. 

Eggebrecht používali heteronómiu (a J. Kresánek aj autonómiu) ako funkcionálnu 

kategóriu, ktorá vyjadruje špecifickú situáciu hudby „v súvislosti s hospodárskym, 

spoločenským, kultúrnym a emocionálne-výrazovým vývojom spoločnosti.“14 To-

to vymedzenie zdôrazňuje historicitu situácií, do ktorých hudba vstupuje. Ak je 

však kategória heteronómie používaná ako zástupné označenie zábavnej či popu-

lárnej hudby súčasnosti, historicita sa z nej vytratí a stane sa sploštenou žánrovou 

kategóriou. Ako sa ukázalo už pri podrobnej analýze pojmu autonómia, významný 

podiel na type funkcionality hudby má jej konkrétny realizačný kontext. Na roz-

diel od autonómnej hudby je realizačná sféra heteronómnej hudby výrazne eman-

cipovaná a nie je odkázaná na inštitucionálny manažment, takže jej produkcia 

i realizácia sa ľahšie prispôsobuje ne-optimálnym podmienkam. Význam emanci-

pačného aspektu heteronómie možno pozorovať nielen na hudbe populárnych žán-

rov, ale aj na hudbe autenticky autonómnej, ktorá sa veľmi často (a dnes čím ďalej 

tým viac) dostáva do heteronómnych situácií. Stabilitu a ceremonializáciu jej pô-

vodného prostredia veľmi často opúšťa, no temer vždy až po istom „zjednodušení“ 

(napr. aranžovaním alebo dramaturgickými zásahmi do štruktúry), ktoré odbreme-

ňuje podľa potreby a okolností jej inak náročnú realizáciu.  

Akademická reflexia heteronómnej hudby je metodologicky náročná nielen 

kvôli jej mimo-umeleckému kontextu, ale aj vzhľadom na jej filiáciu s interaktivi-

tou. Komunikatívnosť hudby v heteronómnej situácii je špecifická v tom, že otvá-

ra možnosť okamžitej spätnej väzby. Tá nie je len arbitrárnym doplnkom produk-

cie či recepcie heteronómnej hudby, ale je jej definičným aspektom. Hudba v hete-

ronómnej funkcii nevystupuje len ako „sprievod“ mimo-hudobných situácií, ide 

skôr o vzájomný vplyv, interferenciu. Heteronómna hudba nemá len úlohu meniť 

 
der kunstmusik hinausgeht –, sondern deduktiv aus dem als vorgegeben erachteten Begriff 

„Kunst“. Eine solche Bestimmung sagt wenig über das Phänomen Musik, weit mehr über die 

Interessenrichtung einer der Kunstmusik zugewandten Musikwissenschaft aus.  
14 Kresánek 1977, s. 317. 
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či ovplyvňovať spoločenské udalosti, nie je len tvorcom atmosféry, ale ona sama 

sa v reálnom čase podľa potreby mení, prispôsobuje a dotvára. Funkcionalita ovplyv-

ňuje všetky štrukturálne vrstvy hudby, a to nielen heteronómnej, ale i autonómnej, 

napr. v inštrumentácii (vhodné verzus nevhodné hudobné nástroje na istý typ hud-

by), či v dramaturgickom rozvrhu inštrumentálnych foriem (potreba introdukcie, 

medzihry, dohry). Ako detailne preskúmal Jozef Kresánek, funkcionalita hudby 

ovplyvňovala vývoj hudobného myslenia vo všetkých smeroch, čo je mimocho-

dom presne ten dôvod, pre ktorý on sám nevylúčil z funkcionalistickej sféry ani 

autonómnu hudbu (neprijal dobovú tradíciu spojenia autonómie s absolútnou, t. j. 

„nefunkčnou“ hudbou).  Situácia heteronómnej hudby je pre hudobnú estetiku zvlášť 

komplikovaná v prípadoch, ak sa vzťahuje k „ne-múzickej“ interaktivite (nazýva-

me tak prípady, kedy sa hudba používa na ne-kreatívne ciele, napr. na ovplyvňo-

vanie ekonomického správania ľudí). Táto oblasť výskumu je hudobnou vedou 

u nás bohužiaľ zatiaľ celkom nepovšimnutá.15  

Pri estetickej reflexii hudby, ktorá sa realizuje v heteronómnej sfére (resp. 

ktorá má heteronómne funkcie), je veľkou prekážkou aj terminologická nesúro-

dosť tradičného hudobného pojmoslovia s multimediálnou komplexnosťou inter-

disciplinárnych aspektov heteronómie. Interaktivita a multimedialita komplikuje 

systémové uchopenie hudby najmä pre ich väzby na špecifickú performatívnosť. 

Reflexia heteronómnej hudby môže počítať len s morfologicky nestabilnými až 

fluidnými hudobnými štruktúrami, ktoré neustále variujú podľa meniacich sa rea-

lizačných okolností. Limity metodológie klasickej hudobnej estetiky teda logicky 

posúvajú heteronómnu hudbu na perifériu jej systematického výskumu.  

Kategórie hudobnej autonómie a heteronómie sú síce funkcionálnymi proti-

kladmi, no v reálnych situáciách, do ktorých hudba vstupuje ich nemožno chápať 

schematicky, pretože sa môžu vzájomne dopĺňať. Navyše, funkcionálnosť hudby 

nezávisí len od produkčnej či realizačnej intencie, ale do hry vstupuje aj jej re-

cepčná variabilita. Divák/poslucháč sa správa k hudbe podľa toho, ako rozumie jej 

realizačnej situácii. Rozpoznaná funkcia hudby nemusí byť absolútna ani kon-

štantná, nie je determinovaná štýlom ani žánrom, vyjadruje len konkrétny a aktu-

 
15 Téma sa však dostáva do povedomia aj u nás, napr.  v r. 2017 vyšla v Časopise pre umeleckú 

komunikáciu a popkultúru A&P štúdia poľskej autorky Sylwie Makomaskej „Acoustic Wallpa-

per“ as a tool of „scientific management“. Echoes of (neo)taylorism in public space design. 

(A&P 2/2017) 
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álny vzťah hudby ku skutočnosti. Tá je dnes oveľa zložitejšia než v minulosti, keď 

sa formovala hudobná estetika a jej metodológia. Technológie uvoľnili tradičné 

väzby hudobných žánrov s ich štandardnými realizačnými (a produkčnými) mo-

delmi. Aktuálny výskum hudobnej kultúry už nevychádza z objektivizovaného 

obrazu hudobného diela, ktoré by žilo nezávisle od svojho realizačného rámca 

(ktorý bol samozrejmý a do veľkej miery nemenný). Estetický postoj ako subjekt-

objektová kategória vychádza z estetickej skúsenosti, ktorá je čoraz častejšie v kon-

flikte s objektivizovaným prístupom k hudbe udržovaným tradičnou hudobnou este-

tikou. Tá implikuje valenciu funkcií hudby, ich väzbu na konkrétny štýl či žáner, 

ktoré majú svoju hodnotovú pozíciu. Reálna estetická skúsenosť so živou hudbou 

odhaľuje naopak polyvalentnosť funkcií hudby a s ňou aj pochopiteľnú hodnotovú 

konfúziu. Tradičná axiológia štýlových či žánrových aspektov hudby prestáva pla-

tiť. Hudba sama o sebe už nie je spoľahlivým zvukovým „obrazom“ jej tradičného 

(predpokladaného) realizačného kontextu. Je preto logické, že estetická reflexia 

hudby by mala do svojich úvah zahrnúť aj novú kategóriu – kontext realizačnej 

situácie, do ktorej hudba aktuálne vstupuje, a ktorá môže potvrdiť (alebo naopak, 

nepotvrdiť) jej interpretačné predpoklady. Jedna a tá istá hudobná skladba môže 

byť súčasťou koncertného repertoáru, no za iných okolností (v odlišnom realizač-

nom kontexte) môže byť tá istá hudba využitá heteronómne, v úlohe sprievodu 

mimohudobnej situácie. Väčšina diel J. S. Bacha vznikla ako hudba sprevádzajú-

ca protestantské bohoslužby. Závisí však od realizačnej situácie, v ktorej táto hud-

ba znie, či bude vnímaná ako hudba napomáhajúca náboženskému účelu, alebo či 

bude vnímaná autonómne ako koncertný kus. Táto funkčná polyvalentnosť je 

vlastnosťou väčšiny historickej hudobnej tvorby. Aj komorná hudba W. A. Mozar-

ta, dnes vnímaná autonómne ako koncertný repertoár, žila vo svojej dobe 

v celkom odlišnom realizačnom kontexte. Táto flexibilita funkcií sa týka i hudby, 

ktorej pôvod je nespochybniteľne autonómny. Napr. tretia časť druhej klavírnej 

sonáty b-moll Fryderika Chopina je štandardnou súčasťou koncertného repertoáru, 

no často sa používa aj v heteronómnych súvislostiach ako smútočná hudba pri ofi-

ciálnych štátnych smútočných aktoch. Polyvalentnosť funkcií hudby je zaujímavá 

práve vo svojej flexibilite a v tom, ako sa poslucháči hudbe prirodzene prispôso-

bujú. Estetický zážitok z hudby (a jej estetická hodnota) sa odvíja od jej realizač-

ného kontextu, čo možno vidieť pri operných večeroch na štadiónoch. Aj keď zne-

jú rovnako kvalitné interpretačné výkony ako v opernom dome počas inscenácie 
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opery, poslucháči/diváci na štadióne sa správaním a reakciami prispôsobujú reali-

začnej situácii, nielen hudbe, ktorá znie. Realizačné okolnosti obklopujúce hudbu 

majú významný podiel na tom, ako je hudba vnímaná/počúvaná a následne sa od 

rozpoznanej funkcionality odvíja kvalita estetického zážitku. Polyvalentná funkci-

onálnosť hudby je jej jedinečnou vlastnosťou, je prejavom jej schopnosti vstupo-

vať do rozmanitých (a to i celkom protikladných) realizačných kontextov, bez ohľadu 

na to, s akou intenciou bola hudba vytváraná. Autonómnosť a heteronómnosť hudby 

sú teda funkcionálne kvality, ktoré nezávisia od pôvodného žánrového určenia hud-

by, ale potvrdzujú sa realizačným kontextom, v ktorom hudba aktuálne znie. 

Analýza autonómie a heteronómie hudby teda odhaľuje, že tieto funkcionálne 

aspekty nemožno použiť ako diferentné kategórie. Nevyjadrujú totiž odlišnosť  

v zmysle plurality hudieb, „musics“, nevyjadrujú rôznosť v zmysle, v akom túto 

tézu formulovala hudobná sociológia. Z hľadiska hudobnej estetiky (a hudobnej 

filozofie) by totiž konceptuálna odlišnosť rôznych „hudieb“ mala byť argumento-

vaná ich odlišnosťou na ontologickej úrovni. Kategórie autonómie a heteronómie 

hudby vyjadrujú realizačnú situáciu hudby, postavenie konkrétnej hudby v aktuál-

nom hudobnom dianí. Predstava nejakej svojbytnej estetiky heteronómnej hudby, 

ktorá by pracovala samostatnou metodológiou predpokladá ich konceptuálnu od-

lišnosť a neberie do úvahy komplementárny vzťah autonómie a heteronómie. Tú 

však vo vzťahu týchto kategórií nenachádzame. To neznamená, že požiadavka na 

špecifický prístup hudobnej estetiky k heteronómnej hudbe je bezdôvodná. Vý-

skum heteronómnej hudby by sa mal stať plnohodnotnou súčasťou muzikologic-

kého bádania. Heteronómia hudby je súčasťou tradičného európskeho konceptu 

hudby a jej komplementárnosť s autonómiou je historickou realitou. Doplnenie 

výskumu európskej hudby o výskum dejín a súčasnosti jej realizačnej sféry môže 

poskytnúť nový vhľad do dynamiky vývoja hudobných druhov i hudobných žán-

rov, nielen v zmysle sociálnych funkcií hudby. Klasická interpretácia hudby v he-

teronómnej situácii by sa teda mala opierať tak o štrukturálnu analýzu hudobného 

textu ako o špecifické fakty týkajúce sa historickej dynamiky realizačného kontex-

tu hudby.  

Kategórie hudobnej autonómie a heteronómie v ich funkcionálnom zmysle 

teda nemožno považovať za konceptuálne ontologicky odlišné typy „hudieb“. Hu-

dobná estetika potrebuje ďalší výskum, aby našla definičný rámec pre skutočnú 

ontologickú diferenciu rôznych typov hudieb, ktoré hudobná sociológia odhalila 
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v novodobom hudobnom živote a ktorú formulovala v koncepte „musics“. Nie je 

vylúčené, že tento diferenčný rámec sa napokon predsa len bude dotýkať kategórií 

heteronómie a autonómie, no už teraz je zrejmé, že ich vzájomnú ontologickú ina-

kosť bude potrebné hľadať definovať mimo ich funkcionálny profil.16    

 

Summary 

Methodological issues of present-day aesthetics of music are exclusively connected to the idea 

music as works of art. Academic aesthetics of music greatly depends on the musicological nor-

mative discourse tied to autonomous musical composition exclusively aimed at attentive liste-

ning. Music that is not expected to be listened to closely and is connected to more complex, not 

just performing, activities has, so far, been placed on the periphery of the academic aesthetics of 

music. Musical creativity in the context of the heteronomous sphere of music naturally defies 

any effort for a systematic approach, as, in the field of academic studies, it is the ontological 

status of heteronomous music itself that appears problematic. It is not only complicated by its 

morphological instability, but also specific performability and, especially, filiations with intera-

ctivity. Sociological research into musical culture in the last decades of the 20th century esta-

blished the existence of varied concepts of music. The, until this time, dominant concept of 

music as works of art has become part of the pluralism of musics, i.e. it became merely one of 

many “musics”. In this way, musical sociology also opened the door to new discourse of pfilo-

sophy of music of plurality and variability of ontologies of music. From the point of view of 

music sociology, there are strong pragmatic arguments supporting the concept of “music”. The 

paper studies two functional dimensions of music with a strong ontological meaning: autonomy 

and heteronomy. However, if we understand autonomy and heteronomy as functional categories, 

we see that they do not express opposing types of music, but form a complementary pair of the 

ontologically traditional European concept of music. Thus, in a functional sense, the two terms 

cannot be considered as different types of music in the sense of “musics”. 
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Abstract: The contribution defines the concept of value. More precisely, it formulates what the 

objective value should be. The paper focuses on the relationship between values and objective 

values, as well as several different types of relation between objective values and subjective va-

lues. The study attempts to address whether there is a violation of Hume’s Is-Ought Thesis in 

these definitions. Finally, the study describes how to avoid a circle definition when defining va-

lues. The state is inclined to Sam Harris's view that values are a kind of fact, but that our know-

ledge has only a certain degree of probability, so it is not certain. 
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Jak rozumět hodnotám? Důležité je vymezení, jakými hodnotami se tato stať chce 

zabývat.1 Problému hodnot ve vztahu k vědě se věnuje Mariana Szapuová.2 Velmi 

správně navrhuje ptát se po tom, jaké hodnoty se ve vědě aplikují. Známe hodnoty 

logické, pravdivostní, matematické, historické, etické a další, tato studie se však 

chce zabývat těmi entitami, které jsou skutečnými hodnotami, které jsou reálně 

hodnotné, které jsou tedy tzv. objektivními hodnotami. Je však třeba hned zdůraznit, 

že termín „objektivní“ v sousloví „objektivní hodnoty“ vzbuzuje četné kontroverze 

a polemiky, protože s ním máme v kontextu dějin myšlení i konkrétně dějin filozofie 

spojené rozmanité a mnohdy téměř protikladné asociace a konotace, vyžaduje tedy 

jednoznačné objasnění (viz dále).  

 
1 Studie vznikla v rámci projektu SGS03/FF/2019–2020: „Bílá místa dějin a současnosti filozo-

fie: Osobnosti a témata na okraji kánonu“ řešeného na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 

v letech 2019–2020. 
2 SZAPUOVÁ, M.: Fakty a hodnoty: k otázke hodnotovej neutrality vedy. Filozofia, roč. 73, 

č. 9, (2018), s. 693–706. 
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Půjde zde o rozumění entitám, které jsou skutečnými, reálnými hodnotami.3 

Lze totiž usuzovat, že mnohé entity se sice jako „hodnoty“ nebo „hodnotné“ nazý-

vají, ale nejsou jimi, případně alespoň nevíme, zda jimi skutečně jsou a neexistují 

pro to ani žádné hodnověrné důkazy (zde jsou tyto úvahy inspirovány prací Mo-

orea).4 Mnohé z entit, které se nazývají hodnotami, jsou ve skutečnosti jen pseu-

dohodnotami.5 

 

Návrh na definici hodnoty 

První návrh na definici hodnoty patrně bude působit kontroverzně, dále se 

však pokusím zdůvodnit jeho oprávněnost: 

Hodnota je taková entita, která je objektivně hodnotná. 

 

Z definice plyne, že množina objektivních hodnot je identická s množinou 

hodnot. Jde o velmi kontroverzní stanovisko, jehož oprávněnost a odůvodněnost 

bude dále dokazována. Je možné tento pohled formulovat i jinak: 

Každá hodnota je objektivní hodnota. Množina hodnot je identická s množi-

nou objektivních hodnot.  

V návrhu na definici se objevuje termín „objektivní“, na jehož problematič-

nost bylo upozorňováno už výše. Proč je tedy používán, když je problematický? 

Protože navzdory tomu, že může některé faktory definice učinit méně jasnými, 

výhody jeho užití přece jen převažují nad nevýhodami. Aby byly nevýhody jeho 

užití dále redukovány, lze se pokusit definovat objektivní hodnotu nejprve podle 

této formulace: 

 
3 Lze souhlasit s Carnapem (Srov. CARNAP, R. Der Logische Aufbau der Welt. Hamburg: Felix 

Meiner Verlag, 1928.), že je třeba uchopovat poznání vědecky, systematicky a logicky, ale takto 

lze myslím uchopovat i sféru etiky a hodnot, v čemž by někteří novopozitivisté patrně nesouhla-

sili. Určitě může být etika víc než vyjádřením životního pocitu nebo emocí, zde je třeba souhla-

sit s Carnapem, že Heideggerovo úsilí není dost argumentačně podložené (CARNAP, R. 

Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Erkenntnis, roč. 2, č. 1, 

(Dec., 1931), s. 219–241.). 
4 MOORE, G. E. Principia Ethica. Mineola: Dover Publications, 2004. 
5 Na mnoha místech mě inspirovaly četné písemné i ústní diskuze s filozofem dr. Janem Vota-

vou.  
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Objektivní hodnoty jsou takové hodnoty, které jsou hodnotami nezávisle na 

tom, zda si někdo myslí, že jde o hodnoty, dokonce i tehdy, pokud by si nikdo ne-

myslel, že jde o hodnoty. 

V této formulaci se ukazuje oprávněnost užití termínu „objektivní“: je to ně-

co, co je (existuje) nějak (nějakým a určitým způsobem) nezávisle na našem po-

znání nebo nepoznání, ať si to někdo myslí nebo nemyslí, ať už to někdo poznává, 

poznává to jen částečně nebo to nepoznává vůbec.  

Lze hovořit zkratkou nikoliv o objektivních hodnotách, ale jen o hodnotách. 

Důvod je stejný jako v případě, kdy zoologický článek o slonech nemá v názvu 

sousloví, že je o objektivních slonech, ale jen o slonech: je totiž zřejmé, že jedi-

nými skutečnými slony jsou objektivní sloni, stejně jako jedinými skutečnými 

hodnotami jsou objektivní hodnoty. Proč by tomu tak mělo být? To snad bude zře-

telnější při tomto pokusu definovat subjektivní hodnoty: 

Subjektivní hodnoty jsou takové hodnoty, o kterých si někdo myslí, že jsou to 

hodnoty, ale hodnoty to být nemusí.  

Aby z toho neplynul kontradiktorní důsledek, je zde nutné zdůraznit, že podle 

této definice některé subjektivní hodnoty nejsou hodnotami, ale pouze pseudohod-

notami.  

Jelikož skutečné hodnoty jsou pouze objektivní hodnoty, můžeme pomocí to-

ho reformulovat také definici subjektivních hodnot: 

Subjektivní hodnoty jsou takové hodnoty, o kterých si někdo myslí, že jsou to 

objektivní hodnoty, a tedy hodnoty, ale objektivní hodnoty, a tedy hodnoty, to být 

nemusí (ale můžou).  

Z daného samozřejmě neplyne, že by žádné subjektivní hodnoty nemohly být 

někdy současně hodnotami objektivními: je řečeno pouze to, že subjektivní hodno-

ty být vždy objektivními hodnotami nemusí, je tedy myslitelné (a možné), že jimi 

někdy nejsou. Ty subjektivní hodnoty, které nejsou zároveň objektivními hodno-

tami, jsou pouhými pseudohodnotami (fiktivnímu nebo iluzorními hodnotami). 

Můžeme definici subjektivní hodnoty ještě zjednodušit: 

Subjektivní hodnota je entita, o níž si někdo (subjekt) myslí, že je to (objektiv-

ní) hodnota, může, ale nemusí se v tom však mýlit. 

 

Zpřesněná formulace možných variant 

Zkusme si totéž vyjádřit jednoduchou úvahou skrze množiny:  
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a) Množina objektivních hodnot a množina subjektivních hodnot jsou identic-

ké: tento případ nastává tehdy, pokud by lidstvo (nebo někdo jiný) dokonale 

poznal, co jsou to objektivní (tedy skutečné) hodnoty a co objektivní hodno-

ty nejsou. V takovémto světě zatím nežijeme, protože naše poznání je ome-

zené, ale s nárůstem výpočetní mohutnosti strojového učení (včetně nárůstu 

dat, které mohou algoritmy zpracovávat) a zárodků umělé „superinteligence“ 

se časem může stát, že tato situace nastane.6  

Ovšem ani umělá „superinteligence“ neznamená vševědoucnost: i v případě, 

že budou stroje chytřejší než lidé, neznamená to, že budou poznávat hodnoty do-

konale. Tato varianta je cílem v ideální budoucnosti,7 kdy se všechny objektivní 

hodnoty podaří poznat. 

b) Množina objektivních hodnot a množina subjektivních hodnot jsou zcela od-

lišné, mají prázdný průnik (množiny nemají vůbec žádný společný prvek, 

takže průnikem je prázdná množina): tento případ určitě v historii lidstva na-

stal, u mnoha lidí přetrvává a zdá se, že vždy alespoň částečně existoval. Jde 

o případ, kdy se daný jedinec v poznání toho, co je skutečnou (objektivní) 

hodnotou fundamentálně mýlí nebo jednoduše nepoznává žádné skutečné 

(tedy objektivní) hodnoty. Je možné, že v této situaci se nacházeli a dodnes 

nachází všichni (nejen lidští) jedinci. V takovémto případě všechny subjek-

tivní hodnoty daného jedince nejsou objektivními hodnotami, a tedy nejsou 

vůbec žádnými hodnotami, jde jen o pseudohodnoty.  

c) Množina objektivních hodnot a množina subjektivních hodnot mají (obvykle 

částečný) průnik, tedy mají alespoň jeden prvek společný (mohou mít také 

společných prvků více, nikoliv však všechny, protože to by potom šlo o výše 

uvedenou první možnost). Toto je pravděpodobně situace současného lid-

 
6 K problému „dataismu“ se vyjadřuje Harari (HARARI, Y. N.: Homo deus: stručné dějiny zítř-

ka. Voznice: Leda, 2017.): je možné, že stroje budou inteligentnější než lidé, ale nebudou mít 

vědomí. Lze však myslet – a vzhledem ke komplexitě strojů to je patrně o něco pravděpodob-

nější – že umělá (silná a obecná) superinteligence bude mít i vědomí, tedy „časový proud pro-

žitků“. Harari už dříve popisoval to, co stálo za růstem lidstva (HARARI, Y. N.: Sapiens: 

úchvatný i úděsný příběh lidstva. Voznice: Leda, 2014.). 
7 Srov. BOSTROM, N.: Superinteligence: až budou stroje chytřejší než lidé. Praha: Prostor, 

2017. 
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stva. Obecně je to situace někoho, kdo poznal alespoň některé objektivní 

hodnoty, tedy alespoň některé jeho subjektivní hodnoty jsou skutečně (ob-

jektivními) hodnotami. S nárůstem poznání lidstva nebo i díky nárůstu výpo-

četní kapacity strojů může být průnik stále větší: stále více prvků množiny 

subjektivních hodnot může být zároveň prvky množiny hodnot objektivních.8 

Pokrok v etice je daný nárůstem našich znalostí o objektivních hodnotách 

(pokud tedy nějaké existují), a tedy tím, že průnik množiny objektivních 

hodnot a množiny subjektivních hodnot je stále větší: tyto množiny mají stá-

le více společných prvků.  

d) Množina subjektivních hodnot je podmnožinou množiny objektivních hod-

not: tato situace nastává u těch jedinců, kteří poznali některé objektivní hod-

noty (ale ještě ne všechny), každá jimi poznaná (proto subjektivní) hodnota 

je zároveň hodnotou objektivní, tedy skutečnou. Tito jedinci se tedy nemýlí 

v tom, že by některá z jimi zastávaných hodnot (některá z jejich subjektiv-

ních hodnot) nebyla skutečnou (objektivní) hodnotou, ale jejich poznání je 

omezené v tom, že zatím nepoznávají všechny (objektivní) hodnoty.   

Je třeba upozornit, že přísně vzato je tato možnost podvariantou (podmnoži-

nou) možnosti c: množina subjektivních hodnot sdílí všechny své prvky s množi-

nou objektivních hodnot, nemá žádné další (samostatné) prvky. Tedy, společným 

průnikem množiny objektivních hodnot a množiny subjektivních hodnot je sama 

celá množina subjektivních hodnot.  

e) Množina objektivních hodnot je podmnožinou množiny subjektivních hod-

not: tato situace nastává v případě, kdy by jedinec či jiná entita sice poznala 

všechny skutečné (objektivní) hodnoty, ale navíc by si nesprávně myslela, že 

i další hodnoty jsou objektivní (ač by tomu tak nebylo). I tato varianta (stejně 

jako varianta d) je podvariantou varianty c: společným průnikem množiny 

objektivních hodnot a množiny subjektivních hodnot je celá množina objek-

tivních hodnot, která mimo prvky společné s množinou subjektivních hodnot 

žádné další prvky nemá.  

Tato situace je zajímavá z důvodu, že ten, kdo by toho stavu dosáhl, by do-

konale poznal všechny objektivní hodnoty, ale míru pravdivosti jeho poznání by 

 
8 BOSTROM, N.: Superinteligence: až budou stroje chytřejší než lidé. Praha: Prostor, 2017. 
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kazila skutečnost, že by zároveň (nadbytečně a navíc) za objektivní hodnoty pova-

žoval i ty hodnoty, které by skutečnými hodnotami nebyly. 

 

Někdo by mohl namítat, že v úvodu uvedená definice hodnoty přináší 

v tomto kontextu nekonzistenci. Míněna je tato definice: 

Hodnota je taková entita, která je objektivně hodnotná. 

V čem by spočívala možná (údajná) nekonzistence tohoto stanoviska? Mo-

hou existovat subjektivní hodnoty, které nejsou objektivními hodnotami, přesto 

jim říkáme hodnoty, a to sice „subjektivní hodnoty“. Z toho plyne, že tato definice 

hodnoty má skutečně vážný problém. Jak ho nyní řešit? Množinu subjektivních 

hodnot lze rozložit na dvě její podmnožiny: na subjektivní hodnoty, které jsou zá-

roveň objektivními hodnotami, a tedy jde o – podle této definice – skutečné hod-

noty, a na subjektivní hodnoty, které nejsou objektivními hodnotami, a tedy jsou 

to hodnoty jen podle názvu: správně bychom jim měli říkat pseudohodnoty, pouze 

zdánlivé (fiktivní, iluzorní) hodnoty.  

Vše výše uvedené by bylo možné zpřesnit, protože sofistikovanější přístup 

k hodnotám si nikdy nemyslí, že určitá entita je hodnotou s naprostou jistotu, ale 

jen s určitou (vyčíslitelnou) mírou pravděpodobnosti.  

 

Hodnoty ve vztahu k faktům a faktičnosti 

V této studii se často vyskytuje termín „skutečný“ (nebo jemu zde synonymní 

termín „reálný“, případně „opravdový“) jako významově ekvivalentní s termínem 

„objektivní“, a to právě v konkrétním případě objektivních hodnot. Jaký je mezi 

nimi vztah? Z výše uvedených definic objektivní hodnoty plyne následující: 

Jelikož jsou objektivní hodnoty takovými hodnotami, které jsou hodnotami 

nezávisle na tom, zda si někdo myslí, že jde o hodnoty, jde o hodnoty skutečné, re-

álné: jde o entity, které jsou hodnotami skutečně, fakticky (reálně).  

Podobný důsledek můžeme vyvodit i z druhé reformulace objektivních hod-

not: 

Jelikož jsou objektivní hodnoty takovými hodnotami, které jsou hodnotami i 

tehdy, pokud by si nikdo nemyslel, že jde o hodnoty, jde o hodnoty skutečné, reál-

né: jde o entity, které jsou hodnotami skutečně, fakticky (reálně).  
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Podle Sama Harrise9 jsou hodnoty jsou druhem faktů. Tuto myšlenku může-

me také reformulovat takto: objektivní hodnoty jsou druhem faktů. Neboli: sku-

tečné, reálné (objektivní) hodnoty jsou druhem faktů. Co se tím míní? 

V inspiraci s raným Wittgensteinem10 lze soudit, že fakt je něco, co fakticky 

je, co se „má tak-a-tak“, co „je tak-a-tak“. Je to něco, co může objevovat věda, co 

lze popsat a poznat jako objektivní, skutečnou entitu nezávislou na dojmech a mí-

něních (či předsudcích) toho, kdo poznává. Faktem v případě většiny zdravých 

koček je např. to, že mají čtyři nohy. Tato faktická, reálná skutečnost by pro ně 

platila i tehdy, když by to nikdo nepoznával, nikdo by to nevěděl, nepopsal, jazy-

kově či vědecky neformuloval. Kočky o tomto faktu nevědí, minimálně jazykově 

ho nedokáží formulovat, přesto pro ně tento fakt skutečně a objektivně platí: běha-

jí a chodí po čtyřech nohách.  

Lze říci, že fakt je něco, co naše poznání nevytváří, ale co pouze může obje-

vovat a popisovat. Podobné tvrzení lze říci také o skutečné hodnotě, tedy o hodno-

tě objektivní: je to něco, co naše poznání nevytváří, ale může pouze popisovat a 

objevovat. 

Dejme tomu (a zdá se, že to platí), že negativní hodnotou u koček je to, když 

jim někdo způsobuje utrpení. To, že jde o objektivní negativní hodnotu 

v prožívání koček platí tehdy, když to někdo poznává, ale platí to i tehdy, když to 

nikdo nepoznává. Ať už to kočky nebo jejich možní trýznitelé vědí nebo nevědí, 

utrpení koček je v jejich prožívání zřejmě objektivní negativní hodnotou.  

Lze tedy říci, že existuje množina faktů, faktických skutečností, jednoduše 

entit, které reálně jsou nezávisle na tom, zda to někdo poznává. Jednou z podmno-

žin této množiny faktů je množina (objektivních) hodnot (tady je vhodné připome-

nout, že podle výše uvedené definice jsou množina hodnot a množina objektivních 

hodnot identické). Jinou podmnožinou množiny faktů jsou fakty fyziky, další 

podmnožinou množiny faktů jsou fakty biologie apod.  

Pokud by tomu tak bylo, situace s hodnotami by se výrazně zjednodušila, jak 

si uvědomuje už výše zmiňovaný Sam Harris: poznání hodnot by se v tom základ-

ním nelišilo od poznání jiných faktů, hodnoty by prostě byly jen dalším druhem 

faktů, mající možná určitou specifickou kvalitu (vlastnost), což však není nic 

 
9 HARRIS, S.: The Moral Landscape. New York: Free Press, 2010, s. 55 a n. 
10 WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2017. 



76 

zvláštního, protože fyzikální fakty mají také poněkud jiné parametry a vlastnosti 

než např. fakty psychologické nebo sociologické.11  

 

Humova gilotina (teze) a naturalistický omyl 

Pokud chceme spolu s Harrisem spojovat hodnoty s faktuálností a tvrdit, že 

hodnoty jsou druhem faktu, musíme se vypořádat z nařčení z porušení teze, kterou 

nejvýrazněji formuloval už Hume jako tzv. Humovu tezi nebo Humovu gilotinu,12 

má však obecnější podobu, proto se zde nebudeme omezovat jen na jeho formula-

ce. Také je třeba vypořádat se s námitkou „naturalistického omylu“ od G. E. Mo-

oreho.13 

Hume tvrdí, že z deskripce nelze vyvodit preskripci, tedy že z pouhého popi-

su neplyne žádný příkaz nebo doporučení. Jelikož fakty pouze popisujeme, neply-

nou z nich žádné morální implikace. Domnívám se však, že tomu tak nemusí být: 

pokud popisujeme fakt, který v sobě má hodnotu nebo který přímo je hodnotou, 

situace je jiná. Můžeme uvést tuto deskripci určitého faktu: Karel prožívá štěstí. 

Dále: Karel (introspektivně, vnitřní vlastní zkušeností) zakouší (vnímá, cítí) svůj 

stav štěstí jako něco hodnotného, dobrého. Z toho lze odvodit, že Karel by štěstí 

měl cítit (preskripce).  

Samozřejmě je k tomuto odvození nutné přijmout toto: co je hodnotné, by 

mělo být, což však už implikuje samotný pojem hodnotného a dobrého: hodnotné 

(dobré) by mělo být, anti-hodnotné (zlé) by nemělo být.  

Redukci hodnot na fakty bylo (mimo dalšího) Moorem vytýkáno, že dobro 

jakožto základní hodnota (případně kvalita nebo vlastnost „být dobrý“) není redu-

kovatelné na žádnou přirozenou (naturální, fakticky existující) vlastnost,14 např. na 

prožitek štěstí, slasti nebo spokojenosti. Na to lze odpovědět tak, že Moore měl 

pravdu, ale tím se Harrisova ani v této stati zastávaná pozice nevyvrací. Jak je to 

možné?  

Protože samotné pojmy „dobro, dobrost, být dobrý“ nejsou rozhodně apodik-

ticky (nutně) identické s pojmy „štěstí“ nebo „slast“ nebo s jakoukoliv jinou (např. 

přirozenou, faktickou, naturální) vlastností. Je totiž možné (a myslitelné), že štěstí 

 
11 Srov. HARRIS, S.: The Moral Landscape. New York: Free Press, 2010. 
12 HUME, D.: A Treatise of Human Nature. New York: Collier Books, 1965. 
13 MOORE, G. E.: Principia Ethica. Mineola: Dover Publications, 2004. 
14 MOORE, G. E.: Principia Ethica. Mineola: Dover Publications, 2004, s. 9 a n. 
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není dobrem a stejně tak je myslitelné a možné, že štěstí sice dobrem je, ale je to 

jen jeden z mnoha druhů (nebo podtříd) dobrého, a dobrem jsou i další věci. Dále 

je možné, že aktuálně jsou třída dobrých věcí a třída šťastných prožitků identic-

ké,15 ale nemusí jít o nutnou identitu, a někdy v minulosti nebo budoucnosti být 

identickými nemusí. 

Tedy Moore měl pravdu, dobro (případně hodnota) není (nutně ani definičně) 

identické s žádným druhem faktu, ovšem z toho neplyne, že by nějaký druh faktu 

nemohl být konkrétním dobrem, konkrétní podtřídou dobrého (nebo by se aktuálně 

nemohl překrývat se všemi dobrými věcmi, které aktuálně existují). Jednoduše: 

žádný konkrétní druh faktu není nutně a univerzálně identický s hodnotami obec-

ně, ale snadno může být podmnožinou hodnoty, tedy konkrétní hodnotou.  

Dokonce i kdyby v některém možném světě (nebo dokonce ve světě aktuál-

ním) všechno dobré (hodnotné) bylo také něčím faktickým, bylo druhem faktu, 

neplyne z toho univerzální a nutná (sémantická ani ontologická) identita dobrého 

(hodnotného) a faktuálního, byla by to jen identita aktuální nebo nahodilá. 

Lze uvažovat ještě dále: i kdyby byly vždy (ve všech časových modech: 

v minulosti, přítomnosti i budoucnosti) dobré věci identické s faktuálními věcmi, 

neplyne z toho sémantická (významová) identita vlastnosti „být hodnotou“ a vlast-

nosti „být faktem“: minimálně na úrovni sémantické (tedy na úrovni významu, 

smyslu nebo obsahu termínů, slov) by stále šlo o dvě odlišné entity.  

Další námitka je obecnější: podle ní spadají hodnoty do oblasti toho, co být 

má, zatímco fakty spadají do oblasti toho, co (fakticky, reálně, skutečně, opravdo-

vě) je. Podle této námitky Harris a další naturalisté zanedbávají fundamentální 

propast mezi oblastí toho, co je (sféra faktů, faktických skutečností, faktických 

realit) a oblastí toho, co být má (sféra hodnot, někdy i norem, etických imperativů 

apod). Tato námitka dále tvrdí, že naturalista ve skutečnosti provádí chybnou re-

dukci toho, co být má (hodnoty) na to, co pouze je (fakty).  

 
15 Výzkum prožitků je třeba spojit s přísnou fenomenologickou (introspektivní) metodou, jak to 

formuluje inspirován Varelou Gallagher (GALLAGHER, S.: On the Possibility of Naturalizing 

Phenomenology. In The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology. Zahavi, D. (ed.). 

Oxford: Oxford University Press, 2015. s. 70–93.). Zde by mohly prospět základy přísné psy-

chologické introspekce, které položil W. James (JAMES, W.: The Principles of Psychology. 

Volume One. Mineola: Dover Publications, 1950.). 
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Na to lze odpovědět takto: námitka neodůvodněně předpokládá, že to, co být 

má, nemůže nikdy (v žádném konkrétním případě) být identické s tím, co momen-

tálně fakticky skutečně je. Pokud by tomu tak bylo, pak by byla etika neuskutečni-

telná a jakékoliv skutečné a objektivní hodnoty by byly nerealizovatelné. Něco 

takového naznačují poslední stránky Wittgensteinova Tractatu věnující se smyslu 

života a etickým i estetickým hodnotám: hodnoty nelze podle Wittgensteina najít 

v tomto světě, mohou být jedině mimo svět.16  

Ovšem je to právě tato pozice, která není dostatečně zdůvodněná, nikoliv na-

turalismus. Naturalistická redukce totiž (jak bylo řečeno i v odpovědi na Moorovu 

výtku výše)17 není univerzální a nutná: připouští možnost, že některé hodnoty ne-

musí být fakty, jen si myslí, že minimálně určité hodnoty mohou být (někdy a ně-

kde) druhem faktů. Tato pozice tedy netvrdí identitu sféry toho, co je, se sférou 

toho, co má být, jen tvrdí, že některé části této sféry se někdy mohou překrývat. 

Pokud je překryv jen částečný, proč je tedy výše tvrzeno, že hodnoty jsou 

druhem faktu? Má to dva důvody: prvním důvodem bylo jisté přípustné zjednodu-

šení, na daném místě textu nebylo pro zachování srozumitelnosti nutné zmiňovat 

tento aspekt, zejména proto, že měl být zpřesněn až později, tedy nyní. Druhý 

a závažnější důvod spočívá v tom, že si je možné zřejmě oprávněně myslet, že ak-

tuálně neexistují žádné hodnoty, které by nebyly druhem faktu (minimálně je patr-

ně nejsme schopni poznat). I pokud toto platí a platí dokonce to, že nikdy nebyly, 

nejsou a nebudou žádné hodnoty, které nejsou zároveň druhem faktu, neplyne 

z toho naturalistům vytýkaný naturalistický omyl: stále je totiž zachována termi-

nologická, ale i ontologická distinkce sféry toho, co je a sféry toho, co být má. Ak-

tuálně se sice tyto sféry mohou zcela překrývat a jejich překryv možná trvá po ce-

lou existenci světa, naturalisté však nemusí tvrdit, že je ontologicky nutný. 

Mohla by zaznít námitka, že definiční věta Hodnota je taková entita, která je 

objektivně hodnotná je logickou chybou, definicí kruhem. Není tomu tak, chybou 

by byla věta Hodnota je taková entita, která je hodnotná. Pokud daná definiční 

věta hodnoty platí, potom jsou subjektivní hodnoty pouhými pseudohodnotami, 

tedy ne-hodnotami. Daná definiční věta se snaží dokázat (viz výše), že má-li něco 

 
16 WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2017. 
17 MOORE, G. E.: Principia Ethica. Mineola: Dover Publications, 2004, s. 9 a n. 
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reálnou hodnotu, musí jít o objektivní hodnotu. Je-li naopak něco pouhou věcí 

např. vkusu, preferencí, libovůle, náhody, nejde o skutečnou hodnotu.  

 

Závěrem 

Ve stati mělo být ukázáno, že množina hodnot by měla být identická 

s množinou objektivních hodnot, a že objektivní hodnoty jsou takové hodnoty, 

které jsou nezávislé na tom, zda je někdo poznává nebo si o nich někdo myslí, že 

to hodnoty jsou (nebo nejsou). Naproti tomu subjektivní hodnoty jsou takové hod-

noty, o kterých si někdo myslí, že jsou to hodnoty, ale hodnoty to být nemusí (ale 

mohou). Dokonce platí i tato zřejmě silnější formulace: objektivní hodnoty jsou 

takové hodnoty, které by byly hodnotami i tehdy, pokud by si nikdo nikdy nemys-

lel, že jde o hodnoty. 

Z toho nutně plyne, že množina subjektivních hodnot se štěpí na dvě pod-

množiny: na podmnožinu subjektivních hodnot, které jsou současně objektivními 

hodnotami, a tedy jsou hodnotami bez přívlastků a na množinu subjektivních hod-

not, které nejsou zároveň objektivními hodnotami, a tedy to ve skutečnosti žádné 

hodnoty nejsou, ale jde jen o hodnoty podle jména, o hodnoty pouze zdánlivé, 

o pseudohodnoty. 

Ve stati byly ukázány rozličné vztahy mezi subjektivními a objektivními 

hodnotami, z nichž by v závěru měly být zmíněny dva, které jsou zřejmě nejinspi-

rativnější a nejdůležitější: prvním z nich je zvětšování (v čase) částečného průniku 

mezi množinou objektivních hodnot a množinou subjektivních hodnot. Toto zvět-

šování jejich vzájemného částečného průniku patrně odpovídá růstu objektivního 

poznání hodnot v etice. Samozřejmě někdy může dojít k zmenšování jejich vzá-

jemného a částečného průniku v čase. 

Druhým zajímavým vztahem množiny objektivních hodnot s množinou sub-

jektivních hodnot je jejich dokonalá identita: to odpovídá situaci dokonalého po-

znání hodnot v etice. Této situaci se lidstvo po celý čas postupného (byť přerušo-

vaného) pokroku poznávání hodnot v etice blíží, je však od ní stále hodně vzdále-

no, snad přiblížení k ní urychlí vzrůstající výpočetní síla zárodků umělé inteligen-

ce nebo umělá superinteligence v budoucnosti.  

Dále byly hodnoty vztaženy k oblasti faktů, k sféře faktického nebo faktuál-

ního. Je možné tvrdit spolu se Samem Harrisem a dalšími, že (objektivní) hodnoty 

jsou druhem faktu. Zde je však nezbytné se vypořádat z nařčení z „naturalistické-
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ho omylu“, formulovaného ve specifičtější variantě G. E. Moorem,18 ale majícího 

i obecnější podobu. Tato stať měla ukázat, že hodnoty nejsou druhem faktu nutně, 

a že není nutné ani to, aby všechny hodnoty byly druhem faktu nebo aby všechny 

hodnoty byly jakýmikoliv faktickými (nebo faktuálními) entitami.19  

Zdá se však, že aktuálně poznané objektivní hodnoty jsou skutečně druhem 

faktu, z toho však neplyne terminologická, sémantická ani ontologická identita 

sféry toho, co je, s oblastí toho, co být má a ani sémantická a ontologická identita 

termínů, pojmů (a jejich referentů) „být dobrý“ (být hodnotný) a „být faktem“ 

(přesněji: „být druhem faktu“ nebo např. „být slastný, být šťastný“). Oblasti hod-

notného a antihodnotného jsou patrně aktuálně identické s faktickými prožitky 

štěstí a utrpení (slasti a strasti),20 jejich identita je však jen momentální a nahodilá, 

nikoliv nutná a univerzální. Stať se tedy hlásí k pozici etického naturalismu, niko-

liv však naturalismu dogmatického, který by tvrdil univerzální a nutnou identitu 

obou výše zmiňovaných domén: je totiž možné, že některé hodnoty nejsou druhem 

faktu. Dále je možné, že naše poznání hodnotnosti štěstí a antihodnotnosti utrpení 

je chybné, je třeba mu tedy dát jen určitou míru pravděpodobnosti. 

 
18 MOORE, G. E.: Principia Ethica. Mineola: Dover Publications, 2004, s. 9 a n. 
19 Na určení toho, co jsou to hodnoty, nelze užít „rychlé myšlení“, tedy určitou zkratkovitou 

intuici, ale „pomalé myšlení“, které intuice z rychlého myšlení rozvádí, koriguje, opravuje, zpo-

chybňuje nebo na ně kriticky navazuje. Termíny „rychlé a pomalé myšlení“ zde užívám 

v Kahnemanově smyslu (KAHNEMAN, D.: Myšlení: rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil, 

2012.). 
20 Nelze vyloučit, že však má pravdu Dennett (DENNETT, D. C.: Consciousness explained. 

London: Penguin Books, 1993, 369 a n.) a žádné prožitky (kvália) neexistují. Tato možnost je 

však méně pravděpodobná než možnost opačná, která tvrdí, že prožitky existují. Sám Dennett 

později svou pozici zmírňuje s tím, že díky jazyku má prožitky pouze člověk a zvířata nikoli 

(DENNETT, D. C.: Druhy myslí: k pochopení vědomí. Praha: Academia, 2004.). Pomocí prožit-

ků lze budovat utilitaristickou etiku, kterou nejvýznamněji aktuálně zastává Peter Singer (SIN-

GER, P.: Practical ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.). V mnohém zde sa-

mozřejmě navazuje už na Benthama (BENTHAM, J.: A Fragment on Government and an Intro-

duction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Basil Blackwell, 1948.). Je však 

třeba vztáhnout prožitky k určitému „jáství“, pokud tedy existuje, a o to se snaží 

v metodologicky přísné fenomenologii Zahavi (ZAHAVI, D.: Self, Consciousness, and Shame. 

In: Zahavi, D. (ed.): The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology. Oxford: Oxford 

University Press, 2015, s. 304-326.). To vše je však třeba neustále doplňovat výzkumem anato-

mie a fyziologie mozku (PETRŮ, M.: Fyziologie mysli: úvod do kognitivní vědy. Praha: Triton, 

2007.). 
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Summary  

The study seeks to understand the concept of “value”. The basic resolution is the differen-

ce between objective values and fictitious values. The study deals with the objection of natura-

listic error and considers the concept of Sam Harris. Harris argues that values are a kind of fact, 

which can be clarified as follows: currently known values are probably a kind of fact. The study 

considers the relationship between subjective and objective values on a simple set basis. 
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Hodnotová premena recepčných preferencií umenia  

v čase koronakrízy 

(So zameraním na poéziu zdieľanú v digitálnom priestore)  

Eva Pariláková 

Value Transformation Of The Reception Preferences Of Art  

During The Coronacrisis 

(With Focus On Poetry Shared In Digital Space) 

Abstract: During the first few months of the coronacrisis, the world of art has become one of the 

key tools that helped us cope with this borderline situation. Our research was therefore focused 

on identifying the impact of the crisis on the reception preferences in art. In our research, we 

opted for an analysis of the Facebook project by the publishing house Skalná ruža (Rock Rose), 

which is engaged in publishing Slovak poetry, under the title Pondelňajšie kávy so Skalnou 

ružou (Monday’s Coffee with the Rock Rose). This promotional concept is based on the regular 

posting of photographs of staged still lifes, which always contain a close-up of the selected po-

em or book of poems published by the publishing house, and a cup of coffee and/or other props 

and objects. We focused on the poems that were photographed during the gravest period of the 

coronacrisis in Slovakia – from March to May. We wanted to see how the current pandemic 

situation develops in the poems, what topics, themes and values are the most frequent, and how 

the props reflected this social crisis. Toward the end, we conducted a detailed interpretation of 

the poem/stanza no. 9 (from the cycle Brečtan [Ivy] by Michael Donhauser), and we attempted 

to identify how its semantics can change in the context of a pandemic.  

We found that childhood, death, love, beauty and spirituality, but also the issue of the vulnerabi-

lity of human body and its immune system, the motive of breath, physical intimacy and the desire 

for a close physical contact and tenderness, are the dominant emerging archetypal themes in 

these poems. The explicitly named mental states mostly include anxiety, but also joy, peace, awe 

at the reality and the focus on the present moment. Nature and/or its synecdoche is the most 

common living space of the lyrical subject – and a source of ideality. We also noted that the 

semantics of Donhauser’s poem/stanza – when read by the recipient through the optics of the 

coronacrisis – occasionally regroups from the original theme of regression and progression of 

partner love to the more general issue of danger, extinction, mortality and regeneration of the 

human community. The poem also helps the reader incorporate this heavily experienced crisis 

into a broader archetypal framework using an animated mythological image of life as 

a promising journey that, regardless of anything, is heading to the highest values in life. 
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zation and actualization of poems, archetypal framework of poems.  
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Transformácia hierarchie potrieb pod vplyvom spoločenskej (korona)krízy? 

Poľský básnik Czesław Miłosz v eseji Trosky poézie vysvetľuje zásadnú 

zmenu povahy modernej poézie pod vplyvom tragických udalosti 20. storočia 

(2. svetová vojna, koncentračné tábory) nasledovne: „Hierarchie potřeb je vepsána 

přímo do skutečnosti. Abychom se o tom přesvědčili, stačilo by prožít jedno z těch 

neštěstí, jaká dopadají na celá lidská společenství, ať už je to válka, krutovláda, či 

přírodní katastrofy. Ukojení hladu je tehdy důležitější než citlivost patra vůči těm 

nebo oněm potravinám, nejjednodušší akt dobroty vůči bližnímu nabývá většího 

významu než vytříbenost něčí mysli. Osudy města nebo země se ocitají ve středu 

pozornosti všech, naproti tomu okamžitě klesá počet sebevražd kvůli milostným 

zklamáním nebo duševním komplikacím. Dochází k obrovskému zjednodušení 

všeho a člověk se sám sebe ptá, proč ho dojímali věci, jaké by teď neměly žádnou 

váhu. A samozřejmě se mění vztah k jazyku. Ten získává svou nejprostší funkci – 

nástroje, sloužícího svému účelu. Nikdo tedy nepochybuje, že jazyk má pojmeno-

vávat masivní, hmatatelnou a ve své konkrétnosti děsivou skutečnost, která objek-

tivně existuje“ (Miłosz, 1992, s. 81). 

Tento citát neuvádzame v úvode nášho príspevku náhodou. Presne totiž vy-

jadruje stav, ktorý sa stal našou najvlastnejšou realitou pred niekoľkými mesiacmi, 

a to vo chvíli, keď vypukla celosvetová epidémia koronavírusu: náhle došlo k zá-

sadnému prehodnocovaniu našich dovtedajších životných priorít a potrieb. V prí-

spevku nás preto bude zaujímať, nakoľko mala táto globálna pandemická kríza 

vplyv aj na recepčné preferencie v umení, inými slovami, ktoré témy, motívy 

a výrazové polohy sa v tomto exponovanom čase dostávali do popredia.  

 

Psychologické a spoločenské následky koronakrízy 

Skôr než sa pokúsime aspoň v základných obrysoch odpovedať na uvedené 

otázky, najprv stručne charakterizujme najzásadnejšie psychologické a spoločen-

ské následky koronakrízy. V prvom rade, máme do činenia s markantným bytost-
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ným ohrozením nielen jednotlivého človeka, ale celého ľudstva. Ide teda o vý-

sostne existenciálnu situáciu, ktorá sprítomnila našu telesnú zraniteľnosť a kreh-

kosť a intenzívne prinavrátila do nášho povedomia ontologickú dimenziu bytia, 

teda fakticitu našej smrteľnosti. To malo za následok zvýšenú mieru neistoty, 

obáv, strachu a úzkosti, čo bolo, predovšetkým na začiatku pandémie, posilňované 

spoznávaním osobitej povahy vírusu, ktorý má organický pôvod, nevznikol ľud-

skou činnosťou, a preto ide o fenomén, ktorý nemáme celkom pod kontrolou. 

Zároveň, ide o taký biologický jav, ktorý je ľudským okom neviditeľný, svojou 

štruktúrou a správaním do veľkej miery ešte neznámy, vyznačuje sa silou, rozsa-

hom, rýchlosťou šírenia a vysokou smrtnosťou. Aj tieto faktory sa podieľali na 

vygradovaní osobnej aj spoločenskej anxiozity a hrozby. Z hľadiska vplyvu koro-

navírusu na ľudskú kultúru by sme preto mohli hovoriť až o paradigmatickej zme-

ne, nečakanom zlome a šokujúcej skutočnosti, ktorá vniesla do pôvodných sociál-

nych štruktúr a istôt ľudstva masívny chaos, narušila jeho dovtedajší životný po-

riadok či „řád“. Hraničný charakter tejto globálnej krízy sa pritom dostal do ostré-

ho protikladu so súčasným dominantným ideovým a ekonomickým statusom tzv. 

západných spoločností, ktoré sú skôr založené na neustále rastúcom trhovom me-

chanizme, kultúre konzumerizmu a zábavnosti, zvýšenej inklinácii k hyperestetike 

(vyhľadávaní množstva silných estetických zážitkov a stimulov) a na extrémnom 

rozkolísaní chápania kultúrnych hodnôt: od limitného fundamentalizmu až k abso-

lútnej relativizácii ich hierarchie. 

Súčasťou kardinálnej zmeny, ktorú spôsobila globálna pandémia sa stala aj 

osobitá podoba ochrany pred koronavírusom. Tá však mala, okrem pragmaticko-

zdravotných dôvodov, aj svoje hlbšie, až filozoficko-psychologické dôsledky, pre-

tože sa dotýkala esencie a podstaty ľudského bytia a jeho potreby vzťahovosti. Išlo 

predovšetkým o zahalenie väčšej časti tváre rúškom, požadovaný telesný odstup 

a sociálnu dištanciu až úplnú izoláciu. Ku každému zo spomínaných bezpečnost-

ných opatrení je možné uviesť ich subtílnejšie dosahy na každodenný život: Zaha-

ľovanie tváre rúškami tak, že zostali viditeľné iba oči, spôsobilo náhle skrytie je-

dinečnej ľudskej identity, a teda aj zvýšenie neistoty pri medziľudskom kontakte, 

ktorý zrazu vyžadoval spoľahnúť sa na iné prejavy osobnosti človeka (obsah 

a  formu výpovede, farbu a intonáciu hlasu, neverbálnu komunikáciu očí, gestiku-

láciu atď.). Vzhľadom na spôsob šírenia vírusu prostredníctvom dychu došlo aj 

k istému zvláštnemu a skôr podprahovému predefinovaniu chápania tohto základ-
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ného príznaku vitality a života ako niečoho problémového, teda ako nositeľa nega-

tívnych asociácií. To sa prenášalo aj na chápanie seba samého či druhého človeka 

ako potenciálne ohrozujúceho. Obdobne aj telesná a sociálna dištancia či až izolá-

cia v podobe karantény, ktorá mala za následok nielen zúženie životného priestoru 

do našich bytov a domov, ale aj minimalizáciu sociálnych kontaktov, zosilnila ve-

domie dôležitosti základných psychologických a sociálnych potrieb človeka: inti-

mity, blízkosti a vzťahovosti. Takýto sociálny život nadobudol citeľne limitnejšie 

podoby – na jednej strane zvýraznený stav samoty, či náhleho, dlhotrvajúceho by-

tia samého so sebou, na druhej strane intenzívne spolubytie s blízkymi v jednom 

životnom priestore s jeho diferentným dosahom na psychiku aj vzťahy. Ostenta-

tívnym príznakom kompenzácie daného stavu koronakrízy bolo invazívne presu-

nutie sociálnych kontaktov (vrátane práce či trávenia voľného času) do digitálneho 

priestoru. Napokon, koronakríza priniesla z psychologicko-sociálneho hľadiska 

ešte dva dôležité aspekty, ktoré sú zvyčajne späté s každou spoločenskou krízou: 

Na jednej strane zostrenie vnímania ohrozenej životnej reality, na druhej strane 

rozporuplnosť či ambivalentnosť reakcií na ňu – na škále od oživeného vedomia 

vzácnosti života a zvýšenej potreby empatie a alturizmu až k panickému egoizmu, 

znecitliveniu, cynizmu a extrémnej uzavretosti pred druhými. 

 

Svet umenia ako nápomocný fenomén v čase koronakrízy 

Ak sa teraz vrátime k Miłoszovej reflexii následkov spoločenskej krízy pri-

pomenuli by sme jeho akcent na premenu hierarchizácie a redefiníciu zásadných 

hodnôt a potrieb človeka, ku ktorej pod jej vplyvom dochádza. Miłosz sa zároveň 

nepriamo dotýka aj možnej transformácie estetickej skúsenosti, keď hovorí: „…a 

člověk se sám sebe ptá, proč ho dojímaly věci, jaké by teď neměly žádnou váhu“ 

(Miłosz, 1992, s. 81). Tu sa už dostávame k problému, ktorý nás primárne zaují-

ma, teda k tomu, akým spôsobom umenie napomáhalo zvládať koronakrízu a ako 

sa v ňom táto hraničná situácia reflektovala. 

Najprv však treba stručne a zatiaľ trochu všeobecne pripomenúť, že svet 

umenia sa stal počas prvých mesiacov pandémie jedným z kľúčových fenoménov 

umožňujúcich vysporadúvať sa s danou krízou, predovšetkým s obdobím izolácie 

a karantény (aj vzhľadom na zrušenie všetkých „offline“ kultúrnych akcií). Tvorba 

aj recepcia umenia sa presunula do online priestoru elektronických médií, pričom 

z recepčného hľadiska sa stalo príznačným vzájomné zdieľanie a odporúčanie ob-
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ľúbených kníh, hudobných interpretov, filmov, piesní alebo aj virtuálnych prehlia-

dok výtvarných diel. Okrem reálne zažitého dôkazu, že umenie takto často vyva-

žovalo frustrujúcu realitu ponukou alternatívnych fikčných svetov či módov bytia 

a stalo sa tak istým duchovným útočiskom ponúkajúcim odlišné zážitky, dochá-

dzalo tým aj k vytváraniu osobitej blízkosti medzi inak fyzicky vzdialenými ľuď-

mi. Naše estetické svety totiž do veľkej miery považujeme za súčasť našej identi-

ty, vedia nás hlboko vyjadrovať a odrážať náš vkus aj hodnotové preferencie, ich 

zdieľanie s inými preto považujeme za prejav odkrytia nášho vnútra. Druhý cha-

rakteristický znak, ktorým svet umenia napomáhal zvládať ľuďom počiatočné ob-

dobie koronakrízy sa viaže k jeho širokej potencialite rôznych výrazových polôh, 

s akými mohla byť dramatická realita recipientmi umenia uchopovaná na základe 

ich aktuálnej psychologickej potreby – od vyhľadávania komiky, ironizácie, sar-

kazmu až k precentrovaniu pozornosti na vážnejšie, kontemplatívnejšie a existen-

ciálne aspekty.  

 

Humor a irónia v umení ako prostriedok zvládania koronakrízy 

Najviditeľnejším príkladom humorného využitia umenia na odľahčenie kri-

tickej životnej reality sa stali ironické parafrázy a reinterpretácie kultových klasic-

kých aj post/moderných výtvarných diel. Samozrejme, tie sú už dlhodobo neod-

mysliteľnou súčasťou diskurzu umenia so svojou vlastnou tradíciou. V čase koro-

nakrízy však nadobudli svoje špecifiká. Dominantne dochádzalo k výberu takých 

známych vizuálnych diel, ktoré zobrazovali ľudskú figúru alebo skupinu ľudí, teda 

aj rôzne vzťahové situácie. Práve viditeľné zobrazenie tela, telesnosti (a teda aj 

ľudskej identity – jej subjektívnosti a sociatívnosti), sa stalo médiom, ktoré po re-

interpetačnom zásahu viažucemu sa ku koronasituácii umožnilo divákovi rýchlu 

identifikáciu s postavami. Najčastejšími spôsobmi transformácie boli: prekrývanie 

tváre rúškom (napr. obraz od Leonardo da Vinciho Mona Lisa alebo Gustava 

Klimta Bozk)1, pridávanie príznačných predmetov a rekvizít (cestoviny, toaletný 

papier, rukavice – napr. Leonardo da Vinci: Dáma s hranostajom)2, ale aj digitálne 

úpravy vedúce k dištancii postáv (napr. oddialenie postáv Adama a Boha v Miche-

 
1 https://designyoutrust.com/2020/03/artist-reimagined-famous-paintings-to-see-what-theyd-look- 

like-if-they-were-painted-during-the-coronavirus-crisis/  
2 https://strategie.hnonline.sk/marketing/2138366-koronakriza-zmenila-svetove-umelecke-diela  
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langelovom Stvorení Adama)3, či napokon rôzne antikoláže, teda vymazávanie 

dominánt na obraze (na škále od odstránenia jednej postavy či skupiny figúr ako 

napr. na obraze Leonarda da Vinciho Posledná večera alebo Georgesa Seurata 

Nedeľné popoludnie na ostrove Grande Jatte, až po odobratie všetkých postáv ako 

napr. na obraze Edwarda Hoppera Nočné vtáky).4 

Hoci reflexia ironickej reinterpretácie výtvarných diel nie je primárnym cie-

ľom nášho príspevku, aspoň krátko, v základných bodoch, sa pristavíme pri mož-

ných hlbších dôvodoch takýchto postupov s ohľadom na koronakrízu, resp. príči-

nách ich, vedomej či podvedomej, príťažlivosti pre recipienta. Tie sa viažu k trom 

vlastnostiam kultových výtvarných diel – ich všeobecnej známosti, dobovej atmo-

sfére teda historickosti a napokon k aure vážnosti, vznešenosti či až posvätnosti, 

spojenej so štatútom ich umeleckej hodnoty. Spomínaná aktualizačná transformá-

cia postáv na obrazoch potom vlastne včleňuje našu vlastnú dramatickú situáciu 

do širších historických súvislostí, už s tým, takpovediac, „nie sme sami“, pretože, 

ak sa dotýka aj takýchto ikonických figúr, poukazuje sa tým aj na istú prirodzenú 

návratnosť, cyklickosť či až archetypálnosť epidémií a pandémií v rôznych kultúr-

nych a historických obdobiach ľudstva. Takto simulovaná spoluúčasť transformo-

vaných figúr by však pravdepodobne ešte nestačila na ironický rozmer reinterpre-

tovaných diel. Pridáva sa k tomu aj citeľný kontrast medzi pôvodnou vážnosťou, 

nedotknuteľnosťou až pátosom kanonických malieb a ich humornou a hravou 

úpravou. To prináša aj moment odľahčenia, úľavy, istú mieru zábavnosti, ako po-

tenciálne terapeutický recepčný moment pri zvládaní náročnej pandemickej reali-

ty. Na druhej strane, pri hlbšom ponore do sémantiky niektorých reinterpretova-

ných diel môže dochádzať aj k sprievodne závažnejším interpretačným čítaniam: 

„koronaúpravy“ kultových malieb akoby signalizovali istú ťaživú fatálnosť aktu-

álnej reality pretože sprítomňujú globálnosť a invazívnosť pandemického zásahu 

do všetkých súčastí a zložiek spoločnosti, teda aj do tej jej podoby, ktorú sme 

možno považovali na nedotknuteľnú. Inými slovami, ešte nevieme celkom predví-

dať, aký bude mať táto situácia dosah na povahu našej vysokej kultúry ako kulti-

 
3 https://designyoutrust.com/2020/04/artist-re-imagines-classic-paintings-to-obey-social-distancing- 

rules-during-the-coronavirus-pandemic/  
4 http://www.fubiz.net/en/2020/05/16/empty-classic-paintings-to-illustrate-corona-virus-pandemic-2/; 

https://designyoutrust.com/2020/04/artist-re-imagines-classic-paintings-to-obey-social-distancing- 

rules-during-the-coronavirus-pandemic/  
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vácie hodnôt. Zároveň, viaceré diela, napriek ich dominantne komickému až iro-

nickému vyzneniu, prinášajú aj skryté problémové momenty. Možno uviesť dva 

príklady za všetky: Pri vymazaní všetkých postáv učeníkov z obrazu Leonarda da 

Vinciho Posledná večera sa vlastne latentne poukazuje na stratu zmyslu Eucharis-

tie, ktorá predsa spočíva v spoluúčasti: neprítomnosť učeníkov tým môže signali-

zovať stratu viery alebo aj budúcu, viac súkromnú a intímnu podobu náboženstva 

a spirituality. Ďalej, v dielach, kde dochádza k vymazaniu všetkých postáv zo scé-

ny sa odkazuje nielen na obdobie karantény a reálneho vyprázdnenia verejných 

priestorov, ale tieto opustené, takmer chiricovské, exteriéry navodzujú aj pocity 

nostalgie, melanchólie či akejsi apokalyptickosti. Sprítomňujú teda aj akúsi dra-

matickú víziu o možnom konci celej ľudskej civilizácie. 

 

Poézia ako médium zvládania koronakrízy a fyziognómia lyriky 

Nás však bude v nasledujúcej reflexii hlbšie zaujímať, aký vplyv mala pan-

demická situácia na recepčné preferencie v poézii zdieľanej v najviac exponova-

nom čase v digitálnom priestore, teda aké témy, motívy či výrazové polohy boli 

v tomto období uprednostňované. Najprv sa žiada zdôvodniť, prečo sme si ako 

interpretačný materiál zvolili práve poéziu. Prvým, pragmatickým dôvodom je 

fakt, že recepcia poetického textu (a celkovo literatúry alebo aj filmového umenia) 

nie je natoľko skreslená digitálnym médiom ako tie druhy umenia, ktoré si vyža-

dujú fyzickú prítomnosť tvorcov alebo recipientov (výtvarné umenie, divadlo, 

koncert). Zásadnejší dôvod výberu poézie pre náš výskum sa však viaže k špeci-

fickej fyziognómii lyriky, ako ju označuje František Miko. Tá je totiž založená, 

hodnotovo aj štrukturálne, na východiskovej problémovej situácii ľudskej samoty 

básnika, ktorý prostredníctvom výpovede stavu lyrického subjektu smeruje k jej 

vyriešeniu, teda aj opätovnému nadviazaniu medziľudského vzťahu. Miko túto 

ontológiu poézie definuje nasledovne: „Na samom začiatku stojí krízový fenomén 

ľudskej samoty, ktorý hatí lyrickému subjektu cestu k iným. Bráni komunikácii, 

čo nie je dôsledok, ale symptóm. V riešení situácie fenomén vyjadrenia nie je po-

tom ani prostriedok ani dôsledok. Riešením autor odstraňuje bariéru, ,otvára sa 

navonok‘ a vyjadrenie, komunikácia tvorí organickú súčasť všetkého“ (Miko, 

1988, s. 35–36). Miko ešte uvádza, že „riešenie si chce lyrický subjekt získať cha-

rakteristickým spôsobom: zo svojej situácie sa totiž ,vyžívaʻ“ (ibid., s. 34), pričom 

„ide o komplexné osobnostné dianie“ a „uvedené vyžitie sa stáva hodnotovým 
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práve navodzovaním perspektívy ideality“ (ibid., s. 35), ktorú chápe ako „projek-

tovanú optimalizáciu životných hodnôt“ (ibid., s 35). Tvrdí tiež, že „konkrétne 

prežívanie ideality, dynamizované rozpornosťou situácie subjektu smerom 

k riešeniu, je fenomén tvorivého impulzu, ktorý – ak sa spája so schopnosťou se-

miotického fixovania – stáva sa umeleckým impulzom“ (ibid., s. 35). Toto „hľa-

danie riešenia je vždy aj semiotickým hľadaním, to jest hľadaním primeraného 

vyjadrenia všetkého“ (ibid., s. 35). 

Detailnejšie rozkrytie teórie lyriky podľa Františka Mika malo naznačiť, pre-

čo sme si vybrali práve poéziu: V prvom rade, ide o podobnosť vo východiskovom 

stave človeka v čase koronakrízy a lyrického subjektu: aj koronakríza mala za ná-

sledok zvýšenú ľudskú samotu, stavy „extrémneho bytia samého so sebou“ a bola 

spojená so zvýšenou túžbou po medziľudskom kontakte. Zároveň, pri ozajstnom 

prežívaní poézie dochádza k empatickému stotožneniu čitateľa s lyrickým subjek-

tom (Miko túto jeho vžívaciu pozíciu nazýva „empatickým subjektom“ [1988, 

s. 32]), a preto predpokladáme, že aj báseň zvolená recipientom v čase pandémie 

nám dokáže signalizovať jeho hodnotové preferencie, resp. jeho aktuálne prežíva-

nie. Napokon, ak je vo vybranej básni (ako je to v celom umení) prítomná okrem 

problémovej reality aj básnikom umelecky objavená idealita môžeme jej roz-

poznaním identifikovať tie žiadané perspektívy, ktoré si recipient zvolil na vyvá-

ženie vlastnej problémovej skutočnosti. 

 

Analýza konceptu „Pondelňajšie kávy so Skalnou ružou“ pod vplyvom 

koronakrízy 

Na realizáciu nášho výskumu sme si zvolili analýzu facebookového projektu 

slovenského vydavateľstva poézie Skalná ruža nazvaného Pondelňajšie kávy so 

Skalnou ružou. Ide o propagačný koncept založený na pravidelnom, týždennom 

uverejňovaní fotografie inscenovaného zátišia, ktorá vždy obsahuje záber na zvo-

lenú báseň alebo básnickú zbierku tohto vydavateľstva a šálku kávy, pričom sú-

časťou scény môžu byť aj iné rekvizity či prvky. Toto zátišie evokuje komorné a 

osamelé spočinutie pri čítaní poézie a navodzuje subtílnu a minimalistickú atmo-

sféru intimity domova (všetky prvky sú zvyčajne zobrazené na stole, často sa pra-

cuje s expresivitou svetla, využíva sa nadhľad, dynamická kompozícia a detailný 

záber, čo sugeruje bezprostrednú prítomnosť čitateľa).  
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V našej interpretačnej sonde sa zameriame na básne, ktoré sa v projekte obja-

vili v najexponovanejšom čase koronakrízy na Slovensku, a to v mesiacoch marec 

až máj (zahŕňajúcom aj obdobie karantény, a teda zvýšenej sociálnej izolácie). 

Bude nás zaujímať niekoľko momentov: Nakoľko sa vo vybraných básňach sprí-

tomňuje aktuálna situácia pandémie? Aké témy, motívy a hodnoty sa v nich naj-

častejšie objavujú? Ako inštalácia rekvizít na fotografii reaguje na túto spoločen-

skú situáciu? Prostredníctvom detailnejšej interpretácie jednej básne sa zároveň 

pokúsime naznačiť, ako sa jej chápanie mení v kontexte takto špecifickej spolo-

čenskej zmeny. Napriek tomu, že na tomto mieste nemáme priestor na hlbšie, 

a  tým aj relevantnejšie, reflexie, pokúsime sa určiť aspoň základné obrysy našich 

zistení, ktoré budú mať platnosť istej indície, resp. možnej tendencie. 

Skôr než prejdeme k analýze našej problematiky, je potrebné uviesť niekoľko 

poznámok týkajúcich sa podmienok a limitov nášho čiastkového výskumu. 

V prvom rade, hneď na úvod treba povedať, že poézia nemusí byť a nie je pre 

každého, a preto nie je pre každého zdrojom estetického zážitku či pomocou pri 

zvládaní jeho vlastnej problémovej situácie. Tu však rátame s tým, že potenciálni 

návštevníci a čitatelia daného projektu zastupujú skôr modelového recipienta in-

klinujúceho k tomuto druhu umenia. Ďalej, básne do projektu vyberajú ľudia, kto-

rí, jednoducho povedané, majú radi poéziu, čítajú ju alebo sami píšu, a často sa 

zaoberajú aj odbornou reflexiou umenia a kultúry. V tomto zmysle treba preto rá-

tať aj s ich vyššou erudíciou, ktorá môže mať vplyv na ich osobné poetologické a 

hodnotové preferencie. Zároveň, vydavateľstvo Skalná ruža vydáva kvalitnú do-

mácu aj zahraničnú poéziu s rôznymi poetikami a výrazovými polohami (napr. od 

vážnejších, existenciálnych polôh až k polohám ironickým, hravým, odľahčeným), 

čo je najlepší dôkaz, že účastníkom projektu bol umožnený relatívne slobodný vý-

ber zo širokého spektra básní. Napokon, sme si vedomí toho, že, vzhľadom na 

krátke časové obdobie, ide o malú vzorku básnických textov, ktorá môže niektoré 

špecifické príznaky rezonujúce s obdobím koronakrízy iba naznačiť. 

Najprv sa ešte krátko pristavme pri možnom redefinovaní sémantiky názvu 

projektu aj konceptu inscenovaných zátiší pod vplyvom koronasituácie. Pôvodná 

semiotika názvu Pondelňajšie kávy so Skalnou ružou odkazovala k dvom základ-

ným skúsenostiam s poéziou, ktorá sa potvrdzuje aj na príznakovej podobe foto-

grafií: 1. má istú analógiu s rituálom (pravidelné opakovanie, cyklickosť) a 2. jej 

ontologická podstata je založená na schopnosti spájať každodennosť (motív pon-
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delka symbolizuje začiatok pracovného týždňa, a tým aj bežnú, všednú, triviálnu, 

ale aj namáhavú životnú realitu) so sviatočným až slávnostným okamihom (káva 

reprezentuje stavy príjemného a lahodného spočinutia a oddychu, a teda polohu 

životnej ideality). Súčasťou môže byť aj chápanie poézie ako fenoménu, ktorý do-

káže „samozrejmé transformovať na nesamozrejmé“ či „oživiť zázračnosť každo-

dennej reality“. Vzhľadom na povahu pandemickej krízy, hlavne na jej začiatku, 

potom takýto pravidelne exponovaný koncept mohol trochu suplovať (podobne 

ako iné, nové formy štrukturalizácie a ritualizácie času) naše dovtedajšie a teraz 

narušené životné rytmy a harmonizovať dočasnú chaotickosť života. Inscenované 

zátišia tiež začali, okrem sviatočnej intimity recepčného bytia s básňou, evokovať 

aj aktuálny stav izolácie, karantény a zvýšenej samoty v domácom prostredí (na 

fotografiách nie je prítomný človek, zátišie sa vyznačuje minimom prvkov 

a rekvizít, čo vyvoláva dojem zúženého životného priestoru atď.).  

Uveďme teraz jednotlivé básne v takom poradí ako sa od marca až do začiat-

ku júna uverejňovali a už aj niektoré ukážky veršov, aby sme mohli presvedčivej-

šie zachytiť ich ďalšie súvislosti s našou problematikou. Sme si však plne vedomí, 

že ide do veľkej miery o recepčný experiment, v rámci ktorého mohlo dôjsť aj 

k predefinovaniu pôvodnej sémantiky verša či celej básne tematickým smerom, 

ktorý autor pôvodne nezamýšľal. V tejto analýze ale predsa len chceme zvážiť 

možnosť, že výber poetiky, tém či príznakových slov básnických textov nebol 

v tomto zmysle náhodný a aspoň v niektorých momentoch bol spôsobený príbuz-

nosťou pomenovaných stavov lyrického subjektu so životnými pocitmi človeka 

v čase koronakrízy. Vychádzame totiž z hypotézy, že tak extrémny spoločenský 

zlom sa nevyhnutne musel viac alebo menej prejaviť aj v preferencii istých básní. 

Išlo o nasledovné básne v tomto poradí: 9. 3. (Bašó – zbierka Haiku – báseň 

o detstve: „Tomu čo vraví / ,Deti ma otravujú‘ / nekvitnú kvety“), 16. 3. (Whitman 

– zbierka Spev o mne – báseň/strofa č. 49 – téma smrti a revolta voči nej, napr. 

úvodný verš: „A pokiaľ ide o teba, Smrť, a o teba, trpké objatie / smrteľnosti, 

márne sa snažíte ma vystrašiť.“), 23. 3. (Gavura – zbierka Kráľ Hlad – báseň Zá-

ležitosť – ironická báseň tematizujúca problém ľudí odsunutých na perifériu – žob-

rákov, napr. verše „Konečne niečo skutočné, / na čom môžeme stavať.“), 1. 4. 

(Winkler – zbierka Prospekt – báseň chvála entity – téma krásy riešená analytic-

kým, abstraktným a definičným jazykom), 6. 4. Donhauser – zbierka Brečtan – 

báseň/strofa 9 – téma zániku a obnovenia nádeje, napr. časť verša „kde na nás, už 
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premenených, dlho / čaká neha, objatie“, 13. 4. (Haugová – vo výbere Rudolfa Ju-

roleka – báseň Pokoj: „s pritajeným dychom / ľahnúť si na zem / a počuť všetko // 

chcela by som svet / bez slov // zadusiť jednu divokú a chladnú myšlienku, // ne-

hovoriť, dýchať len / čisté slabiky srdca“), 20. 4. (Glücková – zbierka Vidiecky 

život – báseň Pálenie lístia – téma zániku a cyklickosti prírody, napr. verše: „Smrť 

tvorí priestor pre život, / pokiaľ je to možné, / spáliť dom by však bol priveľký 

priestor.“), 27. 4. (Ferenčuhová – zbierka Imunita odfotená ako zatvorená), 4. 5. 

(Donhauser – zbierka Brečtan – báseň/strofa 7 – téma životnej vitality, vášne, ná-

deje a jej zlyhania: „A začína to pučať, červenieť sa, a pozri, padá, / videl som, 

ako sa to kníše, ruky a pery, vírivo / klesalo a znovu sa dvíhalo to, čo potom tiché / 

a stále ešte voňavé už len ležalo ako úbohý / premárnený sen.“), 11. 5. (Miłosz – 

zbierka To – báseň Pri prameni – téma údivu nad pestrosťou prírody a stvorením 

a hľadanie spirituálneho základu skutočnosti, napr. časť básne: Zdá sa mi, že po-

čujem hlas demiurga: / ,Buď nemé skaly ako v prvom dni stvorenia, / alebo život, 

ktorého podmienkou je smrť / i tá krása, čo ťa opájaʻ“), 18. 5. Wright – zbierka 

Červenokrídly drozd – báseň Dnes som bol šťastný, a tak som napísal túto báseň – 

téma radosti, napr. verš „a ja viem, že je nemožné zomrieť“), 25. 5. (Ondrejková – 

zbierka Úzkosť odfotená ako zatvorená), 1. 6. (Jurolek – Mávnutím krídel – haiku 

o detstve: „Deň ako z detstva / a už navždy, august, / keď žiť je nevinnosť.“).5 

 

Recepčné preferencie a rekontextualizácia básní v koncepte „Pondelňajšie 

kávy so Skalnou ružou“ pod vplyvom koronakrízy 

Teraz už pristúpme k prvým zisteniam, ktoré sa dotýkali povahy vybraných 

básní v mesiacoch marec až máj/resp. začiatok júna, teda v najviac exponovanom 

čase koronakrízy na Slovensku. V uvedených básňach sa dominantne objavujú 

archetypálne témy detstva, smrti, lásky, krásy, spirituality, sprítomňuje sa aj prob-

lematika zraniteľnosti ľudského tela a jeho imunity, motív dychu, telesnej intimity 

a túžby po blízkom fyzickom kontakte a nehe, z explicitne pomenovaných psy-

chických stavov najviac rezonuje stav úzkosti, ale aj radosti, pokoja, úžasu nad 

realitou a dôraz na prežívanie práve prítomnej chvíle. Najčastejším životným 

priestorom lyrického subjektu a zdrojom ideality je príroda, resp. jej synekdochy. 

 
5 https://www.facebook.com/pg/skalnaruza/photos/?tab=album&album_id=118030102886787&

ref=page_internal  
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Samozrejme, takáto enumerácia je zatiaľ iba prvotným východiskom pre ďalšie 

analýzy, v naznačených tematických a motivických signáloch však už identifiku-

jeme isté rezonancie so situáciou koronakrízy, a tým aj potenciálne hodnotové pre-

ferencie účastníkov projektu v tomto období.  

Na posilnení aktualizačného vzťahu medzi vybranou básňou/básnickou zbier-

kou a obdobím koronakrízy sa podieľajú aj prvky a rekvizity, ktoré aktéri projektu 

do inscenovaného zátišia vložili (pôvodne boli, samozrejme, zamýšľané ako vizu-

álna reflexia poetiky danej básne). Opäť môžeme uviesť aspoň niektoré z najmar-

kantnejších príkladov: šálka s motívom smrti, zbierka otvorená na mieste fotogra-

fie dieťaťa s maskou – veľkým zobákom na tvári, sklenený pohár plný liekov resp. 

vitamínov v tobolkách, zápisník s názvom Respira hodno a zdravotnícke rúško. 

Iné rekvizity a prvky majú skôr charakter vyvažovania aktuálne negatívnej reality 

jej estetizáciou, zjemnením či predefinovaním: detská hračka, farebná šálka, foto-

grafia stromu a vázička so sušenými rastlinami, osvetlená sklenená guľka, drobné 

zelené rastliny, harmonicky tvarovaný kameň, tulipán, obrázok detí s lampiónmi 

atď. Príznakové je v tomto kontexte prekrytie názvu zbierky Anny Ondrejkovej 

Úzkosť červeným kvetom tulipánu, ktorá sa ako súčasť projektu objavila koncom 

mája, teda už v čase istej spoločenskej stabilizácie. 

Pre lepšiu konkretizáciu naznačených súvislostí teraz bližšie interpretujeme 

jedno z inscenovaných zátiší. Ide o fotografiu básnickej zbierky Brečtan Michaela 

Donhausera, ktorá je otvorená na básni /strofe 9 a ktorá bola uverejnená 6. 4., teda 

v čase najväčšej gradácie krízy a výrazných spoločenských obmedzení:6  

 

    9 

 

Premŕza a tíchne, práchnivie a umiera všet- 

ko, čo zostalo, čo ešte nie je, zostáva vietor, sme 

to my, čo pod korunami stromov kráčame 

doďaleka, kde na nás, už premenených, dlho 

 čaká neha, objatie.  

 

Korešpondencia inscenovaného zátišia s časom koronakrízy je tu explicitne 

zrejmá predovšetkým na základe použitých rekvizít položených blízko básnickej 

 
6 https://www.facebook.com/skalnaruza/photos/a.118030102886787/244361306920332/?type=3

&theater 
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zbierky – ide o zápisník s názvom Respira hondo a zelené zdravotnícke rúško. To-

to rúško je položené na zápisníku práve pod názvom Respira hondo, čo po špa-

nielsky znamená „zhlboka sa nadýchni“ alebo „hlboký nádych“. To, v kontexte 

redukcie šírenia nášho dychu (ako zdroja potenciálnej infekcie) pomocou rúšok, 

znamená istú iróniu, ale odkazuje aj k možnej nádeji, či perspektíve – mohlo by 

ísť potom skôr o výzvu či apel žiť naplno a s odvahou napriek existujúcim hroz-

bám. Práve poézia, a konkrétne aj daná báseň svojou tematikou, môže predstavo-

vať jedného z navigátorov a „pomocníkov“ v takomto životnom postoji.  

Aj poetika a tematika básne sa teda, hoci viac implicitne, dotýka vnútorných 

stavov, ktoré mohla koronasituácia vyvolať. Nasledovná krátka analýza bude teda 

pokusom o identifikáciu toho, nakoľko má zmena spoločenskej situácie vplyv na 

inú (dobovo zúženú alebo, naopak, archetypálne široko rámcujúcu) rekontextuali-

záciu zmyslu básnického textu.  

Báseň/strofa označená ako 9 je súčasťou básnického cyklu resp. skladby 

s názvom Brečtan pozostávajúcej z 52 strof, čo podľa Rudolfa Juroleka, autora 

doslovu o živote a tvorbe básnika, odkazuje k počtu týždňov kalendárneho roka 

(Donhauser, 2018, s. 64). Tematicky je celá zbierka koncipovaná ako pocitová ref-

lexia premien, turbulencií a ambivalentných stavov lyrického subjektu pod vply-

vom partnerskej lásky (na škále od blízkosti k dištancii, od naplnenia k strate 

a stavu samoty, ale napokon až ku konečnej vďačnosti za skúsenosť lásky), čo me-

taforicky korešponduje s postupnou premenou prírody a jej organickými procesmi 

počas štyroch ročných období.  

Poetologická osobitosť danej básne (ktorá naznačuje aj poetiku celej zbierky) 

sa odvíja od jej štruktúry a kompozície, teda aj formy, akou je téma štylizovaná. 

Strofa vlastne predstavuje jedinú vetu členenú veršovým presahom do štyroch ver-

šov, čím sa narúša jej sukcesívnosť a dôraz sa, prostredníctvom lyrického rytmu, 

prenáša na vnútorný stav lyrického subjektu. Ten sa spočiatku explicitne neprejaví 

a skôr precentrúva pozornosť čitateľa na nezvratnú regresívnu premenu až zánik 

(„premŕza a tíchne, práchnivie a umiera“) akéhosi neurčitého a už hyperbolicky 

zredukovaného fenoménu („všetko, čo zostalo, čo ešte je“) jeho analógiou s roz-

kladnými organickými procesmi v období jesene či zimy. Uvedená transformácia 

pritom pôsobí veľmi dynamicky a markantne vzhľadom na akumuláciu slovies 

v prítomnom čase. Na základe kontextu celého cyklu vieme identifikovať, že da-

ným fenoménom sa pravdepodobne chápe partnerská láska, resp. to, čo z nej zo-
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stalo. Jej neurčité pomenovanie do podoby „ono“ však signalizuje, že jej podstata 

je pre lyrický subjekt do veľkej miery neuchopiteľná a nevyjadriteľná a akoby od 

neho úplne nezávislá. V básni však následne predsa len dochádza ku konkretizácii 

daného javu, a to ako prírodného živlu („zostáva vietor“), ktorý je vzápätí, pro-

stredníctvom subtílnej analógie, predefinovaný na lyrické „my“ evokujúce part-

nerskú dvojicu („zostáva vietor, sme to my“). Danú metaforu môžeme chápať nie-

len ako opätovný odkaz na nehostinnú atmosféru príznačnú pre obdobie jesene 

a spojenú s regresom lásky, ale aj na duchovnú podstatu človeka, dynamiku ľud-

ského vnútra a prchavosť či premenlivosť medziľudskej blízkosti. V kontexte ko-

ronasituácie ale vieme úvod básne zrazu chápať aj v jej univerzálnejšej podobe, 

a to ako evokáciu nášho ontologického ohrozenia a blízkosti smrti.  

Deziluzívny výrazový tón z neuspokojivej životnej reality sa však v druhej 

časti básne začína meniť na obraz perspektívy až ideality. Nasledujúce verše sprí-

tomňujú akýsi minimýtus o nádejnom putovaní, ale aj obnove či regenerácii: „sme / 

to my, čo pod korunami stromov, kráčame / doďaleka, kde na nás, už premene-

ných, dlho / čaká neha, objatie.“ Partnerská intimita sa chápe ako neustála púť (čo 

signalizuje nedokonavé sloveso „kráčame“ v prítomnom čase), prírodné fenomény 

sa v tom pre človeka stávajú útočiskom, ochranou („pod korunami stromov“), pri-

čom sa tu sugeruje nielen aluzívny obraz rajskej záhrady (partnerské „my“ muža 

a ženy prítomné pod korunami stromov), ale aj sémantická korešpondencia ľud-

ského života so stromom (ako symbolom rastu, dlhovekosti aj obnovy, teda aj stá-

losti, trvalosti a večnosti života). Archetypálnosť a mýtickosť situácie sa napokon 

posilňuje aj dojmom veľkej priestorovej vzdialenosti a dlhého času putovania, kto-

ré ale nemajú presné ohraničenie – nevieme teda ako ďaleko a ako dlho je potreb-

né putovať („kráčame / doďaleka, kde na nás, už premenených, dlho čaká“). 

V závere básne sa však ukazuje, že iba takéto putovanie spôsobuje premenu lyric-

kej dvojice a vedie k objaveniu cieľa putovania. Je ním „neha, objatie“, pričom 

táto stručná asyndetonická enumerácia subtílne sugeruje gradáciu znovuobjavenej 

intimity – od nehy ako „subjektívne prežívaných a často aj navonok prejavova-

ných kladných, jemných a láskyplných citov k niekomu/niečomu“7 až k jej pria-

mej telesnej reprezentácii, teda pozitívnemu prejavu fyzickej blízkosti v podobe 

nežného „zovretia do náručia“. Je tu tiež citeľná transformácia od vstupnej stude-

 
7 https://www.juls.savba.sk/ 
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nej až zimnej nálady spojenej so zánikom až k záverečnej hrejivej atmosfére vrúc-

neho medziľudského stretnutia ako príznaku vrcholnej životnej vitality. 

Ak daný obraz opätovne interpretujeme v kontexte pandemickej situácie a jej 

psychologického, sociálneho či až filozofického dosahu na náš život, putujúce ly-

rické „my“ môže vlastne zároveň zastupovať celé ľudstvo, ktoré je nútené sa zme-

niť a v stále nejasnej perspektíve hľadať nový oporný bod. Záver básne „kde na 

nás, premenených, dlho / čaká neha, objatie“ potom možno „čítať“ v totožnom 

aktualizačnom móde – veď práve telesné prejavovanie blízkosti, vrátane objatí, 

ako fundamentálnej potreby človeka, sa na dlhý čas neodporúčalo a vlastne stále 

neodporúča, práve kvôli riziku nákazy. Výpoveď lyrického subjektu je však v po-

sledných veršoch nádejná a do frustrujúcej reality vnáša pre čitateľa harmonizačný 

a perspektívny rozmer, že tieto telesné dôvernosti sa znovu obnovia. Báseň pre 

dnešného človeka koronakrízy zároveň ponúka aj univerzálnejšiu oporu pre zvlá-

danie súčasnej turbulentnej doby. Oživuje mu totiž archetypálne a spirituálne rám-

covanie zmyslu vlastného života: slovné spojenie „dlho čaká“ síce anticipuje dlhý 

čas nášho putovania, ale zdôrazňuje aj akúsi trpezlivú a neustálu prítomnosť nehy 

a objatia v našej existencii (sloveso „čaká“ v prítomnom čase v spojení s neurčitou 

príslovkou času „dlho“ nadobúda sémantiku nadčasovosti až večnosti). Je to spô-

sobené aj tým, že výrazy „neha“ a „objatie“ sú personifikované, teda zosobnené 

a vykazujú znaky osoby, resp. osôb nezávislých od lyrického „my“ (lyrický sub-

jekt napr. nehovorí „budeme napokon k sebe nežní a objímeme sa“). Ide však 

o neurčitý personálny fenomén, lebo nevieme, kto je nositeľom tejto nehy a tohto 

objatia. Vieme o ňom iba to, že sa prejavuje týmito vysoko pozitívnymi znakmi 

blízkosti a lásky. 

Sémantika uvedenej básne čítaná recipientom optikou súčasnej koronasituá-

cie sa teda z pôvodnej tematiky regresu a progresu partnerskej lásky mohla v nie-

ktorých momentoch precentrovať do všeobecnejšej problematiky ohrozenia, záni-

ku, smrteľnosti a opätovnej regenerácie ľudského spoločenstva. Zároveň napo-

mohla čitateľovi včleniť túto, bytostne prežívanú, spoločenskú krízu do širšieho 

archetypálneho rámca pomocou oživeného mytologického obrazu života ako ná-

dejného putovania, ktoré, bez ohľadu na čokoľvek, smeruje k tým najvyšším ži-

votným hodnotám.  
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Premena recepčnej senzitivity a hierarchizácie hodnôt pod vplyvom koronakrízy 

Možno teda hovoriť o vplyve koronakrízy na premenu hodnotových prefe-

rencií v poézii medzi účastníkmi analyzovaného projektu? Z doteraz povedaného 

by sme mohli konštatovať, že sa do výberu naozaj dostali básne, ktoré dokážu re-

zonovať s niektorými prejavmi súčasnej situácie. Na druhej strane, treba mať na 

mysli, že každá kríza vlastne intenzifikuje, teda zosilňuje naše vnímanie skutoč-

nosti. Čitateľ sa možno práve preto stáva otvorenejším a senzitívnejším aj na špe-

cifickú povahu pocitov a stavov vyjadrených v poézii. A aj empatickejším ku kaž-

dej básni, ktorá mu v tej chvíli, okrem rezonujúceho zážitku komplikovanosti 

a rozkolísanosti životnej reality, dá zažiť aj vytúžený stav ideality. 

Na záver ešte opäť uveďme jeden citát z textu Trosky poézie od Czesława 

Miłosza. Môže byť inšpiráciou k ďalšiemu spektru úvah dotýkajúcich sa schop-

nosti existenčnej krízy (v živote aj v poézii) reorganizovať a revitalizovať hierar-

chiu našich hodnôt: „Veškerá skutečnost je hierarchická prostě proto, že lidské 

potřeby i nebezpečí, která lidem hrozí, se samy skládají do hierarchické tabulky. 

Při rozhodování se těžko hledá shoda, co by mělo být na prvním místě. Není to 

vždycky chléb, často to může být slovo. Ne vždycky je největším ohrožením smrt, 

protože často je jím otroctví. Kdo však akceptuje existenci takové tabulky, chová 

se jinak než ten, kdo její existenci odmítá. Básnický čin se mění podle toho, kolik 

skutečnosti jako pozadí je obsaženo v básníkově vědomí. Podle mě toto pozadí je 

v našem století tvořeno křehkostí všeho, čemu říkáme civilizace nebo kultura“ 

(1992, s. 99). 

 
Summary  

In our research we looked into identifying the degree of transformation of values in the re-

ception preferences of art during the coronacrisis. To reflect on the issue, we chose poetry for its 

resonance with the specific socio-psychological features of a pandemic. According to František 

Miko, the physiognomy of poetry is based on overcoming the human solitude and establishing 

interpersonal relationships. We analyzed the Facebook project Pondelňajšie kávy so Skalnou 

ružou (Monday’s Coffee with the Rock Rose) by the Slovak publishing house Skalná ruža (Rock 

Rose), consisting of regular posts of staged photography showing selected poems from the bo-

oks published by this publishing house. We focused on the poems that were photographed du-

ring the gravest period of the coronacrisis in Slovakia – from March to May. We examined to 

what degree the current pandemic materialized in the poems and what topics, themes and values 

were the most frequent. We found that childhood, death, love, beauty and spirituality, but also 

the issue of the vulnerability of human body and its immune system, the motive of breath, phys-



99 

ical intimacy and the desire for a close physical contact and tenderness, are the dominant emer-

ging archetypal themes in these poems. The explicitly named mental states mostly include 

anxiety, but also joy, peace, awe at the reality and the focus on the present moment. Nature 

and/or its synecdoche is the most common living space of the lyrical subject – and a source of 

ideality. By interpreting the poem/stanza from the cycle Brečtan (Ivy) by Michael Donhauser, 

we tried to point out how its semantics changed in the context of a global pandemic. We found 

that a poem may be instrumental to the readers in incorporating this inherently experienced cri-

sis into the wider archetypal framework by means of an animated mythological image and steer 

it toward the highest values in life. It should also be noted that every crisis intensifies – that is, 

reinforces – our perception of reality. Therefore, the recipient of poetry may become more sensi-

tive and empathic to each poem that brings about the state of repeated ideality at that moment 

besides the experience of complexity and volatility of actual life. 
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LEIBNIZ A IDEÁLNÍ PROSTOR 
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Leibniz On Ideal Space 

Abstract: This paper is about Leibniz’ conception of space as an ideal entity. It is usually not 

being questioned that Leibniz considered space, if separated from bodies, to be something mere-

ly ideal. However, in this paper, I focuse on the ontological status of such an ideal space. In 

spite of a very tempting possibility to interpret it in accordance with Kantian ontology (or rather 

epistemology) I argue, that Leibnizian conception of space is neither identical with, nor does it 

even resemble the Kantian one. 
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Úvod 

Německý filosof Gottfried Wilhelm Leibniz se proslavil mimo jiné svým po-

jetím prostoru coby čehosi ideálního, tj. existujícího čistě v myšlení.1 Prostor 

spolu s časem jsou totiž v jeho pojetí od reálné existence odstřiženy dokonce ještě 

výrazněji nežli tělesa samotná se svými pohyby. Vždyť zahrnutost těles v prostoru 

(a změn v čase) by byla smysluplná pouze, kdyby pro tyto účely existoval vy-

prázdněný prostor a čas coby kontejner. Má-li však být fyzikální svět plenem, pro-

stor zkrátka nemůže být ničím než pouhým uspořádáním těles, stejně jako je čas 

pouhým uspořádáním změn. Prostor a čas tedy nejen že nejsou natolik bytostně 

reálné jako monády, jsou dokonce ještě méně reálné než samotná tělesa, respekti-

ve agregáty.2 Vždyť ideu prostoru i času získáváme teprve na základě mentální 

abstrakce z aktuálně vnímaných fenoménů, jedná se tedy o jsoucna imaginární, 

 
1 Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu s názvem Podpora talentovaných studentů 

doktorského studia na Ostravské univerzitě (ev. č. 00382/2019/RRC) dotačního programu Pod-

pora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018, řešeném na Filozofické fakultě Ostrav-

ské univerzity. 
2 Morris (1934, s. XXIII); Fenton (1973, s. 55). 
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o entia rationis3 coby ideje v mysli Boží. Přestože jsem sice toho názoru, že se 

v případě takto ideálního prostoru ve skutečnosti jedná pouze o jeden z několika 

(do značné míry protikladných) aspektů, jaké Leibniz v souvislosti s prostorem 

rozlišoval, v rámci tohoto příspěvku se omezím výhradně na otázku po ontologic-

kém statusu ideálního prostoru. 

K výše nastíněné interpretaci, pro niž budu v rámci tohoto příspěvku agru-

mentovat, se sice hlásí mimo jiné například i Rescher, avšak s dodatkem, že Bůh 

sám žádnou potřebu abstrakce nemá, neboť abstrakce jsou důsledkem opomíjení 

detailů, což však vševědoucí Bůh nečiní. Abstraktní protějšky konkrétních relací, 

jako je právě umístěnost v jisté obecné síti pozic, jsou proto podle něj dokonce 

i mezi entia rationis pouze okrajového typu. Jako by totiž nestačilo, že jsou závis-

lé na myšlení, ještě k tomu se navíc jedná o omezenou mysl lidskou.4 Oproti tomu 

jiní, například Buroker,5 Anapolitanos,6 případně Fenton, však ve stejném duchu 

vyvodili, že se v případě prostoru ve skutečnosti vůbec nejedná o pouhý myšlen-

kový konstrukt, ani o bezprostřední produkt abstrakce, nýbrž o vrozenou ideu.7 

Tito tedy na základě uvedeného dospěli k závěru, že prostor byl pro Leibnize 

v kantovském smyslu spíše jakousi čistou intuicí coby formou veškeré lidské 

smyslovosti.8  

Přesvědčení, že pro Leibnize byl takto izolovaný prostor formou názoru 

(form of intuition), sice spolu s výše uvedenými zastává rovněž Risi, především se 

však podle něj nejednalo o názor formální. Třebaže totiž, jak se domnívá, 

z kantovského rozlišení mezi ‚věcí o sobě‘ versus ‚fenoménem‘ de facto vycházel 

už Leibniz, to, že pro něj prostor nebyl čistým názorem, současně značí, že je (ale-

spoň principiálně) poznatelný a že geometrie je dokonale analytickou vědou.9 Pro-

 
3 LC (L.4.14); Dopis de Volderovi z 23. 6. 1699 (GP, II, 183; W, 164); Dopis témuž (GP, II, 

189); Communicata ex literis Domini Schulleri (LoC, 108n.). 
4 Rescher (1981, s. 76). 
5 Buroker (1981, s. 2). 
6 Anapolitanos (1999, s. 108).  
7 Dle Fentona se leibnizovský prostor podobá kantovskému coby čisté apriorní formě proto, že 

v žádném případě neimplikuje aktuální tělesa (Fenton, 1973, s. 56).  
8 Alexander (1956, s. 49).  
9 Risi (2007, s. XVII). Risiho užití pojmu analytická věda mi v tomto kontextu nepřipadá příliš 

srozumitelné. V kantovském smyslu bych totiž geometrii na základě uvedeného označila naopak 

za vědu syntetickou.   
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stor byl tedy podle Risiho pro Leibnize opodstatněným fenoménem (phenomenon 

bene fundatum) mimo jiné také v tom smyslu, že, je-li vícero koexistujících těles 

uspořádáno konkrétním způsobem, je řád mezi nimi stejným způsobem také vní-

mán,10 a to i v případě prostoru abstraktního, neboť i ten představuje řád těles po-

jímaných jakožto existujících společně, třebaže bez ohledu na konkrétní způsob 

jejich existence.11 Číslo, rozprostraněnost, prostor atd., připojuje se Anapolitanos, 

jsou tudíž abstrakcemi nikoliv v tom smyslu, že by byly epistemologicky sekun-

dární a odvozené ze zkušenosti. Spíše se jedná o abstraktní ideální entity, jež apri-

orně ustanovují teoretické pozadí vědeckého obrazu světa.12 

 

Původ idey prostoru 

S výše uvedenou kantovskou interpretací zásadně nesouhlasí konkrétně Hartz 

spolu s Coverem, podle nichž sice pojem rozprostraněnosti skutečně poněkud pa-

razituje na pojmu prostoru, odtud však na druhou stranu nijak nevyplývá, že by 

byl prostor pro Leibnize metafyzicky bazálnějším, či alespoň stejně bazálním jako 

pojem rozprostraněnosti. Vždyť dokonce i z hlediska čistě epistemologického je 

tomu tak poněkud nahodile, rozhodně tedy nikoliv apriorně.13 Lidská mysl má to-

tiž sice skutečně ve zvyku prostorové geometrické charakteristiky bezprostředně 

vyvozovat z vjemu dostatečného množství rozprostraněných těles, takže znalost 

prostorových pojmů začala v mysli pojmu tělesné rozprostraněnosti předcházet, 

fakticky je však tělesná rozprostraněnost metafyzicky bazálnější než prostor sám.14 

Ještě, než se při současném vjemu mnohosti vyjeví cokoli jiného, je totiž myslí 

v tělesech zvažována nejprve pozice a rozprostraněnost.15 „Kdyby se mě někdo 

 
10 Viz Characteristica geometrica (E, 152n., § 10n.).  
11 LC (L.3.4).  
12 Anapolitanos (1999, s. 97).  
13 Hartz a Cover (1988, s. 511).  
14 Numeri infiniti (LoC, 90n.). Leibnizův předpoklad je v tomto ohledu správný. Jak filologické, 

tak také archeologické i antropologické výzkumy totiž dokazují, že primitivní myšlení zatím 

ještě nebylo schopno na základě prostorové zkušenosti vyabstrahovat obecný pojem prostoru 

(Jammer, 1970, s. 7).  
15 Analyse de l’idée de l’extension (C, 542n.). 
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otázal, co je to prostor,“ napodobuje proto Philalethes elejského Zenóna, „byl 

bych ochoten mu to vysvětlit, řekne-li mi, co je to rozprostraněnost.“16  

Vůbec nejpodrobněji je sice onen epistemologický proces popsán právě ve 

47. odstavci 5. dopisu Clarkovi, prostor samotný, jenž je tímto způsobem pozná-

ván, je zde nicméně označen za cosi ideálního, k čehož definici už však Leibniz na 

příslušném místě nepřistoupil: „Podobným způsobem jsem se rovněž já za účelem 

vysvětlení, co je prostor, spokojil s definicí, co je stejné místo.“17 Již dříve ostatně 

Leibniz takovou interpretaci potvrdil v rámci čtvrté Schedy: „Abychom správně 

ustanovili geometrii, budeme nejprve zvažovat samotný prostor čili extensum pu-

rum absolutum. Purum, tedy nezahrnující hmotu čili pohyb, avšak absolutum, tedy 

zahrnující veškerou rozprostraněnost. Pročež si však klademe za úkol prozkou-

mat předtím ještě rozprostraněnost a pozici. Geometrie se totiž týká dvojího: roz-

prostraněnosti a pozice.“18 Geometrii navíc označoval střídavě za vědu o rozpro-

straněnosti,19 pozici,20 či obojím21 opakovaně, nikdy však ne za vědu o prostoru.  

Že je sice představa absolutního prostoru v lidské mysli uložena do stejné mí-

ry, jako se v ní nachází rovněž představa bytí, Leibniz skutečně potvrzoval, abso-

lutno je však, dodal, především atributem Boha, pročež je do stejné míry prame-

nem představ, jako je Bůh sám principem bytí.22 „Nesdílím nicméně názor někte-

rých významných filosofů,“ ujasnil proto již v rámci Metafyzického pojednání, 

„kteří, zdá se, tvrdí, že dokonce i naše vlastní ideje se nacházejí v Bohu, a nikterak 

v nás. (…) Naše duše (…) však ve skutečnosti vyjadřuje Boha, jakož i veškerá 

 
16 Philalethes v Nouveaux essais (GP, V, 136; II, 13, § 15). Srov.: „Zenón prý říkal, že vyloží-li 

mu někdo, co jest jedno, bude on moci říci, co jest jsoucno.“ Kαὶ Ζήνωνά φασι λέγειν, εἴ τις 

αὐτῶι τὸ ἓν ἀποδοίη τί ποτέ ἐστιν, ἕξειν τὰ ὄντα λέγειν (DK, A, 16).  
17 LC (L.5.47). Leibniz se zde zkrátka omezil výhradně na otázku, jak pojmy prostoru a času 

vznikají na základě smyslové zkušenosti na fenomenální úrovni, nikoliv jak se dostávají mezi 

ideální pojmy v mysli Boží (Hartz a Cover, 1988, s. 514). Podobná pasáž ohledně operační defi-

nice místa jako ve 47. odstavci je k vidění také například v rámci De realitate accidentium (A, 

VI, 4A, 996, § 15–17), případně v Demonstratio omnimoda (GM, 602).  
18 Characteristica geometrica. Scheda 4 (E, 138, Leibnizem vynechaná poznámka); De primis 

geometriae elementis (E, 277).   
19 Characteristica geometrica. Scheda 4 (E, 138). 
20 Consilium de encyclopaedia nova (A, VI, 4, 346, § 11).  
21 Specimen geometriae luciferae (GM, VII, 260); De primis geometriae elementis (E, 276n.). 
22 Teophil v Nouveaux essais (GP, V, 145, II, 17, § 5). 
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možná i aktuální jsoucna, podobně jako účinek vyjadřuje svou příčinu.“23 Realita 

těles, prostoru, pohybu i času, potvrdil proto explicitně, spočívá v tom, že jsou to 

fenomény Boží, nikoliv lidské, neboť v takovém případě by se odlišným lidem 

jevily odlišně.24 Po původu idey prostoru je tudíž vskutku zapotřebí pátrat spíše 

v nekonečné mysli Boží nežli v omezené mysli lidské, třebaže ani zde svůj protěj-

šek nepostrádá.25  

Přestože byl tedy prostor pro Leibnize na jednu stranu vskutku pouhým řá-

dem, zdrojem onoho řádu na druhou stranu nemůže být nic jiného nežli Bůh sa-

motný.26 Prostor tudíž v Leibnizově pojetí rozhodně nemohl být pouhou apriorní 

formou názoru, tj. vrozenou ideou mysli lidské, nýbrž ideou v mysli Boží, pročež, 

jak správně konstatuje Loemker, by Leibniz geometrii ani algebru nikdy nepodří-

dil formám prostoru a času, jako to později učinil Kant.27 Má-li být zkrátka právě 

Kant tím, kdo se jako první pokusil osvobodit prostor od jeho dosavadního vztahu 

k bytosti boží, a tento posléze nahradit poměrem k mysli lidské,28 pak v tomto oh-

ledu Leibnize rozhodně nelze považovat za Kantova předchůdce. Nejen že totiž 

pro Leibnize prostor nebyl žádnou preexistující nádobou, stejně tak na druhou 

stranu nebyl ani kantovskou apriorní formou,29 nýbrž ens rationis tradičního typu.  

Jak tudíž konstatuje Risiho recenzent Garber, „zdá se, že Leibniz coby 

transcendentální fenomenalista není ani tak historickým faktem, jako spíše racio-

nální rekonstrukcí Leibnizových pozdních názorů (…).“30 Přestože se sice Garber 

svou námitku hned vzápětí pokusil oslabit slovy, že ji zamýšlel coby pouhou kriti-

ku Risiho na daném místě ne příliš zřetelné metodologie, varování před nedosta-

tečnou textovou oporou od něj v souvislosti s Risiho třetí kapitolou zaznívá opa-

kovaně. A právě proto onen Garberem zprostředkovaný poznatek nelze brát na 

 
23 „Cependant je ne suis pas dans le sentiment de quelques habiles philosophes, qui semblent 

soutenir que nos idées mêmes sont en Dieu, et nullement en nous. (…) Nostre ame (…) exprime 

Dieu et tous les estres possibles et actuels, comme un effect exprime sa cause“ (Discourse de 

métaphysique; A, VI, 4, 1574, § 29/5–6, 8–10; AG, 60, § 29).  
24 Příloha k Dopisu Des Bossesovi z 5.2.1712 (GP, II, 438).  
25 Fenton (1973, s. 32). 
26 Theophil v Nouveaux essais (GP, V, 137, II, 13, § 17; NU, 104, II, 13, § 17).  
27 Loemker (1956, s. 720, pozn. 41). 
28 Patočka (1991, s. 36).  
29 Fenton (1973, s. 32). 
30 Garber (2010, s. 472).  
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lehkou váhu, tím spíše, že kapitolou, kde se Risi k takřka kompletní rekonstrukci 

přiznává zcela otevřeně, je namísto toho kapitola věnovaná Leibnizově pojetí ča-

su,31 což naznačuje, že v případě třetí kapitoly si míry své závislosti na pouhé spe-

kulaci nemusel být dostatečně vědom.       

Jak navíc vyplývá již ze samotného principu dostatečného důvodu, řád uni-

versa onu zakotvenost v Bohu samotném vyloženě předpokládá.32 Že se totiž to, 

co je (monádami) representováno, vskutku nachází v mysli neklamajícího, 

dobrého Boha, bylo obecným předpokladem representační teorie pravdy po 

celé 17. století. Předpokládalo se zkrátka, že člověk si správností svých vjemů 

může být za běžných okolností jist, neboť se jedná o dvě strany téže mince.33 Exis-

tující tělesa tudíž vposledku musí disponovat rovnou dvojí existencí: coby samot-

ná aktuálně existující tělesa, a k tomu přídavkem ještě coby ideje v rozumu Bo-

žím.34 Tím spíše však prostor ani izolovaně od substancí a těles v něm obsažených 

nemůže být ničím fiktivním, neboť ony věčné pravdy, jež jsou idejemi v Bohu 

vyjadřovány, rozhodně nejsou ničím fiktivním.35 Těžko by zkrátka podle Yakiry 

bylo možno tvrdit, že Leibniz považoval, či alespoň mohl považovat, Boží vědění 

za v jakémkoliv smyslu iluzorní.36  

 

Závěr 

Leibniz považoval za vyloženě nezbytné, aby věčné pravdy existovaly skrze 

jistý absolutní či metafyzicky nutný subjekt, tj. skrze Boha, skrze nějž jsou tyto 

entity, jež by v opačném případě byly čistě imaginární, realizovány.37 Přestože te-

 
31 „Jediná poněkud arbitrární konstrukce, o jakou jsem se pokusil takřka ab ovo, se týká několi-

ka záležitostí v rámci Leibnizovy teorie času (…).“ „The only somewhat arbitrary construction 

I have attempted almost ab ovo concerns a few issues in Leibniz’s theory of time (…)“ (Risi, 

2007, s. XIX).   
32 Perkins (2004, s. 52).  
33 Anapolitanos (1999, s. 3).  
34 „Existují pouze jednoduché substance. (…) Existující tělesa tudíž disponují dvojí existencí: 

coby ideje v mysli Boží a coby existující tělesa.“ „There are only simple substances. (…) Exis-

ting things thus have a dual existence: as ideas in God’s understanding and as existing 

things“ (Perkins, 2004, s. 66). 
35 Theophil a Philalethes v Nouveaux essais (GP, V, 136, XIII, § 17; 138–141, II, 14, § 26).  
36 Yakira (2012, s. 20). 
37 De rerum originatione radicali (GP, VII, 304n.; AG, 151n.).  
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dy abstraktnímu prostoru v jeho pojetí vskutku náleží existence čistě mentální, 

právě tím se mu dostává statusu podobného platónským abstraktům: nejedná se 

totiž o obsah mysli lidské, nýbrž Boží.38 Oproti tomu mimo intelekt Boží už 

se nicméně z matematických konstrukcí, a tedy i z abstraktního prostoru, vskutku 

stává pouhá pojmová struktura mysli.39 Sám o sobě tak leibnizovský prostor, po-

dobně jako už prostor hobbesovský,40 představuje spíše jakési ‚fantasma mysli‘, 

neboť byl myslí vytvořen coby prostředek k representaci koexistujících těles. Je-

diným rozdílem mezi chimérou čili falešným jsoucnem a fantasmatem čili falešně 

existujícím je totiž podle Leibnize ten, že zatímco chiméra je nerozlišeně myslitel-

ná, fantasma je nerozlišeně vnímatelné.41   

Podobně jako „při zvažování trvání coby entity o sobě, abstrahované ze své-

ho vlastního subjektu, by se tak jednalo o jsoucno imaginární či rozumové, což 

silně odpovídá Hobbesově pojetí místa coby fantasmatu existence a času coby fan-

tasmatu pohybu.“42 Veškerá koexistující tělesa nicméně přesto fakticky existují 

vně myslícího subjektu a zaujímají reálné vztahy, jež daný subjekt následně 

vnímá.43 Leibnizovo konstatování ideality času a prostoru z nich tudíž samo o so-

bě ještě nedělá pouhé fikce – jedná se přece o ideality representující pravdu ohled-

ně skutečných substancí, z nichž sestává svět.44 A dokonce i kdyby se navíc sku-

 
38 Sereda (2015, s. 46). Viz Theophil v Nouveaux essais (GP, V, 210, II, 25, § 1, NU, 181, II, 

25, § 1).   
39 Hartz (2007, s. 61).  
40 Dle Hobbese je prostor fantasmatem tělesa existujícího na mysli nezávisle a jednoduše, tj. tím, 

v čem nezvažujeme žádný jiný akcident kromě toho, že se jeví i bez nás. „Space is the phan-

tasm of a thing existing without the mind simply; that is to say, that phantasm, in which we con-

sider no other accident, but only that it appears without us“ (Of place and Time; HE, I, 94, 

§ 2). Viz též DC (II, 66, 8, § 8n.).   
41 „Chiméra čili falešné jsoucno je sice myslitelné, nikoli však rozlišeně. Fantasma čili jevící se 

či falešně existující je sice vnímatelné, nikoli však rozlišeně.“ „Chimaera seu Ens falsum 

quod est cogitabile, sed non distincte. Phantasma seu apparens [seu] Existens falsum, percepti-

bile sed non distincte“ (Definitiones: ens, possibile, existens; A, VI, 4A, 870, § 1n.).  
42 Communicata ex literis Domini Schulleri (LoC, 108n.). 
43 Arthur (2013, s. 522).  
44 Reidy (2016, s. 70, 80). Tím, co Leibniz v rámci čtvrtého dopisu Clarkovi (LC; L.4.16) 

označil za nemožnou fikci, tudíž nemohla být hypotéza absolutního prostoru a času, kterou 

ostatně do Leibnizova dopisu doplnil teprve Clarke (Palmerino, 2019, s. 10). Hypotézou, jakou 

měl na mysli Leibniz sám, byla ta, že by Bůh mohl pohybovat světem po přímce (Lin, 2016, 

s. 455).  
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tečně jednalo o pouhé fikce, přesto by i nadále platilo, že „imaginární možné par-

ticipuje na bázi řádu do stejné míry jako aktuální a že román může být vzhledem 

k prostoru i času uspořádán do stejné míry jako skutečné dějiny.“45  

 

Summary 

In this paper I focused on the ontological status of ideal space by Leibniz. I did not questi-

on whether it is just this kind (or aspect) of space, which was a proper one for Leibniz. Howe-

ver, I examined some alternative interpretations of Leibniz’ ideal space instead, especially a 

Kantian one. Although, at a first sight, it seems to be granted that Leibniz’ conception of ideal 

space resembles the Kantian one, I argued that such an interpretation is misleading. In terms of 

Leibniz’ philosophy, the ideal space was not just an idea in human mind, but, first of all, it was 

an idea in God.  
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Abstract: In this article, we examine the image of the mechanisms of desire in narrative texts. As 
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tion. It is obvious that the interaction between the text and the reader takes place not only on 
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sonality. Thus, the aesthetic experience itself is not reduced to the semiosis of objective text 

structures but also implies affective and emotional reactions. 
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Túžba postavy  

Téma túžby (nielen sexuálnej, ale napr. aj túžby po úspechu, pomste, pozna-

ní, a pod.) patrí k odvekým témam literatúry a naším zámerom nie je poukázať na 

jej neprehliadnuteľnú prítomnosť, ako skôr preskúmať bližšie jeden špecifický 

obraz mechanizmov túžby prítomný najmä v moderných románoch. Tomuto me-

chanizmu sa podrobne venoval René Girard v známej knihe Lož romantizmu a prav-

da románu. Girard, ako je známe, vypracoval tzv. trojuhoľníkovú schému, podľa 

ktorej sa túžba chápe predovšetkým ako napodobovanie túžby druhého. Schéma 

teda nepozostáva iba z dvoch predpokladaných činiteľov – túžiaci subjekt a objekt 

túžby  – , ale pridáva aj činiteľ tretí, ktorým je tzv. prostredník. Prostredník je sám 

túžiaci subjekt a práve on vyvoláva v druhom subjekte túžbu po konkrétnom ob-

jekte. Uvedená schéma podvracia obraz túžby ako autentickej väzby subjektu na 

objekt a spochybňuje aj exkluzivitu samotného objektu túžby, keďže sa príčina 

túžby prenáša na prostredníka. 
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Girard1 odlišuje dva rôzne zobrazenia túžby v románoch podľa toho, či je 

vnímaná ako autentická alebo napodobujúca. Prvý typ (túžbu autentickú, bezpro-

strednú) uplatňovali romantici, ktorí programovo vyzdvihovali subjektivitu a jej 

spontánne a bezprostredné väzby na objekt. Napodobovanie druhého je pre roman-

tika degradovaným prejavom straty jedinečnosti. Románovosť (pravda románu) 

naproti tomu odhaľuje spontánnosť ako ilúziu, sebaklam (mimetizmus túžby je 

podvedomý): „Veľké románové výtvory sú vždy plodom prekonaného okúzlenia. 

Hrdina rozpoznáva v nenávidenom súperovi sám seba; zrieka se odlišností, ktoré 

mu podsúvala jeho nenávist“2 3. Autori ako Cervantes, Stendhal, Flaubert či Proust 

nám prostredníctvom osudov svojich hrdinov ukazujú, že objekt túžby je nadhod-

nocovaný práve túžbou iného po ňom. Románovosť teda predkladá vo vzťahu 

k romantičnosti degradovaný obraz túžby. 

Pre našu tému je dôležitá ešte jedna dištinkcia, ktorú Girard uvádza, a to roz-

lišovanie medzi  prostredníctvom vnútorným a vonkajším4. Pri tom prvom je pro-

stredník v zobrazenom svete prítomný a môže sa stať prekážkou medzi subjektom 

a objektom túžby (často vyvoláva žiarlivosť alebo nenávisť). Vonkajší prostredník 

v príbehu priamo prítomný nie je, a preto sa nemôže postaviť hrdinovi do cesty. 

Vonkajším prostredníkom je pre dona Quijota Amadis de Gaula, ktorého pozná 

iba ako postavu z rytierskeho románu. Je zjavné, že aj Dulcineu del Toboso si ry-

tier vymyslel, aby do svojej súčasnosti preniesol niekdajšie ideály rytierskych 

cností a kurtoáznej lásky podľa Amadisovho vzoru. Emma Bovaryová zas hľadá v 

mileneckých avantúrach ideál lásky vytvorený na základe príbehov z milostných 

románov. Rovnako absentujúcim prostredníkom je pre Juliena Sorela Napoleon 

Bonaparte – symbol doby, v ktorej človek mohol na vlastné oči sledovať beh sve-

tových Dejín. Obdobie Reštaurácie (opätovného nástupu Bourbonovcov), do kto-

rého je román situovaný, poskytovalo ambicióznym mladíkom z nižších vrstiev už 

len frustráciu z bezútešných kariérnych výhliadok a nostalgiu za veľkou slávou 

cisárstva. 

Uveďme ďalší príklad, tentokrát zo súčasnej literatúry. Francúzska prozaička 

Leïla Slimani vo svojom románe Adèle (francúzsky Dans le jardin de l’ogre – 

 
1 GIRARD, R. Lež romantismu a pravda románu, s. 26. 
2 Dtto, s. 72. 
3 Všetky citácie preložil do slovenčiny Peter Žiak. 
4 Dtto, s. 19. 
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V ľudožrútovej záhrade) rozpráva príbeh Adèle Robinson, manželky a matky jed-

ného dieťaťa, ktorá trpí sexuálnou závislosťou. Permanentne podvádza svojho 

manžela a podlieha čoraz viac sebadeštruktívnym sklonom k perverznému a ma-

sochistickému sexuálnemu správaniu. Prirodzene, román neposkytuje komplexný 

obraz Adèlinej choroby, naznačuje však, že súvisí s detskými zážitkami. Ilustruje 

to retrospektívna pasáž opisujúca udalosť z letných prázdnin, kedy Adèle našla 

v knižnici prenajatého bytu román Milana Kunderu Nesnesitelná lehkost bytí. Ako 

v ňom listovala, narazila na pasáž, v ktorej jedna z ústredných postáv, Tereza, 

podvedie svojho priateľa Tomáša. Táto udalosť predstavuje v románe zaujímavý 

zvrat, pretože takýto čin sa pôvodne priečil Terezinej predstave o romanticke 

(vernej) láske a sama dlhodobo trpela pre Tomášove milenky. Pri zoznámení sa 

s cudzím mužom však Tereza nečakane zradí samu seba. Adèle si prečíta tieto ve-

ty (citujme zo slovenského prekladu v Slimaniovej románe): „Cítila svoje vzruše-

nie, ktoré bolo o to väčšie, že bola vzrušená proti svojej vôli. Duša už tajne súhla-

sila so všetkým, čo sa dialo, ale zároveň vedela, že ak má to veľké vzrušenie trvať 

ďalej, jej súhlas musí zostať nevypovedaný. Keby povedala svoje áno nahlas, keby 

sa chcela dobrovoľne na milostnej scéne zúčastniť, vzrušenie by poľavilo. Pretože 

dušu vzrušovalo práve to, že telo koná proti jej vôli, zrádza ju a ona sa na tú zradu 

díva“5.  

V Kunderových románoch predstavuje erotika ťažiskový sémantický úbež-

ník, pretože odhaľuje najhlbšie motivácie postáv. V erotických scénach navyše 

Kundera odkrýva životné paradoxy, čo je zrejmé aj v citovanej pasáži – Terezino 

sexuálne vzrušenie bolo o to silnejšie, o čo viac si uvedomovala zradu, nielen zra-

du Tomáša, ale zradu seba samej a svojich morálnych zásad. Tereza sa cítila zná-

silnená, použitá, redukovaná na objekt uspokojenia, čo v nej vyvolalo náhly a ne-

čakaný pocit slasti. Adèle podľahne tejto masochistickej fantazme do takej miery, 

že pri budúcich sexuálnych stykoch s mužmi nebude jej cieľom nadviazanie part-

nerského vzťahu, ale opakovanie scény prečítanej v románe: „Tie vety si opakova-

la ako mantru. Obracala si ich na jazyku. Vryla si ich do pamäti. Veľmi rýchlo 

pochopila, že túžba je nepodstatná. Netúžila po mužoch, ktorých oslovovala. Ne-

 
5 SLIMANI, L. Adèle, s. 92. 
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chcela ich telo ale situáciu. Byť podmanená. Pozorovať masku mužov, ktorí si uží-

vajú“6. 

Zápletke románu sa nebudeme podrobnejšie venovať. Nie je však prekvapu-

júce, že pre Adèle a jej rodinné a sociálne väzby predstavuje sexuálna závisloť 

závažný problém. Keďže nedokáže zosúladiť sexuálny a partnerský život (túži po 

násilníkoch, cudzincoch a nie po milujúcom manželovi), jej manželstvo sa dostáva 

do krízy. Aby ju s manželom prekonali, opustia Paríž a presťahujú sa na normad-

ský vidiek, kde Richard (manžel) pracuje ako lekár a snaží sa popritom zachrániť 

rodinu. Alúziu na Pani Bovaryovú netreba dlho hľadať. Hoci Adèle na konci prí-

behu neumiera ako Flaubertova hrdinka, následkom liečby a potlačovaním túžby 

cíti, že sa stráca niečo z jej podstaty. Na otázku, či sa cíti byť vyliečená, odpovedá 

svojmu terapeutovi: „,Povedzme, že som pokojnejšia.‘ ,To pre vás znamená, že ste 

vyliečená? Keď ste pokojnejšia?‘ ,Áno, myslím, že áno. Ale vyliečiť sa je strašné. 

Znamená to niečo stratiť, chápete?‘“7. Túžba pre Adèle neznamenala len potrebu 

dosiahnuť uspokojenie; dodávala jej životu isté smerovanie a napokon jej prináša-

la aj vzdorovitý pocit slobody konať sebadeštruktívne, ktorý niekedy ovládne člo-

veka. 
 

Identifikácia 

Vďaka literárnym postavám sa môžeme zoznámiť s rozmanitými podobami 

ľudskej túžby, hoci mnohé poznáme aj z vlastnej skúsenosti. Túžba rozhodne ne-

patrí k okrajovým fenoménom života. Človek rezignujúci na túžbu síce neohrozuje 

priamo svoj život, ten sa však stáva prázdnym a osamelým. V istom zmysle je 

túžba hnacou silou ľudskej motivácie a živého záujmu o svet a o druhých ľudí. Vo 

vrcholnej fáze sa prejavuje v podobe zmyslu života či poslania, inokedy má zas 

podobu napätia či žiadostivosti. V každom prípade presahuje biologické potreby 

sexuálneho uspokojenia a zdá sa, že jej existencia má v živote človeka oveľa hlb-

šie opodstatnenie.  

Nejasná podstata túžby sa samozrejme prejavuje aj v ľudskej sexualite. Nor-

matívny obraz sexuality sa kedysi redukoval na genitálno-kopulačné spojenie he-

terosexuálneho páru za účelom reprodukcie a pudového uspokojenia, no rozmanité 

 
6 Dtto, s. 92. 
7 Dtto, s. 134. 
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podoby sexuálnych záľub naznačujú, že v hre sú aj iné (hoci celkom nevedomé) 

pohnútky. Mnoho záľub sa označovalo ako perverzné práve preto, lebo bezpro-

stredne neviedli ani k oplodneniu ani k uvoľneniu sexuálneho napätia. Freudove 

teórie o sexualite majú v tomto kontexte nepopierateľný prínos v tom, že vysvet-

ľujú sexuálne správanie nielen z hľadiska biologicko-pudového a reprodukčného, 

ale objasňujú pudové mechanizmy v spojitosti so samotnou štruktúrou subjektivi-

ty. V rámci toho je kľúčové zamerať sa na úplne prvotnú fázu detskej sexuality 

a samotnú konštitúciu subjektu vstupom do oidipovskej štruktúry8. Psychoanalýza 

situuje vznik subjektivity, ako aj jej ďalšie mechanizmy vo väzbách na externú 

realitu, teda vo väzbách na objekt, pričom prvým objektom je matkin prsník, ktorý 

poskytuje dieťaťu potravu a slasť. Tento objekt sa vlastne stáva objektom v pra-

vom slova zmysle až postupne – keď si dieťa uvedomuje, že nie vždy je „k dispo-

zícii“ a že patrí k vonkajšej realite. 

Vo freudovskej psychoanalýze sa odvodzuje podstata túžby najmä z tohto ra-

ného štádia, kedy sa začínajú utvárať nielen sexuálne pudy, ale aj väzby na dru-

hých ľudí. Sexuálna túžba nesmeruje len k priamočiaremu uspokojeniu pudu, ale 

skôr k opätovnému získaniu stratenej jednoty so slasťou, ktorá bola externalizova-

ná do objektu. Objekt túžby pritom nikdy nie je presne lokalizovateľný a uchopi-

teľný, hoci býva mylne stotožňovaný s konkrétnou osobou, časťou jej tela alebo 

materiálnym predmetom (fetišom). Pojmom túžba by sme mohli pomenovať práve 

bytostnú a neprekonateľnú negativitu prejavujúcu sa permanentným záujmom 

o vlastné bytie, čo je dôsledkom neschopnosti stotožniť sa sám so sebou ani pri 

úpornej sebareflexii. Ľudská subjektivita sa vyznačuje tendenciou definovať sa, 

hľadať zmysel či miesto vo svete, čo môže prebiehať na vedomej – intelektuálnej – 

úrovni (prostredníctvom rôznych predstáv o zmysle života dobre známych z filo-

zofie a teológie), ale často aj jazykovo nevyjadriteľným a tajomným tušením 

akéhosi Absolútna či stratenej jednoty.  

Neraz človek tiež predpokladá, že druhá osoba má vyššie poznanie alebo že 

disponuje vzácnym vlastníctvom prinášajúcim uspokojenie. Renaud Barbaras do-

konca píše: „Pretože živá bytosť je odcudzená sebe samej v neprítomnej totalite, 

nemá žiadne túžby, ale sama je túžbou“9. Francúzsky fenomenológ teda vníma 

 
8 FREUD, S. Úvod do psychoanalysy, s. 270. 
9 BARBARAS, R. Touha a odstup, s. 160. 
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túžbu ako existenciál (bytostné určenie toho, ako človek existuje) a nie ako pridru-

žený fenomén. Túžba sa prejavuje ako imaginárne hľadanie vlastnej úplnosti, pri-

čom jednou z podôb tohto procesu sú aj sexuálne fantazmy. V tejto súvislosti je 

zaujímavý pojem objekt malé a (objet petit a)10 zavedený Jacquesom Lacanom, 

ktorý označuje imaginárny (preto nie viditeľný ani uchopiteľný) predmet túžby 

projektovaný do vonkajšej reality (zväčša do príťažlivej osoby). Pri sexuálnej túž-

be, kedy dochádza k nadhodnoteniu milovaného objektu, sú identifikačné (narcis-

ticko-imaginárne) mechanizmy obzvlášť silné. Subjekt totiž predpokladá, že ob-

jekt túžby disponuje chýbajúcim prvkom jeho rozštiepenej identity. 

Pre našu tému z toho možno odvodiť niekoľko zaujímavých záverov. Sexu-

álny vzťah má vždy do istej miery narcistickú povahu (Narkissos sa v gréckej my-

tológii zamiloval do svojho vonkajšieho obrazu na hladine vody), pretože subjekt 

projektuje do objektu imaginárne obsahy. Na druhej strane ale ani samotný subjekt 

nie je schopný jasne artikulovať, po čom presne túži, preto sa učí túžiť od druhých. 

Tento mechanizmus má podľa Freuda pôvod v oidipovskom komplexe: „…u ma-

lého chlapca dochádza veľmi skoro k objektnému obsadeniu matky, ktoré sa pô-

vodne spája s materským prsníkom a je prototypom objektnej voľby oporného ty-

pu. Otca sa chlapec zmocňuje prostredníctvom identifikácie“11. U dievčat zas do-

chádza vo väčšine prípadov k obdobnému identifikačnému mechanizmu, ibaže 

smerom k matke: „Úplne analogickým spôsobom môže byť výsledkom oidipov-

ského postoja u dievčatka posilnenie identifikácie s matkou (alebo jej vytvorenie), 

ktorá upevní ženský charakter dieťaťa“12. Oidipovský komplex predstavuje pre 

obe pohlavia základ budúcej heterosexuálnej orientácie. Samozrejme, tu sa zďale-

ka nekončí hľadanie objektu túžby prostredníctvom druhého subjektu, ktoré sa 

navyše netýka len heterosexuálov, ale rovnako aj homosexuálov a bisexuálov, even-

tuálne iných typov objektných obsadzovaní.  

Osoba, ktorá figuruje ako rival či ako vlastník objektu túžby (ako vzor) – 

a podotýkame, že v širšom ponímaní nemusí ísť len o túžbu sexuálnu –, sa podieľa 

na konštituovaní „Nadja“ (súčasť tzv. druhej Freudovej topiky subjektu: Ono – Ja – 

Nadja) – ideálu, ku ktorému jedinec vzhliada, ale ku ktorému môže pociťovať aj 

 
10 pozri LACAN, J. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, s. 119. 
11 FREUD, S. Ja a ono, s. 124. 
12 Dtto, s. 125. 
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závisť či bázeň. Je dobre známe, ako prostredníctvom tejto schémy Freud vysvet-

ľoval vznik náboženstva a morálky vo všeobecnosti, avšak Nadja môže byť zastú-

pené aj subjektom, ktorý vystupuje ako prvok negativity v narcistickej identifiká-

cii (podobne ako otec vystupujúci ako prekážka a neskôr ako zákon). Takýto sub-

jekt potom môže mať funkciu girardovského prostredníka, ktorý v závistlivom po-

zorovateľovi budí dojem, že sa mu podarilo zmocniť sa tajomného objektu túžby 

(a keďže túžiaci tento objekt nikdy nevie uchopiť ani definovať, uchyľuje sa k na-

podobňovaniu mediátora): „Túžiaci subjekt sa chce stať tým, čím je jeho prostred-

ník; chce ho olúpiť o jeho bytie dokonalého rytiera alebo neodolateľného zvod-

cu“13. Predstava, že druhí disponujú kvalitami, poznaním či vlastníctvom, ktoré 

nám chýbajú, je pre človeka charakteristická a prejavuje sa neustálym porovnáva-

ním sa a sledovaním druhých.    

Prítomnosť druhého človeka, jeho pohľad a túžba navyše predstavujú mimo-

riadne silný impulz sexuálneho vzrušenia. Adèle vzrušuje, keď sa sama stáva ob-

jektom túžby a uspokojenia druhých mužov. V situáciách, kedy sa podvoľuje ich 

vôli, uniká ťažobe vlastnej subjektivity tým, že sa necháva násilne spredmetniť: 

„Pritiahne si jeho ruky na prsia, pokúša sa zabudnúť, že je to on. Zatvorí oči 

a predstavuje si, že ju do toho núti“14. Tu možno opäť nájsť paralelu s kunderov-

skou fenomenológiou sexu; autorka ju dokonca anticipuje citátom z Nesnesitelné 

lehkosti bytí na začiatku svojho príbehu: „Závrat je niečo iné ako strach z pádu. 

Závrat znamená, že nás hĺbka pod nami priťahuje, vábi, prebúdza v nás túžbu po 

páde, ktorej sa potom vydesene bránime. Človek si uvedomuje svoju slabosť a ne-

chce sa jej brániť, ale poddať. Je opitý svojou slabosťou, chce byť ešte slabší, chce 

padnúť doprostred námestia, pred všetkými, chce byť dole a ešte nižšie ako do-

le“15. 

Freudov pojem pudu smrti je z biologického hľadiska prinajmenšom vágny 

a nedostatočne explikovaný, v oblasti psychologického prežívania sexuality nie je 

však až tak neobvyklý. Pochopiteľne, záleží na miere, v akej subjekt ovládne 

(v prípade Adèle ide nepochybne o patologický stupeň). Pud smrti, či už má bio-

logický alebo psychický pôvod, prejavuje sa pri vrcholnom sexuálnom vzrušení 

 
13 GIRARD, R. Lež romantismu a pravda románu, s. 66. 
14 SLIMANI, L. Adèle, s. 11. 
15 Dtto, s. 7. 
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jednak slasťou zo straty sebakontroly počas orgazmu (nie náhodou nazývajú Fran-

cúzi orgazmus výrazom „la petite mort“, teda „malá smrť“) a jednak sado-

maschostickým chúťkami (namierenie deštruktívneho pudu buď na druhú osobu 

alebo proti sebe samému). 

Slimani v románe pracuje s kontrastom usporiadaného a promiskuitného ži-

vota. V jednej retrospektívne situovanej pasáži, v ktorej si Adèle spomína na svoju 

prvú návštevu parížskeho Montmartru, kedy sa so svojou matkou prechádzala po 

Boulevard de Clichy, malo mladé dievča prvýkrát možnosť vidieť individuality zo 

spoločenskej periférie (homosexuálov, transvestitov či prostitútky): „…Adèle po 

prvýkrát pocítila zmes strachu a túžby, znechutenia a erotickej triašky. Špinavú 

túžbu zistiť, čo sa deje za múrmi tých hotelov, v kútoch dvorov za budovami, na 

sedačkách v kine Atlas, v zadných miestnostiach sexshopov, ktorých červené 

a modré neóny žiarili v súmraku“16. Na inom mieste zas čítame: „Adèle sa roz-

hodla pre dieťa z rovnakých príčin, ako sa rozhodla pre manželstvo. Aby zapadla 

do sveta a ochránila sa pred akoukoľvek odlišnosťou od iných. Keď sa stala man-

želkou a matkou, zahalila sa do závoja úctyhodnosti, ktorý jej nikto nemohol 

vziať“17. Adèle nedokáže prijať svoju rolu v usporiadanom živote pevných vzťa-

hov – svoju rodinnú a sociálnu rolu vníma ako tenziu, pormiskuitný život prináša-

júci slasť zas ako detenziu.   

Túžba po ponižovaní a trestaní naznačuje neprekonaný komplex menejcen-

nosti a viny (dôsledky kastračného komplexu). Hypotézu o regrese k infantilným 

fixáciám podporuje aj scéna, keď Adèle cestuje na pohreb svojho otca. Spomína 

si, ako jej imponoval svojou neprístupnosťou, ale aj nenaplnenými a potláčanými 

sklonmi k slobodnému a nespútanému životu, ktoré matka starostlivo regulovala. 

Keď po ceste na pohreb zaspáva vo vlaku, sníva sa jej sen: „Ľahne si do postele, 

pár centimetrov od mŕtvoly. Celý jej patrí. Aspoň raz nemôže uniknúť, odmietnuť 

rozprávať sa. S rukami za hlavou, s prekríženými nohami si zapáli cigaretu. Vyz-

lečie sa. Leží nahá vedľa mŕtveho tela, hladí ho, privinie si ho k sebe. Bozkáva ho 

na viečka, na vráskavé líca. Spomenie si na otcov stud, na jeho absolútny des 

z nahoty tak z vlastnej, ako aj z nahoty iných. Mŕtvy, vydaný jej na milosť sa ne-

môže brániť voči jej obscénnej zvedavosti. Skloní sa nad neho a pomaly začne 

 
16 Dtto, s. 48. 
17 Dtto, s. 25. 



119 

sťahovať rubáš“18. Vzťah masochizmu hlavnej postavy a podvedomej fixácie na 

otca by psychoanalýza videla v túžbe stať sa opäť dieťaťom, ktoré musí poslúchať 

a ktoré je pri neposlušnom správaní trestané19. Príčinou tejto regresie môže byť 

(v príbehu naznačený) nedostatočne naplnený citový vzťah k obdivovanému otco-

vi a identifikácia s menejcennou pozíciou spojená s túžbou po otcovej pozornosti. 

Slimani nevykresľuje problém hlavnej postavy iba na pozadí rodinných vä-

zieb, ale aj na pozadí súčasného životného štýlu vo veľkomeste. Prechod od spo-

ločnosti zákazov, na ktorú bola „ušitá” Freudova psychoanalýza, k spoločnosti 

výkonu a slasti oslabuje hierarchiu typickú pre tradičnú rodinu. Richard je síce 

rodinný typ, ale Adèle ho pokladá za obmedzeného malomeštiaka (túži po nevia-

zanej slobode ako jej otec). Bovaryzmus má v 21. storočí extrémnejšiu podobu – 

milenecké a rodinné záväzky už nie sú v liberálnej spoločnosti povinnosťou, ako 

skôr konvenciou a možnosťou, ktorá má svoju tradíciu a výhody, avšak čelí vša-

deprítomným lákadlám nových slastí. Adèle nakoniec netrpí len perverznou se-

xualitou, ale aj nudou a apatiou.  

 

Túžba čitateľa 

V tejto časti sa pokúsime ozrejmiť, ako môže trojuhoľníkový mechanizmus 

túžby fungovať v prípade, keď ide o nepriameho prostredníka, konkrétne o nara-

tívny text. Naratívy, ktoré obsahujú opisy sexuálnych scén alebo tematizujú sexua-

litu implicitne, môžu stimulovať u čitateľa práve pudovo-afektívne procesy. Reak-

cia však môže byť rôznorodá. Uveďme najprv, že zvýšená pozornosť voči osudu 

literárnej postavy súvisí podľa všetkého opäť s fenoménom identifikácie. Kritika 

mimetických teórií nič nezmení na tom, že čitateľ posudzuje príbeh na základe 

vlastnej životnej skúsenosti a uvažuje o problémoch postáv ako o ľudských prob-

lémoch. 

Prosté tvrdenie, že sa čitateľ identifikuje s postavou je však príliš triviálne 

a nedostatočné. Identifikovať sa v žiadnom prípade neznamená stotožniť sa úplne; 

ako s obrazom v zrkadle (aj psychoanalýza tvrdí, že úplná identifikácia je len ilú-

zia či skôr želanie). Čitateľ, ktorý vyhľadáva literárne príbehy z osobného záujmu 

a nie z vonkajšieho donútenia (napr. v školskom vzdelávaní), pri ich čítaní ne-

 
18 Dtto, s. 141. 
19 Pozri FREUD, S. Ekonomický problém masochismu, s. 193. 
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pochybne nachádza pôžitok. Jednak prežíva „naratívne napätie” (pojem, ktorým 

Raphaël Baroni označuje schopnosť textu vyvolávať očakávania, prekvapenia, ale 

aj uspokojenie20) pri zvýznamňovaní príbehovej štruktúry, jednak hľadá (často 

podvedome) zmysel príbehu v kontexte jeho vlastného života. Práve preto sú naj-

pôsobivejšie tie príbehy, ktoré udržujú podiel nového a známeho v takej miere, 

aby čitateľ intenzívne pocítil impulz jedinečného a vedel nad ním zároveň uvažo-

vať na pozadí prežitých skúseností, osvojených poznatkov a hodnôt. Počas recep-

cie nie sú však aktívne iba kognitívne operácie, ale aj afektívne reakcie – najviac 

vtedy, keď text vyvoláva túžbu, alebo naopak vzbudzuje odpor, strach či smútok. 

Ide o silné ľudské emócie, voči ktorým býva čitateľ obzvlášť citlivý, pretože spre-

vádzali najintenzívnejšie zážitky jeho vlastného života.  

Literárna postava nemusí prežívať podobné situácie ako prežil čitateľ, hoci aj 

to je jeden zo silných podnetov identifikácie. Tá má však aj iné podoby. Vincent 

Jouve21 rozlišuje štyri hlavné typy identifikácie s literárnou postavou a v závislosti 

od toho predkladá aj štyri typy postáv. Postava typu „zástupca“ (le délégué) má 

podobné vlastnosti ako čitateľ, prípadne jej konanie v určitých situáciách zodpo-

vedá tomu, ako by sa správal čitateľ sám. Postava „vzor“ (le modèle) zas disponu-

je kvalitami, ktoré čitateľ doposiaľ nenadobudol, ale ktorými by rád v budúcnosti 

disponoval. Postava „alibi“ (l’alibi) umožňuje čitateľovi vo fantázii prežívať sny 

a túžby, ktorým sa v reálnom živote nemôže oddať. S postavou „dôverne známe-

ho“ (le familier) zas čitateľ sympatizuje, pretože sa nachádza v podobnej životnej 

situácii (nemusí však mať podobné vlastnosti). Literárna postava môže pochopi-

teľne podnecovať viacero identifikačných mecahnizmov súčasne, podstatné je ale 

uvedomiť si, že fenomén identifikácie nemá čisto projektívnu podobu (hľadám 

v texte to, čo poznám alebo to, po čom túžim), ale že príbeh a jeho postavy môžu 

vyvolať nečakané a pre čitateľa nové predstavy o sebe samom (ako to bolo v prí-

pade sexuálnych úchyliek hrdinky v Slimaniovej románe). 

 V koncepciách štrukturalistickej naratológie, ktorá bazíruje na systematic-

kom štúdiu formálnej výstavby textu, sa postava definuje ako znakový konštrukt 

a nie ako imitácia ľudskej existencie. Faktom ale je, že v procese čítania nevystu-

pujú narativne štruktúry nikdy vo svojej úplnosti a pre čitateľa býva oveľa frapan-

 
20 BARONI, R. La tension narrative, s. 99. 
21 JOUVE, V. Quand les personnages vibrent en nous, s. 43–44. 



121 

tnejšia prítomnosť postavy ako modelu ľudskej individuality. Žiadna fikčná posta-

va síce nemôže disponovať tak komplexným súborom vlastností, poznatkov a skú-

seností ako reálny človek, v bežnom živote si však tiež vytvárame o druhých syn-

tetizujúci obraz na základe obmedzeného rozsahu osobnej skúsenosti a poznatkov. 

K tomu si mnoho dopĺňame – domýšľame, predpokladáme a korigujeme vlastné 

predstavy s realitou. Podobne sa správa aj čitateľ pri vnímaní literárnej postavy, 

ktorej poznanie je taktiež obmedzené (informáciami prítomnými v texte). Každo-

pádne sa domnievame, že čitateľ má sklony skôr k mimetickému vnímaniu posta-

vy ako reprezentácie človeka. 

Pokiaľ v človeku fungujú identifikačné mechanizmy ako ich popísala psy-

choanalýza, je vysoko pravdepodobné, že budú aktívne aj v recepcii naratívneho 

textu. Pri strete čitateľa s prvkami, ktoré v ňom vzbudzujú túžbu, budú identifi-

kačné mechanizmy silnejšie, pretože nadobudnú kompenzačnú funkciu. Nemusí 

ísť pritom iba o konkrétne fenomény, ktorých nedostatok či absencia trápia čitate-

ľa v reálnom živote, ale aj o nové predstavy (príbehové situácie, opisy, motívy), 

ktoré naplnia novým obsahom fantazmy túženia. Identifikácia zahŕňa tak projek-

tívne ako aj introjektívne procesy. Jean Bellemin-Noël to formuluje nasledovne: 

„Väzby, ktoré vznikajú medzi čitateľom a textom, môžu byť dvojakej povahy: 

moje vlastné podvedomie pretvára obraz toho, čo čítam a text vo mne zároveň 

podnecuje neočakávané fantázie“22.     

Nachádzanie kompenzačných prvkov v texte podlieha premenlivým kritériám 

súvisiacim s osobnosťou čitateľa. Aj to je dôvod, prečo formalistické prístupy 

zavhrujú akúkoľvek možnosť skúmať reakcie empirického čitateľa a my súhlasí-

me s tým, že o nich možno uvažovať nanajvýš hypoteticky. Teória textu dokáže 

popísať iba modelového čitateľa (predpokladať ideálnu formu semiózy textu, ktorá 

čo možno najkomplexnejšie reaguje na jeho stratégie), ale nedokáže postihnúť in-

tenzitu prežívania jednotlivých zložiek textu. V ideálnom prípade čitateľ naplní 

intenciu textu v jej rozmanitých možnostiach a zároveň prežije katarziu v podobe 

emocionálneho napätia a uvoľnenia. Treba však v tejto svislosti dodať, že intenzita 

zážitku nemusí byť priamo úmerná zložitosti recepcie (aj keď z hľadiska prehlbo-

vania intelektuálnych a kognitívnych kompetencií je čo najkomplexnejšia recepcia 

určite žiadúca). Pod intenzitou zážitku rozumieme mieru pozornosti spojenú s pô-

 
22 BELLEMIN-NOËL, J. Psychanalyse et littérature, s. 18. 
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žitkom voči predmetom alebo ich vzťahom23. Pritom emocionálne a afektívne re-

akcie čitateľa sú práve tými zložkami, ktoré popri intelektuálnom úsilí dotvárajú 

komplexný estetický zážitok z recepcie umeleckej literatúry. Napokon už od Aris-

totela uvažujeme o naratívnom umení aj v intenciách pragmatického účinku (ka-

tarzie). Aristoteles dokonca spája tento účinok práve s imitáciou ľudského konania 

v tragédii, s ktorým sa divák dokáže identifikovať a prežiť autentické emocionálne 

a afektívne stavy bez reálnych sankcií v súkromnom či verejnom živote24. 

Formalistická definícia postavy ako imanentnej zložky textovej štruktúry, 

v rámci ktorej sa funkčne definuje, nezodpovedá reálnej situácii umeleckej komu-

nikácie. Hoci jej formálne vymedzenie malo svoj historický význam v prekonáva-

ní naivného psychologizmu, nevysvetľuje esteticko-zážitkový potenciál identifiko-

vania sa s postavou. Na základe teórie estetického zážitku, ktorú Jean-Marie Scha-

effer predložil vo svojej knihe Estetická skúsenosť (kde sa opieral aj o experimen-

ty neurobiológie a kogntívnej psychológie), je zrejmé, že recipient vníma s väčšou 

intenzitou menej komplexné predmety, ktoré nekladú na recepciu vysoké kogni-

tívno-intelektuálne požiadavky25.  

Z toho vyplýva (a napokon to potvrdzuje naša bežná čitateľská skúsenosť), že 

sklony k mimetizmu, pri ktorom si čitateľ psychologizuje či antropologizuje po-

stavu (posudzuje ju ako individuálnu bytosť a z hľadiska vlastnej ľudskej skúse-

nosti) tvoria primárnu rovinu semiózy a jej zážitkovej roviny, čo neznamená ne-

vyhnutne ignoráciu textových stratégií. Ide skôr o proces, pri ktorom sa obe roviny 

(textová a skúsenostná) navzájom prelínajú, priťahujú či odpudzujú. Vincent Jou-

ve uvádza: „Text sa podľa všetkého uchyľuje k trom stratégiám: presviedčanie 

(založené na zosobňujúcom efekte); zvádzanie (založené na efekte osoby) a pokú-

šanie (založené na efekte zámienky). Každá z týchto stratégií sa môže vo vzťahu 

k štruktúre diela prejaviť pozitívne alebo negatívne. Najväčšie riziko predstavuje 

regresia – čitateľ môže podľahnúť pasívnej akceptácii, sebaodcudzeniu či neuro-

tickému opakovaniu fantazmatických scén. Čitateľským ziskom naproti tomu mô-

že byť skúsenostné obohatenie – interakcia s postavami má v takom prípade pova-

 
23 Pozri SCHAEFFER, J.-M. L’expérience esthétique, s. 194. 
24 Pozri ARISTOTELES. Poetika, s. 20. 
25 SCHAEFFER, J.-M. L’expérience esthétique, s. 201. 
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hu intelektuálnej väzby, rozšírenia afektívnych zážitkov či možnosti opätovne pre-

žiť traumatické zážitky z detstva a oslobodiť sa z ich vplyvu“26. 

Ak by sme si mohli dovoliť trochu zovšeobecňovať, mohli by sme konštato-

vať, že literatúra nám neposkytuje len pozitívne vzory, ale aj tie negatívne. Inak 

povedané, nepoučuje nás (jej vlastným nenúteným spôsobom) iba o tom, ako má-

me žiť, ale aj o tom, ako by sme žiť nemali. Done Quijote, Emma Bovaryová či 

Adèle Robinson nie sú predsa postavy, ktoré by reprezentovali šťastný a vyrovna-

ný život. To, čo nás ale na nich fascinuje, je vášeň. Mnohé romány (práve aj tie, 

kde sa objavujú spomínané postavy) sú tiež akýmisi esejami o čítaní. Pre literárne 

postavy, ktoré sme zmienili, sa stal osudným nedostatočný odstup (estetická diš-

tancia) od ich obľúbených literárnych postáv. Redukovali príbehy a ich postavy na 

tie aspekty, ktoré stimulovali najintenzívnejšie afektívnu zložku ich osobnosti. Tá-

to hrozba existuje preto, lebo estetické vnímanie literatúry nespočíva len v intelek-

tuálnom záujme, ale najmä v „hedonistickom kalkule“ (Schaeffer) zameranom na 

pôžitok.  

Recepcia naratívneho textu sa pohybuje vždy na pomedzí sémantiky textu 

a pragmatiky osobných záujmov a motivácií. Miera ich súčinnosti podmieňuje 

komplexnosť a hĺbku estetického zážitku. Poukázali sme zároveň na to, že kom-

plexnosť sa nemusí rovnať intenzite, pretože časová a procesuálna povaha recep-

cie naratívneho textu prináša aj čiastkové a dočasné estetické zážitky, ktoré sa 

v prípade príbehov konštituujú najmä (ale nie výlučne) okolo literárnej postavy, 

keďže práve pri tejto naratívnej zložke sa aktivujú imaginárne identifikačné me-

chanizmy. 
 

Summary 

 In the presented study, we examine a literary reflection of desire in the example of Leïla 

Slimani’s novel Adèle. We consider desire as the theme of the novel from the point of view of 

René Girard’s triangular (mimetic) scheme, which is applied mainly in the modern novel. Girard 

claims that novelists have revealed the degraded nature of desire because their characters are 

eager to learn from others (intermediaries). Similarly, we consider the possible reaction of the 

empirical reader who identifies himself with the literary character. Reading narrative texts osci-

llates between accepting the authority of the text and projecting personal desires and expectati-

ons into the destinies of literary characters. In this study, we examine the mentioned problem not 

 
26 JOUVE, V. Pour une analyse de l’effet-personnage, s. 111. 
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only in terms of literary theory but also in terms of Freudian psychoanalysis which describes the 

unconscious mechanisms of human behavior. 
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Abstract: The study focuses on the work of prose written by contemporary author who thematize 

the reality of World War II and give an account of the fascist ideology and the holocaust/shoah 

in an ironic and at the same time critical manner. The emphasis is put on such types of charac-

ters, which objectively had a peripheral position in historical events and which on top of that 

confirm their marginality in a strange, even peculiar manner by means of their identity – Jewish 

dog (by Asher Kravitz) comments shoah. The author of the paper observes how a particular type 

of a character creates a meaning - related/semantic tension between authorial fiction and histo-

rical reality and what reception effect it arouses. 
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Na úvod   

Fenomén spomínania na udalosti 2. sv. vojny v súčasnej literatúre je navrs-

tvený teoretický problém, ktorý zabieha do širšej problematiky pamäťových vý-

skumov (Assmann, 2001; Assmann(ová) 2018; Nora, 2012; Hybler, 2015; Hirsch, 

2012) a v užšom zmysle otvára literárnovedné skúmanie mnohých podoblastí: napr. 

recepčného efektu fúzie umeleckého druhu a žánru (poetologické zbližovanie me-

moárov, denníkov, dokumentárnej prózy, komiksu ap.), vzťahu autorskej fikcie 

a historickej reality (apropriácia biografických faktov, obrazov, príbehov, mystifi-

kácia, pastiš) či výslednej estetickej výrazovosti (tragickosť, drastickosť, autentic-
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kosť, šok, aj ironickosť, humor, gýč) a i. V štúdii sa zameriame na súčasnú litera-

túru a priblížime román súčasného izraelského autora, ktorý sa zaujíma o holo-

kaust a usiluje sa ho aktualizovať nekonvenčným rekonštruovaním vojnového prí-

behu. Reflektujeme tak druhú generáciu autorov, ktorú Marianne Hirsch označuje 

spojením the generation of postmemory / the postgeneration1. Marianne Hirsch sa 

zaujíma o generáciu potomkov, ktorá vedome udržiava kontinuitu s minulosťou svo-

jich predkov, ale aj o procesy získavania či podoby generačného prenášania trauma-

tickej skúsenosti. Termínom zastrešuje skupinu autorov, ktorí reflektujú historické 

udalosti na podklade „zdedenej pamäti“, majúc tieto kultúrne obrazy silne zakore-

nené vo svojom povedomí (svoje umelecké výpovede zväčša konštruujú na báze 

archívnych a dokumentárnych materiálov, fotografií, individuálnych výpovedí, 

resp. fragmentov individuálnej, rodinnej, národnej, kultúrnej pamäti).2  

Mnohé súčasné texty vykazujú zaujatie európskou vojnovou minulosťou 

a možno v nich zaznamenať naliehavú potrebu udržiavať kontinuitu, znovu tema-

tizovať kľúčové historické udalosti, s ktorými sa autori cítia územne, kolektívne, 

kultúrne spätí. Výpovede o svetovej vojne sa ešte vždy kumulujú a obraz vojny sa 

rozlamuje do individuálnych príbehov akcentujúcich rôzne aspekty prežívania jed-

nej historickej udalosti.  

 
1 Termín postmemory použila Marianne Hirsch prvýkrát v súvislosti s komiksom Maus Arta 

Spiegelmana. Vo svojom výskume sa zaujíma o generáciu, ktorá si historické udalosti nemôže 

vybaviť z vlastnej pamäti, ale ich vníma sprostredkovane – prostredníctvom svedeckých vý-

povedí, príbehov, ustálených kultúrnych obrazov. Táto sprostredkovaná skúsenosť je natoľko 

závažná, že zakladá ich vlastnú pamäť, spúšťa procesy spomínania a pripomínania, reinterpreto-

vania atď. Hirschovej výskumným materiálom sú literárne texty a vizuálne umenie, osobitne 

fotografia (bližšie pozri postmemory.net a Marianne Hirsch: The Generation of Postmemory. 

Writing and Visual Culture After the Holocaust /2012/). 
2 Osobitý prúd tvorí rodinná pamäť – Hirschová sa opiera o výpovede detí rodičov, ktorí prežili 

holokaust a upozorňuje, že trauma napĺňala celý rodinný priestor. Ak bola v rodine vôľa rozprá-

vať, hovorilo sa priamo, bez korektnosti verejných prejavov. V súkromnom priestore sa vojna 

naďalej sprítomňovala v nočných morách a v trvalých zdravotných následkoch preživších (pre-

hovárala ich „reč tela“). Potomkovia sa ešte vždy môžu týmto spôsobom dotýkať minulosti, pri-

čom sa im odovzdáva odkaz depresie, úzkosti, nevýslovnej straty (rodiny, domova, bezpečia). 

Vďaka potomkom býva intímna rodinná pamäť sprostredkovaná ostatným v príbehoch a obra-

zoch (Hirsch: Eva Hoffmann, s. 112; Dostupné z: https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/ehrc/events/ 

memory/poetics_today-2008-hirsch-103-28.pdf). 
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V situácii recepcie tohto typu textov nás zvlášť zaujíma kontext tvorby 

a autorskej stratégie. Sme čitateľsky ukotvení vo svete, ktorý definovala postmo-

derna a umelecké texty vnímame z perspektívy súčasných recipientov poučených 

minulosťou. Pri téme šoa si kladieme otázky, ako sa autor včlení do skupiny týchto 

textov, či si pre svoju výpoveď zvolí konvenčné vyjadrovacie prostriedky, a či si 

naopak dovolí prelomiť tabu – či napr. v duchu postmoderného eklekticizmu vne-

sie do výstavby diela také (štýlové, výrazové) prvky, ktoré sa v tvorbe prvej gene-

rácie autorov nevyskytovali.   

Spomínanie umeleckými textami (a prostredníctvom umenia vôbec) pritom 

pomáha prekonávať problém vysloviteľnosti, ktorý je jedným z návratných motí-

vov v zobrazovaní šoa. Aleida Assmannová (2018, s. 166) upozorňuje, že fenomén 

pamäti je nezlučiteľný s metódou priameho popisu a prirodzene inklinuje k meta-

forickému zobrazovaniu. Vypovedať o minulej skúsenosti s holokaustom pomáha 

autorom metaforické vyjadrenie, a v prípade mnohých autorov druhej generácie sa 

viac ako na historickú presnosť dbá na komponovanie príbehu, ktorým chce autor 

komentovať konkrétne problémy. V tvorbe druhej generácie sme schopní zachytiť 

aj ďalšie posuny: čoraz viac sa preskúmava nielen životná situácia obetí nedemo-

kratického režimu v mnohých európskych regiónoch, ale aj životné situácie 

účastníkov z „druhej strany“.3 Na historickú realitu sa tak možno dívať z rôznych 

perspektív, ktoré sa ocitajú vedľa seba, doplňujú sa, prekrývajú, či aj čiastočne 

rozchádzajú.4 Z množstva autorských stratégií sa ďalej zameriame na tie, v ktorých 

sú do popredia vysunuté typy postáv, ktoré mali v historických udalostiach objek-

 
3 Pozri napr. román Roselly Postorino U Hitlerova stolu (2019), ktorá zachytáva činnosť ochut-

návačiek Hitlerovho jedla. Román je vystavaný na kurióznom paradoxe nútenej práce, v ktorom 

protagonistka ohrozuje svoj život pre nemeckého vodcu. Románovým spracovaním výpovede 

Margot Woelkovej vniesla autorka do literatúry druh utrpenia, v ktorom sa s bolesťou a stratou 

mieša pocit viny a hanby. 
4 Mnohovrstevnosť a komplexnosť jedného fenoménu dobre ilustruje A. Assmannová (2018, 

s. 370–371) na príklade pamäti miesta, akým je Osvienčim. Viažu sa naň rôznorodé spomienky 

a pohľady tých, ktorí ho prichádzajú navštíviť. Inak ho vnímajú Poliaci, Nemci, bývalí väzni, 

príbuzní väzňov atď. „Toto místo je vším tím, co se na něm hledá, co se o něm ví, co se s ním 

spojuje. Je tak věcně konkrétní, tak rozmanitě se prezentuje v různých perspektivách“ (Asman-

nová, 2018, s. 371). 
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tívne periférnu pozíciu. Sú takpovediac „okrajovými hráčmi“, nestoja v centre 

udalostí, sú ale ich súčasťou a môžu ich rovnako dobre zachytiť.5 

Pozrime sa teraz na ohlasovaný román Ashera Kravitza (nar. 1969), ktorý 

ironicko-kriticky vypovedá o fašistickom politickom režime a vyberá kuriózne-

ho rozprávača, ktorý sa nápadne vychyľuje z radu konvenčných svedkov vojny. 

Autor experimentuje s historickou látkou, do románovej štruktúry vkladá iracio-

nálny moment – protagonistom je židovský pes – a zakladá tak paradox, ktorý roz-

širuje možnosti tvorby umeleckého textu: s inakšou postavou možno vyvolať inak-

šiu atmosféru a docieliť inakšiu výrazovosť ap.  

 

Obraz šoa v románe Ashera Kravitza The Jewish Dog 

Kravitzov román The Jewish Dog (2007, 2015)6 treba vnímať aj v kontexte 

súčasnej izraelskej literatúry, o ktorej spisovateľ a univerzitný profesor Aharon 

Appelfeld (2009) poznamenal, že holokaust nie je centrom jej záujmu; že generá-

cia, ktorá sa po vojne presťahovala do Izraela mnohokrát nechcela hovoriť o svo-

jich traumatizujúcich zážitkoch, navyše Izrael chcel vytvoriť typ „nového Žida“, 

ktorý nebude obeťou. Kravitz románom vstúpil do poľa záväzného spomínania, ale 

navzdory opakovaniu známeho vniesol do reflexie minulosti nekonvenčný 

a recepčne pôsobivý prvok.  

Svedectvo o zhoršovaní sa spoločenskej situácie v Nemecku podáva pes 

Caleb, narodený v židovskej rodine roku 1935. Jeho život sa zásadne zmení po 

vydaní Norimberských zákonov. Po zakázaní Židom vlastniť psov musí opustiť 

rodinu Gottliebových. Ku koncu románu sa ako cvičený pes dostane do koncen-

 
5 Odkazujeme tu na texty, v ktorých o fašizme podávajú správu postavy s rôzne zadefinovanými 

okrajovými pozíciami: Hitlerova sekretárka či ochutnávačka jedla alebo väznený tetovač, foto-

graf, člen osvienčimského orchestra, Mengeleho asistent, dieťa a i. O koncepcii periférnych a 

kurióznych postáv v postmoderných historických románoch pozri bližšie Zeleňáková (2020). 
6 Román pôvodne vyšiel v hebrejčine roku 2007. Najprv bol uvádzaný ako mládežnícka próza, 

no po získaní ohlasu medzi dospelými sa upustilo od takejto prezentácie. Izraelské ministerstvo 

školstva román odporúča pre každého, kto maturuje z hebrejskej literatúry (Shemesh, 2015). 

V štúdii vychádzame z anglického prekladu The Jewish Dog (2015) a českého prekladu drama-

tického textu, ktorý je divadelnou adaptáciou Kravitzovho románu (2008, preložil Uroš Trefalt). 

Text bol adaptovaný aj do celovečerného filmu SHEPHERD: The Story of a Jewish Dog (2019, 

r. Lynn Roth). 
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tračného tábora v Treblinke, kde stretne svojho pôvodného majiteľa – Joshuu, je-

diného člena rodiny, ktorý zostal nažive. 

Autorov výber zvieracieho hrdinu podmienil absurdný dobový nápis na dve-

rách verejných budov („No entrance for dogs and Jews” / „Židom a psom vstup za-

kázaný“). Umiestnením psa a Žida na jednu úroveň Kravitz prehĺbil význam straty 

ľudskej dôstojnosti, hoci Gottlieboví sú vedľajšími postavami a autora viac zaují-

ma, ako si počína ten „biely pes s čiernym kruhom okolo oka a hnedou cestičkou 

na hrudi“. V rozhovoroch Kravitz uviedol, že vychádzal aj zo svedectva človeka, 

ktorý v koncentračnom tábore kŕmil psov. 

Príbeh začína v 30. rokoch 20. storočia a končí 2 roky po vojne. Historický 

čas a priestor sa potvrdzuje v zmienkach o faktických udalostiach (Norimberské  

zákony, pálenie kníh, perzekvovanie homosexuálov, povstanie v Treblinke, parti-

zánsky odboj a i.). Ľudské dejiny sa zobrazujú zo psej perspektívy (osud Gottlie-

bových tvorí vedľajšiu líniu, ktorá rámcuje román); dejiny sa psiemu hrdinovi 

ukazujú v radikálnych zásahoch do jeho života.7  

Z posunu ťažiska z ľudskej do zvieracej postavy autor vyťažil zaujímavý 

efekt: z  perspektívy „bočného“ pozorovateľa (díva sa zboku i z podhľadu), možno 

uvidieť autentický život u Gottliebových, napr. začuť dôverný rozhovor o obavách 

otca rodiny z nenávistných rečí Hitlera. Psia perspektíva dovoľuje zaznamenať aj 

to, čo je ľudskými zmyslami nepostrehnuteľné. Caleb sa mnohokrát rozhliada po 

okolí ako oko kamery, vecne reprodukuje videné a počuté a situáciu vyhodnocuje 

skôr cez emocionálne nálady hovoriacich: všimne si, že ľudia predstierajú, no psy 

vždy vedia, čo sa odohráva v ich vnútri. 

V koncipovaní postavy je zrejmá antropomorfizácia, no tá je v texte neustále 

problematizovaná. Caleb je premýšľavý a morálne cítiaci pes, hoci v hraničných 

situáciách je schopný dohrýzť nepriateľa. Navonok komunikuje štekaním, ale 

v jeho vnútri sa odvíja monológ artikulovaný v ľudskej reči. Ľudské vs. zvieracie 

 
7 Román plynie v dejovom oblúku postupného zhoršovania spoločenskej situácie: pokojný život 

u Gotliebových naruší zákaz vstupu psov a Židov do obľúbenej Kalmanovej kaviarne a zákaz 

Židov zamestnávať nemeckých služobníkov. Po odňatí Caleba (Židia nesmú vlastniť zvieratá) 

nastáva sled udalostí: pobyt u druhého pána, ktorého zatknú pre homosexuálny vzťah a pošlú ho 

do Sachsenhausenu, pobyt v rodine nemeckého oficiera, útek k svorke túlavých psov, výcvikový 

tábor a služba v Treblinke, útek a pripojenie sa k partizánskemu odboju, skrývanie sa u nežidov, 

cesta do Izraela. 
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sa opakovane tematizuje. Caleb sa snaží porozumieť ľudskej spoločnosti, no ukáže 

sa, že s ľuďmi má málo spoločné. Rozdelí ich do troch kategórií: dobrí, zlí 

a ľahostajní („I learned the hard way that humans were divided into the good, the 

bad and the indifferent“ – kap. 20).8   

Dominantným znakom hlavnej postavy je silný zvierací inštinkt. Najvýraznej-

šie sa prejavuje vo vycibrenom čuchu. Vďaka nemu protagonista číta „medzi riad-

kami“ (napr. nevyslovený, ale zrejmý hnev v Kalmanovej duši, intímny vzťah 

Franka s Maximiliánom ap.). V náladách židovských majiteľov zaznamenáva ne-

súlad („dissonance“), hlboký smútok („profound grief“) a pachy strachu, ktoré za-

sa úplne absentujú v rodine nemeckého oficiera. 

V príbehu židovského psa sa v náznakoch zjavujú tragické dejiny. Implicitne 

sa sprítomňujú v detailoch: v pachovej stope modlitebných kníh, tradičného židov-

ského pokrmu, v pachu ľudského strachu, ktoré zacíti v sutinách. Výpovedným 

príkladom, ktorý dobre ilustruje autorovo „vyvolávanie“ histórie, je Calebovo ob-

javenie skladu v Treblinke s hromadou topánok. Nevinnú psiu hru s topánkou ab-

surdne prekrýva nevyslovená tragédia tých, ktorí už pravdepodobne nežijú. Senzu-

álne je v románe zadefinovaný aj koncentračný tábor Treblinka – Calebovi páchne 

konečnosťou, definitívnosťou; dymom, s ktorým sa nikdy predtým nestretol (za-

znamená v ňom 6 miliónov pachových stôp).9  

Ľudský aspekt sa v koncepcii zvieracej postavy prejavuje vo vnútornom spore 

o identitu (židovský vs. nemecký pes, zvierací pud vs. empatický súcit). Caleb 

preberá dokonca aj ten najpríznačnejší fenomén, akým je náboženstvo. Má svojho – 

psieho, židovského – boha (“Heaven dog”), ktorý sa mu priebežne zjavuje v snoch, 

povzbudzuje ho alebo anticipuje ďalšie udalosti. Psie a ľudské sa v románe nieke-

dy zbližuje a inokedy od seba vzďaľuje alebo sa prekvapivo prekríži (ako 

v prípade Hitlera, ktorý z rádia šteká ako pes). Protagonista tohto románu má am-

bivalentnú povahu (brechá, teda je). Je vnútri ľudskej spoločnosti, no nikdy s ňou 

 
8 Nakoľko vychádzame z e-knihy, nemôžme citácie dokladať uvádzaním strany, preto budeme 

odkazovať na jednotlivé kapitoly. 
9 “The place had a smell of finality. A point of no return. Each word, each whisper, and each 

echo sounded different in Treblinka. The birds ´chirping sounded off-key. The air was heavy 

with a smell of dust that I didn´t recognize. The six million scent detectors in my nose were on 

edge because of the mysterious smell of the place. (…) A factory, that turns Jews into ashes” 

(kap. 24). 
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úplne nesplynie. Problém hľadania jeho identity sa vinie celým románom: začína 

sa v nadobudnutí mena Caleb a aktualizuje sa s každým premenovaním ďalším ma-

jiteľom (volajú ho Zelig, Wilhelm, Blitz). Putovanie od majiteľa k majiteľovi (lás-

kavému aj krutému, židovskému aj nemeckému) relativizuje politické kritérium 

delenia na priateľov a nepriateľov – je iba jedna vojna a jedno ľudské utrpenie.  

Príbeh židovského psa možno, samozrejme, čítať aj ako paralelu s osudom 

prenasledovaných Židov – je nútene odňatý od rodiny Gottliebových, zažije selek-

ciu, do Treblinky cestuje vlakom v nekomfortných podmienkach, neskôr cestuje 

do Izraela, v závere románu je úplne zničený vojnou. Rovnako ako Joshua sa musí 

konfrontovať so smrťou a brutalitou. Obaja majú v závere podlomené zdravie 

a z  trýznivej minulosti ich vyslobodí milosrdná smrť. Ešte aj po smrti Joshua prosí 

Boha, aby ho už nikdy od Caleba neodlúčil. Je príznačné, že v epilógu sa vyslovu-

je túžba po znovu spojení toho, čo bolo násilne oddelené. Boh vyhovie jeho prosbe 

a tento akt pôsobí oproti predchádzajúcim dramatickým udalostiam ako urovnáva-

júci moment. Kravitz neobišiel ani životný pocit po vojne – vnútornú zlomenosť, 

prázdno, smútok, rezignáciu, únavu, návraty do minulosti a otázky Bohu (Kde si 

bol? Prečo si bol ticho? Prečo si mlčal?). Román sa uzatvára nanebovstúpením, 

pravdaže s jemne humorným podtónom, pretože do tradičného obrazu najvyššej 

božskej autority pribúda spoločnosť psieho boha (jestvuje božská dvojica – Židov-

ský Boh a nebeský pes). 

Z výrazového hľadiska prevažuje v románe ironicko-kritický tón, ktorý sa 

mieša so smútkom a dojemnou naivitou psa neschopného splynúť s násilnou ľud-

skou spoločnosťou. Z  preskupovania alebo splývania psej a ľudskej podstaty pra-

mení aj komika (vtipný je triezvy pohľad Caleba na matku, o ktorej nemá vysokú 

mienku – veď, čo by mohol čakať od 2 a pol roka staršej sučky; podobne vyznieva 

jeho nostalgická spomienka na pobyt v maternici, v ktorej mohol nerušene kon-

templovať a i.). Zdrojom komického je Calebova nevedomosť a naivita10 – predo-

všetkým ona dovoľuje smiať sa v procese čítania o traumatickej minulosti. Do od-

 
10 Jeho naivita miestami spôsobuje dojem nespoľahlivosti. Zákaz vstupu Židom a psom do reš-

taurácie najprv totiž vyhodnocuje ako veľmi dobrý nápad – nebude uviazaný k stĺpu a môže ísť 

s Kalmanom na prechádzku. V nevedomosti ešte nevie, že situácia je vážna. Tak vzniká zaují-

mavý recepčný efekt – navzdory psej radosti si históriou poučený recipient uvedomuje nesúlad, 

takto –  medzi riadkami – vstupuje do recepcie textu znepokojivý podtón nespravodlivého per-

zekvovania, ktorý sa v priebehu deja čoraz viac zviditeľňuje. 
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ľahčeného tónu v úvode románu postupne prenikajú znepokojivé motívy: hlad, 

strach, perzekúcie, strata, tragická smrť, samovražda, traumatické spomínanie (je 

psom, ktorý nezabúda). Výrazovosť románu sa pohybuje v škále úsmevného hu-

moru (“No doubt about it, we Jewish dogs were blessed with a wonderful sense of 

humor” – kap. 30), komických a poetických pasáží11, smútku, utrpenia, tragiky. 

Humor ruší akúkoľvek sentimentalitu, uvoľňuje napätie kumulované samou témou 

a dovoľuje nachvíľu dištancovať sa od jej citovej naliehavosti. V konečnom dô-

sledku skresľuje výslednú výrazovosť textu, ktorý je imanentne podmienený tra-

gikou (čierny humor). Naivita psieho rozprávača síce vyvoláva komické reakcie, 

ale jeho odlišnosť od ľudského správania mu zároveň umožňuje demaskovať prob-

lémovú tému. Kravitz ju nechá rozkrývať v detailoch, motívoch, alúziách, para-

doxoch, náznakoch (násilie v štvrti, kde bývali Gottlieboví naznačí iba sklom na 

ceste, ktoré sa zapicháva protagonistovi do labiek a stratou pachovej stopy vnútri 

ich prázdneho bytu a i.). Humor v texte dovoľuje čitateľovi smiať sa – ale je to 

mrazivý smiech, ktorý dodáva krutosti zvláštnu esenciu, aby na pozadí komiky 

zaúčinkovala ešte otrasnejšie a údernejšie. 

 

Markantná inakosť postavy a špecifický druh naivity (nespoľahlivosť) by 

mohol vzbudzovať dojem nenáležitého vypovedania o vážnej téme. Z nesúladu 

medzi mentálnym svetom psa a ostatného okolia však vzniká neobvyklý recepčný 

moment: nespoľahlivý rozprávač so svojou inakosťou vonkoncom nemarí estetic-

ké prežívanie historickej udalosti, naopak vzbudzuje ľútosť a nespochybniteľný 

smútok, potvrdzuje nespravodlivosť dejín. Oscilovanie medzi psím a ľudským do-

voľuje autorovi preveriť ľudskú podstatu – je to pes, ktorý nerozumie ľudskému 

rasizmu a nemôže sa stotožniť s ubližovaním slabším. Psychické a fyzické zraňo-

vanie je preňho nepochopiteľné, zbytočné, absurdné.  
 

Motív psa vo vojnovej literatúre   

Koncepcia zvieracieho hrdinu, ktorým autor komentuje svetovú vojnu nie je 

v literatúre ojedinelá. Podobný dejový segment odlúčenia človeka od zvieraťa, 

 
11 Na smútok z odtrhnutia od rodiny použije Caleb poetický jazyk, svoj psychický stav pripo-

dobňuje k vysušenej rokline, k vyprahlému jazeru, k pustatine (“a dried ravine, an arid lake, 

a wasteland” – kap. 12). 
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s ktorým sa v hraničnej vojnovej situácii znovu stretne, možno nájsť vo viacerých 

prózach (Michael Morpugo: Vojnový kôň, 1982). Kravitzov román je fabulou naj-

viac príbuzný poviedke Brutus českého prozaika a dramatika Ludvíka Aškenazyho 

(1921–1986), ktorý tému šoa uchopil ešte na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. 

Autor síce bojoval v československých jednotkách na východnom fronte, s vyhla-

dzovacími tábormi však nemal osobnú skúsenosť (Holý – Málek – Špirit – Tomáš, 

2011). 

Poviedka Brutus je zo zbierky Psí život (1959). Majiteľkou je staršia Židovka. 

Po zabavení psa ho nacisti vycvičia pre službu v koncentračnom tábore T. (Treblin-

ka), kde sa so svojou pani znovu stretne. V Aškenazyho poviedke si možno všim-

núť veľmi podobné postupy, ktoré prirodzene podmieňuje charakter postavy. Aj 

v tejto próze je čuchová a sluchová senzibilita vysunutá dopredu: Brutus charakte-

rizuje priestor pomocou pachu (vycíti povahu suseda, ktorý je donášačom pre Ges-

tapo). Svoju pani pomenúva slovom Hebká – identifikuje ju vôňou orgovánového 

mydla, sladkého potu a ovčej vlny. Pachové stopy fungujú ako zástupné znaky, 

z ktorých aj pri vecnom vyratúvaní možno vyčítať oveľa viac (rodinnú situáciu, 

sociálny status susedov, biedu v byte Hebkej ap.). Aškenazy sa štylizuje do psej 

optiky a miestami explicitne formuluje aj to, čo Kravitz nechá vyslovené medzi 

riadkami – jeho rozprávač (kombinácia Er-formy s rozprávaním v 1. os. sg.) rovno 

hovorí o „psej výhode“, resp. o type poznania, ktoré človeku chýba. Tiež tematizu-

je rozpor medzi tým, čo sa javí navonok, a čo sa v skutočnosti odohráva vnútri: 

„A Brutus pocítil z toho hlasu, že vlastně nepřestala plakat a že tam uvnitř pláče 

stále víc a víc“ (Aškenazy, 1959, s. 54).12 Aj český autor v poviedke rozvinul ab-

surdný zákaz vlastniť domáce zviera (absurdné boli samé dôvody tohto nariade-

nia).  

V tematických plánoch oboch próz vidno rovnakú stratégiu. Priesečníky 

možno nájsť v autorskom tematizovaní pachu strachu, aj v popise T. (Treblinky) – 

Aškenazyho Brutus tam cíti „pach spáleného masa, mazlavého mýdla, a dusivého 

kouře, který do sebe nassával pryskyřici lesů a unášel ji do mraků, spolu 

s molekulami uhlíku, jež bývaly lidským tělem“ (ibid., s. 66).  

 
12 „Je škoda, že se s lidmi nemůžeme o všem dohovořit, mohli bychom je naučit rozeznávat dob-

ré a zlé čuchem“ (Aškenazy, 1959, s. 51). 
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Obaja autori tvorivo uchopili denotát psa a v konotačnom okruhu sa priro-

dzene pretli alebo príbuzne prekryli: fakt funkcie strážnych psov v táboroch využi-

li na prehĺbenie paradoxu výcviku, v ktorom sa tlačí na starú identitu (Brutusov 

cvičiteľ chce vyhnať z jeho povahy prílišnú mäkkosť). Človek, ktorý sa mal do-

pracovať k humanizmu v tomto prípade nieže krotí divokosť a pudovosť psa, ale 

práveže krotí jeho mäkkosť a učí ho k agresii. S Brutusom sa tu manipuluje, vý-

cvik je proti jeho prirodzenosti, proti jeho lojálnosti. Musí prijať „nový zákon“, 

ktorý ho učí ubližovať svojim (výcvik prebieha ako mučenie a provokácia člove-

kom v pruhovanom mundúre, aby umelo vyvolal agresívnu reakciu na väzňov). 

Spomínaný paradox Aškenazy prehlbuje v poznámke, že psy v tábore pociťovali 

„zvláštny stud“, „[c]ítili, že toto jejich řemeslo je vlčí, ale ne psí“ (ibid., s. 72).  

Český autor rozpracoval príbeh psieho protagonistu na kratšej ploche povied-

ky (Kravitzov Židovský pes bol tiež pôvodne zamýšľaný ako poviedka, no autor ju 

neskôr rozpracoval do románovej podoby). Aškenazy vypointoval príbeh drama-

tickým stretnutím Brutusa a Hebkej, ktorá príde jedným transportom. (Z vlny pa-

chov – najsilnejším je strach – Brutus, ako aj Caleb vedia okamžite identifikovať 

vôňu svojho majiteľa). V závere poviedky sa stupňuje drastickosť: scény popisujú 

priebeh nočného transportu (plač zobudených detí, zmätok a vyčerpanosť davu, 

útoky psov, chuť krvi, deti a starci sú odvedení za dvere, za ktorými je jama a muž 

s revolverom atď.).  

Brutus zaútočí na človeka, v ktorom spozná Hebkú. Poviedka končí jej smr-

ťou („Poprosila tedy své srdce, aby se zastavilo a bylo jí vyhověno“ – ibid, s. 83) 

a dojemným zmätkom protagonistu, ktorý si pomyslí, že by mal radšej nosiť košík 

ako kedysi. Autor dopovedá príbeh poetickým jazykom, no ešte pred jeho dezilu-

zívnym rozuzlením nahromadí negatívne významy, na ktoré sa dá reagovať hádam 

iba tichom. Ľudia z transportu „[u]mírali ostřiháni, ale neumyti. A smečka jim ště-

kala requiem“ (ibid., 81-82). 

Motív psa v súvislosti s literatúrou holokaustu využil v poviedke aj slovenský 

prozaik a dramatik Leopold Lahola. V poviedke Ako taký pes (zb. Posledná vec, 

1968) je hlavnou postavou muž (Žid) vracajúci sa z vojny do svojho domova, kto-

rý je už obsadený cudzími ľuďmi. Lahola sa zaujíma o životný pocit človeka zni-

čeného vojnou, o zložitosť znovu začlenenia do spoločnosti. Osud muža usúvzťaž-

nil s biednym a bitým židovským psom, ktorý po vojne už nikomu nepatrí 

a ktorého v závere protagonista radšej milosrdne zastrelí. Motív previazania ľud-
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ského osudu so psím, rovnako ako okrajový motív krutého zaobchádzania so psom 

spoluutvára v poviedke skľučujúcu atmosféru. Utrpenie sa pre protagonistu kon-

com vojny nekončí. Lahola podáva správu o dezilúzii a vnútornej prázdnote, ktoré 

zostanú aj na konci poviedky nedoriešené. 

V textoch autorov 1. generácie Ludvíka Aškenazyho a Leopolda Laholu sa 

rozvíja motív psa iba s jemnou iróniou, dominuje v nich vážny a tragický tón. Sú-

časný izraelský autor Kravitz docieľuje napokon rovnaké výrazové kvality, ale 

spôsob uplatňovania irónie a (čierneho) humoru má už postmoderné pozadie. 

Takpovediac uvoľňuje a rozväzuje tabu holokaustu, ešte inak povedané – dotýka 

sa nedotknuteľného. 

 

Záver  

Časový odstup autorov druhej (prípadne tretej) generácie od udalostí druhej 

svetovej vojny, ale aj kontext (hravej, ironizujúcej, parodizujúcej) postmodernej 

literatúry pomáhajú prekračovať jej konvenčné zobrazovanie. Literárne dielo môže 

korešpondovať s históriou neobvyklým spôsobom. Kravitzov román, podobne ako 

Spiegelmanov komiks Maus I, II je súčasťou prúdu súčasnej literatúry, ktorý si 

dovolil vstúpiť do hlboko rešpektovanej témy a tvorivým gestom posunúť jej vý-

razovosť.  Dosadením zvieracej postavy do traumatizujúceho a výsostne ľudského 

príbehu sa v umeleckej výpovedi otvorila možnosť vrstvenia významov, výrazov, 

vrátane (seba)irónie a čierneho humoru, ktoré postrádajú texty prvej generácie au-

torov.13  

Tvorivý prístup k historickej látke sa môže realizovať v premiešavaní dejin-

ných faktov (rešpektovanie historického časopriestoru) s fiktívnymi, prípadne ira-

cionálnymi prvkami. Výpoveď autori komunikujú v alúziách, symboloch, v zvý-

razňovaní paradoxov, v budovaní metafory a alegorických obrazov.   

Kravitzov román demonštruje, že aj pojatie kuriózneho ja-rozprávača je jed-

nou z možností aktualizácie dejín, že o nenormálnosti a zlyhaní humanizmu môže 

 
13 Kravitz aj Spiegelman vsadili literárny príbeh do zvieracieho sveta, no koncepcia ich postáv je 

odlišná. Maus Arta Spiegelmana nevykazuje vnútorné znaky myšej podstaty, preberá iba von-

kajšiu podobu. Všetko ostatné je vlastné svetu ľudskej spoločnosti – historický čas, priestor (ge-

to, koncentračný tábor), politická situácia, spoločenská atmosféra, medziľudské vzťahy, reč, 

dokonca (auto)biografické podložie atď. 
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plasticky vypovedať pes rovnako ako človek a touto deformáciou nijako neohrozu-

je serióznosť autorskej výpovede.  

 

Tento text je súčasťou riešenia projektu KEGA 021 UKF-4/2019 Literárna kon-

štrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch. 
 

Summary 

Author of the present study reflects on the second generation of writers describes by Mari-

anne Hirsch as the generation of postmemory or the postgeneration. Thus she is interested in a 

group of authors who reflect on historical events on the basis of “inherited memories”, transfer-

red knowledge and who have these cultural images deeply embedded in their consciousness. The 

study describes the novel by Asher Kravitz, a contemporary Israeli author who is interested in 

the Holocaust and who reconstructs its image in a relatively unconventional way. The novel The 

Jewish Dog (2007, 2015) gives an account of the fascist ideology and the holocaust/shoah in an 

ironic and at the same time critical manner. The Israeli author chooses a peculiar narrator who 

differs noticeably from a series of conventional witnesses of war. Kravitz experiments with his-

torical material and inserts an irrational moment into the novel structure – human history is re-

counted and unfold from the perspective of a Jewish dog. The author of the study considers Kra-

vitz’s strategy, the way of how he models historical time and also the reception effect of the uti-

lization of a marginal observer as a narrator. Simultaneously, she elucidates the particular con-

ception of a literary character: anthropomorphism, strong animal instinct, perfect sense of smell 

and subsequently illuminates the role of all these elements in the novel structure. Intertextual 

relations to other artistic texts with a similar thematic plan, motif or related strategy (L. Aškena-

zy: Psí život, 1959; L. Lahola: Ako taký pes, 1968 etc.) are in the present study also analyzed. 

The study clarifies the concept of such works of art the plot of which corresponds with history in 

a special, distinctive way – they are able to depict the history of human failure very impressively 

despite incorporating irrational motives. 

 

Literatúra 

ASSMANNOVÁ, Aleida. Prostory vzpomínání. Praha: Karolinum, 2018. 484 s. ISBN 978-80-

2463-433-3. 

APPELFELD, Aharon. Holocaust je současnost [online]. Posledná revízia 23.7.2009. Dostupné 

z: Pwf.cz. https://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/aharon-appelfeld-holocaust-je-soucasnost_ 

2600.html [cit. 20.7.2020]. 

AŠKENAZY, Ludvík. Psí život. Praha: Naše vojsko, SPB, 1959. 127 s.  

HOLÝ, Jiří – MÁLEK, Petr – ŠPIRIT, Michael – TOMÁŠ, Filip. Šoa v české literature a v kulturní pa-

měti. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011. ISBN 978-80-87481-20-2 (PDF). 

HIRSCH, Marianne. The Generation of Postmemory. In Poetics Today. Published by Duke Uni-

versity Press, pp. 103–128 [online]. Dostupné z: https://warwick.ac.uk/fac/ cross_fac/ehrc/events/ 

memory/poetics_today-2008-hirsch-103-28.pdf [cit. 20.7.2020] (PDF) 



139 

HYBLER, Martin. Po paměti. Praha: Dauphin, 2015. 264 s. ISBN 978-80-7272-842-8.  

KRAVITZ, Asher. The Jewish Dog. New York: Penlight Publications, 2015. (e-book)  

KRAVITZ, Asher. Židovský pes [dramatická hra]. 2008. Zo slovinčiny do češtiny prel. Uroš 

Trefalt.  

LAHOLA, Leopold. Ako taký pes. In Posledná vec. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1968. s. 191–204. 

NORA, Pierre. 2012. Mezi pamětí a historií. In Mayer, Françoise (ed.): Politika paměti, s. 8 – 18. 

Cahiers du CERES N°13. Dostupné z: http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1998_ mezi_pameti_ 

historii.pdf [cit. 6.7.2020]. 

SHEMESH, Jana. Holokaust očami židovského psa v službách nacistov [online]. Zverejnené 

29. júla 2015. In Dennikn.sk. Dostupné z: https://dennikn.sk/199293/holokaust-ocami-zidovskeho- 

psa-v-sluzbach-nacistov/ [cit. 5.8.2020]. 

ZELEŇÁKOVÁ, Hana. Dívať sa „zboku“ (uvidieť viac?): fašizmus v nekonvenčnej optike 

zdanlivo periférnych postáv. In PAŠTÉKOVÁ, M. – BREZŇAN, P. (eds.): Estetika centra 

a periférie – centrum a periféria estetiky, s. 301–309. Bratislava: Slovenská asociácia pre esteti-

ku, 2020. ISBN 978-80-972624-3-3. 

www.postmemory.net 

 

Mgr. Hana Zeleňáková, PhD. studied Slovak language and literature and Aesthetics at Faculty 

of Arts, Constantine The Philosopher University in Nitra. She works there as a lecturer and 

a tutor at Institute of Literary and Artistic Communication. She is interested in the theory of in-

terpretation of artwork focusing on literature. She develops methodical concept of Practical 

Aesthetics and within the frame of it the theory of interpretation in the context of education (The 

way to art is alive / Živá je cesta k umeniu, 2011). In her studies she is concentrated on author’s 

poetics, intertextual relationships between artworks and the theme of death in literature (inclu-

ding texts for children and youth). She is focused on the literature of holocaust and the pheno-

menon of cultural memory. She has recently cooperated on the monography Images of touchy 

points of Slovak history: Reinterpretation of cultural memory in contemporary art / Obrazy citli-

vých miest slovenskej histórie: Reinterpretácia kultúrnej pamäti v súčasnom umení (2018). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 





141 

Fjodor Sologub – mezi dekadencí a symbolizmem 

Jan Vorel 

 Fyodor Sologub – Between Decadence And Symbolism 

 

Abstract: The study focuses mainly on aesthetic philosophical concepts of F. Sologub. Our inte-

rest is focused mainly on metamorphoses of his aesthetic-philosophical approaches, from deca-

dent-symbolist one to evolutionary and at the same time high phase of symbolism, which can be 

called theurgic, using the words of the Russian philosopher Vladimir Solovjov. 

 

Keywords: Russian Literature at the Turn of 20th Century, Decadence, Symbolism, Meta-

morphoses of Aesthetic-philosophical Concept of Symbolism, Work of Art of F. Sologub. 

 

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

jan.vorel@osu.cz 

 

Do vývoje ruského symbolizmu vedle V. Brjusova, D. Merežkovského, Vjač. Iva-

nova a A. Bělého svými originálními uměleckými koncepcemi zasáhl i básník, 

prozaik a esejista F. Sologub (1863–1927, vlastním jménem F. K. Tětěrnikov). 

Po N. V. Gogolovi se Sologub stává jedním z největších démonizátorů zla a mystické 

hrůzy z bytí v ruské literatuře. Ve své básnické a prozaické tvorbě silně exponoval 

motivy radikálního odcizení člověka od světa a života, všudypřítomného zla, zvrá-

cenosti a démonické posedlosti násilím. Zejména pak jeho lyrika je plná útěků od 

přízračné a jako by věčně prokleté reality, do „vytvořených legend“ a rajských 

světů („Beru kousek života… a tvořím z něho opojnou legendu, neboť jsem bás-

ník“). Ale i tyto „opojné legendy“ mají nakonec trpkou příchuť zklamání a nepři-

nášejí kýženou útěchu, neboť život sám o sobě je Sologubem nazírán jako „po-

zemské vězení“, utrpení a beznaděj rozprostírající se do nekonečna, kde se jakáko-

liv snaha dosáhnout svobody zdá být jen chimérou a beznadějným blouděním. Je-

ho chápání a nazírání člověka bylo silně determinováno představou zvířete uvěz-

něného v kleci, odsouzeného k beznadějné samotě.  
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Prakticky celá Sologubova tvorba se tak nese ve znamení snahy opustit věze-

ní pozemského zla, neboť podle jeho vlastních představ jsou život a smrt každého 

člověka řízeny temnými nevědomými silami, a tak jediným pozitivním momentem 

v bytí každého z nás je poznání a uvědomění si ideální krásy, která ale nakonec 

podléhá všudypřítomnému zákonu zániku a rozkladu. Jedinou hodnotnou realitou 

je pro básníka jeho vlastní Já, vše ostatní je jen výplodem jeho vlastní fantazie. 

V neposlední řadě v Sologubově tvorbě dominuje motiv „plamenného kruhu“ jako 

symbolu věčného návratu, kdy smrt je jen modem, v němž se jedna v druhou 

transformují různé formy energií a bytí. 

Do literatury vstoupil Sologub na počátku 90. let 19. století a jeho literární 

kariéra je spjata s časopisem «Северный вестник», kde byly otištěny jeho první 

verše, povídky, romány a překlady Verlainovy poezie. Výrazněji na sebe ovšem až 

upozornil v roce 1896, kdy vychází jeho básnická sbírka «Стихи, книга первая», 

román «Тяжелые сны» a souborné vydání jeho povídek a druhé knihy veršů 

«Тени».  

Skutečnou popularitu ovšem Sologub získal jako prozaik. V jeho prvním ro-

mánu «Тяжелые сны» jsou literárními historiky spatřovány na jedné straně proje-

vy realistického epigonství s jasnými naturalistickými konturami, na straně druhé 

naopak již příznaky dekadentně-symbolistické estetiky. Hrdina románu – gymna-

ziální učitel Login je rozhodnut postavit se za každou cenu falešné morálce, 

hlouposti, zaostalosti a zvrácenosti obyvatel provinčního městečka. Jeho protest 

ovšem není podložen žádným mravním ani ideologickým systémem, ale jen pla-

ným sněním a věčným opilstvím. Přesvědčen o relativitě všech mravních hodnot, 

nakonec zavraždí ředitele gymnázia, který se v jeho utkvělých představách stal 

symbolem veškerého zla.  

V románu je aktualizováno syžetové schéma „Zločinu a trestu“, ale zatímco 

u Dostojevského je plně podřízeno myšlence duchovního obrození člověka, Solo-

gub již na problém zločinu a trestu nahlíží s notnou dávkou dekadentního amorali-

zmu, tj. s přesvědčením, že neexistují žádná morální kritéria pro posuzování činů 

člověka. A tak v Sologubově románu dochází k duchovnímu přerodu člověka pro-

střednictvím odmítnutí etických norem. 
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Ve svém druhém románovém textu «Мелкий бес», dokončeném v r. 19021, 

Sologub dále rozvíjí „gogolovskou“ vizi světa jako prostoru, jevícího se v mystifiko-

vané podobě a obývaného „mrtvými dušemi“, a ukazuje na absurditu, nesmyslnost 

a zvrácenost lidské existence. Atmosféra všudypřítomného strachu, odcizení a tr-

vale hrozícího nebezpečí ztráty vlastní identity je určujícím modem bytí většiny 

románových hrdinů, kteří jen s vypětím posledních sil přemáhají spánek, jenž je 

postupně vtahuje do „říše věčného klidu“. Ústřední hrdina románu – učitel Pere-

donov se stává obětí stihomamu a falešných představ, jeho vědomí se postupně 

rozpouští v podivném světě hrozné, nelidské, trýznivé skutečnosti, ve které panuje 

„duch odvěkého zmatení“. V románu jsme svědky rozpadu osobnosti, „proměny 

duše bloudící, zlé, tupé a doslova psychopaticky posedlé strachem v duši mrt-

vou“2: „Jeho oči byly teď už docela bezduché, jako by dohasínaly, a někdy se do-

konce zdálo, že to jsou oči mrtvého člověka.“3  

Vše v románu jako by směřovalo proti odvěké lidské touze najít smysl bytí. 

Peredonovi se nedaří objevit pravdu, bloudí, jeho vnitřní svět se pomalu rozpadá a 

on pomalu ztrácí sebe sama, realita se mu hroutí před očima a proměňuje se v pří-

zrak podobný tomu nejstrašnějšímu snu. Narativní topos románu vykazuje nedo-

statek světla, je zastřen podivnou mlhou, zvířeným prachem a nasycen omamnou 

vůní jedovatých bylin. Svět se tak stává strašlivým přízrakem, v němž se v podobě 

hrůzných symbolů postupně materializují ty nejstrašnější Peredonovy představy: 

„Uprostřed této nudy na ulicích a v domech, pod tímto odcizeným nebem, po špi-

navé a bezmocné zemi kráčel Peredonov sklíčen podivnými obavami – a nebylo 

pro něho spásy na nebi ani útěchy na zemi, protože i nyní jako vždy hleděl na svět 

mrtvolnýma očima jako démon trápený v chmurném osamění strachem a stes-

kem.“ […] „Zaslepen iluzemi jednotlivé osoby a jednotlivého žití nechápal dio-

nýské, živelné extáze, jimiž příroda jásá a úpí. Byl slepý a ubohý jako tak mnohý 

z nás.“4 Nejen Peredonov, ale i ostatní postavy románu budí více dojem umělého 

mechanizmu než živého člověka obdařeného duší, dojem člověka, který dávno 

 
1 V českém překladu vychází v r. pod názvem „Posedlý“ (Viz SOLOGUB, Fjodor. Posedlý. 

Přel. J. Piskáček. Praha: Vyšehrad, 1980. 
2 SOLOGUB, F. Posedlý. Přel. J. Piskáček. Praha: Vyšehrad, 1980. ZADRAŽIL, L. Román 

o mrtvé duši, s. 264–270. 
3 SOLOGUB, Fjodor. Posedlý. Přel. J. Piskáček. Praha: Vyšehrad, 1980. s. 204. 
4 Dtto, s. 77, 193. 
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zemřel a při životě ho drží jakási podivná setrvačná síla. A tak také jedna 

z románových postav nakonec prohlašuje: „Říká se, že existuje duše, nikdy jsem ji 

neviděla.“5  

Literární vědec Ladislav Zadražil v doslovu k českému vydání románu s napros-

tou přesností vystihuje, jaké místo zaujímá román F. Sologuba v kontextu ruské lite-

ratury konce 19. a počátku 20. století: „Sologubův groteskně tragický příběh, který 

demonstruje, co to znamená dílo vyrostlé z duše, a pravda duše vůbec, a v jak otřesné 

podobě může být člověku ukázána tma a děsivý nedostatek světa, je jedním 

z posledních velkých románů klasické ruské literatury a vedle Petrohradu A. Bělého 

jedním z prvních románů literatury moderní…“6  

Na počátku 20. století se v Sologubově domě začal scházet literární spolek, 

jehož členy byli Merežkovskij, Gippiusová, Blok, Ivanov aj. a který se stal jedním 

významných center literárního života tehdejšího Petrohradu. V roce 1904 vydává 

Sologub další dvě básnické sbírky sdružené v jednom knižním titulu pod názvem 

«Собрание стихов 1897–1903». Počátkem nového století vstupuje Sologub do 

dalšího tvůrčí období a v jeho poezii, próze a esejích se objevují motivy a symbo-

ly, které lze považovat za naprosto nové. Jde o symbol „smrti utěšitelky“, který se 

stal dominantním pro jeho povídkový cyklus «Жало смерти» (1903), představa 

hrdého a vznešeného Satana a mýtus „nebeského hada“ – „Slunce“ ztělesňující 

veškeré zlo. V této souvislosti hlavní rysy Sologubovy tvorby ve své knize esejů 

„Moderní ruská literatura 1885–1932“ přesně pojmenoval ruský básník a ese-

jista Vladimír Pozner: „Tak spisovatel dokonává rozdělení tvorstva v dvé. S jedné 

strany je to Smrt, již vykresluje v podobě blahoslaveného života, s druhé strany 

pozemský život, horší než smrt. […] Pokud je dítětem, zachovává si člověk vzpo-

mínku na jinou existenci, utvořenou z čistoty a míru, která – jak se domnívá – oží-

vá ve snu. Z toho vzniká v dítěti pocit věznění mezi lhostejnými nebo nepřátel-

skými bytostmi a předměty, pocit, jenž se stává nesnesitelný tou měrou, jak dítě 

poznává pravou tvář života, oné ženštiny vypasené a červené, ale ošklivé. A tu se 

objeví svůdce; brzy je to přítel, jindy záhadná noční bytost, brzy vlastní myšlenka 

dítěte, jemuž se ukazuje jediné možné východiště: smrt. A malí rekové umírají 

 
5 Dtto, s. 222.  
6 SOLOGUB, F. Posedlý. Přel. J. Piskáček. Praha: Vyšehrad, 1980. ZADRAŽIL, L. Román 

o mrtvé duši, s. 270. 
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pošetile a slavnostně, jen náhodou – probodeni bajonety anebo ušlapáni davem –, 

jiní z vlastní vůle, vrhnuvše se z okna, anebo ve chvíli, kdy měsíc vychází na nebi – 

běžíce bosi přes porosenou trávu utopiti se, osvoboditi se, vrátiti se do své vlasti. 

Tyto děti jsou bodnuty žahadlem smrti. Jen několik z těchto předurčených se dává 

zvábiti ženštinou životem. Zrazují svou vlast a odcházejí žíti v davu. Co se s nimi 

stane podle Sologuba?“7 

V tomto tvůrčím období soustředil Sologub své myšlenky ve filozofických 

esejích «Я. Книга совершенного утверждения» (1906), Человек человеку – 

дьявол» (1906), «Демоны поэтов» (1907), v mystériích «Литургия мне» (1906) 

a «Томления к иным бытиям» (1907) a v románové trilogii «Творимая легенда» 

(1905–1913). Právě ta je uvozena Sologubovou estetickou deklarací, v níž rezo-

lutně odmítá spojitost umělecké tvorby se společenskými a etickými kánony a hlásá 

kult sladké a svobodné fantazie. Hlavní hrdina trilogie nesoucí symbolické jméno 

Trirodov ztělesňuje Sologubovu ideu o všepřetvářející nadživotní síle snů a před-

stav, o síle „tvořené legendy“, která je pravým opakem životní banality. Trilogií 

také silně rezonuje striktní odmítání biologické podstaty lidského života, idejí so-

ciálních revolucí a demokratického humanizmu. 

Současně s románovou trilogií vzniká i další Sologubova básnická sbírka 

«Пламенный круг» (1907), která je považována za vrchol jeho básnické tvorby a 

v níž se plně odrazily jeho estetické koncepce. Vedle básnické a prozaické tvorby 

se Sologub intenzivně věnuje i tvorbě dramatické a vedle již zmíněného mystéria 

«Литургия мне» vznikají v tomto tvůrčím období i další dramatická díla, jako 

např. «Дар мудрых пчел» (1906) «Победа смерти» (1907). Dramatu věnuje So-

logub i několik svých esejistických prací, mezi něž patří např. «Вечер Гофман-

сталя» (1907), «Театр одной воли» (1908) a v nichž svůj pohled na divadlo dá-

vá do souvislosti s teoriemi Vjač. Ivanova a V. Mejercholda. 

V roce 1913 se Sologub rozhodne spolu s básníkem I. Severjaninem vydat na 

turné po Rusku, jehož hlavním cílem měla být, prostřednictvím čtení poezie a 

přednášek, propagace symbolistického umění. Sologubovo premiérové vystoupení 

se odehrálo 1. března téhož roku, kdy v Petrohradě vystoupil s přednáškou «Ис-

кусство наших дней». Vedle snahy uvést své estetické teorie do souvislostí 

 
7 POZNER, Vladimír. Moderní ruská literatura 1885–1932. Přel. V. Szatmáryová-Vlčková. 

Praha: Jan Laichter, 1932. s. 44, 46. 
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s teoriemi již existujícími (Minskij, Merežkovskij, Ivanov, Bělyj) byla jejím cílem 

i prezentace typicky „sologubovské“ estetiky a filozofie. Zde se také pokusil vy-

světlit pro symbolizmus stěžejní problematiku vztahu života a umění. Podle Solo-

guba má skutečné umění významný vliv na život každého člověka, neboť ho nutí 

pohlížet na životní realitu prostřednictvím prožitých uměleckých obrazů a do jisté 

míry pak tuto realitu proměňovat. Život bez umění je bezvýznamnou existencí a 

teprve stane-li se umění jeho součástí, počíná se přetváření života, které je jádrem 

umělecké tvorby. Jestliže je v umění ukryta hluboká opravdovost, je vždy opod-

statněno i ve smyslu etickém, a tak lze beze vší pochybnosti postavit etiku do pří-

mé souvislosti s estetikou. 

Ve své přednáškové činnosti Sologub pokračoval až do počátku roku 1914 a 

své turné ukončil řadou vystoupení v Berlíně a Paříži. Jejich úspěch ho přivedl 

k založení literárního časopisu «Дневники писателей» a společnosti «Искусство 

для всех». První světovou válku chápal Sologub těsně po jejím vypuknutí jako 

„osudové znamení“, které může svou mystickou silou probudit člověka a celou 

společnost z fatální duchovní letargie a přinést celkovou obrodu civilizace. Postu-

pem času ovšem od tohoto přesvědčení upouští a stejně jako na revoluci v r. 1917 

na ni nahlíží jako na bohapusté ničení vedoucí k prázdnotě a zániku lidské civili-

zace. Ve dvacátých letech spatří světlo světa ještě několik Sologubových básnic-

kých sbírek, nicméně v posledních letech svého života se věnuje už jen výhradně 

překladatelské činnosti. 

V obecnější rovině dospívá Sologub při svém uvažování o umění k podob-

ným závěrům jako jeho generační souputníci (Merežkovskij, Brjusov), tj. k chápá-

ní symbolizmu jako vrcholu stávajícího umění. V některých oblastech jsou jeho 

esteticko-filozofické postoje blízké i mladší symbolistické (teurgické) generaci. 

Tento pohyb na škále mezi dekadencí (estetickým separatizmem) a teurgickým 

symbolizmem (syntetizmem) lze vypozorovat teprve na základě pečlivé četby jeho 

literárních esejů. Nejvýraznějším rysem symbolizmu je pro Sologuba představa 

umění vznikajícího v duši a snažícího se představit vše jevové, pozemské jako 

součást velkého kosmického celku. Každý takto pojímaný umělecký obraz je pod-

le Sologuba pomyslným „oknem do nekonečna“. Své esteticko-filozofické postoje 

F. Sologub zformuloval v celé řadě statí a esejů, přičemž za ucelenou deklaraci 

sologubovské estetiky lze považovat právě následující: «Демоны поэтов» («Пе-

ревал», 1907, № 7, 12), «Символисты о символизме» («Заветы», 1914, № II).  
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V první z nich se Sologub zamýšlí nad údělem a posláním tvořícího umělce a 

chápe básníka jako „inspirovaného tvůrce, snílka a čaroděje“. Vstupní část Solo-

gubova textu je věnována novým koncepcím literární kritiky, pro něž je nejdůleži-

tější, aby o poezii hovořil a psal pouze básník jako člověk nadaný plnějším vidě-

ním reality, který je schopen postřehnout a pochopit i ty sebenepatrnější odstíny a 

zrcadlit v sobě i „nejslabší záblesk plamene“: «Поэт, говорящий о поэтах, нахо-

дится в исключительно счастливых условиях. По свойственной поэту прият-

ной способности всему удивляться, всем восхищаться и вдохновляться вся-

кими явлениями жизни, поэтические произведения, которые поэт читает, 

производят на него обаятельное, волнующее впечатление. Чужие стихи для 

поэта или совсем мертвы, вовсе не существуют, или волнуют и трогают его 

чрезвычайно».8  

Stejně jako Merežkovskij a Brjusov vystupuje i Sologub ostře proti tradiční-

mu pojetí literární kritiky vytvořeném realisticko-naturalistickou školou, které ji 

vzdaluje od samotného jádra umění a činí z ní umělecké dílo umrtvující a čtenáře 

ohlupující řemeslo. Podle Sologuba se obecně přijímaným zvykem stalo, že každý 

kritik přistupuje k uměleckému dílu s „kodexem předem daných pravidel“, což 

přirozeně způsobí, že vše, co je v básnickém díle pravdivého a živého, se ocitá za 

hranicemi těchto pravidel a nadobro se ztratí.  

Vedle básníka a kritika je zde ovšem i čtenář, který podle Sologuba zatím není 

schopen nechat se unášet krásami ještě spícími v matérii slov a není schopen do kon-

ce pochopit to, co je skryto hluboko pod básnickými obrazy, stejně jako jsou mu 

lhostejná pedantická a umělá pravidla vytvořená literárními kritiky: «Но читателю 

нет дел до педантически обоснованных литературных правил, – в книге он 

ищет не иллюстрации для своих теорий, а непосредственного удовольствия. 

И придирчивые требования критика, и мечтательные восторги поэта замене-

ны для него случайными склонностями и влечениями, порождениями его 

случайных переживаний. Если и он иногда берёт в свои руки, для забавы или 

для глубокомыслия, ржавый железный шаблон критика, он накладывает эту 

игрушку на что попало и как попало. И похвалы, и порицания его неожидан-

ны и странны. Громкою славою венчает он тупого графомана, сделавшего 

 
8 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Перевал, 1907, № 7, 12. Библиотека поэзии [online]. 

2010 [cit. 2011-3-10]. Dostupné z: http://sologub.ouc.ru/demony-poetov.html. 
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своим прибыльным ремеслом проституирование высокого искусства, и рав-

нодушно проходит мимо Тютчева, мимо Баратынского, мимо Фета, ми-

мо…».9  

Tak podle Sologuba vzniká „trojúhelník nepravých vztahů“, z něhož ukazují 

cestu samotní „Démoni básníků“, kteří umožňují básníkům poznat „mnohohlasou 

Ironii živého slova“, „pravdu ve všem zjeveném“ a potvrzují „ambivalentní pod-

statu světa“. Jejich charakter Sologub vysvětluje následovně: celou oblast poetické 

tvorby lze rozdělit na dvě protikladné části. Jeden pól je reprezentován tvorbou, 

která tíhne k lyrickému zapomnění světa, kdy se básník vzdaluje „od nudných 

břehů klidně plynoucí řeky všednodennosti“ a věčně touží po tom, co není a co je 

nedosažitelné, a ocitá se ve světě vysněného, ve světě absolutní krásy a harmonie: 

«На взгляд постороннего и трезвого, это – просто грубая и неряшливая деви-

ца… женщина… может быть, не беспорочная… может быть, совсем пороч-

ная. Но для лирика с насандаленным носом она – прелестная Дульцинея. 

Вечный выразитель лирического отношения к миру Дон-Кихот знал, конеч-

но, что Альдонса – только Альдонса, простая крестьянская девица с вульгар-

ными привычками и узким кругозором ограниченного существа. Но на что 

же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы нет! Альдонсы не надо. 

Альдонса – нелепая случайность, мгновенный и мгновенно изживаемый ка-

приз пьяной Айсы. Альдонса – образ, пленительный для её деревенских же-

нихов, которым нужна работящая хозяйка. Дон-Кихоту, – лирическому по-

эту, – ангелу, говорящему жизни вечное нет, – надо над мгновенною и слу-

чайною Альдонсою воздвигнуть иной, милый, вечный образ. Данное в гру-

бом опыте дивно преображается, – и над грубою Альдонсою восстаёт вечно 

прекрасная Дульцинея Тобозская. Грубому опыту сказано сжигающее нет, 

лирическим устремлением дульцинируется Мир. Это – область Лирики, поэ-

зии, отрицающей мир, светлая область Дульцинеи».10  

Druhý pól je tvořen souhlasným pohledem na všechny projevy života a přita-

káním všemu jsoucímu. Oba póly jsou ovšem podle Sologuba nerozlučnými část-

mi jednoho celku a právě uvědoměním si existence na jedné straně rozporuplného 

 
9 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Перевал, 1907, № 7, 12. Библиотека поэзии [online]. 

2010 [cit. 2011-3-10]. Dostupné z: http://sologub.ouc.ru/demony-poetov.html. 
10 Dtto. 
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a na straně druhé straně celistvého obrazu světa, vstupuje tvořící umělec do oblasti 

„věčné Ironie“, neboť, právě když v okamžiku tvoření odkrývá příkrov za příkro-

vem, odhaluje věčně rozdvojenou a znetvořenou tvář světa vystupující za „anděl-

skými hlasy básníků a za jejich „obrazy zlatých snů“. 

Veškerá poezie podle Sologuba nevyhnutelně tíhne k tomu být poezií lyric-

kou, která ze střípků poznávaného světa tvoří svět „se svatyněmi, jichž není“. 

Každý básník je na prvním místě „tvůrcem“ a nemůže mít jiný vztah k realitě než 

vztah tvořivý. A tak veškerá síla a energie lyrické poezie tíhne k tomu, po čem 

bezprostředně tvořící umělec touží a po tom, co nebylo dosud stvořeno, k tomu, že 

tvoření jiných světů je stále ještě možné. Každá skutečná poezie ovšem nakonec 

dospívá k ironii. Plamen lyrického patosu sežehne klamavé kulisy světa až se na-

konec před tím, kdo je vidoucí (neboť slepí nemohou tvořit) obnaží osudová proti-

kladnost a dvojsmyslnost světa, kterou, nepodlehne-li falešným představám o svě-

tě, se snaží překonat a vytvořit nesmrtelné umělecké poselství v podobě „umělec-

kého evangelia“: «И приходит ирония. Открывает неизбежную двойствен-

ность всякого познавания и всякого деяния. Показывает мир в цепях необхо-

димости, и научает, что, по тождеству полярных противоположностей, необ-

ходимость и свобода – одно. И говорит миру: Да. И говорит необходимости: 

Ты – Моя свобода. И говорит свободе: Ты – моя необходимость. И, реализуя 

их невозможность, как предел земных бесконечностей, путём Любви и Смер-

ти возводит поэзию на высоту трагических откровений».11 

Veliké básnické dílo podle Sologuba vždy představuje spojení lyrických 

a ironických momentů. Čím silnější je uvědomění si tohoto spojení, tím větší hod-

notu poezie má, protože jen tak básník pozná a dokáže střežit magická místa své 

tvorby, kam nemá všednodenní realita povolen vstup: «Великая поэзия неизбеж-

но представляет сочетание лирических и иронических моментов. То или 

иное отношение их определяет характер данной поэзии. Большая или мень-

шая ясность для самого поэта этих моментов, их слияния и их рокового спо-

ра обусловливает отношение поэзии к бесовским наваждениям, её большую 

или меньшую стойкость перед искушениями лукавого. Есть магические кру-

ги, внутри которых нечистая сила не проникнет. Поэт, как чародей, чертит 

 
11 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Перевал, 1907, № 7, 12. Библиотека поэзии [online]. 

2010 [cit. 2011-3-10]. Dostupné z: http://sologub.ouc.ru/demony-poetov.html. 



150 

эти круги, но по недосмотру оставляет в них промежутки, – и в жуткие миги 

творчества вкрадывается нечистый в середину не до конца зачарованного 

круга. Ошибка поэта, впускающая в его творчество беса, состоит в неверном 

употреблении приёмов иронии и лирики, одних вместо других».12 

Právě lyrickému básníkovi hrozí velké nebezpečí, neboť samotná lyrika totiž 

už svou podstatou podle Soluguba zaujímá k realitě odmítavý postoj a její zrak je 

obrácen ke světům nacházejícím se za ní. Pakliže si toto básník neuvědomí až, po-

koušen světem, začne v naději slávy a dobra „hovořit nebeská slova o zemi“, stává 

se jejím otrokem a dopouští se zrady na umění a poezii: «Таков образ поэта, – 

рассеянный, небрежный, вдохновенный, марает летучие листы, – сколько 

посидит, столько и напишет, дивная, вдохновенная пишущая машинка, Ре-

мингтон № 9! Стихи для вас – одна забава. Труд поэта сводится к дивному 

искусству импровизации, сам поэт – безумец, гуляка праздный. На деле всего 

этого нет, да всё это вовсе и не нужно. Здесь мы видим лирическое отноше-

ние к предмету, такого отношения не вызывающему».13 

Jediná možná cesta umělce ke skutečné tvorbě leží v uvědomění si vlastního 

Já, které může být zacloněno projevy Já cizího, nepravého nebo přízračného. Kul-

tivace vlastního Já spočívá ve zbavení se těchto nechtěných příměsí a je cestou 

„činorodé lásky“. Tehdy se tvořící umělec oddá jen sobě a zbaví se závislosti na 

všem cizím. Opačné směřování znamená „zaprodat svoji duši ďáblu“ a „zavrhnout 

svoji věčnou tvář ve jménu voskové masky“. Tak každý lyrický básník, který říká 

své NE tomuto světu, opěvuje svět, který neexistuje, ale který existovat musí, ne-

boť ho chce vidět a chce se podílet na jeho bytí. Jen tak básník tvoří celou svou 

bytostí nové a dosud neviděné světy a objímá je svým tvůrčím snem. 

Ve veřejné disputaci o současné ruské literatuře v Petrohradě v r. 1914 vy-

stupuje i Sologub s přednáškou, která měla název «О символизме» (její text byl 

nakonec publikován pod názvem «Символисты о символизме»), která představu-

je určité ohlédnutí za vývojem ruské moderní literatury. Svoje vystoupení začíná 

Sologub úvahou o smyslu a poslání umění. Dochází k závěru, že umění a tvůrčí 

činnost patří k nejcennějším pokladům celé lidské civilizace. Jen do uměleckého 

 
12 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Перевал, 1907, № 7, 12. Библиотека поэзии [online]. 

2010 [cit. 2011-3-10]. Dostupné z <http://sologub.ouc.ru/demony-poetov.html>. 
13 Dtto. Text vyznačený kurzívou představuje Sologubovy citace z Puškinovy poezie a jeho 

dramatu «Моцарт и Сальери». 
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díla vkládá člověk celou svoji duši, a proto v ničem jiném tak jako v umění se ne-

odráží plně celý jeho duševní svět a vše to, čím jsou lidé živi. Umění se Sologubo-

vi jeví jako jediná možná cesta k poznání člověka žijícího i v té nejvzdálenější his-

torické a kulturní epoše: «Всю свою душу вкладывает человек в искусство, и 

поэтому ни в чём так, как в искусстве, не отпечатлевается душевный мир че-

ловека, то, чем люди живы. Когда мы хотим составить суждение о человеке 

той или другой эпохи, то единственным надёжным руководством для нас 

в этом отношении служит только искусство этой расы, этого времени, или 

точнее отношение этих людей к искусству».14 

Proto v žádném případě nelze na umění pohlížet jako na způsob zobrazování 

vybraného momentu v životě prostřednictvím krásy. Umění nemůže být pouze zr-

cadlením nahodilé skutečnosti, to by se pak podobalo „stokrát převyprávěné laciné 

anekdotě, do níž nelze vložit živoucí duši“. A tak stejně jako představitelé moder-

ní psychologie S. Freud a C. G. Jung a někteří ruští mladosymbolisté, jako A. Bě-

lyj a Vjač. Ivanov, směřuje Sologub svoje úsilí k vysvětlení podstaty umění a ja-

kékoliv tvořivé činnosti ve vztahu k fenoménu lidského vědomí. Sologub dospívá 

k názoru, že „živoucí lidská duše“ touží po činnosti jako tvorbě pulzující životem 

a chce v sobě nalézt skutečný svět. Ten se sice navenek podobá vnější realitě, ale 

je obdařen tvořivou silou a vnitřním životem, vztaženým ke všem předmětům a 

jevům. Právě jemu dominuje nejen pozorování a pojmenovávání, ale především 

snaha nalézt živoucí souvislosti mezi předměty a jevy a vytvořit ze všeho, co se 

dostane do našeho vědomí, určitý obecný a celistvý obraz: «Живая жизнь души 

протекает не только в наблюдении предметов и в приурочивании им имён, 

но и в постоянном стремлении понять их живую связь и поставить всё, яв-

ляющееся нашему сознанию, в некоторый всеобщий всемирный чертёж».15  

V našem vědomí podle Sologuba neexistuje žádný předmět ani jev jako izo-

lovaná entita, vše zde naopak koexistuje jako jediný nerozlučný celek. Vše, co je 

ve vnějším světě složitě diferencované, se zde stává součástí nevelikého počtu 

 
14 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Заветы № II, 1914 (под заголовком Символисты 

о символизме). Библиотека поэзии [online]. 2010 [cit. 2011-4-1]. Dostupné z: http:// 

sologub.ouc.ru/o-simvolizme.html. 
15 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Заветы № II, 1914 (под заголовком Символисты 

о символизме). Библиотека поэзии [online]. 2010 [cit. 2011-4-1]. Dostupné z: http:// 

sologub.ouc.ru/o-simvolizme.html. 
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obecných principů (archetypů, symbolů), v jejichž zrcadle je každý předmět chá-

pán: «Вот при таком отношении все предметы становятся только вразуми-

тельным зеркалом некоторых общих отношений, только многообразным 

проявлением некоторой мирообъемлющей общности».16 V takovém případě 

ovšem nic neexistuje samo o sobě a samotný život přestává být řetězem „nahodi-

lostí a anekdot“, ale zjeví se ve vědomí jako neodmyslitelná součást evoluce světa 

řízeného jedinou vůlí: «Все сходства и несходства явлений представляются 

раскрытием многообразных возможностей, носителем которых становится 

мир. Самодовлеющей же ценности не имеет ни один из предметов предмет-

ной действительности. Всё в мире относительно, как это и признано в наши 

дни наукой относительно времён и пространств».17 

Symbolizmus tedy svým uchopováním světa odmítá falešnou představu vše-

obecné relativity vztahů všech věcí a jevů ve světě a nastiňuje představu jednoty, 

ke níž se vše jsoucí vztahuje a nabývá tím na významovosti. Umění se tedy stává 

nositelem těch nejhlubších a nejobecnějších myšlenek směřujících k tvoření sku-

tečnosti par excelence. Jeho obraznost je cestou k významovosti, k otevření „oken 

do nekonečna“ a pravému postižení světa. Ve skutečném umění se každý obraz 

stává symbolem, což znamená, že usiluje o to zahrnout v sobě mnohoznačné ob-

sahy tak, aby význam tohoto vytvořeného obrazu byl nakonec v procesu čtení po-

stupně interpretován jako samotná nejhlubší podstata věci: «И, вот, только это 

миропостижение до настоящих времён всегда давало основание высокому 

большому искусству. Когда искусство не остаётся на степени праздной заба-

вы, оно всегда бывает выражением наиболее общего миропостижения дан-

ного времени. Искусство только кажется обращением всегда к конкретному, 

частному, только кажется рассыпающимися пёстрыми сцеплениями случай-

ных анекдотов; по существу же искусство всегда является выразителем 

наиболее глубоких и общих дум современности, дум, направленных к миро-

зданию человеком в обществе».18 

 
16 Dtto. 
17 Dtto. 
18 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Заветы № II, 1914 (под заголовком Символисты 

о символизме). Библиотека поэзии [online]. 2010 [cit. 2011-4-1]. Dostupné z <http:// 

sologub.ouc.ru/o-simvolizme.html>. 
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Ve schopnosti obrazu tíhnout k nekonečnému odkrývání významu je ukryto i ta-

jemství nekonečné aktualizace nejlepších uměleckých děl. Umělecké dílo do konce 

přečtené a vysvětlené rychle umírá, neboť již nemá žádný důvod pro svou existenci, 

splnilo svůj dočasný cíl a nenávratně mizí: «Художественное произведение, до 

дна истолкованное, до глубины разъяснённое, немедленно умирает; жить 

дальше ему нечем и незачем. Оно исполнило своё маленькое временное 

назначение и померкло, погасло. Так гаснут полезные огни костров, когда 

они исполнили то, для чего предназначались, – а звёзды высокого неба про-

должают светиться дальше».19 

K tomu, aby symbol byl schopen „otevřít okno do nekonečna“, měl by jako 

obraz mít dvojí povahu. Za prvé musí sám být přesným zobrazením reálného 

předmětu či jevu, aby se nestal prázdnou a smyšlenou nahodilostí; a za druhé musí 

být vystavěn v jasném vymezení vztahů s jinými předměty reality a ukotven na 

patřičném místě v celkovém obrazu světa. Z toho vyplývá, že jedním z nejpřísněj-

ších pravidel a norem symbolistického umění je realizmus a zdá se, že F. Sologub 

se stává stejně jako např. Vjač. Ivanov a A. Bělyj zastáncem tzv. realistického sym-

bolizmu20. Tento fakt Sologub dokumentuje na příkladu charakteristiky žánru po-

hádky, která je ve své podstatě z jedné strany reflexí určitého pohledu na svět spo-

jeného s mytologií a nechybí jí tak noetické dimenze, z druhé strany je reflexí ži-

vota dané historické epochy, která je organicky propojena s fantastickými prvky. 

Pohádka tak není jen mechanickým zobrazením života, ale kombinací těchto dvou 

základních elementů, přičemž si stále zachovává svou svobodou a nezávislostí na 

všednodenní realitě charakter uměleckého díla par excelence. Stejné tvůrčí postu-

py nachází Sologub i v moderním umění a jako příklad uvádí mezi jinými třeba 

prozaickou tvorbu V. Brjusova a A. Bělého: «Сказка не является, конечно, ме-

ханическим изображением жизни, она по произволу комбинирует её состав-

ные элементы, остаётся искусством в этом смысле свободным от жизни, но 

она не обманет того, кто, не углубляясь в её мифологическое значение, захо-

чет искать только изображения народного быта. Это свойство символическо-

го искусства проявлялось и в наше время неоднократно. Те, кому новое ис-

 
19 Dtto. 
20 Viz např. ИВАНОВ, Вячеслав Две стихии в современном символизме. – Собрание сочи-

нений II., red. Д. В Иванова – О. Дешарт, Bruxelles 1974. 
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кусство не нравится, говорили, что оно постоянно отвращается от жизни и 

отвращает людей от жизни. Конечно, это ошибка! Ничего подобного при 

пристальном ознакомлении с новым искусством мы не найдём. Если возь-

мём роман такого упорно отрицаемого поэта, как Рукавишников, роман Же-

лезный род, то не найдём ошибки против быта. Такое же точно изображение 

быта и жизни мы видим в романах Андрея Белого, в повестях и рассказах, 

как из современной жизни, так и исторической, Валерия Брюсова и др. дея-

телей новой поэзии».21 

Jinak řečeno, symbolistické umění není zainteresované na tom, aby tak či 

onak napodobovalo a zobrazovalo život. Je naopak zaměřeno na to, aby vypovědě-

lo svoji pravdu o světě. V dějinách literatury se již stalo, že například realizmus 

zapomněl na prapůvodní cíl umění, který byl znovu objeven symbolizmem, a tak 

se v rámci své estetiky obrátil k prostému kopírování skutečnosti a získávaje na-

konec spíše publicistický než umělecký charakter klesl na úroveň naivního a bez-

duchého naturalizmu. V něm nakonec přebývala ruská literatura, která nastoupila 

po vysokém umění Puškina, Lermontova, Turgeněva a Tolstého, prakticky až do 

konce 19. století. V této době se zároveň zformoval literární směr, který byl lite-

rární veřejností přijímán s velkou nevolí a kromě dalších jiných označení získal 

hlavně název dekadence či modernizmus. Podle Sologuba se představitelé tohoto 

nového směru z počátku od sebe svými představami o umění značně odlišovali a 

neutvořili žádnou literární školu a jediné, co je silně spojovalo, byla snaha navrátit 

umění jeho původní význam a určení. Především poezie se v jejich představách 

měla stát vyjádřením univerzálního pohledu na svět a všichni stoupenci nového 

umění usilovali o rehabilitaci symbolizmu, který byl dříve vlastní jakémukoliv 

umění, a o vnitřní přerod realistického umění jako zákonné formy umění symbo-

listického. Ve vývoji ruského symbolizmu spatřuje Sologub jisté zákonitosti, které 

ho nakonec přivedou pohlížet na něho jako na umělecký směr, v němž koexistují 

jeho tři stádia: symbolizmus kosmický, individualistický a demokratický: «Само 

собою разумеется, что на протяжении этого последнего периода, обнимаю-

щего приблизительно лет 20, новое искусство не стояло на одном месте. 

 
21 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Заветы № II, 1914 (под заголовком Символисты 

о символизме). Библиотека поэзии [online]. 2010 [cit. 2011-4-1]. Dostupné z: http:// 

sologub.ouc.ru/o-simvolizme.html. Сологуб, Ф.: О символизме. 
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Общий закон сменяемости коснулся его. Можно различать в этом движении 

три стадии, но при этом необходимо отметить, что точной хронологической 

последовательности здесь нет, и смешиваются границы этих стадий, которые 

я обозначил бы: 1) космический символизм; 2) индивидуалистический сим-

волизм, и 3) демократический символизм».22 

Podstatou kosmického symbolizmu je cesta za poznáním smyslu kosmické-

ho dění. Tento typ symbolizmu se opírá o představu existence jediného prvotního 

principu („jednotné světové vůle“). Jeho kořeny vidí Sologub v tvorbě F. Ťutčeva, 

jeho konečné stádium ve filozoficko-estetických koncepcích mladosymbolisty 

Vjač. Ivanova. Symbolizmus individualistický je cestou k nalezení svobody lid-

ského JÁ ve světě, jemuž vládne „mechanická nutnost“. Individualistické ten-

dence v tvorbě ruských modernistů se staly terčem ostrých výpadů oficiální 

literární kritiky a byly chápány jako útok proti celé společnosti. Sologub však 

tento individualizmus vidí ve zcela jiném světle a tvrdí, že jakákoliv společ-

nost může mít cenu jen tehdy, pokud se opírá o jednoznačně vymezené vědo-

mí jednotlivých osobností, které ji spoluutvářejí: «Ведь только для того и 

стоит соединиться с другими людьми, чтобы сохранить себе своё лицо, свою 

душу, своё право на жизнь. Недаром заветом наикрепчайшей общественно-

сти служат слова: мой дом – моя крепость».23  

Ve své podstatě tedy modernistický individualizmus neútočil na společnost 

v takové míře, jak se dobová kritika domnívala, ale měl úplně jiné cíle. Jeho pod-

statou byl „odchod básníků do pomyslné pouště“, aby našli ve světě, jemuž panuje 

jednotná vůle, své místo na slunci a jejich tvorba se stala protestem proti „mecha-

nické nutnosti“: «Если единая воля образует мир, то что? же моя воля? Если 

весь мир лежит в цепях необходимости, то что? же моя свобода? Ведь мою 

свободу я ощущаю тоже, как необходимый закон моего бытия, и без свободы 

 
22 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Заветы № II, 1914 (под заголовком Символисты 

о символизме). Библиотека поэзии [online]. 2010 [cit. 2011-4-1]. Dostupné z: http:// 

sologub.ouc.ru/o-simvolizme.html. 
23 Dtto. 
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я жить никак не могу. Не бунтом против общественности был наш индиви-

дуализм, а восстанием против механической необходимости».24  

Individiualizmus tedy stoupenci moderního umění nechápali jako egoistickou 

izolaci od světa, ale jako cestu k sebepoznání, osvobození a hledání zázraků bytí. 

Nejdůležitější se pro ně stala otázka: co je to člověk a jaký je jeho vztah 

k „jednotné světové vůli“: «Если всё в мире связано цепями необходимости, то 

на себе я вынес и каждый несёт всю тяжесть совершенного когда-то зла и 

всё торжество содеянного блага когда бы то ни было и кем бы то ни было. 

Каждый из нас явится впоследствии виновником каждого его поступка. На 

меня и на каждого из нас налагается на наши слабые плечи ярмо всеобъем-

лющей ответственности за греховность всего мира».25 Hledání odpovědí na 

tyto otázky pak dalo umělcům možnost pohlížet na individuální vůli jako na „nej-

mocnější poetiku“ a součást nejvyšší a nejobecnější vůle.  

Právě skrze „solipsizmus“ a „egocentrizmus“ chápaným Sologubem jako stav 

duše byli modernisté přivedeni ke třetímu stádiu symbolizmu, jehož podstatou je 

solovjovovská představa „boholidství“, tj. konečné syntézy matérie a ducha, která 

vede k lásce a úctě k životu. Toto spojení individiualizmu s „jednotnou světovou 

vůlí“ bylo základem pro religiózně-filozofické snahy nejmladší symbolistické ge-

nerace: «Сам по себе этот индивидуализм был лишь переходом в третий мо-

мент движения искусства, в демократический символизм, жаждущий собор-

ности и коллегиальности.  

В этой последней стадии и пребывает русский символизм в настоящее 

время. Здесь он встречается с тем требованием, которое в предыдущие века 

никогда не предъявлялось ни жизнью, ни искусством, требованием, которое 

звучит странно и многим не нравится. Это требование – любить жизнь».26 

Základním požadavkem demokratického symbolizmu se tedy stala snaha milovat 

a pochopit život jako cestu k přetvoření života prostřednictvím nejvyšších a nej-

 
24 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Заветы № II, 1914 (под заголовком Символисты 

о символизме). Библиотека поэзии [online]. 2010 [cit. 2011-4-1]. Dostupné z: http:// 

sologub.ouc.ru/o-simvolizme.html. 
25 Dtto. 
26 СОЛОГУБ, Федор. Демоны поэтов. Заветы № II, 1914 (под заголовком Символисты 

о символизме). Библиотека поэзии [online]. 2010 [cit. 2011-4-1]. Dostupné z: http:// 

sologub.ouc.ru/o-simvolizme.html. 
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krásnějších ideálů, které objevuje na své cestě za poznáním právě umění: «Не лю-

бите жизнь таковой, как она есть, потому что в общем своём течении совре-

менная жизнь вовсе не стоит этого. Жизнь требует преобразования в творче-

ской воле. В этой жажде преобразования искусство должно идти впереди 

жизни, потому что оно указывает жизни прекрасные идеалы, по которым 

жизнь имеет быть преобразована, если она этого хочет; а если не хочет – то 

будет коснеть».27  

Stejně jako Merežkovskij a Brjusov si Sologub svou tvorbou a svými estetic-

ko-filozofickými teoriemi vysloužil respekt ze strany představitelů mladší genera-

ce ruských symbolistů, která v duchu solovjovovské filozofie silně prosazovala 

myšlenku teurgické podstaty umělecké tvorby. Zajímavě vyznívá i zamyšlení 

V. Poznera nad Sologubovou estetikou, které zároveň uzavře i toto ohlédnutí za 

tvorbou jedné nenapodobitelné tvůrčí osobnosti s doslova „uhrančivou“ umělec-

kou koncepcí: „Umělec, podoben Anteovi, čerpá své síly ze země. U něho abs-

traktno má býti štěpováno na život. Není-li tomu tak, je ztracen. Sologub, jenž br-

zy stoupá po pevné zemi, brzy se potácí v prázdnotě, vytvořil, vedle planých a na-

sládlých básní a románů mistrovská díla. Neboť jestliže jeho doktrina, přespříliš 

teoretická, ho zrazuje, je to zase ona, jež mu pomohla analysovati život s bystro-

zrakem, jaký by měl jen čaroděj. S její pomocí strhl Sologub masku, jež zastírala 

povrch věcí, a ukázal, co skrývají. Každý může přijmout jeho závěry. Je nutno při-

znati, že jim nechybí půvab; a je mnoho těch, jež spisovatel zasáhl žahadlem smr-

ti.“28 

  

Summary 

The study focuses mainly on aesthetic philosophical concepts of F. Sologub. Our interest 

is focused mainly on metamorphoses of his aesthetic-philosophical approaches, from decadent-

symbolist one to evolutionary and at the same time high phase of symbolism, which can be call-

ed theurgic, using the words of the Russian philosopher Vladimir Solovjov. In the first deca-

dent-symbolist phase aesthetic concepts of F. Sologub were carried by an effort to overcome the 

reality by the way to spiritual places of visions and dream, by refusal of materialistic existence. 

Thus the world of art had become a passionate defense of clear artistic values, noble culture, 

transcendent desire and metaphysical dream with its sharpened sense of secret of human life, 

 
27 Dtto. 
28 POZNER, Vladimír. Moderní ruská literatura 1885–1932. Přel. V. Szatmáryová-Vlčková. 

Praha: Jan Laichter, 1932, s. 47. 
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found in extra-sensual sphere. Nevertheless in his aesthetic theories we can find marks of efforts 

to overcome clearly decadent approaches to the integral understanding of the problem. However 

that was fully defined later by next art generation who started understanding art creating in its 

broader meaning as theurgy. 
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about (i)mmigration and vacillation between identity and alterity. The text proposes a detailed 

comparative analysis of both the novels, which concentrates mainly on their philosophical sub-
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Studie vychází z komparativní analýzy dvou románů (srov. Ulbrechtová 2018), 

Divorcing Susan Taubesové1 a Anna Grom i jeje prizrak Marie Rybakovové.2 

Hlavní postavy obou děl (Sophie Blind i Anna Grom) získávají po smrti schopnost 

vyprávět svůj příběh a objasňovat složité předivo společenských a kulturních kon-

textů, z nichž pocházejí. Oba texty by bylo možno analyzovat z různých hledisek 

(hermeneutická anamnésis, u Taubesové poststrukturalistický feministický román, 

transkulturní migrační literatura), ovšem tato analýza se soustředila především na 

transfer gnostického myšlení do obou textů. Závěrem rozsáhlé srovnávací analýzy 

obou děl včetně sekundární literatury k nim jsem mohla konstatovat, že zatímco 

 
1 Pracovala jsem s německým překladem románu (Taubes 1995). 
2 Pracovala jsem s německým překladem románu (Rybakova 2001). 
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u S. Taubesové se jedná o dekonstrukci gnosticismu (a freudismu) a o vlastní 

uměleckou performanci, M. Rybakova naopak s gnosticismem i freudismem vede 

dialog a vytváří tak jeho rekonstrukci (nikoli však jako součást de-konstrukce) ve 

formě epistolárního (a strašidelného) románu. Stranou jsem v této studii ponechala 

výchozí biografický kontext obou autorek stejně jako paralely na úrovni syžetu či 

narativní linie;3 zmíním pouze shodný moment fyzické smrti, jenž je v obou pří-

padech východiskem nového (literárního) života. Realizaci narativního procesu 

v obou případech umožňuje imaginární prostor vzpomínky. Vzpomínka tak v sobě 

zahrnuje celý život, který se odvíjí v posloupnosti smrt–život–smrt.  

Filozofka a religionistka Susan Taubes (dívčím jménem Susan Feldman, 

1928–1969) je v sekundární literatuře přítomna především jako autorka odborných 

studií.4 Jinými slovy, románu Divorcing je udílena jen marginální pozornost. 

Hlavní práce patří Sigrid Weigelové, jež vytvořila základní teoretický koncept re-

cepce odborných děl S. Taubesové (především v rozsáhlé studii Weigel 2004), na 

nějž ve svých dalších pracích navazuje a jenž je základnou i pro další badatele. Se 

závěry Weigelové částečně polemizuje Helen Thein (Thein 2007). Thomas Macho 

(Macho 2001) se zabývá především filozofickými zdroji vědeckých prací 

Taubesové, mj. osvětluje reflexi gnóze v kruzích poválečné západoevropské inte-

ligence.  

Christina Pareigis (Pareigis 2007, 2009, 2010)5 se věnuje především konkrét-

ním příkladům z dopisů Susan adresovaných jejímu manželovi, religionistovi a 

filozofovi Jacobu Taubesovi (1936–1987). Hledá v nich doklady vědeckého myš-

lení Susan Taubesové reflektující tzv. negativní teologii a gnosticismus. Ve studii 

z roku 2009 zpracovává Pareigis problematiku „Boha mrtvých“ a „Boha živých“, 

kdy se „house of knowledge“ přesouvá do říše mrtvých („House of Hades“; 

s. 403). Tento moment spolu s momentem exilu, který se „proměnil v beznaděj“ 

 
3 Jsou obsaženy v první části studie Ulbrechtová 2018 a vyšly rovněž v ruštině (Ulbrechtová 

2013). 
4 Taubes propojuje, stejně jako Rybakova, vlastní „vědění“ s literární fikcí; kariéra obou spiso-

vatelek je spojena i s akademickým prostředím. Rybakova (nar. 1973) je absolventkou klasické 

filologie, kterou studovala v Moskvě a v Berlíně.  
5 Z těchto studií Pareigis vychází i v doslovu ke korespondenci Susan a Jacoba Taubesových 

(Taubes – Pareigis 2011).  
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(s. 416), patří k nejdůležitějším motivům, které se vyskytují v románu Divorcing. 

Podobné motivy se však objevují i u Rybakovové. 

Na tomto místě se zastavím u eseje S. Taubesové The Gnostic Foundation of 

Heidegger’s Nihilism z roku 1954,6 kterou analyzovala Weigel 2004. Zde se pro-

jevuje úzký vztah Susan Taubesové k německé filozofii, kterou nazývá „vpašova-

nou teologií“ („the smuggled theology“) a již zkoumá ve vztahu k židovské teolo-

gii a ke gnostickým učením. Weigel ve své studii sleduje, ze kterých teoretiků 

gnóze Taubes vychází a jak je dává do souvislostí s filozofií Martina Heideggera. 

Pozoruhodné jsou pojmy cizího, světla a temnoty, vrženosti, strachu, obsahu volá-

ní, odpovědi na volání ad., které definoval ve 30. letech 20. století německý teore-

tik gnóze Hans Jonas v knize Gnosis und spätantiker Geist7 a které jsou zjevnou 

reflexí Heideggerova myšlení. Hlavní spojnicí mezi gnózí a moderním myšlením 

je pak dle Weigelové fenomén odcizení. Tzv. cizí Bůh, jak jej definoval Markión, 

zakladatel gnostické sekty v raně křesťanské době, byl předmětem badatelského 

zájmu i Susan Taubesové.8  

Sigrid Weigel se částečně věnovala i interpretaci románu, především vztahu 

mezi autorkou a narativním subjektem a vztahu mezi románovou fikcí a autobio-

grafií. To je hlavní téma studie citované jako Weigel 2003. Weigelová zde vychází 

z prací Rolanda Barthese (Am Nullpunkt der Literatur, 1953) a Philippa Lejeuna 

(Der autobiographische Pakt, 1975) a v jejich kontextu se zabývá vztahem mezi 

knihou a životem, případně mezi knihou a smrtí autora. Upozorňuje, že se jedná 

o mnohem komplikovanější případ, než kterým by bylo čtení knihy jako autorčiny 

závěti (S. Taubes spáchala několik měsíců po vydání románu sebevraždu). Román 

Divorcing je vyprávěn z perspektivy mrtvé ženy, jež produkuje obrazy vzpomí-

nek; paměť literární autobiografie tak není chápána jako autorčin odkaz, nýbrž 

naopak její smrt je předpokladem románu. Weigel rovněž nazývá v duchu Barthe-

se Divorcing „antirománem“ (Weigel 2004, s. 134). 

 
6 The Journal of Religion XXXIV, 1954, 3, p. 155–172. 
7 Jedná se o první díl, který vyšel v Göttingen roku 1934. V této studii cituji z přetištěného vy-

dání z roku 1964. 
8 Dodejme, že touto problematikou se zabýval i Jacob Taubes (srov. např. jeho studii „Das 

stählerne Gehäuse und der Exodus daraus oder Ein Streit um Marcion, Ernst und jetzt“ z roku 

1984. Cit. dle vydání in: Taubes 2007, s. 173–181).  
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Významná je pro interpretaci románu poznámka Weigelové, že celou kom-

pozici románu určuje pojetí života jako divadelní hry. V tomto smyslu je život na-

rativního subjektu představen jako sled částečně tragických, částečně komických 

scén, jejichž dramaturgie předchází vlastnímu výstupu v roli herce. I proto většina 

scén připomíná snové a vzpomínkové obrazy.9 Pokud si uvědomíme, že Susan 

Taubes věnovala část své odborné práce dramatu, vidíme, jakým způsobem proudí 

její teoretické znalosti či spíše přesvědčení do prostoru literárního díla. „Gnostic-

ký“ fenomén tragické inscenace „vlastního já“ je určujícím pro interpretaci romá-

nu Divorcing; v románu Die Reise der Anna Grom pak na první pohled neexistuje. 

Ovšem motiv divadla a subjektu jako herce se zde objevuje také (srov. Rybakova 

2001, s. 130) – sice jako motivický solitér, nicméně jeho implementace by mohla 

být jedním z dalších potvrzení mé domněnky, že se Maria Rybakova mohla inspi-

rovat románem Taubesové.10 

Na tomto místě již jen krátce zmíním aspekty, které byly v souvislosti se 

S. Taubesovou zkoumány. Jedná se vzpomínkovou a narativní perspektivu v ro-

mánu Divorcing (Weigel 2003), téma „veřejného“ a „skrytého“ rukopisu (ibid.,) či 

vztah mezi dílem, pozůstalostí a archivem (Weigel 2006).11  

Autorkou jediné rozsáhlé analýzy románu Marie Rybakovové je Eva 

Hausbacher (Hausbacher 2009). Věnuje se mu z hlediska migrační topografie 

„meziprostoru“ („Dazwischen“), který je dle ní jednou z variant pohybu v postko-

loniálním světě. Dle Hausbacherové jsou texty Rybakovové silně topograficky 

akcentovány, což badatelka vysvětluje tím, že se může jednat o kompenzaci proží-

vané fragmentarizace prostoru a času vzniklé migrací:12 potřeba zpětné vazby či 

vlastního zakotvení je vyrovnávána „textově“. V jejích dílech, především pak 

v románu o Anně Gromové, jsou ztvárněné prostory výrazem spisovatelčiny zku-

šenosti, vstupují do reálného nebo imaginárního dialogu s cizím či nadpřirozeným 

a jsou v neustálém pohybu. Tyto prostory nazývá Hausbacher místy úniku a lite-

 
9 Weigel 2004, s. 135. 
10 V době, kdy vyšel německý překlad románu Divorcing, pobývala Rybakovová v Berlíně. 
11 Všechny tyto aspekty zmíněné v sekundární literatuře k Taubesové je možno určitým způso-

bem nalézt i v románu Rybakovové. Tato srovnávací analýza je součástí mé studie citované jako 

Ulbrechtová 2018.  
12 Rybakova žije v USA, své knihy však vydává v Rusku a v ruštině. 
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rárními strategiemi zčasovění prostoru (Hausbacher 2009, s. 183). Dále v románu 

nachází heterotopie ve smyslu Foucaulta a heterochronie.13  

Gnosticismus je v obou románech přítomen v rozdílné formě i intenzitě, mj. 

v motivu dávné kultury, která může spojovat minulost s přítomností i budoucností. 

U Rybakovové je to zároveň také klasická filologie jako obor zabývající se „mrt-

vými jazyky“.14 Gnostický model pouti duše je pak podle mého úsudku přítomen 

již v samotném schématu pouti hlavní postavy od pozemské trýzně do světla – zde 

se podle mne Rybakova mnohem názorněji přidržuje původního gnostického 

schématu, nežli je tomu v estetickém pojetí Taubesové.15 Pozoruhodnou spojnicí 

mezi oběma díly je pak paralela „mrtvého“ a „živého“, která však má v obou ro-

mánech jinou funkci a v obou vychází z jiného pojetí gnóze. V obou případech 

však hraje toto učení roli tranzitorního prostoru.  

Zvláštní pozornost si pak v obou románech zasluhuje reflexe psychoanalýzy 

a některých dalších Freudových myšlenek: v románu Taubesové jsou prostřednic-

tvím syžetových postupů ztvárňovány ironicky, zatímco u Rybakovové nacházíme 

jejich pozitivní ohlas, např. v častém popisu snů hlavní postavy.16  

Na tomto místě nebudu podrobně vysvětlovat dějiny gnosticismu. Vycházím 

ze základní literatury, která je také téměř ve všech pracích věnovaných Taubesové 

citována. Připomínám jen, že tento směr vzniknul na švu mezi doznívající antikou 

 
13 V analýze Ulbrechtová 2018 jsem přidala další příklady heterotopie u Rybakovové, především 

heterotopii zrcadlového obrazu, který se stává tranzitorním prostorem mezi časy a prostory. 
14 O významu gnosticismu pro klasickou filologii píše Hans Jonas ve své knize na s. 2. Odkazuji 

rovněž na esej Sigmunda Freuda „Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva“ z let 

1906–1907, cit. dle Freud 1987, z níž nepochybně čerpala M. Rybakova inspiraci. 
15 Thomas Macho rozlišuje v novodobém pojetí gnosticismu mezi několika typy: okultistickým, 

ideologickým, nábožensko-filozofickým a esteticko-literárním. Projevy posledního jmenované-

ho spatřuje např. v avantgardních textech a manifestech (dodejme, že pod pojmem „avantgard-

ní“ rozumí i poválečné moderní směry, které z avantgardy vycházejí a pokračují v jejím dědic-

tví). Srov. Macho 2001, s. 545. Na základě této klasifikace si dovoluji přiřadit román Taubesové 

právě k esteticko-literární reflexi gnostického myšlení ve druhé polovině 20. století. 
16 Reflexe freudismu a dokonce i jungianismu, k němuž měla mít Taubesová jakožto heidegge-

riánka záporný vztah (avšak v literárním díle tomu tak nebylo), je zmíněna v závěru mé němec-

ké studie, stejně jako intertext Freuda (ve formě inspirace pro vlastní text) u Rybakovové. Po-

drobněji jsem se k těmto problémům vyjadřovala ve studii Ulbrechtová 2015. 
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a rodícím se křesťanstvím17 (tedy v momentu přechodu, tranzitornosti) a snažil se 

poprvé v dějinách řešit problematiku lidského individua či osobnosti. V momentu 

nepřijetí „zlého“ a lidské duši nepřátelsky nakloněného pozemského světa je také 

prvním protestem proti stavu společnosti a částečně i proti instituci státního nábo-

ženství. Hans Jonas, jak jsem již zmíníla, spatřuje v gnostickém pojetí světa ob-

dobné kategorie, kterými charakterizuje Martin Heidegger pobyt člověka ve světě: 

„Cizí, tento a onen svět, vrženost, strach, bloudění, stesk po domově, pobyt“ ad. 

(srov. Jonas 1964, s. 96–112). Pro gnosticismus je významný i moment iniciace ja-

ko pochopení pravého smyslu lidského života a nalezení cesty z pozemského údě-

lu. Je jím fyzická smrt a spojení se s božským principem v říši světla. Část gnos-

tického učení se uchovala v podobě apokryfních příběhů. To bude pro nás důležité 

při prověřování možného prototextu románu M. Rybakovové.18  

Základním prvkem, který můžeme v románu Taubesové ztotožnit s gnostic-

kým pojetím lidského života a pouti, je počáteční moment vyprávění, podmíněný 

vystoupením z času.19 Tento moment je však dále estetizován v momentu vyprá-

věné vzpomínky, ve kterou se transformuje lidský život Sophie Blind. Z tohoto 

pohledu bychom mohli již od samého počátku gnostické prvky v románu Divor-

cing charakterizovat v návaznosti na citovaný výrok Thomase Macha jako „este-

 
17 Hans Jonas charakterizuje rozsah a varianty gnosticismu takto: „Helénistické kulty mystérií 

z Východu, hermetické spisy a ve spekulativní sféře pozdně antická filozofie, obzvláště novo-

platonismus, na Východě v mnohem mocnější a syrovější realitě apokalypticko-eschatologická 

hnutí, vznik velkých gnostických systémů, základy náboženství až po manicheismus, mladé 

křesťanství, šířící se z Východu na Západ včetně herezí, především Markiónových.“ Jonas 1964, 

s. 80. Zde i nadále překlad z němčiny – můj [H. U.]. 
18 Gnostické spisy byly postupně objevovány od 20. let 20. století v Egyptě, přičemž jeden 

z největších nálezů byl učiněn až v roce 1956 v Nag Hammádí. Tzv. svitky od Mrtvého moře 

byly dlouho zkoumány a jejich edice s komentářem byly v češtině vydávány v letech 2008–

2010. V českém prostředí poprvé veřejnosti gnosticismus představil Jaroslav Matoušek v knize 

Gnose (1922, 2. vydání Praha 1994). Novodobý výklad pak podal Petr Pokorný v knize Píseň 

o perle (Pokorný 1998). 
19 O vystoupení z času jako důležitém momentu gnostického učení např. u Basileidése píše 

i Pokorný 1988, s. 154. („Basileidés zná v podstatě jen jednu skutečnost – božský svět, duchov-

ní oblasti. Všechno ostatní je s ní nesouměřitelně zatížené prostorem a časem. Toto břemeno 

chce gnostik ze sebe svrhnout, zrušit je.“) Podobně konstatuje v souvislosti s Markiónem, že 

„cesta k spasení vede skrze překonání těla a znamená útěk z času a my bychom řekli i z dějin“. 

Tamtéž, s. 156. 
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tickou gnózi“, tedy jako estetickou transformaci tohoto dějinného a kulturního fe-

noménu. Tento postup tak snad můžeme nazvat základním uměleckým postupem 

Taubesové, plnícím funkci sémantického gesta.20  

Pro estetické chápání gnostických prvků hovoří i to, že tranzitorní prostor 

mezi nebem a zemí v románu dále tematizován není. Tento prostor, ve kterém se 

dle Jonase projevuje „pneuma“ a který se vyznačuje komprimací přítomnosti, mi-

nulosti i budoucnosti v momentu „Entweltlichung“ [vystoupení ze světa] (srov. 

Jonas 1964, s. 258), je však přítomen spíše v románu Marie Rybakovové, a proto 

se k němu vrátím později. V ústřední roli v románu Taubesové zůstává i nadále 

Sophie Blind, která nalezla v nedobrovolné a v neočekávané smrti vysvobození. 

Fyzická smrt jako jediný možný únik z vězení pozemského života je pak další 

spojnicí ke gnostickým učením. Smrt jako poznání je dle Jonase dokončením 

gnostického mystéria (srov. Jonas 1964, s. 374) a zároveň může být traktována 

i jako heideggerovská kategorie.  

Vědecký zájem Susan Taubesové platil, jak jsem již zmiňovala, gnostickému 

učenci a organizátorovi náboženského života Markiónovi. Ten bývá charakterizo-

ván jako heretik.21 A protože můžeme chápat gnózi (alespoň některé její směry) 

jako první částečný protest proti světskému i církevnímu politickému systému, 

domnívám se, že právě tento aspekt se propojuje s určitou revizí stávajících nábo-

ženských systémů v poválečné Evropě. Tento postoj intelektuální generace Susan 

Taubesové, ústící do již několikrát zmiňované „negativní teologie“, je opět v ro-

mánu realizován jako absolutní dekonstrukce všech norem chování i společen-

ských rituálů.22 Jedná se nejen o ta místa, která jsou dle Weigelové projevem „an-

tirománu“, ale například i o skrytou polemiku s psychoanalýzou.23  

Můžeme tedy říci, že hlavní funkcí reflexe gnostického myšlení (Taubes se 

patrně nejvíce inspirovala právě Markiónem) jsou v knize kromě vystoupení z ča-

 
20 Termín Jana Mukařovského, srov. např. in Mukařovský 2007, s. 16–70; k výkladu termínu 

srov. např. Müller – Šidák 2012, s. 450–452.  
21 Markión žil v letech 85–160. Význam jeho učení i jeho vlastní sekty vysvětluje na základě 

odborné literatury Weigel 2004, s. 136. 
22 Zůstává k úvaze, do jaké míry zde Taubesová skrytě reaguje na vědeckou stať svého exman-

žela Vom Kult zur Kultur z roku 1954, která se vyznačuje opačným postupem – tedy hledá mez-

níky toho, kdy se z archaického kultu vytvořil společenský a kulturní novodobý ritus.  
23 K tomu více ve studii Ulbrechtová 2015. 
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su estetické postupy dekonstrukce24 jako umělecké formy protestu proti vžitým 

konvencím. Základní filozofický i životní postoj autorky se tak do románu promítá 

nepřímo, jen jako umělecká reflexe vlastního nitra. Můžeme snad dokonce tvrdit, 

že v síle uměleckého aktu a kreativity nabízí Taubes alternativu k vyřešení kon-

fliktu tragédie, které se věnovala ve své odborné práci. Kolizi mezi božským a lid-

ským řádem je možno překonat únikem do oblasti umění. 

A tak tedy v narativním subjektu poznáváme více než autorku Susan Taubeso-

vou její dvojnici Animu (jedná se o autorčin pseudonym pro vědecké práce o ab-

senci Boha a o tragédii).25 Z tohoto hlediska se odvážím dokonce tvrzení, že re-

flexe gnosticismu vrcholící ve smrti narativního subjektu je inscenací duchovního 

přerodu (iniciační smrti) vědkyně Taubesové a její přeměny v umělkyni. Loučí se 

s bývalým životem akademičky a nespokojené manželky a přechází ke zcela nové 

fázi svého života, kterou chtěla zasvětit literárnímu a hereckému umění. Z této 

perspektivy by pak ztrácel na významu fakt skutečné smrti Susan Taubesové, kte-

rá na první pohled završuje a zároveň i realizuje její umělecké dílo. Nejednalo by 

se o konec, nýbrž o počátek. V tomto případě bychom skutečně museli dát za 

pravdu S. Weigelové, která vyslovila domněnku o tom, že dobrovolný odchod ze 

života mohl být zapříčiněn teprve špatnou kritikou románu, a nikoli že je román 

přípravou na autorčinu sebevraždu (Weigel 2003, s. 134).  

Podobně jako v románu Marie Rybakovové se setkáváme s náznaky smrti, 

kdy se narativní subjekt postupně připravuje na ukončení fyzického života.26 

U Taubesové je můžeme ale interpretovat jako náznaky změny způsobu existence – 

sama např. hovoří o rozepsané knize, jejíž hlavní postavou je mrtvá žena. O smrti 

ve smyslu negativní teologie hovoří Sophie Blind s milencem Ivanem, avšak po-

kud se jedná o smrt jako předmět tvůrčí kreativity (tedy o její knihu), je předmět 

hovoru odlehčen a probíhá např. s náhodnými známostmi na vědeckém kongresu 

 
24 Vycházím především z Derridova pojetí dekonstrukce jako „de-struující a zároveň kon-

struující kritiky metafyziky“ a z jím pojmenované intence „myslet jinou dějinnost“, a ze schop-

nosti dekonstrukce „najít východ, aniž bychom museli měnit terén, a působit […] využitím ná-

strojů a kamenů, které se nacházejí v domě, tedy v jazyce, proti jeho budově.“ Srov. Gehring 

2004, s. 377, 380.  
25 K jejím pseudonymům více v Ulbrechtová 2018, s. 298, pozn. č. 7 (konfrontuji závěry Parei-

gis a Theinové). 
26 Hans Jonas řadí symboliku smrti rovněž k typickým projevům gnostického smýšlení. 

V gnostických spisech jsou rozeseta „znamení říše mrtvých“. Srov. Jonas 1964, s. 113. 
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nebo s přítelkyní freudiánkou. V prvním případě se tedy jedná o reprodukci vlast-

ního filozofického hledání a o reprodukci názorů podobně smýšlející intelektuální 

generace, ve druhém případě o prezentaci vlastního tvůrčího aktu. 

K dalším typům zmínek o smrti patří změna perspektivy ve scénách před po-

hřbem Sophie, kdy se nad její rakví sklánějí známí i vlastní děti. V těchto přípa-

dech je často vyslovena věta „Je mrtvá“ a probírán její život z perspektivy ostat-

ních. Jedná se o zrcadlový odraz jejího života, který tvoří protipól k tomu, jak jej 

vnímá sama Sophie. Její přítomnost je zde pociťována, jako by se vznášela nad 

děním a pozorovala vše z výšky. Zdá se, že se celou situací a tím, jak všichni pří-

tomní pronášejí soudy o jejím životě, baví. Tato centrální část knihy je vlastní in-

scenací loučení se sebou sama a svým dosavadním životem. Smrt je únikem do 

světa tvůrčí kreativity: v mrtvé Sophii Blind poznáváme mrtvou Susan Taubes, 

v níž ožívá umělkyně Anima. A tuto část můžeme zakončit slovy Jacoba Taubese, 

který ve studii Der dogmatische Mythos der Gnosis říká: „Gnóze se neodehrává 

v přírodě ani v dějinách, nýbrž ve vnitřním světě člověka: v duši, duchu, pneuma-

tu.“27 To zcela odpovídá prostoru románu jeho bývalé manželky (Susan se nechala 

s Jakobem rozvést; právě reflexu rozvodu v obraze gnosticky vědomé volby ,jinéʻ 

cesty je jedním z hlavních autorských záměrů textu): gnostická pouť S. Taubesové 

alias Sophie Blind se neodehrává mezi dvěma světy, nýbrž v jejím vlastním nitru. 

Román Divorcing je tak jedním z mála příkladů skutečné umělecké reflexe pová-

lečného gnostického myšlení, projevující se v moderním (feministicko-poststruk-

turálním) způsobu literární produkce.28  

Jestliže jsem reflexi gnosticismu u Tabesové klasifikovala jako literárně-

estetickou, pro jeho reflexi u Rybakovové volím (opětně dle Machovy klasifikace) 

přiřazení k okultistickému typu.29 Určitá místa v románu, kdy Anna hovoří o světě 

 
27 Studie vyšla v roce 1971. Cituji podle jejího vydání v publikaci Taubes 2007, s. 99–113, zde 

s. 105. 
28 Teoreticky se zde odvolávám na kapitolu o feministické literární vědě z knihy Baasner – Zens 

2005, především s. 166–176. Analýzu pasáží, které lze takto charakterizovat, v této studii vyne-

chávám. 
29 K tomuto typu Macho řadí např. pseudokabalistiku některých směrů moderního svobodného 

zednářství, kdy byl vyvoláván duch apoštola Jana, či teosofické hnutí kolem Heleny Blavatské. 

K dalším projevům tohoto typu řadí Macho literární projevy černého romantismu či satanismu 

(Aleister Crowley). Srov. Macho 2001, s. 545. Domnívám se, že zde vychází z Jonase, který 
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duchů, či samotná spiritistická seance za bouře, kdy se za oknem zjeví Annin 

duch, pro tuto interpretaci jako částečně strašidelného románu hovoří. Jak napoví-

dá sám název románu, můžeme skutečně hovořit o rozdvojení narativního subjektu 

na živého člověka a jeho ducha.30 

Při hledání dalších konkrétních indicií gnostické interpretace románu Marie 

Rybakovové musíme vyjít z jejího pojetí času. Anniným vystoupením z něj (páchá 

sebevraždu) začíná její duchovní anamnésis: ocitá se v Berlíně v době, „kdy se ještě 

psalo perem a inkoustem“ a na zetlelém papíře pak zaschlým inkoustem Anna píše 

jeden z prvních dopisů „z onoho světa“ (Rybakova 2001, s. 11). Podobně jako 

u Taubesové se proces anamnésis úzce spojuje s procesem psaní – a obojí je mož-

né teprve po fyzické smrti.  

Připomeňme na tomto místě, že prostor subjektivní vzpomínky je u Anny 

Gromové mnohem akcentovanější, než u Sophie Blind – v románu Taubesové je 

proces vzpomínání vtělen do fiktivní autobiografie, zatímco u Rybakovové je ak-

centována spíše vzpomínka jako taková.31 Fenoménu vzpomínky pro gnózi připi-

suje významnou roli i Hans Jonas. Jedná se o „vzpomínku na původ a před-dějiny 

lidstva,“ ve vzpomínce se skrývá i „příslib vykoupení“ nebo „praktický návod 

k chování na světě – výraz procitnutí a nově nabytého poznání: gnostické volání 

k procitnutí“ („der gnostische Erweckungsruf“; srov. Jonas 1964, s. 127). Poslední 

jmenované odpovídá samozřejmě Heideggerovu „volání“. Vidíme tedy, že pro 

adepta gnóze hraje důležitou roli moment „anamnésis“ a schopnost uvědomit si 

moment duchovního přerodu. 

Pojetí času v románu analyzovala Eva Hausbacher ve své monografii. Tento 

čas (tedy čas vyprávěný) zahrnuje 38, resp. 40 dnů, v nichž narativní subjekt ode-

šle 38 dopisů objektu své nenaplněné touhy, aspirantovi klasické filologie, Ulri-

chovi von Wilamowitz. Toto číslo odpovídá dle Hausbacherové představám lidové 

 
definuje tzv. pohansko-řeckou skupinu gnóze, k níž přiřazuje kouzelnické praktiky či mystéria. 

Srov. Jonas 1964, s. 6. 
30 I Anna Grom, podobně jako Sophie Blind, již za svého života uvažuje o smrti jako o jeho po-

kračování; na rozdíl od Sophie Blind, u níž se téměř všechny myšlenky na smrt během života 

točí kolem pojmu vyprázdněné poválečné Evropy bez naděje na „spravedlivého“ Boha, je Anna 

Grom opětně více „okultistická“: již během života si vypracovává obzvláštní sensibilitu pro du-

še zemřelých, s jejichž pozůstalými se stýká. Dokáže je „cítit“ v prostoru a dokonce i pochopit. 
31 Freudovský kontext vzpomínky v románu by si zasloužil samostatnou studii. 
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pravoslavné víry, kdy duše definitivně opouští tento a přechází na onen svět. Musí 

přes celnice a utkat se se zlými duchy, kteří požadují mýto (vybírá je tzv. my-

tarʼ).32 Proces, kterým duše čtyřicet dnů prochází, se nazývá „mytarstvo“, poté je 

očištěna a dobří andělé ji uvedou před trůn Boha, kde probíhá první soud 

(Hausbacher 2009, s. 190). Vidíme tedy, jak se v lidové ruské víře odráží pozů-

statky gnostických apokryfů. Tranzitorní prostor na hranici mezi dvěma světy 

(u Taubesové transponovaný více do Sophiina vědomí) a možnost vystoupení 

z času je v obou případech vstupem do děje.  

Karin Sarsenov (Sarsenov 2006) spatřuje v modelu pouti Anniny duše parale-

ly se zjevením sv. Teodory (Feodory). Její závěry reprodukuje (zjevně bez prově-

ření prototextu) i Hausbacher na s. 201 své monografie. Domnívám se však, že 

kromě číslovky 40 (40-ti denní pouť duše) tento pravoslavný apokryf s románem 

o pouti duše Anny Gromové mnoho nespojuje. Text je součástí novgorodské kro-

niky Velikije Čeťjii Mineji33 a je možno vycházet spíše z jeho novodobé interpreta-

ce na nejrůznějších webových stránkách věnovaných ruskému pravoslaví, světcům 

či na stránkách konzervativně-nacionalistického charakteru.34 V tomto textu se zje-

vuje sv. Teodora (Feodora) Grigorijovi, žáku sv. Vasilije Nového, a dělí se s ním 

o své zkušenosti z období po fyzické smrti. Jedná se o obraz dvaceti pokušení, je-

jichž časovou posloupnost Sarsenov srovnává s poutí Anny Gromové. Již zde mu-

sím předeslat, že základním rozdílem mezi oběma texty je jednak již samotné po-

jetí času (ve zjevení sv. Teodory je použit čas lineární, zatímco v románu o Anně 

Gromové je linearita rozbita a místy čas tíhne k cykličnosti), dále striktní dělení na 

 
32 Zde upozorňuji na zrcadlové propojení tohoto a onoho světa v románovém prostoru: ne náho-

dou je otec Ulricha celníkem, který pracoval na hranici východního a západního Německa. Cel-

ník je důležitou spojnicí mezi dvěma světy i v gnostickém systému. Zmiňuje jej i Pokorný na 

s. 203 citované monografie. Jedná se o tu část pouti duše, která se vznáší vzhůru k nejvyššímu 

božstvu, avšak zároveň jí v tom bráni archonti – strážci sfér obklopujících zemi. „Jsou to jakoby 

celníci na hranicích božského světa, jejichž kontrolou musí každá duše projít“ (Pokorný 1998, 

s. 203). Totéž se dočítáme i v Taubesově studii citované v poznámce 97 o dogmatickém mýtu 

gnóze (Taubes 2007, s. 105). V ruské pravoslavné tradici jsou archonti zaměněni anděly. 
33 Novgorodský (častěji – sofijský) opis zachovalé knihy Makarijových Minějí: Velikije Mineje 

Čeťji, sobrannyje vserossijskim mitr. Makarijem, nad. Archeograf komissijej [online]. [cit. 

11.7.2012] Dostupné z: http://kopajglubze.ucoz.ru/load/velikie_minei_cheti/12.  
34 Srov. http://pravmir.ru/mytarstva-bogoslovskoe-modelirovanie/ či http://elisavetgrad.ru/new/ 

Pokajanie/o_mytarstvah:prepodobnoj_Feodory.html [cit. 11.7.2012]. 

http://kopajglubze.ucoz.ru/load/velikie_minei_cheti/12
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období před a po smrti u sv. Teodory (Anna vypráví více o svém životě, nežli 

o posmrtných zážitcích), a konečně i rozdíl v pojetí pokušení. Naopak co by moh-

lo příběh Anny Gromové s poutí ruské světice sbližovat, je fenomén zpovědi – 

ačkoli Teodora má na mysli zpověď svatou, na úrovni literární se může jednat 

o fenomén zpovědi, jak ji na základě pozdně antického filozofického myšlení uve-

dl do ruské literatury Fjodor M. Dostojevskij (srov. Kantor 2010). Podobně jako 

Teodora oslavuje zpověď, která ulehčuje hříšníkovi vstup do ráje, je pro Annu 

možnost psaní dopisů vlastní duchovní katarzí. Další zajímavou spojnicí, kterou 

jsem nalezla při četbě reprodukovaného zjevení sv. Teodory, je to, že ve 40. den 

po smrti na zemřelé někdo na zemi vzpomíná: tomu odpovídá v románu Marie 

Rybakovové spiritistická seance, při níž je vyvolán Annin duch, a po níž začne 

Anna psát Ulrichovi dopisy. Ovšem základním posunem ve vztahu k prototextu 

o Teodoře (pokud vůbec můžeme o prototextu hovořit) je fakt, že zatímco 

v příběhu pravoslavné světice je kladen důraz na hřích a očištění se od něj, 

v centru příběhu o Anně Gromové se nachází pouť za poznáním a možnost naru-

šení hranice lidského těla a života. A to je jednoznačně moment, který posunuje 

interpretaci románu od pravoslavné lidové tradice k její interpretaci jako reflexi 

gnostického myšlení (gnóze = poznání).35 

Zatímco je u Taubesové přítomen prvek intelektuální reflexe heretického 

a tragického prvku gnostického učení jako jeden ze základních syžetových postu-

pů v jejím románu, je u Rybakovové element „starých spisů“ a „mrtvého“ jazyka 

již součástí fabule. Explicitně se sice jedná o antickou literaturu (oba protagonisté 

jsou adepty studia klasické filologie), ovšem pouze na jednom místě textu je zmí-

něn antický autor jako předmět studia (Semproniova ztracená disertace o Platóno-

vi).36 Přítomen je pouze prvek „starého mrtvého“ jazyka a „starého“ učení, které 

zde plní hlavní roli tranzitorního prostoru a díky němuž je možno setřít rozdíl mezi 

živým a mrtvým, mezi tady a tam. 

Na syžetové rovině je pak, rozptýlena po jednotlivých kapitolách, ztvárněna 

cesta za poznáním Anny Gromové. Vidíme zde, jak se za 40 let posunulo vnímá-

ní tragédie a jak hlavní postava nebere sebe sama tak vážně, jako Sophie Blind. 

 
35 Srov. Jonas 1964, s. 50, kdy v tomto smyslu cituje i starší literaturu o gnózi (Adolf von Har-

nack), dále např. na s. 374 hovoří Jonas o gnostickém poznání jako spasení. 
36 Jedná se o aluzi na Platónovo učení o psaném a nepsaném textu. Srov. např. Havlíček 1997.  
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Z tragédie se může stávat groteska, jež je doprovázena ironií. Zároveň je vyšší po-

znání přijímáno jaksi „jednodušeji“, ba dokonce se stává čímsi samozřejmým. 

Oproti Taubesové, která instituci rituálu ruší a na místo organizovaného řádu do-

sazuje uměleckou imaginaci a svobodu, rekonstruuje Rybakovová staré rituály jako 

součást života (a snad i proto můžeme první z autorek přiřadit k estetické a druhou 

k okultistické gnózi). 

V následujících řádcích chci přiblížit pouť Anniny duše, jak je představena 

v románu. V jejích jednotlivých etapách i zkouškách, které musela už za svého 

života projít, nacházím paralely s modelem gnostické pouti duše do říše světla a za 

pravým poznáním. Nejsou zde líčeny všechny zastávky, setkáváme se pouze na 

několika místech s náznaky určitých rituálních míst a úkonů, popřípadě situací, 

které odpovídají mj. i pojetí gnostického mystéria v tzv. iniciačních románových 

žánrech.37 Nejsou ani uspořádány chronologicky, protože – jak jsem již uvedla – 

Anna časovou linearitu a kauzalitu zcela ruší. Je na čtenáři, do jaké posloupnosti 

jednotlivé momenty seřadí.38 

Prvním místem „iniciační zkoušky“, kterou Anna prochází ještě za svého ži-

vota, je příznačně cesta k poště, kde Anna pracuje na noční směny. Prostor pošty 

je tranzitorním místem a je to prostor, odkud je možná cesta všemi směry a do 

všech dimenzí. Mystický prostor se nachází mezi budovou pošty, stanicí metra 

a bývalou průmyslovou zónou (a připomínám, že i obraz linie metra svým vstu-

pem pod zem a svou kruhovostí hraje v prostoru románu nikoli podřadnou roli). 

Již zde se začíná synchronizovat vzpomínka a život, a lidské individuum (zde: 

Anna Grom) si začíná uvědomovat hranice bytí v prostoru i ve vědomí. 

 

„Cesta […] byla tmavá a opuštěná a vedla jiným rozměrem. Dostala jsem se do otvoru, do 

úzkého, tmavého otvoru, v němž se ztrácelo světlo i zvuk. Okno továrny, v níž někdo zapome-

nul zhasnout světlo, bylo jen vzpomínkou na světlo, a bzučení stožárů bylo jen vzpomínkou na 

zvuk. Ale byly to pouze stopy, duchové. Nebylo světlo ani zvuk, byla jsem jen já a šla jsem ulicí 

pořád dál.“39  

 
37 Zde teoreticky vycházím z monografie Daniely Hodrové Román zasvěcení (Hodrová 1993). 
38 Vzestup duše jednotlivými eóny popisuje Jonas na s. 205 an. Původ má tato verze ve starých 

perských gnostických spisech. Srov. Jonas 1964, s. 25. 
39 Rybakova 2001, s. 39–40. Tento úryvek nám připomíná umělecké ztvárnění Heideggerova 

pojmu „světlina“ („die Lichtung“), v níž dochází ke přítomnění („die Anwesenheit“), projevuje 

se „pra-věc“ („Ur-sache“) a v níž se rodí fenomén myšlení. Srov. Heidegger 2006, s. 27.  



172 

Dalším důležitým místem, ve kterém dochází k uvědomění si sama sebe, tedy 

opět projev „volání k procitnutí“, je vzpomínka40 na vizi zahrady, o níž Anna dříve 

složila báseň. Plavný pohyb listu ze vzduchu na zem Anně přišel spíše jako náraz 

či rána a v tomto momentu si uvědomila podstatu bytí a snad i „volání ke smrti“: 

„Přišla jsem sama k sobě“ (Rybakova 2001, s. 73). 

Dalším z „iniciačních prahů“41 je pro Annu labyrint42 klasické filologie. Ta se 

stala pro Annu oblastí „mrtvého“. Měla přitom snad být původní Anninou iniciací, 

avšak v prostoru příběhu se projevila jako iniciace „nejistá“,43 kterou je potřeba 

překonat pravým poznáním a nalezením „pravého“ života a jeho podstaty. Že ces-

ta skrze antické spisy nevede, ukazuje Anna po celou dobu nejen na svém, ale i na 

Ulrichově příkladu.  

Poznání toho, že pozemský život je pouze část celé cesty, která po smrti ne-

končí, Anna čtenáři sděluje explicitně dvakrát: poprvé na začátku a podruhé při-

bližně v polovině knihy. Srovnání života s cestou je tak postupně dotvářeno a pre-

cizováno v souladu s narůstajícím Anniným poznáním.  

 

„Život bývá pořád srovnáván s cestou. Po té cestě jdeme pomalu pozpátku a díváme se do 

minulosti. Kdybych bývala tenkrát mohla překonat lidskou přirozenost, byla bych se otočila a 

podívala se do budoucnosti, kdo ví, možná bych se pak byla vědomě rozhodla jít dál a nesešla 

z cesty. […] Cesta vedla z kopce a život uplýval stále větší rychlostí.“ (Rybakova 2001, s. 44) 

 

Později Anna prostřednictvím tohoto srovnání tematizuje nespokojenost se 

svým pozemským životem, v němž marně hledá smysl a naplnění.  

 

„Život jsem si vždycky představovala jako cestu, která někam musí vést; ale můj život je 

jako vítr, proti kterému musím jít a který mi brání, abych došla tam, kam se chci vrátit. Kdyby 

 
40 Náhlá vzpomínka či anamnésis je východiskem pouti za poznáním i v iniciačních románech. 

Srov. Hodrová 1993, s. 188. Zde musím ponechat stranou velmi podobné úvahy o lidské vzpo-

mínce, která v podobě „listu času“ vede k uvědomění si paměti, jak ji vyslovil Friedrich Nie-

tzsche [Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874], cit. dle Frieß 2010, s. 35–

36. 
41 Práh jako jedna z variant vnitřního prostoru hranice viz Hodrová 1993, s. 218.  
42 Labyrint je jedním z motivů, který se nachází v mnoha gnostických spisech. Motiv labyrintu 

v sobě odráží pluralitu světů, mnohost a nepřehlednou variabilitu možností, mezi nimiž se musí 

jedinec-adept rozhodnout. Srov. Jonas 1964, s. 98. I v iniciačním románu se motiv labyrintu 

objevuje. Srov. Hodrová 1993, s. 67–73.  
43 Termín „nejisté zasvěcení“ přebírám opět od Daniely Hodrové (Hodrová 1993, s. 122–137). 
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byl život kruhem, pak by měl aspoň nějaký smysl. Ale život je fragment.“ (Rybakova 2001, 

s. 137) 

 

I v gnostických systémech a jejich spisech bývá zdůrazňováno, že pozemská 

pouť je pouze jednou z částí pouti lidské, která na zemi nevede k cíli: „Cesta, kte-

rou musíme ujít, je daleká a nekonečná“ (srov. Jonas 1964, s. 99). Stejně tak by-

chom toto místo mohli srovnat s jonasovským momentem odcizenosti, kdy se je-

dinec cítí na světě být „cizincem“ (Jonas 1964, s. 111) a jeho pouť je poznamená-

na strachem, blouděním či smutkem po domově.44 Dodejme, že s těmito stavy se 

konotuje Annin status ve vlastní i cizí kultuře – ani v Rusku, ani v Německu necítí 

uspokojenost z bytí. Ta se dostavuje až po fyzické smrti. Teprve osvobozením se 

ze zakotvenosti v původní kultuře a přijetím zcela nového rozměru bytí vzniká 

pocit svobody. Metaforu pneumatického stavu Anniny duše můžeme traktovat ne-

jen jako migrační metaforu (spolu s Hausbacherovou), ale také jako metaforu no-

vé, hybridní identity. 

Anna se tak rozhodne navrátit do plnosti bytí – další přímé indicie na její ces-

tu a další zkoušky či rituály (kromě samotného konce pouti u řeky zapomnění) 

však přímo jmenovány nejsou a čtenář/interpret je musí nadále nacházet v malých 

náznacích – dost často ve formě uvědomění si „bytí ke smrti“. Anna si především 

uvědomuje možnost „rozdvojení“ vlastního subjektu na „živou“ a „mrtvou“ část. 

Postupně v ní narůstá a začíná převládat ta mrtvá spojená s pociťováním vlastního 

„ducha“. Ta je ovšem na druhé straně schopna větší mobility v časoprostoru. Anna 

je i ve stavu po fyzické smrti mnohem mobilnější, nežli Ulrich za svého života; 

Anna je ztělesněním překonání hranice, Ulrich je její metaforou.45 

V samotném závěru románu Anna dosahuje říše světla a blaženého stavu z je-

jího poznání.  

 

 
44 Srov. Jonas 1964, s. 109n. K problematice odcizenosti a hledání pravého domova srov.  

i s. 96–97.  
45 K aspektu hranice v gnózi srov. Jonas 1964, s. 163. Hranice jako prostor začínajícího prostoru 

zasvěcení je pak i součástí iniciační literatury. Srov. Hodrová 1993, s. 177–181 (kapitola „Hra-

nice a její čas“). Aspektu Ulrichova těla jako nepropustné hranice se věnuje Eva Hausbacher na 

s. 204 své monografie. 
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„Očekávala jsem, že říše mrtvých bude ponořena do tmy. Tak to ale není. Celé pobřeží je 

zalito žhoucím světlem. Je to slunce, anebo odlesk dávno vyhaslého slunce?“ (Rybakova 2001, 

s. 251) 

 

Spojení se světlem a božským principem je podobno gnostickému hymnu na 

nebeskou blaženost: duše opouští svět a s ním odevzdává i svou vůli. 

 

„Jak často jsme se v našich myšlenkách pokoušeli proniknout sem. Snili jsme o tom, že se 

sem podíváme, porozumíme a zase se vrátíme. Ale teď už jsem pochopila, že veškerý smysl říše 

mrtvých se nachází v tom, že do ní přijdeme jednou provždy, s rozhodností, jakou jsme za živo-

ta neznali. Tento krok je nejvyšším a jediným projevem naší vůle. Když jsme jej učinili, ztrácí-

me naši vůli jednou provždy.“ (Rybakova 2001, s. 251) 

 

Poté volí duše Anny možnost překročit řeku zapomnění a navěky se spojit 

s božským principem. Existuje i možnost návratu na zem, ale té se Anna zříká 

a vypitím poháru zapomnění se tak zříká i své lásky k Ulrichovi. Opětovné setkání 

bude možno až po Ulrichově smrti („nechť se propletou naše duše, když už to na-

šim tělům nebylo souzeno“; Rybakova 2001, s. 252). 

 

„Zelená louka, zalitá oním žhoucím světlem. Stín mého otce mi nabírá […] vodu z potoka 

a podává mi ji. Proto jsme vždycky tak rádi pili: byla to příprava na naše poslední doušky. Piju 

pomalu a s každým douškem mizí Tvoje rysy, Tvoje slova, Tvé jméno z mé paměti. Nápoj je 

sladký a hluboký jako noc.“ (Rybakova 2001, s. 252) 

 

Poznání smyslu života a smrti probíhá v románu, podobně jako u Taubesové, 

na cestě od pocitu k poznání. V obou případech se jedná o spojení gnosticismu 

a Heideggerovy filozofie: u Taubesové je to tedy koncepce heideggerianismu jako 

reflexe gnosticismu, u Rybakovové tato souvislost není; Heidegger je v díle pří-

tomen spíše v povrchní textové vrstvě (srov. Ulbrechtová 2018, s. 328).  

Byl to právě moment reflexe religiózního a filozofického myšlení, který mne 

na obou dílech upoutal. Reflexí gnosticismu však není tento kontext vyčerpán, oba 

romány, jak jsem již zmínila, vedou dialog se Sigmundem Freudem (u Taubesové 

rozšířený o skrytý intertext Carla G. Junga). Fascinující pro mne však byl i dialog 

obou románů mezi sebou, který doposud zůstal zrakům badatelů skryt. 

 

Summary 

The study brings, in a reduced version, results of comparative analysis of novels of Susan 

Taubes Divorcing (1969) and Marie Rybakova Anna Grom i jeje prizrak (1999). Former study, 
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which was published in 2018 in German, compared both novels from the point of view of 

theme, plot and particularly of narrative structure. Further, bibliography related to the books was 

analysed. The motif of the death of a narrative subject as a moment of the way out of time and 

the beginning of the narrative process creates a thematic connecting line between the analysed 

novels. Especially this moment could be reflected in both texts with respect to Gnosticism. In 

case of Susan Taubes the issue is that it is a result of her own research and the theory of negative 

theology, so-called aesthetic Gnosticism. Narrative subject realizes de-construction of deep-

rooted Logos (in this case we could speak about noticeable feminist deconstruction), to which 

psychoanalysis belongs (the dialog with the father). The novel of Maria Rybakova represents 

much more re-construction of apocryphal gnostic systems and so-called occultist Gnosticism. 

Theories of S. Freud became here an inspiration for literary writing as well. With respect to 

basic the metaphor of death as a transit area and possibility of identity and culture code chang-

ing, both books seem to be a remarkable contribution to the theory of intercultural relations and 

phenomenon of (e)migration.  
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Fuga v obrazech Mikaloje Konstantina Čiurlionise 

Martina Štěpánová 

Fugue In Paintings By Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 

Abstract: The paper deals with the issue of musical form, structure and tectonic principles of 

the musical form of the fugue in selected pictorial cycles of the Lithuanian synesthetic artist 

Mikaloj Konstantin Čiurlionis (1875–1911). His creative legacy achieved an interesting inte-

grating syncresia in the analogies of the means of expression of music and fine arts, in the 

organization of compositional elements and in the field of thematism. The text aims to inter-

pret selected Čiurlionis painting cycles from 1908 and to point out the semantic aspects of 

works. The artistic processing of the diptych Fugue of the Fir-trees (prelude and fugue) and 

the triptych called Fantasy (prelude, fugue, finale) reveals the author’s specific concentrated 

interdisciplinary compositional and aesthetic-philosophical thinking. The semantic contents 

of pictorial reproductions and interpretations of the contained symbols explain Čiurlionis’ 

understanding of the interconnection of human, natural and cosmic entities. The methodology 

used is based primarily on the theory of musical forms, partial analyzes, description and in-

terpretation of the work of art. 

 

Keywords: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, fugue, image, Fugue of the Fir-trees, Fantasy, 

interpretation. 

 

Contact: Department of Musical Education, Faculty of Education, University of Ostrava; 
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Úvod 

Obsah textu se svým zaměřením orientuje na ojedinělý případ autora, spo-

jujícího v jedné osobě hudebního skladatele a výtvarného umělce. V díle litev-

ského autora, Mikaloje Konstantina Čiurlionise (1875–1911), nalezneme řadu 

obrazů s hudebními názvy a integrovanou strukturou hudebních forem evropské 

umělé hudby. Naopak Čiurlionis komponuje hudební skladby, které strukturně 

a významově reflektivně odkazují na výtvarná díla. Příspěvek si klade za cíl in-

terpretovat vybrané Čiurlionisovy obrazové cykly z roku 1908 se zaměřením na 

fugu jako hudební formu s jejími specifiky. Výtvarné zpracovávání diptychu 
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Fuga s jedlemi (Preludium a Fuga) a triptychu s názvem Fantazie (Preludium, 

Fuga, Finale) odkrývá autorovo specifické soustředěné mezioborové kompozič-

ní a esteticko-filozofické smýšlení.  

 

Hudební forma jako výtvarný problém 

Čiurlionis prošel mnohým hudebním vzděláním. Vystudoval Hudební ško-

lu knížete Mykoly Oginského pro přípravu orchestrálních hráčů v Plunze (1889–

1893), studoval hru na flétnu a orchestrální hru. Čiurlionisův hudební rozvoj po-

kračoval na konzervatoři ve Varšavě. U Zygmunta Nosowského a Antona Sy-

gietynského studoval kompozici a hru na klavír (1894–1899). Další kroky vedly 

Čiurlionise ke studiu skladby na Královské konzervatoři v Lipsku u Carla Rei-

neckeho (1902) a ke studiu nauky o kontrapunktu u Solomona Jadassohna. Vý-

čet Čiurlionisovy hudební tvorby a oblastí jeho hudebních činností je rozsáhlý. 

Jedná se o tvorbu klavírní, komorní, sborovou, orchestrální a činnosti spojené 

především se sběrem a úpravami lidových litevských písní (dainos). Ve studiích 

výtvarného umění se Čiurlionis zprvu jako autodidaktik zdokonaloval na vý-

tvarných kurzech. Krátce studoval kresbu také na Škole výtvarných umění ve 

Varšavě (1902–1904). Čiurlionis je svým tvůrčím přínosem výraznější právě ve 

výtvarné oblasti. Jeho umělecká tvorba dosahuje počtu 300 dochovaných obra-

zů. Tato díla jsou většinově depersonalizovaná a silně psychologicky působící. 

Zobrazují nejčastěji fantaskní krajiny s ornamentálními prvky a četnou symboli-

kou. Významové obsahy obrazových reprodukcí a interpretace obsažených 

symbolů vysvětlují Čiurlionisovo chápání propojení lidské, přírodní a kosmické 

entity. Čiurlionisův umělecký vývoj lze zařadit do secesního slohu, proudu sym-

bolismu, částečně do abstrakce (ke které ale nikdy úplně nepřilnul).   

Výrazné oblasti, které u Čiurlionise determinují propojení hudby a výtvar-

ného umění v osobitém vyjadřování, jsou následující:  

• oblast společné terminologie pro oba druhy umění (sonáty, symfonie, ná-

zvy jednotlivých obrazů z cyklů jako Allegro, Andante, Scherzo, Finale),  

• oblast sdílení námětů hudebních skladeb a výtvarných děl (symfonická bá-

seň Moře, Cyklus malých krajin s názvem Moře pro klavír VL 317, obrazo-

vý cyklus Sonáta Moře), 

• oblast formy (obrazové cykly Sonáta léta, Sonáta hvězd, Sonáta moře), 
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• oblast vnitřní organizace, tektoniky a struktury díla (Preludium a fuga, So-

náta moře versus Cyklus malých krajin s názvem Moře pro klavír VL 317). 

 

Obrazové cykly Fuga s jedlemi a Fantazie z roku 1908 v sobě synteticky 

nesou aspekty všech vymezených oblastí.  

Hudební formy se v Čiurlionisových malbách projevují konkrétními, 

mnohdy ryze hudebními jevy. Především cyklické formy a fugy dosahují vý-

znamných korespondencí mezi oběma druhy umění. Příkladem je hudební moti-

vicko-tematická práce s výtvarnými prvky (inverze, imitace, augmentace, osti-

nátní princip), také řazení jednotlivých obrazů v cyklech s názvy tempového 

označení, které jsou pro danou hudební formu charakteristické. V těchto přípa-

dech Čiurlionis velmi uvědoměle výtvarně zpracovává hlavní a vedlejší hudební 

motivy ve výtvarném díle, které se dle pravidel dané hudební formy navracejí 

(závěrečné části sonát). Syntéza mezioborové tvorby u Čiurlionise ctí autonomní 

rysy jednotlivých druhů umění, ale také poukazuje na paralely ve vyjadřovacích 

prostředcích a práci s nimi. Příkladem může být provázání výtvarných linií kom-

poziční hudební kontrapunktickou technikou, užívání barevné perspektivy malby 

jako tóninového průběhu v hudebním díle, nebo využívání homogenní palet ba-

rev a homogenních vertikálních harmonií.1 

Formu fugy Čiurlionis komponoval dlouhodobě, patří zde romantizující fu-

gy, fugy s chorálním námětem až po fugy se symbolickým významem. Tyto fu-

gy obsahují původně disonantní tritony, tzv. „ďábly v hudbě“ (intervaly zvětše-

né kvarty nebo zmenšené kvinty). Čiurlionis fugy komponuje v tritonové har-

monii v kombinacích s imitacemi, sekvencemi a dalšími tradičními ustálenými 

kompozičními postupy.2 Výtvarné zpracování fugy v tvorbě autora nalezneme 

ve třech cyklech. Prvním je diptych Fuga s jedlemi (1908), druhým diptych Fu-

ga kentaura (1908) a posledním obrazový triptych s názvem Fantazie (1908). 

 
1 SIECHOWICZ, Paweł. The Key to M. K. Čiurlionis’s Synthesis of the Arts. Rocznik Histo-

rii Sztuki [online], 2013, roč. 38, s. 70. ISSN 0080-3472. [cit. 8-7-2020] Dostupné z: 

http://czasopisma.pan.pl/images/data/rhis/wydania/38_2015/RHS-XXXVIII.pdf. ISSN 0080-

3472. 
2 DLASK, Vojtěch. Symbolismus v hudbě. Brno: Janáčkova akademie múzických umění 

v Brně, 2011. s. 76–77. ISBN 978-80-7460-010-4. 



182 

Všechna uvedená výtvarná díla jsou uložena v Národním muzeu M. K. Čiurlio-

nise v Kaunasu v Litvě. 

 

Fuga s jedlemi 

První obraz diptychu Fuga s jedlemi z roku 1908 s názvem Preludium3 je 

zachován ve špatném stavu, sytost barev a kontrasty malby jsou velmi slabé. 

Z námětu je rozpoznatelná osamocená centrální loďka plující doprava, vodní 

hladina a paprsky pokrývající horní polovinu díla. Kvůli stávajícímu stavu obra-

zu není možné zjistit, zda má loď cestujícího, ačkoliv původní skicy obrazu na-

značují, že byl na lodi vyobrazen cestující, z něhož vyzařovaly nadpřirozené pa-

prsky.4 Motiv lodě je obecně spojován s pohybem přemístění či propojení. 

V souvislosti se slunečními paprsky motiv poukazuje k úrodnosti či k symbolice 

koloběhu života, životnímu cyklu, ve smyslu východu a západu slunce.5 Výraz-

ným motivem Preludia je statická klidná vodní hladina6. Loď na vodě se zjevně 

nijak významně nepohybuje, jako jediné pohyblivé a proměnlivé prvky vstupují 

do obrazu pouze dva faktory. Prvním je rozsahově narůstající motiv fugy 

v pravém spodním rohu malby a druhým faktorem je pozorovatel díla. Vodní 

plocha poskytuje dostatek optického a „soustředěného“ prostoru pro zřetelné 

uvedení tématu v dolní části obrazu. Právě v této oblasti se pozvolna vynořuje 

první složený motiv připravované fugy – skloněný sedící muž na trůně a věž. 

Zvlněný vyvíjející se motiv evokuje melodickou basovou linii. 

 
3 Preludium je kratší skladba improvizačního charakteru s neustálenou formou. Především 

v období baroka bylo preludium komponováno ve dvojici –preludium a fuga. V takovém pří-

padě preludium zpracovávalo jeden hudební motiv. V pozdějších obdobích (romantismus) 

forma existovala i samostatně. 
4 KAZOKAS, Genovaité. Musical Paintings: Life and Work of M. K. Čiurlionis (1875–1911). 

Vilnius: Logotipas, 2009. s. 174. ISBN 978-9955-422-50-1. 
5 ŠTĚPÁNOVÁ, Martina. Podoby moře Mikaloje Konstantina Čiurlionise. Kultura, umění 

a výchova [online verze]. 2019, 7(2). ISSN 2336-1824. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: http:// 

www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=18&clanek=210. 
6 Symboly a významy proměnlivé vodní hladiny se kontinuálně zabývá např. Zdeňka Kalnic-

ká v kapitole o vodním živlu v publikaci WILKOSZEWSKA, Krystyna (ed.). Aesthetics of 

the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Ostrava: University of Ostrava, 2001. ISBN 80-

7042-588-1. Dále také v publikaci KALNICKÁ, Zdeňka. Archetyp vody a ženy. Brno: Emi-

tos. Filozoficko-psychologická edice. 2007. ISBN 978-80-903715-5-2.  
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Obr. 1: M. K. Čiurlionis: Fuga s jedlemi (Preludium), 1908,  

akvarel a tempera na papíře, 60,2cm × 71,1cm. 

M. K. Čiurlionis National Art Museum, Kaunas, Litva. 

 

 Obraz Fuga (1908), který bývá mnohdy označován názvem celého cyklu 

–Fuga s jedlemi, je zřejmě Čiurlionisovým nejznámějším výtvarným dílem, kte-

ré na sebe váže množství interpretací. Některé se od sebe liší v detailech, některé 

v zásadních bodech.7 Společný názor, že perspektiva v obraze není lineární ný-

brž barevná a měli bychom k obsahu obrazu přistupovat shora dolů, zastávají 

Eberlein a Szerszenowicz. Opačnému čtení obrazu zespoda nahoru se přiklání 

Fedotov. Čtení fugy je úměrné úhlu pohledu. Skladatelovýma očima budeme 

 
7 Výběrově se jedná o interpretace: SZERSZENOWICZ, Jacek. Inspiracje plastyczne w muzy-

ce [Music Inspired by Visual Arts]. Łódź: Akademia Muzyczna im. K. i G. Bacewiczów, 

2008. FEDOTOV, Vladimir M. Polyphony in the Paintings of M. K. Čiurlionis. Leonardo. 

28(1), s. 53–56, 1995. ISSN 1530-9282. TARASTI, Eero. Semiotics of Classical Music. How 

Mozart, Brahms and Wagner Talk to Us. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2012. ISBN 

9781614511410. EBERLEIN, Dorothee. Čiurlionis, Skrjabin und osteuropäischer Symbolis-

mus. In VON MAUR, Karin. Vom Klang der Bilder. Mnichov: Prestel-Verlag, 1985. s. 340–

345. ISBN 3791307274. 
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obraz dekódovat shora dolů, při pozorovatelské recepci od nejbližších a největ-

ších plánů směrem nahoru.8  

Tato fuga patří mezi Čiurlionisova nejpřesvědčivější umělecká díla. Jako 

jedna z mála využívá instrumentální smysl k uspořádání obrazových forem do 

smysluplného a dynamického celku. Termín „polyfonie“ bývá v souvislosti 

s Čiurlionisem poměrně zneužíván. Avšak v tomto konkrétním případě lze při-

stoupit k přesvědčení Čiurlionise, že obraz má vlastní tektoniku, tak jako hudba, 

a zvuky lze vyjadřovat pomocí barev.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: M. K. Čiurlionis: Fuga s jedlemi (Fuga), 1908,  

tempera na papíře, 62,2cm × 72,6cm. 

M. K. Čiurlionis National Art Museum, Kaunas, Litva. 

 

Fuga je vícehlasá skladba komponována na základě imitační techniky, 

zpracovávající jedno, nebo více témat, která musí procházet všemi hlasy dle 

 
8 SIECHOWICZ, Paweł. The Key to M. K. Čiurlionis’s Synthesis of the Arts. Rocznik Histo-

rii Sztuki [online verze]. 2013, roč. 38, s. 62. ISSN 0080-3472. [cit. 8-7-2020] Dostupné z: 

http://czasopisma.pan.pl/images/data/rhis/wydania/38_2015/RHS-XXXVIII.pdf. ISSN 0080-

3472. 
9 GOŠTAUTAS, Stasys – Birutė VAIČJURGIS-ŠLEŽAS. Čiurlionis: painter and composer: 

collected essays and notes, 1906–1989. Vilnius: Vaga, 1994. s. 262–263. 
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ustálených pravidel. Motivicky není obraz na první pohled nijak výrazně zahuš-

těn, Čiurlionis zpodobňuje dvojitou fugu o dvou tématech s užíváním imitace 

v inverzi. Obraz Fugy lze vizuálně rozdělit na sedm horizontálně vedených pásů. 

Čiurlionis tak opticky dosahuje vícehlasé faktury. Eberlein přináší svůj pohled 

na obraz jako na vizuální tři roviny, ve kterých jsou za sebou řazeny stromy a 

barevné kontury. Stromům autorka připisuje funkci dux, konturám pak comes.10 

Třikrát se toto hudební vedení hlasů/motivu opakuje a v závěru pak dochází 

k výrazné augmentaci.11 

Čiurlionisovým oblíbeným a často zpracovávaným motivem byl muž se 

skloněnou hlavou (klečící, sedící na trůně, stojící)12. Tento motiv pokorného 

muže vychází z litevských pohádek a písní. První složený motiv Fugy je spoje-

ním tohoto muže a věže (dosažení vysokého lidského úspěchu). Čiurlionis při-

náší druhý obdobně významný a dominantní motiv, a tím je motiv jedle. Vyme-

zením pouze dvou, zato silně obsahově sdělných a symbolických motivů, získá-

vá umělec propojení člověka a přírody. Jedle v litevských nápěvech a pověstech 

symbolizuje ochranitelskou matku, pečující o všechny bezmocné a ty, kteří hle-

dají pomoc či útěchu.13 Specifickým tvůrčím rysem Čiurlionisových maleb je 

práce s časovou jednotkou, která je dominantním aspektem hudby (realizace 

zvuku v přísné časové vazbě). Fuga vizuálně znázorňuje samostatně existující 

horizontální proudy, které mají své vlastní trvání. Zobrazené jakoby plynulo 

zleva doprava a pokračovalo za hranice obrazu. Umělec navozuje iluzi procesu 

pohybu v čase. Tato iluze je podepřena opakujícími se stejnými motivy v obmě-

nách, což nutí recipienta nahlížet na obraz jako na probíhající děj. Prostor 

v obraze je relativní, některá pásma působí dojmem, že jsou ve stejné rovině. 

Hudební kompoziční smýšlení autora se v díle projevuje také v podobě hravé 

práce s úměrností a velikostmi jednotlivých prvků v malbě, jako s délkami noto-

 
10 Dux (vůdce) je uvedení tématu v expozici v hlavní tónině. Comes (průvodčí) označuje imi-

taci tématu v dominantní tónině. 
11 EBERLEIN, Dorothee. Čiurlionis, Skrjabin und osteuropäischer Symbolismus. In VON 

MAUR, Karin. Vom Klang der Bilder. Mnichov: Prestel-Verlag, 1985. s. 344. ISBN 3791307274. 
12 Např. Smuteční symfonie (1903), Kompozice (1904/5), Sonáta slunce část Finale (1907), 

Les (1907). 
13 KAZOKAS, Genovaité. Musical Paintings: Life and Work of M. K. Čiurlionis (1875–

1911). Vilnius: Logotipas, 2009. s. 174.  ISBN 978-9955-422-50-1. 
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vých hodnot v hudbě. Přesněji Čiurlionis maluje jeden velký a jeden malý strom, 

ty jsou shodné jako tři malé stromy. V hudební analogii se tento proces projevu-

je jako př. půlová a čtvrťová notová hodnota, které odpovídají třem čtvrťovým 

notovým hodnotám.  Zajímavým momentem obrazu jsou odrazy motivů na vod-

ní hladině v horní části malby, které neodpovídají přirozenému zrcadlení reálné-

ho světa. Při komponování fugy je ovšem takový způsob převratu možný. Taras-

ti se o nedostatečné shodě zrcadlení vyjadřuje termínem „odcizení“. Jev „odci-

zení“ zabraňuje pozorovateli obrazu nazírat na krajinu jako na reálnou.14 Ve 

spodní části Fugy Čiurlionis stupňuje jednotlivé valéry výchozí barvy. V práci 

s barevnými plochami analogicky pozorujeme v hudbě barevné odstíny varhan-

ních rejstříků či hudební zabarvení tónin.15 

Monochromatická, okrová Fuga s doplňkovou zelenou barvou propojuje 

všechny samostatné plány obrazu v jeden kompaktní celek, podobně jako se 

v polyfonní faktuře kontrapunktickou technikou proplétají jednotlivé hlasy a vy-

tváří závěrečnou konsonanci uceleného hudebního díla – fugy.  

Hudební paralelou k malbě je Čiurlionisova klavírní kompozice Fuga op. 34, 

která skladebnou technikou předjímá dodekafonii Arnolda Schönberga. K této 

fuze bývá vyobrazována právě malovaná Fuga z diptychu Fuga s jedlemi. 

  

 
14 SIECHOWICZ, Paweł. The Key to M. K. Čiurlionis’s Synthesis of the Arts. Rocznik Histo-

rii Sztuki [online verze]. 2013, roč. 38, s. 65. ISSN 0080-3472. [cit. 8-7-2020] Dostupné z: 

http://czasopisma.pan.pl/images/data/rhis/wydania/38_2015/RHS-XXXVIII.pdf. ISSN 0080-

3472. 
15 LANDSBERGIS, Vytautas. M. K. Čiurlionis: Time and Content. Vilnius: Lituanus, 1992. 

s. 104. 
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Obr. 3: M. K. Čiurlionis: Fuga s jedlemi,  

ukázka plynulého přechodu motivu mezi obrazy. 

 

Fantazie 

Fantazie ze shodného roku 1908 je třetím cyklem a triptychem, který obsa-

huje výtvarně zpracovanou formu hudební fugy. Obsahuje části Preludium, Fu-

ga a Finale. Cyklus je ve své struktuře velmi složitý. Všechny tři obrazy na sebe 

vizuálně plynule navazují, jsou barevně monochromatické, vycházejí ze zlaté 

barvy. V triptychu nalezneme množství motivů, symbolů a metafor. Centrálním 

dominantním motivem, námětem je zeď, nebo most. Vysoce ornamentálně 

zdobná zeď se v pravé části Preludia objevuje částečně, dále se rozprostírá po 

většině plochy malované Fugy, a ve Finale se transformuje spíše do jednodu-

chého základního tvaru mostu. Ve Finale však motiv zdi, mostu nekončí, Čiurli-

onis ponechává otevřený závěr triptychu fantazii pozorovatele.16 

Preludium ve vztahu k fuze chápeme jako předehru zpracovávající přede-

vším jedno ústřední téma, které je dále ve fuze rozpracováváno a prochází všemi 

hlasy. V obrazovém Preludiu cyklu Fantazie je tímto převládajícím námětem 

statická a pevná zeď. Ta v malbě „vyrůstá ze země“ a odkazuje k reálnému po-

zemskému světu. Viditelné ornamenty ze zdi se opakují v jemnějším a vzdušněj-

ším provedení a směřují k horní hranici obrazu a výše. Čiurlionis upozorňuje na 

existenci jiných světů, kdy nebe jednoho světa může být zdí světa jiného.  

 
16 Motiv vysoké zdi či mostu Čiurlionis zpodobňuje i v dalších výtvarných cyklech. Viz zmi-

ňovaná Smuteční symfonie (1903), Sonáta slunce (1907) nebo Sonáta hada (1908). 
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V Preludiu jsou vzájemně propojena tři témata: vesmír (slunce, měsíc, 

hvězda), příroda (strom) a člověk (klečící muž). Čiurlionis vyjádřil jednotu mezi 

kosmem a přírodou vytvořením metafory zářícího stromu, který spojuje obrazy 

slunce a stromu. Tyto stromy vymezují kolem zdi „cestu života“, kde se nachází 

klečící muž (v tmavě fialové róbě s korunou na hlavě).17 Triptych Fantazie je 

dokonce někdy v literatuře označován neoficiálním názvem – Cesta starého mu-

že.18 Existence živých bytostí byla pro Čiurlionise nezbytným logickým závě-

rem, konečným vyvrcholením určitých sentimentů. Kdykoli stál před širokými 

pláněmi, naplněn nejvyšší poezií, poezií vesmíru, objevily se z dalekých záhad-

ných horizontů neobvyklé bytosti, které ho pronásledovaly.19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: M. K. Čiurlionis: Fantazie (Preludium), 1908,  

tempera na papíře, 61 cm × 70,7 cm. 

M. K. Čiurlionis National Art Museum, Kaunas, Litva. 
 

 
17 KAZOKAS, Genovaité. Musical Paintings: Life and Work of M. K. Čiurlionis (1875–1911). 

Vilnius: Logotipas, 2009. s. 180. ISBN 978-9955-422-50-1. 
18 LANDSBERGIS, Vytautas. M. K. Čiurlionis: Time and Content. Vilnius: Lituanus, 1992. 

s. 105. 
19 GOŠTAUTAS, Stasys –VAIČJURGIS-ŠLEŽAS, Birutė. Čiurlionis: painter and composer: 

collected essays and notes, 1906–1989. Vilnius: Vaga, 1994. s. 134. 
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Druhou částí Fantazie je Fuga, která rozšiřuje hlavní téma zdobné zdi přes 

celou plochu malby. Zeď je perforována a Čiurlionis pomocí průhledů a oken 

vytváří dojem prostoru a hloubky. Skrz zeď je viditelná fantazijní krajina zná-

zorňující další světy. Je vytvořena stylizovanými zářícími stromy v proměnli-

vých velikostech, tvarech a počtech. Ve vyšším oválném průhledu se odkrývají 

pouze špice těchto stromů, v nejnižším průhledu Čiurlionis využívá principu imi-

tace části motivu (špic zářících stromů) s mraky v inverzi. Pětkrát opakuje izo-

lované seskupení stromů s mrakem. V tomto úseku malby se nejvíce projevuje 

autorův hudební duch. Centrální obraz je emočně vypjatý, plný impulzivních 

křivek a oblých krátkých tahů štětcem. Vzniklé vnitřní napětí fugy, zahuštěná 

sazba si samozřejmě žádá rozvedení a uklidnění v podobě závěrečného Finale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: M. K. Čiurlionis: Fantazie (Fuga), 1908,  

tempera na papíře, 61cm × 70,7cm. 

M. K. Čiurlionis National Art Museum, Kaunas, Litva. 

 

Ve Finale z Fantazie Čiurlionis opticky přiblížil jeden z průhledů zdobné 

zdi. Stavba se v tomto případě jeví spíše jako propojující most. V závěrečném 

obraze se setkávají všechny tři entity. Nejvýraznější je v obraze motiv věže, 

hradby, nebo města, který lze u Čiurlionise interpretovat jako symbolické ztvár-

nění nejvyššího lidského úspěchu. Odkaz přírody nacházíme v diagonále aleje 
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stromů připomínající cypřiše. Fantazijní syntetický prvek zářícího stromu je ve 

Finale pouhým vesmírným „dozvukem“ motivu z předchozího obrazu. Novým 

motivem odkazujícím ke kosmu je také výtvarně stylizovaná monumentální po-

stava Rexe z oblak (pravá strana obrazu pod klenbou).20 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: M. K. Čiurlionis: Fantazie (Finale) 1908,  

tempera na papíře, 61cm × 70,7cm. 

M. K. Čiurlionis National Art Museum, Kaunas, Litva. 

 

Závěr 

V prvním uvedeném obrazovém cyklu, ve Fuze s jedlemi, Čiurlionis vyjád-

řil svou představu života jako neuzavřené, nekončící cesty. Organizace výtvarné 

otevřené kompozice, pásmové struktury, monochromatické barvy, monotónní 

lineární modulace a opakování symbolů působí dojmem zpomaleného pohybu. 

Čiurlionis tak nabízí pozorovateli koncept kontinuity života. Fuga z Fantazie 

zřejmě nebyla vytvořena se záměrem organizace hudebního materiálu do takové 

míry jako předešlá fuga, ale jako prostupující komunikační prostředek mezi tře-

mi oblastmi, tématy, entitami vesmíru, přírody a člověka. To vše s přesvědčením 

 
20 KAZOKAS, Genovaité. Musical Paintings: Life and Work of M. K. Čiurlionis (1875–1911). 

Vilnius: Logotipas, 2009. s. 185.  ISBN 978-9955-422-50-1. 
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ve velkorysost kosmu k lidem a s nadějí v existenci dalších světů. Obrazové 

cykly jsou jasným dokladem o Čiurlionisovu intermediálním kompozičním uva-

žování a soustředěných postupech implementace hudební struktury do vlastních 

maleb. Zobrazování fantazijních tajuplných krajin podněcuje a inspiruje pozoro-

vatele k vlastním kreativním tvůrčím procesům a množství interpretací.   

 

Summary  

The text of the article briefly defines the intermediate areas of the connection between 

the artistic and musical areas of the synesthetic artist M. K. Čiurlionis (1875–1911). It intro-

duces the issue of musical form as an art problem with several specific examples and referen-

ces from Chiurlionis’ work. The text follows interpretive insights into the pictorial cycles Fu-

gue of the Fir–trees and Fantasy from 1908, focusing on tectonics and the organization of 

paintings depicting fugue. In Čiurlionis’ paintings, musical forms are manifested in concrete, 

often purely musical phenomena. 
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Litanie filozofů Leonory Carrington 

Zdeňka Kalnická 

Leonora Carrington’s Litany Of The Philosophers 

Abstract: The aim of this paper is to interpret Leonora Carrington’s painting Litany of the 

Philosophers. Briefly describing the specific way Leonora Carrington works with mythologi-

cal, religious, magical, alchemical and intellectual traditions, the author provides a detailed 

interpretation of the painting using the alchemical principle of “as above, so below” and an 

alchemical image of androgyny as a topical interpretative key. The symbolic meanings of ge-

ometrical signs, alchemical tools, animals, and the way in which figures are portrayed are 

viewed in the wider context of Leonora Carrington’s works. 
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Obrázek 1: Leonora Carrington: Litany of the Philosophers (1959) 
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Úvod 

Obraz Leonory Carrington Litanie filozofů vzbuzuje mnoho otázek. Je 

zřejmé, že k jeho interpretaci si s běžnou zkušeností nevystačíme a bude potřeb-

né použít další zdroje informací, které pomohou otevřít terén významového dění 

tohoto obrazu. 

Většina autorů a autorek, zabývajících se dílem Leonory Carrington, tvrdí, 

že v případě jejích děl nelze vystačit s jedinou kulturní tradicí, protože Leonora 

Carrington znala a využívala tradice mnohé, z nich pak nejvíce keltickou myto-

logii (měla irské kořeny), alchymii a magii.1 Autorka však tyto tradice nikdy ne-

následovala „doslovně“; díky specifické umělecké imaginaci se v jejích dílech 

objevují v transformované podobě.2 Umělecky se vyjadřovala nejen výtvarně, 

ale i literárně (psala zejména krátké prózy).3 Byla rebelkou a často porušovala 

konvence v životě i umění; občas k tomu využívala ironii či tzv. černý humor.4 

Všechny tyto okolnosti otevírají její díla mnohým interpretačním vhledům; 

v tomto textu budu sice hledat možné inspirační zdroje a významy symbolů po-

cházející z výšeuvedených tradic, a to zejména z alchymie, kterou jsem zvolila 

za hlavní interpretační klíč, ale na druhé straně se jich nebudu přísně držet a do-

 
1 V některých zdrojích se objevují tvrzení, že byla vybavena magickými schopnostmi, které 

ve svém životě i používala. Tvrdí to např. Orenstein, 2017, která byla její přítelkyní a 

v uvedeném článku popisuje zážitky, které podle jejích slov svědčí o spirituální síle (extra-

sensory and spiritual powers) Leonory Carrington. Touto otázkou se však zabývat nebudu. 
2 Zajímavou interpretaci epistemologických důsledků způsobu, jakým Leonora Carrington 

„používala“ různé kulturní, duchovní a intelektuální tradice nabízí Jonathan Eburne. Když 

autor porovnává přístup Bretona a Carrington ke „sbírání“, resp. vytváření „archivu“, dospívá 

k závěru, že v případě Carrington se jedná o archiv virtuální, kdy „Carrington představuje 

intelektuální dějiny jako sérii prostorových dramat, v nichž se odehrává ve figurální podobě 

konfrontace mezi různými epistemickými a náboženskými koncepty.“ (Eburne, 2011, s. 33).  

Autor dokonce nazývá některé její obrazy – mezi nimi i obraz Litanie filozofů – epistemolo-

gickými malbami, v nichž dochází ke „střetu mezi disparátními řády poznání a víry“ (tamtéž, 

s. 36). Eburne svou analýzu uzavírá tvrzením, že „spíše než směřování ke konvergenci 

v rámci jednoho alegorického nebo archetypálního rámce, rozmanité obrazové symbolické 

registry si zachovávají svou neschopnost spojit se do jednoho rámce (incongruity)“ (tamtéž, 

s. 36). 
3 Její literární dílo vyšla souborně v roce 2017 jako The Complete Stories of Leonora Carring-

ton (viz Carrington, 2017). 
4 André Breton text Leonory Carrington The Debutante (Začátečnice) zařadil do své Antolo-

gie černého humoru. Viz Breton, 2006. 
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volím si „spekulovat“ (v původním slova smyslu) nad možnými významy toho, 

co se na obraze nachází.  

 

Litanie filozofů 

Termín litanie je z řečtiny a vyjadřuje žádost nebo úpěnlivou prosbu. Zá-

rodky litanií vznikají v raném období křestanství (4.–5. století). V rámci křes-

ťanské liturgie se na přednesu litanií podílejí dva komplementární hlasy – hlas 

přednášejícího a hlas chóru, který odpovídá.5  

Juhásová, odvolávajíc se na Sadowského, píše o třech „genech“, které kon-

stituovaly litanie: hymnický prvek, prosebnost a princip polynomie (enumerace 

jmen nebo deskriptivní charakteristika objektu).6 Podle Sadowského je nejstar-

ším genem princip polynomie, který litanie modeloval, a je možné jej vysledo-

vat až k sumerské a staro-egyptské kultuře, vyskytuje se v islámu i v judaizmu.7 

Princip polynomie vede k repetitivnosti, která, jak poznamenává Sadowski, má 

potenciálně i energii zaklínání a magie.8 Veronika Rácová pak za tímto způso-

bem zobrazování v literatuře odhaluje záměrné odmítnutí jasného a jednoznač-

ného označení a naopak akceptaci myšlenky, že jisté jevy „pojmenovat neumí-

me, tápeme v nejednoznačnosti, nepřiléhavosti myšleného a vysloveného“ (Rá-

cová, 2015, s. 49–50).9 Neznamená to však, že na označení máme rezignovat; 

můžeme je zachytit právě pomocí obkružování objektu vícenásobným popisem. 

Repetitivnost litanií neznamená opakování totožného; naopak, jde o hromadění 

popisů, které se liší, i když se vztahují k témuž: „vtělení a přírodní síly poukazu-

 
5 Více o historii, struktuře litanií a litanické formě v moderní literatuře viz Sadowski 2011 a 

Juhásová 2018. 
6 V moderním umění se vztahy těchto tří složek mění a výraznou podobu získává právě složka 

třetí, polynomie, pomocí níž se „objekt nasvěcuje z různých stran za účelem komplexnosti a 

hlouby poznání.“ (Juhásová, 2018, s. 6). Autorka nachází tento prvek např. i v kubizmu (tam-

též).  
7 Blíže viz Sadowski, 2011.  
8 Blíže viz Sadowski, 2011, s. 28. I když se magický potenciál v křestanských litaniích nerea-

lizoval, repetitivnost je součástí magických praktik mnoha kultur, které mají mít léčivý nebo 

naopak destrukční vliv.     
9 O nedůvěře Leonory Carrington ve schopnost jazyka vyjádřit smysl obrazu může svědčit 

i fakt, že nikdy nechtěla svá díla vysvětlovat a říkala, že obrazy neplánuje předem, že se jí 

prostě „přihodí“. Viz blíže Hanegraaff, 2014.  
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jí na nejvyšší lidským intelektem nepostihnutelné principy“ (Juhásová, 2018, 

s. 25). V náboženských litaniích je pak „vícenásobný popis sakrálního objektu 

nejen hypertrofovanou sumou určení, ale i hloubáním nad tajemstvím, které člo-

věka přesahuje“ (tamtéž, s. 6). 

Právě tento aspekt litanické formy přitahoval zájem různých uměleckých 

směrů ze začátku 20. století, mezi něž patřil i surrealizmus.10 André Breton a 

další surrealisté se zajímali o tradice, které tento pohled na svět reprezentovaly, 

zejména o kabalu, alchymii, hermetizmus, okultizmus a magii.11 Jak dokazují 

mnozí autoři a autorky, myšlenky těchto tradic silně ovlivnily jejich uměleckou 

tvorbu.12   

Proč se však obraz jmenuje Litanie filozofů? Možná proto, že alchymisté 

častěji sami sebe označovali za filozofy než za alchymisty. Bylo tomu tak 

jednak proto, že filozofy (mudrce) považovali za zakladatele své vědy, k nimž se 

neustále odvolávali jako k ideálním vzorům a dokonalým zasvěcencům, ale i 

kvůli povaze své práce, která měla podle jejich mínění hlubší základ i dopad, 

než jaký by představovala pouhá transmutace kovů.13 Svědčí o tom i to, že 

v alchymii se cíl procesu nazývá Kámen filozofů (Lapis philosophorum) a sym-

bolem světa a zárodečnou buňkou Kamene filozofů je Filozofické vejce.14 Ve 

středověku pak došlo k propojení alchymie a křesťanství; alchymisté byli pře-

svědčeni, že jejich práce na Velkém Díle (Opus Magnum), jehož cílem byla vý-

roba filozofického kamene, nemůže být úspěšná bez přispění boží pomoci. Věři-

li, že jedině s božím přispěním, které označovali výrazem „Boží dar“ (Donum 

 
10 Podrobněji viz Juhásová, 2018, s. 46–98. Autorka zde analyzuje zejména poezii nadrealistů 

(surrealistů) a básníků katolické moderny na Slovensku.  
11 O alchymii a hermetismus se ze surrealistů nejvíce zajímal Max Ernst, který byl v letech 

1936–1940 partnerem Leonory Carrington. Jak uvádí M. E. Warlick, Max Ernst byl považo-

ván za největšího mága surrealismu; byl tím, kdo se z nich nejdéle a nejhlouběji zabýval al-

chymií. O vztahu Maxe Ernsta k alchymii viz blíže např. Warlick, 2001; o vztahu Maxe Ern-

sta a Leonory Carrington viz blíže Hubert, 1991. 
12 Viz např. Bauduin – Ferentinou – Zamani, 2018; Hanegraaff, 2014; Warlick, 2001, 2017. 
13 I ta ovšem měla v jejich chápání filozofický přesah, neboť se dotýkala filozofické proble-

matiky možnosti proměny druhů, která byla ve vrcholném a pozdním středověku kontro-

verzním tématem. Za upozornění na tento aspekt děkuji Ivo Puršovi, jehož slova z osobní  

e-mailové korespondence jsou zde reprodukována.  
14 Viz blíže Priesner – Figala 2006, heslo Lapis philosophorum a Vejce filosofické.  
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Dei), mohou ve své práci uspět; při své práci se tedy obraceli k Bohu s prosbami 

o pomoc, z nichž mnohé měly formální podobu litanií.15  

Nyní obraťme pozornost k symbolům na obraze Leonory Carrington. 

V jeho centru se nachází sedmicípý útvar (resp. dva sedmicípé útvary) uprostřed 

kruhu, který je umístěn na jakémsi zavěšeném kusu načervenalé látky (praporci). 

Je v něm možné najít podobu dvou heptagramů, z nichž jeden je vytvořen ze 

dvou a druhý ze tří obrazců.  

                                                                                   

          heptagram 7/2                                          heptagram 7/3 

Heptagram je silným symbolem s několika významy v mnoha mystických, 

okultistických a náboženských tradicích. V křesťanství symbolizoval sedm dní 

stvoření a byl používán jako ochrana před zlem (katolicizmus a ortodoxní křes-

ťanství). Vystupuje také jako symbol Babalon v thematické magii Aleistera Crow-

leye. V islámu heptagram reprezentuje prvních sedm veršů Koránu. V některých 

pohanských a novopohanských hnutích je symbolem magické síly (v rámci kultu 

Wicca je nazýván septagram).16 V alchymii odkazuje sedmicípá hvězda na sedm 

planet, které první alchymisté znali, a které propojovali se sedmi kovy a sedmi 

tělními orgány.17 V alchymii sedmicípá hvězda symbolizovala domnělý společ-

ný základ všech kovů, který byl označován mnoha názvy, nejčastěji jako prvotní 

matérie (prima materia). Kovy bylo třeba na tuto prvotní matérie převést, neboť 

pouze z ní bylo možné vyrobit Filozofický kámen jako jejich dokonalou formu, 

která umožňovala jejich transmutaci ve stříbro nebo zlato. Sedmicípá hvězda 

 
15 O vztazích alchymie a křesťanství viz blíže Purš – Hlaváček 2008. 
16 O dalších významech heptagramu viz: https://en.wikipedia.org/wiki/Heptagram 
17 Alchymisté znali Slunce, Měsíc, Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn; kovy s nimi spoje-

né byly zlato, stříbro, rtuť, měď, železo, cín a olovo; z tělních orgánů to pak byly srdce, hlava, 

játra, ledviny, žlučník, plíce a slezina. O jejich propojení prostřednictvím principu afinity 

(analogie) a kombinování viz Le Doeuff, 1989, s. 37.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Regular_star_polygon_7-2.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Regular_star_polygon_7-3.svg
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tedy odkazuje jak na nezbytný základ alchymické práce, tak i na jeho výsle-

dek.18  

Právě alchymie a její základní teze „jak nahoře, tak dole“,19 resp. analogie 

mezi makrokosmem a mikrokosmem se mi jeví jako možný interpretační klíč 

k obrazu (tj. jako nejobecnější princip jeho smyslu, který se projevuje na znako-

vé i formálně-kompoziční rovině). O vztahu mezi makrokosmem a mikrokos-

mem píše sama Leonora Carrington: „Vejce je makrokosmem a mikrokosmem, 

dělicí čarou mezi Velkým a Malým, která znemožňuje vidění všeho. Vlastnit 

hvězdářský dalekohled bez jeho protějšku – mikroskopu – se mi zdá symbolem 

nejtemnějšího nepochopení. Úkolem pravého oka je zahledět se do dalekohledu, 

zatímco levé oko pátrá v mikroskopu.“ (Carringtonová, 1997, s. 31–32). Zdá se, 

že obraz Litanie filozofů má podobnou strukturu jako alchymická zobrazení 

vztahu makrokosmu a mikrokosmu; jeden z nich reprezentuje obrázek níže.  

 

 
18 Za toto vysvětlení děkuji Ivo Puršovi.  
19 Jde o zkrácenou verzi první teze ze Smaragdové desky, jejíž autorství je připisováno Her-

movi Trismegistovi. Celá věta zní: „Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, 

jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly 

divy jediné věci.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Smaragdov%C3%A1_deska. O alchymii viz 

blíže např. Priesner – Figala, 2006; Purš – Hlaváček 2008. 
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Obrázek 2: Matthäus Merian, Analogy of the Alchemical Microcosm to the Macrocosm,  

engraving from J. D. Mylius, Opus medico-chymicum: Basilica philosophica.  

Frankfurt: Lucas Jennis, 1618.   

 

Začněme však tím, co se nachází na obraze Leonory Carrington na levé a 

co na pravé straně. Levá strana je v evropské tradici, která pochází už od 

pythagorejců,20 spojována se ženou a pravá s mužem; pokud přijmeme hledisko 

vnímatele/vnímatelky, pak je tato tradice zachovaná i na obraze: na pravé straně 

je zobrazena skupina deseti mužů a na straně levé skupina šesti žen (nebo sedmi, 

pokud počítáme i ženu za závěsem). Lze však na problém pohlédnout i jinak a 

zeptat se: z hlediska koho určujeme vpravo a vlevo? Pokud bychom prostorové 

umístění určovali z hlediska těch, kteří se nacházejí na obraze, pak na alchymic-

kém zobrazení (obr. 2) by tomu bylo naopak: muž (se symbolem slunce) by byl 

vpravo a žena (se symbolem měsíce) vlevo. Při uplatnění tohoto principu „ze-

 
20 Podle Aristotela pythagorejci určili deset protikladů: mez a bezmezné, sudé a liché, jedno a 

množství, pravé a levé, mužské a ženské, klidné a pohybované, rovné a křivé, světlo a tma, 

dobré a zlé, čtverec a obdélník (Aristotelés, 2003:1093a). 
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vnitř“, pak by se obraz Leonory Carrington jevil jako inverze alchymického zob-

razení (skupina žen by se nacházela vpravo a skupina mužů vlevo). Mohli by-

chom tuto změnu interpretovat jako záměrnou (a významotvornou) inverzi al-

chymického, tedy tradičního pojetí? Pokud bychom vzali v úvahu, že v dílech 

Leonory Carrington se setkáváme se snahou o subverzi chápání ženy v rámci 

patriarchálního řádu, mohli bychom snad k takovému závěru dospět. Ovšem Le-

onora Carrington je daleka toho, aby jednoduše zaměnila jedno dualistické (čas-

to hierarchické) genderové uspořádání za stejně dualistické (pouze s opačnou 

valorizací). Zdánlivou jednoznačnost genderového rozdělení obrazu na ženskou 

a mužskou část totiž zpochybňují jeho „narušitelé“ a „narušitelky“ (s opačným 

fyzickým nebo symbolickým „pohlavím“): na ženské straně dole je umístěn 

tvor, jehož tělo připomíná psa (nebo také přikrčené lidské tělo) s hlavou muže 

(má vousy). Na mužské straně sedí dva psi, připomínající egyptské reprezentan-

ty souhvězdí Velkého psa; zdá se, že se na sebe obě strany dívají. Nejjasnější 

hvězdou souhvězdí Velkého psa (a nejjasnější hvězdou na noční obloze) je 

Sirius neboli Psí hvězda,21 která byla ve staré egyptské mytologii personifiková-

na bohyní Sopdet. 22 Psí hvězda byla pro staré Egypťany nejdůležitější hvězdou, 

protože se na obloze objevovala v čase nilských záplav, které byly začátkem 

egyptského nového roku. Sopdet (Sepdet, Sothis) byla jako bohyně záplav také 

bohyní plodnosti.23 Sirius byl pro Leonoru Carrington důležitým symbolem, což 

dokumentuje i její obraz s názvem Are You Realy Syrious? (Jsi skutečně Sirius?) 

(obr. 3), kde pes (či kočkopes) vpravo vykazuje velmi podobné rysy i postoj ja-

ko psi na obraze Litanie filozofů.  

 
21 Ve skutečnosti se jedná o dvojhvězdu – Sirius A a Sirius B, proto jsou zde možná zobrazeni 

dva psi. 
22 Sopdet byla znázorňována jako žena s pěticípou hvězdou na hlavě, v ptolemaiovském a 

římském období byla někdy znázorňována jako velký pes. V ptolemaiovském období byla 

ztotožněna s bohyní Isis (Eset), která byla nejuctívanější bohyní starých Egypťanů s rysy vše-

objímající univerzální bohyně. Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Sopdet. Více o starověkých 

bohyních a jejich kultu viz např. Baring – Cashford, 1991.  
23

 O bohyni Sopdet viz blíže Seawright. 

http://www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/caroline.html
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Obrázek 3: Leonora Carrington: Are You Really Syrious? (1953) 

 

Pokud tedy identifikujeme hlavu psa na levé straně obrazu jako hlavu muž-

skou a dva psy na pravé straně jako reprezentanty bohyně Sopted, můžeme je 

považovat za výskyt prvku maskulinity na levé a prvku femininity na pravé stra-

ně obrazu v té podobě, o níž hovoří Lévi: „že vše obsahuje semeno svého proti-

kladu“ (citováno podle Choucha, 1994, s. 16). 

Čím jsou skupiny postav charakteristické?  Mužská i ženská část jsou jako-

by svým zrcadlovým obrazem (s výjimkou počtu – mužů je více; výšky – muži 

jsou o něco málo vyšší; ženy jsou znázorněny spíše ve shluku, který má podobu 

kruhu, muži naopak v liniích nad sebou; ženská část je zobrazena „mlhavěji“, 

zatímco mužská se vyznačuje výraznějšími obrysy postav).24 Žádný muž nesmě-

řuje svůj pohled na nás; někteří se dívají do knihy, ležící na kolenou jednoho 

z nich, někteří mají oči zavřené, jeden má brýle, někteří se snad dívají na ústřed-

ní praporec. Muži tedy, zdá se, reprezentují tu část alchymického procesu, která 

 
24 Toto „zrcadlové“ umístění by mohlo podporovat interpretaci Whitney Chadwick, že Leono-

ra Carrington umístila do podřízené pozice vůči mužům místo žen zvířata, přičemž se však se 

zvířaty často sama identifikovala; jejími osobními symboly byli zejména kůň a hyena. Blíže 

viz Chadwick, 1986.     
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je založena na získávání poznatků z knih, které patří do filozoficko-náboženské, 

resp. duchovní tradice, zatímco ženy reprezentují tu část alchymického procesu, 

který je založen na „laboraci“, tj. probíhá prostřednictvím konkrétních labora-

torních (experimentálních) pokusů.  Dvě ženy mají na rukou jakousi přízi, kte-

rou si „odevzdávají“; toto zobrazení by mohlo být  aluzí na pletení jako tradiční 

a běžnou činnost žen,25 ale mohlo by být interpretováno také v kontextu alchy-

mie: jedna důležitá (závěrečná) fáze Velkého Díla byla nazývána „ženská práce 

a dětská hra“ (opus mulierum et ludus puerorum).26 Jedna z žen (dítě-dívka?) 

drží v ruce cosi jako baňku, v níž je ukryté embryo – není však identifikovatel-

né, zda jde o embryo lidské nebo zvířecí; jde snad o aluzi na homunkula (člo-

víčka), živého (víceméně lidského) stvoření, o něhož „umělé“ vyrobení se al-

chymisté snažili?27 Navíc se „vznik“ tohoto tvora odehrává v baňce, která má 

tvar podobný alchymickému přístroji zvanému vas hermeticum – Filozofické 

vejce.28 Nebo jde o aluzi  na to, že ženy dávají život (na rozdíl od „mrtvé“ knihy 

jako „výtvoru“ mužů)? Tuto dualistickou představu však narušuje „věc“ umístě-

ná v mužské části (v prostoru nad dvěma psy), v podobě dvou propojených ba-

 
25 Spojení ženy s tkaním nacházíme i na obraze Are You Really Syrious? (bíle oblečená žena 

dole vlevo). Jak píše Whitney Chadwisk, Leonora Carrington často využívala „obraz domu a 

domácích činností, které se v jejich zdech odehrávají jako metaforu ženského vědo-

mí“ (Chadwick, 1986, s. 40). V „ženských“ činnostech jako vaření, pletení a pečování o děti 

nacházela hermetické významy (tamtéž, s. 41).  
26 Přímo takto se nazývá Traktát zvaný práce žen a hra dětí šťastně začíná (Purš – Hlaváček, 

2008, s. 241–260). Výklad těchto názvů je nejednoznačný, nicméně nejčastěji byla tímto 

označením symbolizována závěrečná fáze Velkého Díla, která měla spočívat v kontinuálním 

„vaření“. „To se děje pomocí práce žen, jejichž prací je vařit.“ (tamtéž, s. 241). K ženské prá-

ci byla přirovnávána proto, že vyžadovala neustálou pozornost a přesné řízení ohně, jež mělo 

postupně gradovat. Mělo tedy jít o relativně jednoduchou operaci, kterou by byla schopna 

vykonat i žena. Její údajná jednoduchost byla dále symbolizována dětskou hrou, která ženské 

práci předcházela. „Je třeba, aby trojí hra dětí předcházela práci žen.“ (tamtéž). Za upozornění 

na tento text a vysvětlení děkuji Ivo Puršovi, jehož slova jsou zde reprodukována.  
27 Jak píše Wolf-Dieter Müller-Jahncke, autor hesla Homunculus, „stvoření homuncula nepat-

ří k vlastním cílům alchymie, spadá spíše do oblasti magie.“ (in Priesner-Figala, 2006, s. 134).          
28 Nazývá se tedy stejně jako zárodek světa. Proto také, podle analogického myšlení alchymie, 

vejčitý tvar s krátkým krčkem je podle Heike Hild, autorky hesla Vejce filosofické, ten „spe-

ciální tvar, který má příznivě působit při ‚plození‘ Kamene“ (in Priesner – Figalam 2006, 

s. 314). Baňka v podobě Filosofického vejce se nachází i na dalších obrazech Leonory 

Carrington, např. Portrét Maxe Ernsta, Mág nebo Paracelsova zahrada.  
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něk, připomínající alchymistický přístroj zvaný balneum Mariae (obr. 4), jehož 

vynález je připisován Marii Židovce (Marie Hebrejka, Miriam Věštkyně či Ma-

rie Alchymistka), první alchymistce.29 V baňce se pravděpodobně ukrývá známý 

Uroboros, had, kousající se do vlastního ocasu, který reprezentuje cyklický prin-

cip (také tradičně spojovaný se ženou). 

 

 

Obrázek 4: Alchymický přístroj balneum Mariae, Coelum philosophorum,  

Philip Ulstad, 1528, Science History Institute 

 

Zájem Leonory Carrington o Marii Židovku můžeme opět dokumentovat 

jejím obrazem s názvem The Chrysopoeia of Mary the Jewess (Marie Židovka a 

proměna ve zlato) (obr. 5).30 Ňadra Marie Židovky připomínají ňadra části po-

stavy zobrazené nad sedmicípými hvězdami na praporci obrazu Litanie filozofů. 

 
29

 Více informací o Marii Židovce viz Patai, 1994, Priesner – Figala, 2006, heslo Marie a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary the Jewess. Priesner a Figala uvádějí, že vynález tohoto 

přístroje je patrně pozdějšího data a Marii Židovce se pouze přisuzuje (Priesner – Figala, 2006, 

heslo Marie). V češtině bychom přístroj mohli nazvat Mariinou lázní, nebo také dvojitým 

ohřívačem vody, kdy jedna nádoba s vodou ve tvaru baňky je ohřívaná přímo ohněm a tato 

voda pak pomalu ohřívá obsah druhé nádoby. Tento princip je dodnes používán a ve fran-

couzštině se vodní lázni dosud říká bain-Marie a ve španělštině baňo María (lázeň Marie).   
30 Termín chrysopoeia znamená v alchymii přeměnu na zlato a symbolicky vyjadřuje vytvo-

ření Kamene filozofů a dokončení Velkého Díla. https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysopoeia 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Science_History_Institute
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Raphael+Patai%22
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary%20the%20Jewess
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mary's_Bath_1528_detail_AQ9_(1).tif


204 

 

Obrázek 5: Leonora Carrington: The Chrysopoeia of Mary the Jewess (1964) 

 

Na obraze Litanie filozofů je pouze jediná postava, a to žena (dítě-dívka?) 

s baňkou, jejíž tvář je obrácena směrem k nám; mohla by tedy být považována 

za tu, jež nás do obrazu svým pohledem zve. Tato její „úloha“ je však autorkou, 

zdá se, zpochybněna, protože její oči nevidíme, má na nich černé brýle.31 Někte-

ré postavy (ženy i muži) mají oči zavřené; jedna z žen se dokonce celého „před-

 
31 Postavy v černých brýlích nacházíme i na obraze Sissigy. 
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stavení“ (litanií) neúčastní, od skupiny se odvrací a zdá se, že je schovaná za 

záclonou. Chce Leonora Carrington naznačit, že právě zavřené oči, které se „dí-

vají dovnitř“ (nebo se nedívají přímo na věci, které se právě dějí), vidí daleko 

lépe, neboť neulpívají na povrchu jevů?32  

Pokračujme interpretací toho, co je dole a co nahoře. V dolním pásmu ob-

razu nacházíme zvířata; psy napravo jsme již zaznamenali, v levém dolním rohu 

hybrid muže a zvířete také; uprostřed obrazu je pak (spolu s bublinami) umístě-

no prase, zajíc (králík) a pták (připomínající holuba). Zvířata vypadají poněkud 

„lidsky“; z hlediska alchymie bychom možná mohli celý výjev interpretovat ja-

ko „dětskou hru“; k této interpretaci nás může vést  motiv mýdlových bublin 

objevujících se mezi zvířaty.33 Zvířata jakoby se vědomě a dobrovolně účastnila 

těchto litanií (bez toho, aby byla uzavřena v kleci, setrvávají na místě vymeze-

ném „koberečkem“); Whitney Chadwick tvrdí, že pomocí „magických“ zvířat a 

lidsko-zvířecích hybridů Leonora Carrington směřovala k rozmytí hranic mezi 

lidským a zvířecím a mezi oduševnělým a neoduševnělým.34 Zvířata jsou zobra-

zena tak, že můžeme určit, o jaké se jedná – od toho se bude odvíjet následující 

hledání jejich symbolických významů.   

Zajíc (králík) se objevuje i v krátké povídce Leonory Carrington White 

Rabbits (Bílí zajíci) z roku 1941.35 Zajíc je odpradávna symbolem cyklu života 

a smrti; obraz tří zajíců v kruhu můžeme najít na posvátných místech od dálného 

východu, po celé Hedvábné stezce a dál na západ až do Anglie; je zajímavé, že 

podobnou kresbou doprovodila Leonora Carrington svou výšeuvedenou povídku 

(obr. 6).  

 
32 Může to být aluze na surrealistický důraz na nevědomí, imaginaci a intuici vůbec, které 

byly v případě Leonory Carrington velmi silné? Jak uvádí Hanegraaff, Leonora Carrington 

„vždy viděla věci, které tam podle ostatních nebyly, a dělala to do konce svého života.“ (Ha-

negraaff, 2014, s. 104). 
33 Podobné bubliny se nacházejí také na dalších obrazech Leonory Carrington, např. A potom 

jsme uviděli Minotaurovu dceru, a také Sidhe, Bílí lidé Tuatha dé Danaan. Bubliny (které 

byly často zobrazovány jako výsledek dětské hry, případně hry putti či amorů) však měly ve 

výtvarném umění 16. a 17. století daleko hlubší význam; byly spojovány se symbolem pomí-

jivosti člověka – Homo bulla. Děkuji za upozornění na tento význam Ivo Puršovi.  
34 Viz blíže Chadwick 1986, s. 37.  
35 Text povídky je dostupný na https://biblioklept.org/2014/01/28/white-rabbits-leonora-

carrington/. 
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Obrázek 6: Leonora Carrington: ilustrace k povídce White Rabbits (1941) 

 

Pro svou plodnost byl zajíc ve starém Řecku spojován s Afroditou a jejím 

synem Erotem, s anglosaskou bohyní jara Eostre (někdy nazývanou Ostarou). 

Zajíci a králíci se dodnes vyskytují v symbolice jara a velikonočních svátků spo-

lečně s vejci po celé severní Evropě.36 Zajíci je připisovaná schopnost cestovat 

mezi životem a smrti, světem pozemským a spirituálním. Naopak prase je 

v mnoha kulturách symbolem mužné síly, ale také plodnosti. Třetím zvířetem je 

pták; pokud bychom v něm identifikovali holuba, může snad znamenat spojení 

obou částí (mužské a ženské), protože holubi jsou považováni za symbol trvalé-

ho vztahu?37 Zvířata se nacházejí v těsnější blízkosti žen (což by mohlo podpo-

rovat výše zmíněnou funkci zvířat v imaginárním světě Leonory Carrington).38 

 
36 Všechna tato spojení zajíce s ženskou plodností, sexuální touhou, zásvětím, životem a smrtí 

mohou pocházet z obyčejného pozorování tohoto tvora, který se často objevuje za soumraku, 

na rozhraní noci a dne, žije převážně v noci a donedávna se věřilo, že spí s otevřenýma očima 

(odtud název „zaječí oko“ pro tentýž jev u některých lidí). Je velmi plachý a velice rychlý. 

Evropský zajíc hravě překoná rychlost 50 km/h a někteří jeho američtí příbuzní jsou ještě 

o poznání rychlejší. Zajíci se páří často a mladé mají běžně i třikrát do roka. Proto není divu, 

že kromě schopnosti cestovat mezi světy je mu připisována právě plodnost. Tři vrhy do roka 

zase navazují na symboliku trojnosti, která se zajícem spojována, včetně měsíční symboliky. 

Více na http://wicca.cz/promenim-se-v-zajice-se-zarmutkem-a-obrovskou-opatrnosti 
37 Mohli bychom také uvažovat, zda zobrazená zvířata nereprezentují tři části světa: podzemí 

(zajíc), země (prase) a nebe (pták). Na obraze se nachází ještě jedno zvíře, které leží pod no-

hama mužů; snad liška či mýval – jeho přesná identita však, podobně jak u jiných objektů na 

obrazech Leonory Carrington, není podstatná, neboť, jak jsem již uvedla, tato malířka často 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWrNb-7u3jAhXR2aQKHdfgBegQjRx6BAgBEAU&url=https://biblioklept.org/2014/01/28/white-rabbits-leonora-carrington/&psig=AOvVaw3kiH11A6i76VUKmrL4VJDJ&ust=1565167888657099
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Ukazuje se, že co je dole, je i nahoře: čtvercová „podložka“ dole, čtvercový 

„praporec“ nahoře, kruhové útvary (bubliny) dole, kruhy na praporci nahoře. 

Malý muž, který jednou svou rukou a pomocí paličky ukazuje dolů (na hmotný 

svět?), zatímco jeho druhá ruka směřuje nahoru (ke světu spirituálnímu?), zřej-

mě poukazuje na jejich propojení (možná také propojení „světa“ nalevo a napra-

vo). Nad hlavou malého muže se protínají diagonály, vertikály a horizontály ob-

razu. Visí nad ním praporec, v jehož vnitřním kruhu se nachází sedmicípá hvěz-

da jako symbol výchozí látky Velkého Díla (Materia prima) a také cíl alchy-

mického procesu, který představuje opětovné sjednocení protikladů (coniunctio 

oppositorum), do nichž se původní jednota diferencovala (nahoře/dole, muž-

ské/ženské, sulfur/merkur). Jeho výsledkem má být hermafrodit (androgyn, 

compositum de compositiis), symbolizovaný částí postavy (hlava s poprsím) nad 

sedmicípou hvězdou ve vrchní části většího kruhu; zdá se totiž, že hlava s vousy 

je mužská, zatímco poprsí ženské. Jde tak zřejmě o zobrazení vytouženého sjed-

nocení protikladů muže a ženy do jednoho celku, tedy o symbol hermafrodi-

ta/androgyna, jímž byl Filozofický kámen (Kámen mudrců) též označován.39 

Podobně André Breton ve Druhém manifestu surrealizmu hovoří: „Vše nasvěd-

čuje tomu, že existuje jistý bod ducha, v němž život a smrt, reálné a imaginární, 

 
přetváří reálné podoby do podob imaginárních; cosi jako nohy a zobák ptáka trčí z krabičky 

blíže k pravé straně obrazu. 
38 Na obraze bychom mohli také hledat symboliku čísel: jeden muž uprostřed, symbolizující 

celek či jiskru života, mužnou sílu (ovšem ta je opět ironizována malostí mužíčka); dva psi 

symbolizující ženský princip, dualitu a různost, či jin a jang; trojice zvířat na „kobereč-

ku“ jako dovršení spojení a symbol životního cyklu (nebo v alchymii trojice principů, z nichž 

je tvořen celek světa: Sulfur, Merkur a Sal), čtyři strany čtverce nahoře a dole jako symbol 

čtyř živlů, sedm žen a deset mužů; po této  cestě se však dále ubírat nebudu. Blíže o symboli-

ce čísel např. http://www.pannacz.com/esoterika-kurz.2/cisla-vyznam-a-symboly.225.htm 
39 Zajímavým aspektem je střídmá barevnost obrazu, kde s jistotou můžeme identifikovat bar-

vu černou a bílou; s menší jistotou pak barvu červenou a žlutou. Mohlo by se jednat o analogii 

se čtyřmi alchymickými procesy: černání (nigredo), zbělení (albego), žloutnutí (citrinitas) a 

červenání (rubedo). Čtveřici barev Velkého Díla uvádí již Marie Alchymistka; v pozdějším 

období se často vypouštěla fáze žloutnutí. Tyto postupy měly vést ke vzniku Kamene mudrců, 

čímž mělo být završeno Velké Dílo. Vzhledem k tomu, že na jednotlivých reprodukcích, které 

jsou k dispozici, se barevnost obrazu v tomto ohledu liší (na reprodukci v knize S. L. Aberth 

je barva červená a žlutá stěží identifikovatelná39), nebudu se dále pouštět do spekulací o sym-

bolickém významu barev a jejich analogií s barvami alchymického procesu.   
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minulost a budoucnost, sdělitelné a nesdělitelné, nahoře a dole již nejsou vnímá-

ny jako protiklady“ (Breton, 2005, s. 78). A dále píše: „Požaduji, aby bylo las-

kavě zaznamenáno, že surrealistické výzkumy mají pozoruhodně podobné cíle 

jako výzkumy alchymistické: kámen mudrců je prostě tím, co má lidské imagi-

naci pomoci všemu se pomstít; a my se nyní, po staletích domestikace ducha a 

bláhové rezignace, znovu pokoušíme jednou provždy tuto imaginaci osvobodit 

„dlouhým, nesmírným a uváženým vyšinutím všech smyslů“ a vším ostatním.“ 

(Breton, 2005, s. 129).40  

Prolnutí či rozmytí, zejména genderových protikladů, je zjevné i na dalším 

obraze Leonory Carrington z roku 1955 s názvem Dear Diary – Never Since We 

left Prague (Drahý deníku – už nikdy od doby, co jsme opustili Prahu) (obr. 7).  

 

Obrázek 7: Leonora Carrington: Dear Diary – Never Since We left Prague (1955) 

 
40 Bohuslav Kováč se ve své práci o surrealizmu Alchýmia zázračného nevěnuje inspiraci, 

kterou surrealizmu poskytla historicky existující podoba alchymie, ale alchymii považuje za 

jakousi celkovou metaforu surrealizmu; vyjadřuje to jednak samotným názvem knihy a poté 

konstatováním: „Zo všetkého, čo sme o surrealizme povedali, vyplýva jedna věc: že je to aká-

si moderná alchýmia, hľadajúca „kameň mudrcov“, ktorý by ako najsilnejšie svetlo rozbil a 

oslepil ľudské oči pravdou, že ľudský osud vo svojich hraniciach je premožiteľný“ (Kováč, 

1968, s. 188). 
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Zde je alchymická myšlenky androgyna přítomná možná ještě zřetelněji, 

než v Litaniích filozofů; ve skupině šesti postav sedících kolem stolu na tomto 

obraze jsou minimálně dvě zobrazeny jako hermafroditní (androgynní) – mají 

tělo ženské a hlavu mužskou (s vousy).41  

Myšlenka androgyna není neznámá ani filozofické tradici; vzpomeňme na 

Platóna a jeho vysvětlení erotické touhy prostřednictvím mýtu a trojím pohlaví 

lidí: mužském, ženském a androgynním (androgyni byli dvoupohlavní bytosti, 

které měly čtyři ruce a čtyři nohy, byly kulatého tvaru).42 Myšlenka androgynní 

bytosti není neznámá ani feminizmu; dá se říci, že k jejímu oživení dochází 

v kontextu feministického myšlení v sedmdesátých letech dvacátého století a 

debaty o tomto problému (nejen) ve feministické teoretické literatuře přetrvávají 

dodnes.43 Ve filozofii má však silnější postavení myšlenka protikladů a jejich 

sjednocení v obecné (odmytologizované) rovině, přičemž zde existují různé 

koncepce jejich vztahů. Ale to je téma na jinou studii. 

 

Závěr 

Obraz Litanie filozofů se dá nepochybně chápat velmi různě. Jako základní 

vodítko pro svou interpretaci jsem zvolila analogii s alchymií. To, co spojovalo 

(surrealistický) přístup Leonory Carrington k životu i umění s alchymií, byla 

snaha rozbít tradiční duality evropského racionálního myšlení (příroda a kultura, 

hmota a duch, zvíře a člověk, rozum a obrazotvornost, muž a žena) a dospět 

 
41 Také zde jsou zobrazeny alchymické přístroje, děj se odehrává v uzavřeném prostoru a cel-

kové barevné ladění je podobné. Jsme účastni nějakého pravděpodobně magického (alchy-

mického) procesu a název snad může poukazovat na význam, který měla pro alchymisty Pra-

ha (výroba nejznámějšího „umělého člověka“ Golema, stvořeného pražským rabi Löwem, 

k němuž snad odkazuje sloup s mužskou hlavou; klíč k oživení Golema však drží v ruce žena 

s „ďábelským“ výrazem ve tváři). O zájmu Leonory Carrington o rabi Löwa svědčí i její ob-

raz Koupel rabi Löwa.   
42 Pro Dia však lidé představovali potenciální hrozbu a proto je rozpůlil; od té doby každá 

polovina hledá svou původní polovinu pro to, aby spolu vytvořily celek (u Platóna to může 

být i půlka stejného pohlaví, tj. původní ženy či původního muže, kteří vytvoří celek homose-

xuální). Viz Platón, 2005, s. 34–37. 
43 Jako jedny z prvních myšlenku androgynní bytosti ve svých pracích rozpracovaly Mary 

Daly (Daly, 1973) a Sandra L. Bem (Bem, 1976); poté následovaly mnohé další autorky a 

autoři. 
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k jejich rozmytí, prolnutí či sjednocení. Pro tuto autorku však nebyl přijatelný 

Bretonův koncept femme enfant – ženy-dítěte; cítila, že chápání ženy jako zpro-

středkovatelky, snad přímo „dodavatelky“ inspirace pro muže (metaforizované 

do podoby Múzy) neřeší její existenci jako samostatné tvůrčí bytosti, jako uměl-

kyně. Proto se vydala jinou cestou – cestou návratu k bohyním keltské, mezopo-

támské a egyptské mytologie a jejich symbolickým ztělesněním, cestou hledání 

zdrojů ženské síly a sebeurčení, cestou přehodnocení vztahu ke zvířatům, cestou 

k magii a alchymii. Privátní prostor, asociovaný tradičně se ženstvím, povýšila 

na prostor posvátný, spolu s činnostmi tradičně vykonávanými ženami. Na obra-

ze Litanie filozofů se mi jako nejvýraznější jeví analogie s alchymickým pojetím 

vztahu mikrokosmu a makrokosmu (toho, co je nahoře a co je dole) a chápáním 

protikladů, z nichž každý v sobě obsahuje semeno toho druhého (Lévi), resp. 

jeden přechází do druhého (zde by mohl být filozofickým partnerem Leonory 

Carrington Maurice Merleau-Ponty svou filozofií ambiguity44). „Rozmýváním“ 

pevných hranic mezi protiklady (i genderovými) by Leonora Carrington mohla 

být považována za souputnici podobných snah na poli současného feministické-

ho myšlení, které právě ustavení (reifikaci a recyklaci) genderových dualit po-

važuje za hlavní překážku pro možnost svobodného sebeurčení každého jedince.    
Po.artandantiquesmag.com/2018/11/leonora-carrington/201812_carrington_04/Leon                

Summary 

The paper is devoted to an interpretation of Leonora Carrington’s painting Litany of the 

Philosophers. In the first part, the author deals with the title of the painting, analyzing litany 

and its appropriation in surrealism, and articulates a hypothesis of a possible analogy between 

this painting and the alchemical image of the world.  Leonora Carrington was interested in 

alchemy and other magic and esoteric traditions as well as in mythologies and religious views 

of different cultures and historical eras which she used to imaginatively transform and in-

tertwine in her artworks. The author of the paper uses the alchemical analogy of “as above, so 

below” and the alchemical creation of the androgyne as a pivotal interpretative key to the pa-

inting Litany of the Philosophers. Leonora Carrington searched for female identity indepen-

dent of patriarchal tradition; the transcending of gender dualities was close to her vision. The 

interpretation starts with an explanation of the symbolic meaning of the seven-pointed star 

(the heptagram) as a central symbol of the painting, and proceeds with a detailed analysis of 

what is placed on the left and the right side of the painting (woman’s and man’s side), as well 

 
44 J.-P. Sartre se o filozofii Merleau-Pontyho vyjádřil takto: „Merleau-Ponty si zvykl provázet 

každé Ne až potud, než se před jeho očima změnilo v ANO, a každé Ano, než se změnilo 

v NE.“ (Sartre, 1965, s. 804). 
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as what is placed in its bottom, upper, and middle part, where the magician is portrayed as one 

interconnecting all parts of the world and enabling the transmutation resulting in the creation 

of an androgyne. The tools portrayed in the painting are interpreted as tools used during an 

alchemical process; symbolic meanings of animals are viewed through the lenses of different 

traditions; and animals’ “humanity,” a characteristic feature of Leonora Carrington’s work, is 

emphasized. The author of the paper points out the occurence of similar symbols and motifs 

in other works by Leonora Carrington where she finds parallels with both the alchemical un-

derstanding of oppositions in which each opposition contains the seed of the other (Lévi) and 

the philosophical understanding of oppositions in which each opposition changes into the 

other (Merleau-Ponty). 
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Ponorení v čase. Poetologické a komunikačné kvality 

žánru živej fotografie  

(Expandované pole času v tvorbe Mira Nicza) 

Eva Kapsová 

Immersion In Time. Poetological And Communicative Qualities  

Of The Genre Of Live Photography  

(Expanded Field Of Time In The Artwork Of Miro Nicz) 

Abstract: The article is a probe into the specificity of the intermediate genre called live photo. 

The author verifies the aesthetic, poetological and communication qualities and genre cha-

racteristics of this author’s strategy on the example of the works of Miro Nicz. It examines the 

distinction between the scope of static – museum photography and video photography, while 

this goes directly against the spirit of the classical medium (stopping in time). Through an 

intermediate strategy, the expanded field of photography takes place not in space but in time. 

Live photography updates the passage of time into special sensations and at the same time 

conditions reflections on time as an abstract category and initiates the discursive nature of 

the reception. Intermediality is proving to be a tool for reviving cultural memory. 

 

Keywords: Live photography, appropriation, intermediality, wedding portrait, cultural memory, 

expanded field of time. 

 

Contact: Institute of Literary and Artistic Communication, Constantine the Pfiloshopher Uni-

versity in Nitra, Štefánikova 67,949 74 Nitra, Slovakia; e-mail: ekapsova ukf.sk 

 

Úvod 

Predmetom  interpretácie sú obrazy z oblasti tzv. živej fotografie, ktorý 

v slovenskom výtvarnom umeleckom a mediálnom priestore rozvinul Miro 

Nicz. 

Súčasne s témou živej fotografie vystupuje do popredia otázka funkcie 

kontrapunktu statického a dynamického prvku. Tento sa ukazuje ako prvok oz-

vláštnenia a aktivizácie zmyslovej pozornosti a zároveň prostriedok mentálneho 

scitlivenia súčasnej generácie voči tematizovaným spoločensky významným ob-
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sahom. Ide zároveň o špecifickú stratégiu tematizovania (obrazu) minulosti vin-

tenciách tzv. archívneho obratu v umení a tiež filozofie postmemory (HIRSCH, 

1997). Postmemory sa vzťahuje na  „spomínanie“ generácie, ktorá sprítomňova-

né udalosti priamo nezažila.  

K tejto generácii patrí aj výtvarník Miro Nicz (1963). Niczova tvorba, na-

priek jeho pôvodne maliarskemu školeniu bola od začiatku spojená s experimen-

tovaním s technickým a intermediálne generovanným obrazom na báze nových 

médií (fotografia, video, počítačová animácia). Autorove úsilie bolo zároveň 

spojené so záujmom o artikulovanie hlbšieho posolstva, venovaného otázkam 

zmyslu života, plynutia času a miesta človeka v spoločnosti. Niczov prejav často 

reflektoval úplne konkrétne udalosti, ale rovnakou mierou vyjadroval záujem 

o prekročenie tejto reality každodennosti smerom k obrazom – metaforám; ume-

lec využíval tiež možnosti performatívnych prejavov ako inscenovaných podo-

benstiev, v ktorých uplatňoval figurálny prvok, prácu so živým telom, či už svo-

jím vlastným (bez individuálno mytologických filiácií), alebo s telami anonym-

ných protagonistov. 

Záznam performancie na fotografii vo funkcii dokumentu, alebo vo funkcii 

autonómne výpovedného obrazu a súčasne práca s videom viedli k overovaniu 

možností prepojenia týchto dvoch „nových médií“. S týmito experimentmi a fi-

nálnymi dielami súvisí tiež skúsenosť násobenia, prekrývania a komunikácie 

statických alebo dynamických obrazov projektovaných v priestore a  živá inter-

vencia do vlastného obrazu – autorova komunikácia samého so sebou (projekty 

Autofikcia, 2001 na pešej zóne v Nitre a Nulový manéver, 2003 v Trnavskej sy-

nagóge, i ďalšie, kde autor rozvinul osobitú techniku site specific videoinštalá-

cie). Autor tu  dospel k syntéze niekoľkých umeleckých prístupov a médií – naj-

výraznejšie sú videoumenie, inštalácia a performancia. (KAPSOVÁ – VRBA-

NOVÁ – SIKOROVÁ PUTIŠOVÁ – STACHOVÁ, 2009, s. 96–156).Temer 

vždy ide o figuratívne úsporný (minimalistický) prejav s jedným alebo len nie-

koľkými protagonistami, aby sa zvýraznila symbolika na báze ikony – obrazu,  

ktorý nie je len z/obrazením (odrazom-obrazom) predobrazu – či podobizňou, 

ale obrazom, ktorý prehovára – z „vyššej“, hieratickej pozície, ako „polovica 

symbolickej pečate, ktorej druhú časť nám nie je dané poznať“; ostáva nevypo-

vedaným tajomstvom, ako obraz – performancia, ktorej ambíciou je pretrvať 

(v čase alebo „naveky“).Táto, až akoby patetizujúca a mýtizujúca predstava sa 
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paradoxne neprieči často odľahčene sprítomneným epizódam, drobným „poznám-

kam , či zľahla ironickým a spochybňujúcim obrazovým komentárom. Nicz dô-

veruje žánru ikony – človekoobrazu, s filiáciami dostať sa poza/ponad obraz tvá-

re a tela v úsilí potvrdiť (či rovnako spochybniť ) tzv. večné idey. Autor ale sú-

časne obraz ikony rozpohybuje a tak túto trvácnosť relativizuje. 

Na podobných princípoch pracuje v oblasti ním „objavenej“ tzv. živej foto-

grafie. Potrebu relativizácie nemenného mu dobre zabezpečuje moment pohybu 

na inak statickom fotoobraze. Fotografia je médium fixujúce čas, momentka, 

ktorá „umŕtvuje“. Autor ide proti identite fotografie, „umŕtvené“ rozpohybuje, 

aproriovaný statický obraz zosníma a prostredníctvom technológie počítačovej 

manipulácie (animácie) a stratégie remediácie (BOLTER, 1999) transformuje na 

videoobraz, ktorého časť ostáva vo fáze videostillu; do zvolenej časti je imple-

mentovaný pohyb určujúceho (rozhodujúceho a kľúčového) motívu; tento exis-

tuje vo forme pohyblivého obrazu. Oživený motív vyvoláva prirodzenú zveda-

vosť spojenú so skrytým, neuvedomovaným očakávaním rozvinutia pohybu. Pri-

tom tento pohyb má tiež svoje limity – projektuje sa len istý krátky časový úsek, 

opakujúci sa vo videoslučke tak, aby splynul s „umŕtveným časom“ fotografie 

a zároveň so statickým poľom obrazovej plochy. Z raných príkladov uveďme 

Autoreštart, 2004, v ktorom na narodeninovom fotoportréte z detstva „horeli“ 

sviečky, Post Live, 2004 s  fotografiou autorovho starého otca, na ktorej „svieti-

lo“ svetlo na bicykli, alebo War Love, 2006 , kde z hlavní dvoch „znepriatele-

ných“ tankov, namiesto smrtonosných nábojov živo „vyfukovali“ farebné baló-

niky. 

V projekte nazvanom „Každý čas má svoj príbeh“, 2017 pracuje autor 

s „nájdenou“ (tzv. objet trouvé) a aproriovanou fotografiou (ŠTOFKO, 2007, 

s. 238–240, s. 23–24). V pôvodnej fotografii ide v podstate o klasický, a z hľa-

diska vývinu fotografického média a kultúrno gendrovej politiky/poetiky a tiež 

kompozičným usporiadaním motívov, o tradičný až konvenčný ateliérový sva-

dobný dvojportrét.  

Autor kúpil fotografiu v antikvariáte, pričom nešlo o celkom necielený ná-

lez, náhodnú voľbu z ponuky starých fotografií. Nicz nepracuje ako zberateľ a 

zbieraniu sa nevenuje systematicky; pracuje skôr intuitívne a, ak použijeme He-

idegerov termín – s „naporúdznosťou“, ako výtvarník-brikolér – s vnútornou 

motiváciou uplatniť „nález“ pre budúce, alebo i celkom konkrétne sa črtajúce 
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projekty, s ktorými mieni experimentálne laborovať a uviesť ich do súvislostí 

jeho vlastnej autorskej techniky – živej fotografie.  

Autor rozširuje kompetencie a funkcie zberateľstva (MARKOVOVÁ, 2018, 

387–409) o moment inšpiratívneho artefaktu, impulzu, súladného s autorským 

zámerom. 

Autorskou manipuláciou sa významovo posúva obsah aproriovanej fotogra-

fie do diskurzívnej-konceptuálnej roviny, fotografia získava pridanú hodnotu 

a nový obsah. Nálezy by teda mali obsahovať taký prvok, ktorý by bol poten-

ciálne využiteľný a vo svojej obrazovej štruktúre vhodný na rozpohybovanie. 

Pohyb na fotografii je pritom súladný s logikou scény, zvyčajne nejde proti nej, 

nemá subverzívnu, ale podpornú, afirmatívnu povahu. (Tieto postupy uplatňuje 

autor tiež napríklad na poli účelovej fotografie vo funkcii žánru novoročných 

blahoželaní, tzv. péefiek.) Za subverzívne v prípade umenia voľnej výpovede by 

sme mohli považovať samotné rozpohybovanie motívu, ktoré potláča identitu 

fotozáznamu ako zastavenia v čase a funguje ako opozitum – výrazový pendant 

aktualizácie – deja a času. 

Na pojednávanej fotografii ide o dvojportrét neznámeho muža a ženy, uro-

bený pravdepodobne pri príležitosti svadobnej udalosti. Portrét je jednočlenné 

označenie námetu, i keď identitu žánru, či už maliarskeho alebo fotografického 

tvorí pár – muž a žena. Projekt „Každý čas má svoj príbeh“ podporuje definíciu 

klasickej reprezentatívnej svadobnej fotografie, pričom túto chápeme v kontexte 

obrazu kultúrneho času.  

V objekte – inštalácii, spracovanej v duchu v neokonceptualizmu, spočíva-

júcom v referencii kľúčovej myšlienky (idey) a pracujúcom s apropriovaným 

motívom (predmetom), nie sú vrstvy významov, ktoré so sebou nesie privlastne-

ný prvok opomenuteľné. Apropriovaný prvok ako segment inštalácie disponuje 

vrstvami významov začlenenými do kultúrnej histórie, do histórie média iďalších 

významových kontextov, podieľa sa na asociatívnom vetvení sprostredkovaného 

posolstva diela – výpovede. 

Z tohto pohľadu je dôležité vedomie zvýznamnenia tohto vstupného vý-

znamového elementu, ktorým je náhodne vybraná fotografia so zdanlivo náhod-

ne vybraným motívom svadobného dvojportrétu. Do úvahy totiž vstupuje otáz-

ka, či umelec mohol pracovať aj s inou fotografiou z rovnakého produkčného 

obdobia? Symbolika a kultúrny význam tohto žánru (ako archetyp partnerskej 
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dvojice a manželského prísľubu a svedectva záväzku), reprezentovaného v kon-

krétnom diele Mira Nicza, zohráva úlohu významovej hry rovnako ako rok 

vzniku fotografie – indikátor konkrétneho času. 

 

Kontext interpretácie – žáner wedding photo  

Svadobný dvojportrét v dobe výlučne klasických médií, kedy ako technika 

zvečnenia predobrazu prichádzala do úvahy maľba, bol exkluzívnou, luxusnou, 

reprezentatívnou figúrou, figúrou rodinnej a kultúrnej pamäti – a zároveň jej mys-

tifikáciou (mýtickým obrazom). So vznikom a rozšírením technických médií sa 

postupne demokratizuje, spopulárňuje a komercionalizuje a to nielen smerom 

k objednávateľom, ale aj k vykonávateľom, ktorými sa popri maliaroch stali fo-

tografickí „remeselníci“, uplatňujúci vo svojom remesle viac či menej umelecké 

ambície a postupy. Z obdobia rokov 1900–1911, kedy vznikajú živnostenské 

portrétne ateliéry tvoriace v duchu umeleckej fotografie (WITLICH, 2017, s. 12) 

pochádza aj predmetná Niczom apropiovaná fotografia. Svadobné portréty, resp. 

svadobné fotografie sa štýlovo a ikonograficky profilujú a konvencionalizujú sa 

aj ich formy a podoby (komponovanie „scény“, aranžovanie, stafáž a symbolic-

ké, ale aj necielené a nesofistikované užitie rekvizít), ku ktorým patrí aj simulo-

vanie atmosféry a „zmalebnenie“ obrazu (ibid. s. 27). 

Svadobný dvojportrét poukazuje na výnimočnú udalosť – akt spojenia for-

málne alebo reálne dvoch dovtedy „oddelených“ bytostí, dvoch životných dráh, 

ohlasuje vznik nového mikrospoločenstva a začiatok jeho „malých dejín“. Sa-

motný záznam – fotoobraz je súčasťou svadobného rituálu. K nemu patrí, okrem 

jeho významového ohniska, t.j. inštitucionálneho odobrenia zväzku, aj jeho zá-

znam – dokument. Dokument je však nielen inštrumentom svedectva vzťahujú-

cim sa k tomu, čo bolo, udialo sa (minulosť), ale aj inštrumentom energie pre 

budúcnosť, obrazom ku ktorému sa dá vzhliadať ako k ideálu, ktorý má šancu sa 

napĺňať, ako koncept a plán, ktorý má generatívnu silu (budúcnosť). Séria kro-

kov svadobného rituálu ako iniciačného prechodového aktu – prechodovej per-

formancie je vystavaná ako komplexná komponovaná udalosť tu a teraz, ale 

svojím symbolickým gestom odkazuje do budúcnosti (t.j. nie je len obrazom sú-

časného času) a obvykle sa spája s radosťou a pozitívnym očakávaním zme-

ny.Podobne ako je rituál perfomatívnym aktom, hranicou medzi „je a bude“, 

rovnako preformatívne a ako gesto zmeny/prechodu do nového stavu účinkuje 
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prehovor oddávajúceho: „vyhlasujem vás za manželov“, alebo „tento zväzok 

muža x a ženy y je spečatený a právoplatný“. Svadobná fotografia, resp. fotogra-

fia snúbencov tesne pred svadobným aktom, ako je to zaužívané doteraz, má 

performatívnu povahu a to jednak z hľadiska rečových aktov a tiež z hľadiska 

samotnej realizácie fotografie spojenej so špecifickým komponovaním scény, 

s určitým aranžovaním dvojice vo fotografovom ateliéri, ktorého súčasťou sú 

isté rekvizity a prostredie. V tomto prípade ide o reálnu, aj keď takpovediac in-

scenovanú performanciu.  

K nie nevýznamnému „detailu“ patrí, že proces realizácie svadobnej foto-

grafie – fotografovanie sa uskutočňuje pred samotným svadobným aktom, reál-

ne ide o obraz statusu dvojice snúbencov – ešte len budúcich (v krátkom čase) 

novomanželov. Táto tradícia sa dodnes praktizuje a uchováva a to napriek tomu, 

že okrem oficiálnych fotografií mladomanželov sa na súčasnom stupni technic-

ky vizuálnej komunikácie nabaľuje celý rad ďalších obrazových záznamov – 

videodokumentácií, fotografií, dokumentov, cielených i náhodných momentiek, 

ktoré po čase uniknú pozornosti, utopia sa v mori času a obrazov. V poslednom 

čase zabehnutú prax narúšajú aj argumenty pre dôvody, prečo fotiť až po svadbe 

(pozri: https://memo.sk/5-dovodov-preco-fotit-svadobne-portrety-az-po-svadbe), 

čo svedčí o prehlbujúcej sa estetizácii a idealizácii obrazov privátnej pamäti. 

Výsledkom je viacmenej oficiálna, inscenovaná – „dokonaná“ (definitívna) fo-

tografia, ktorá ďalej prejde procesom uchovania a adjustácie (rámovanie, zara-

denie do albumu – externej pamäti) . 

V uprednostnení času realizácie fotografie pred obradom pritom môžu viesť 

rovnako praktické dôvody a to napr., že sviatočný odev mladomanželov je ešte 

bez stôp zaobchádzania, kedy by mohlo dôsť k rôznym deformáciám a naruše-

niu slávnostného, dokonalého vzhľadu, oprosteného od stôp času. Tento prak-

tický dôvod má však symbolické pozadie: najslávnostnejší okamih v živote dvo-

jice je spájaný s dokonalosťou, ktorá je aj v pozemskom svete venovaná najvyš-

šej autorite (Bohu/bohom). 

Výnimočné oblečenie je maskou dokonalosti, rafinovane skrývajúcim kaž-

dodennosť, ktorá z prevažnej časti sprevádza budúci čas spolužitia, spojený s rie-

šením profánnych, podružných banálnych situácií. Svadobné aranžmá, pozostá-

vajúce z rúcha, sviatočných a okázalých rekvizít je gestom prí/sľubu odohráva-
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júcim sa pred zrakom najvyššej autority – či už je ňou Boh alebo reprezentant 

svetskej vrchnosti (moci); je spojené so symbolikou posvätnosti (sviatosti). 

V svadobnom obrade majú snúbenci výnimočné, prednostné postavenie. 

Počas svadby a jej záznamu sa stávajú celebritami, dvojicou na, ktorú sa sústre-

ďuje pohľad všetkých zúčastnených – svadobčanov a eminentne – samotného 

fotografa. Jeho úlohou je potvrdenie „celebritnosti“, modelovania dvojice do 

polohy ikony. Jeffrey C. Alexander nachádza špecifikum ikony (ikonicity) 

v dvoch opozitných kvalitách - povrchu, ktorý sa nám v prípade portrétu novo-

manželov spája s úpravou tela a okázalosťou odevu, inscenovaním pozície, mi-

miky, gesta mladomanželov – a hĺbky – spojenej s významom a hodnotami, kto-

rý akt sobáša postuluje (večná láska, súhra, atď.) Ikona je osobitý typ symbolu 

s dvoma stranami pečate (ALEXANDER, 2010, s. 324–325, GABRHELÍKO-

VÁ, E. 2018). Svadobná fotografia, je však mýtickým obrazom, ktorého príbeh 

sa ešte neodohral, je modelom možného budúceho času. 

Vo vnímaní obrazu zásnubnej dvojice – svadobného aktu, ktorý reprezentu-

jú svadobné ateliérové fotografie, akoby rezonovala skúsenosť s umeleckým 

spracovaním tejto témy na obraze Jana van Eycka – Portrét Arnolfiniovcov 

(1434). V Eyckovom obraze je symbolicky rafinovane a pritom sugestívne vy-

jadrená myšlienka o posvätnosti manželského zväzku. Tento dvojportrét patrí 

k najfrekventovanejším obrazom s uvedenou témou, ktorý ešte stále inšpiruje 

k zrodu nových interpretácií. Z hľadiska poňatia témy partnerských dvojíc a ob-

razu posvätnosti je tento obraz tiež akýmsi hraničným, prechodovým príkladom, 

kde sa uplatňuje symbolika večnosti artikulovaná nehybnosťou – ikonickým ob-

razom (obraz – ikona) a zároveň je pohľadom na inštitút manželstva ako na ci-

vilnú, každodennú situáciu: táto je reprezentovaná obrazom interiéru izby, pro-

priet každodennosti (posteľ, metlička, sandále) .  

Presnejšie by sme mohli interpretovať stafáž portrétovaných ako významo-

vo ambivalentnú: predstavujú jednak profánne a symbolizujú posvätné, vyššie, 

„večné“ – nadčasové hodnoty. Obraz (dokument) nielen súčasného, ale prísľub 

ideálnej vízie (t.j. obrazu) budúceho času. 

Zásnuby a ich obraz (ten má skutočne aj funkciu svedectva) sú istým spô-

sobom akoby konceptom budúceho času a príbehu, plánom, ktorý má generatív-

nu silu. Opozitum večné–časové (pominuteľné) sa v Eyckovej maľbe stretáva 

v symbolicko motivickej súhre. V interpretáciách van Eyckovho diela sa menej 
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akcentuje motív času. Ten sa neponúka z priamych, bezprostredne viditeľných 

motívov. Je však prítomný jednak svojou témou zásnub ako prísľubu pre pretr-

vanie zväzku – tak je spojený s budúcim časom, kedy sa záväzok naplní – a jed-

nak sa tu stretneme s motívmi symbolizujúcimi pominuteľnosť a čas – sprítom-

nené motívom horiacej sviečky na lustri (tento motív má tradične aj iný výklad) 

a tiež napr., čo v odbornej literatúre nie je akcentované – s motívom zrkadla, 

ktorého obruba je štruktúrovaná ako tvar hodín a obraz času, uzatvoreného kru-

hu. Samotné zrkadlo otvára a rozširuje priestor obrazu do ďalších priestorových 

a zároveň s nimi do časových dimenzií – neznámej očakávanej budúcnosti (vo 

van Eyckovom prípade pod dohľadom nielen Boha, ale v jeho zastúpení samot-

ného sebavedomého autora, zviditeľneného v zrkadle na frontálnej stene v poza-

dí snúbencov). Moment a motív času na svadobných portrétoch pretrváva vo 

väčšej či menšej miere, v bezprostredne pomenovanej, či len atmosférou, štýlom 

a žánrom naznačenej pominuteľnosti, Už prvý fotograficky vyhotovený svadob-

ný portrét, ktorý si objednala anglická kráľovná Viktória ako veľká fanúšička 

tejto technickej novinky – fotografie – u Rogera Fentona, bol artikulovaný v du-

chu bohato aranžovanej slávnosti (1854). Aranžériu a inscenovanosť celej akcie, 

bez straty autentickosti, podporila navyše skutočnosť, že fotografia kráľovského 

páru – princa Alberta a Viktórie v bielych šatách bola urobená 14 rokov po ich 

sobáši. Fotografia sa stala vzorom pre svadobný fotoportrét. (Pozri: https:// 

www.britannica.com/biography/Roger-Fenton, https://theartgorgeous.com/best-

weddings-art-history/) 

 

Pridaná hodnota apropriácie  

Obsah Niczovej inštalácie s apropriovanou fotografiou manželského páru 

bude divácky konfrontovať reálny predobraz s obsahom budúceho (historické-

ho) času. Mikropríbeh mikrospoločenstva – život manželov situovaný do osob-

ného času sa stane mikročasťou historického – spoločného času (času spoločen-

stva).To zakladá dôvod vnímať posolstvo Niczovej inštalácie v širšom spoločen-

sko historickom kontexte presahujúcom prvoplánovosť zobrazenia privátnej 

udalosti – sobáša. Autorskou manipuláciou (videopohybom významotvorneho 

motívu) sa významovo posúva obsah fotografie do diskurzívnej-konceptuálnej 

roviny, apropriovaná fotografia získava pridanú hodnotu a nový obsah. 



223 

Ústrednú rolu v umeleckom projekte Mira Nicza Každý čas má svoj príbeh, 

2017, hrá na prvý pohľad práve apropriovaná fotografia. Púta pozornosť, je do-

minantným a v podstate aj jediným prvkom inštalácie. Inštalácia ako taká je 

v konečnom dôsledku statickým predmetom, aj keď jej konštitutívnym prvkom 

a výrazovou črtou je viacnásobná performancia, resp. performatívnosť, ktorá vo 

svojom výrazovom rodokmeni zahŕňa akciu (manipulácia s pôvodným obrazom, 

zväčšenie, monumentalizácia, rozšírenie obrazového poľa) a táto je následne 

spúšťačom diváckej recepcie nielen v senzuálnom zmysle, ale a najmä v inteli-

gibilnom rozvíjaní myšlienky a posolstva diela – v aktivizácii mysle. Nájdená 

fotografia, s ktorou pracoval Miro Nicz odkazuje jednoznačne na konzervatívny 

obsah zodpovedajúci času, kedy vznikol – k vývinovej etape samotného média – 

svadobnej fotografii ako reprezentatívneho žánru a zároveň odkazuje k úrovni 

rešpektovania hodnoty inštitútu manželstva v danom období (ako figúra kultúr-

nej pamäti).  

Fotografia, o ktorej je reč, bola vyhotovená v ateliéri Alfonsa Piksu vo 

Viedni v roku 1905.  

Tento dátum je pre pochopenie a výklad inštalácie podstatný. Časovú sú-

vislosť vzniku fotky zakomponoval autor do jej významového rámca. Tento vý-

znam aj bližšie identifikuje autorskú stratégiu, ktorú neurčuje len náhodná, ale 

cielená zbierka, zbierka ako intencionálny akt. Časový údaj je pre vnímateľa do-

stupný, ale v štruktúre fotografie , resp. obrazu svadobnej „momentky“ skrytý; 

je skrytou, ale nie utajovanou šifrou, kľúčom k pochopeniu významu obrazu – 

nie obrazu na fotke, ale k finálnemu videoobrazu ako k re/interpretácii statické-

ho obrazu. 

Na svadobnej fotografii dominujú muž a žena oblečení do sviatočného od-

evu a stojaci vedľa seba. Žena mierne prevyšuje muža, čím môže vyznieť domi-

nantnejšie a narúšať tak tradičnú hierarchiu rodovej pozície v párovom vzťahu. 

K tomuto dojmu patrí tiež aranžované gesto ruky ženy, ležérne položené na ple-

ci muža. Okrem tejto možnej kompozície sa v prípade svadobného ateliérového 

portrétu stretneme s obrazom sediaceho muža, alebo ženy, rovnako frekvento-

vaný je stojaci pár. Každá pozícia však navodzuje iné rozohranie vzájomných 

vzťahov, náznakov dominancie a podriadenosti. Moment prevyšujúcej ženskej 

postavy a gesto ruky môže budiť zvýšenú pozornosť oproti „klasickej“ dvojici 

vyššieho muža a nižšej ženy. Stolík a tiež manieristicky upravený záves na ľa-
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vom okraji tvoria symetrickú a zároveň živú kompozíciu, ničím však nenarúša-

júcu stereotyp svadobnej ateliérovej fotografie. Spojenie muža a ženy ako ta-

jomstva presahujúceho púhy fakt udalosti, sviatočnosť rozvinutú do posvätnosti 

reprezentuje kytica. Pri porovnaní ďalších rovnako tematizovaných záberov u fo-

tografa Alfonsa Piksu (dostupné napr. ma internete) vidíme, že ide o stále rekvi-

zity – akoby ustálené figúry dôstojnosti, ornamenty sviatku, v ktorých symbolike 

i usporiadaní sa stretáva sviatočnosť (kytica, luxusný záves, dobový kvalitný 

nábytok) s každodennosťou (prvky meštianskej domácnosti). Dvojicu charakte-

rizuje mierny, len akoby naznačený úsmev, ohlasujúci prísľub pozitívneho mys-

lenia či nálady, čo nebolo celkom bežné a úsmev nepatril, ako svojho času vy-

stihol Mark Twain, k stálym atribútom portrétnej fotografie. Malebnosť výrazu 

(ako štýlová charakteristika prvých fotografií v dejinách svadobného portrétu) 

podporujú mierne rozptýlene svetlo, minimálny kontrast podstavy a pozadia. 

Čiernobiela fotografia nesie znaky produkcie Piksovho ateliéru – vyznačené 

meno fotografa, miesto ateliéru (Wien) a reliéfne upravený kvetinový dekor. 

Stopou času je poznačený horný okraj fotografie, s perforáciou po klinci. Nicz 

priznáva túto materiálovú fakticitu fotografie ako použitého predmetu, nejde mu 

len o snímanú scénku a jej symboliku (digitálny a virtuálny obraz). Komplex 

významov, ktorými disponuje po temer viac ako jednom storočí od svojho vzni-

ku interpretovaná fotografia, vo vrstvách času zhodnocujúca svoj vzhľad do vin-

tage štýlu, je však len jednou časťou inštalácie, do ktorej výtvarník tento „vstup-

ný významový element“ zasadil; jej čítanie predstavuje však dôležitý predpo-

klad evokácie minulého času a v ňom pevne ukotvených hodnôt v spoločenskom 

stredoeurópskom priestore. Príznačná je anonymita portrétovaného páru aj sa-

motnej fotografie, čo zakladá možnosť vzťahovať túto singulárnu predmetnosť 

na všetky ostatné prípady – stotožniť ich s predstavou o typickej pozícii a kon-

venčnej estetike snúbeneckého páru a rámci jeho re/prezentácie. Pointou prezen-

tácie apropriovanej fotografie však nie je jej inštalácia a monumentalizácia po-

čas výstavy v Dome umenia v Bratislave (fotografia bola premietaná na plátno 

vo svojom „nadživotnom formáte“ i v nadživotnej veľkosti zobrazeného páru 

a prostredia), ale motív plynúceho času – idúcich hodín.  

Na hodiny a čas tu zatiaľ poukazoval len fragment ženíchových vrecko-

vých hodiniek na retiazke, ktoré prekrývala svadobná kytica. Do projekcie inak 

bežnej, banálnej fotografie vložil však autor dva kľúčové prvky: jednak motív 
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malých stolných hodín (ktorý na pôvodnej fotografii „chýba“) a jednak moment 

pohybu a zvuku, ktorý si divák uvedomí po istom, veľmi krátkom čase (alebo 

súčasne) a ktorý vníma ako istý moment prekvapenia. Už v prvom okamihu na-

hliadnutia si zároveň ozrejmí, že dobové hodiny na stolíku sa nielen pohybujú, 

ale že videoprojekciu sprevádza zvuk a hodiny nielen „idú“ ale aj „tikajú“. Na-

vyše čas na hodinách je súladný s reálnym, aktuálnym časom prezentovanej in-

štalácie. Pointou je zistenie, že „minulosti“ beží aktuálny, práve prebiehajúci čas 

nášho času. Minulosť „prebieha v našom čase“. A naopak – do nášho času je 

vtiahnutý čas (obraz času) minulosti. Jazykové vyjadrenie času jednoslovným 

výrazom – minulosť, budúcnosť, súčasnosť zahŕňa dve entity – rovnako čas 

i dianie. Etymológia a skladba slov temer explicitne odráža spojenie času 

a udalosti. Divák vníma permanentné prelínanie lineárne sa odvíjajúceho času 

s digitálne zaznamenávaným súčasným časom. Zámerom autora bolo touto tech-

nickou a autorskou stratégiou „prepojiť neznámu dobovú situáciu“ s akoukoľvek 

súčasnou udalosťou“, spojiť malé dejiny s veľkými dejinami (RUSNÁKOVÁ, 

2018). Bližšie osvetľuje techniku diela sám autor: „Videoanimácia má dĺžku 12 

hodín, ktorá by v loop prezentácii mala predstavovať 24 hod. t.j. každodenný 

časový kolobeh. Čas animácie sa dá vždy aktualizovať podľa reálneho času, po-

čas jej prezentácie, kdekoľvek a kedykoľvek na svete“ (NICZ, 2017). K zavŕše-

niu významového punctum projektu dochádza až po informácii sprostredkovanej 

divákovi v texte autora alebo kurátora (RUSNÁKOVÁ, ibid. 2018, KAPSOVÁ, 

2018, s. 26–28) o tom, že fotografia a udalosť sa odohrali v roku 1905, teda 

vdobe, keď mladý Adolf Hitler dva krát po sebe neuspel pri prijímacích pohovo-

roch na viedenskej Akadémii umenia. Táto skutočnosť sa (podľa autora) stala 

osudovou a kľúčovou pre vývoj ľudstva v 20. storočia. O tomto tvrdení by sme 

mohli polemizovať, na vzniku fašizmu a jeho eskalácii a bezvýhradnej moci Hit-

lera sa podieľal celý komplex faktorov, ale napriek tomu je videoinštalácia ako 

osobitá, oživená reprodukcia dobovej fotografie podnetom pre úvahu o osude 

Európy a úlohe náhody v dejinách. 

Významová hra so živým, plynúcim a zobrazeným, odvíjajúcim a stuhnu-

tým časom stojí v pozadí sofistikovane diskurzívne vystavaného projektu, v kto-

rom nejde o bezprostredné spomínanie, o naratív, príbeh a symbol (prvý plán 

kódovania), ale o živú, senzuálnym momentom aktivovanú komunikáciu s mi-

nulým (diskurz). Čas motívu zásnub na fotografii je súladný s časom motívu 
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iného „zasvätenia“, na ktorý inštalácia skryto, ako hádanka odkazuje: k osobné-

mu odhodlaniu („zasväteniu“) Adolf Hitlera vydať sa po dráhe kariéry sveto-

vládcu a to i za cenu dvoch budúcich dejinných katastrof. 

Záver 

Plynutie (nedeliteľnosť) času zakladá možnosť predstavy pararelných sve-

tov – stretnutie rôznych časov v jednom priestore. Technikou živej fotografie, 

simulujúcej prepojenie minulosti a súčasnosti, (simulovaného) zrušenia diskon-

tinuity času môžeme prostredníctvom príkladu projektu Mira Nicza vnímať ako 

stratégiu výzvy na empatiu, vďaka ktorej súčasník (divák) berie na seba zodpo-

vednosť nielen za svoj, ale aj za minulý čas (za jeho obraz, za obraz minulého 

času). Podnecuje nás k poznaniu, že minulosť nie je súbor často náhodných uda-

lostí v čase, ale podoba akú artikulujeme v obraze dejín. Účasť na kolektívnej 

pamäti, jej akceptovanie a prijatie pre snímanie „kolektívnej viny“, zároveň na-

pomáha budovaniu kolektívnej citlivosti a obozretnosti potrebnej pre budúcnosť. 

Dielo s aproriovanými autentickými segmentmi je predpokladom apelatívnosti 

voči prítomnému a budúcemu konaniu, ale zároveň etický režim umenia artiku-

luje neprvoplánovo (ako šifru, hádanku), v rafinovanej umeleckej (estetickej) 

skladbe, kladúcej nároky na diskurzívnu recepciu. Súvislosť hraničného – pre-

chodového rituálu dvoch nesúrodých, nezmieriteľných a zdanlivo nesúvisiacich 

príbehov – malých a veľkých dejín – mladomanželov a nacistického vodcu ko-

rešpondovala s uplatnením hraničného média stojaceho medzi fotografiou a vi-

deoobrazom. Kontinuita ako predpoklad kultúrnej pamäti bola projektovaná 

umelecky invenčne a technicky novátorsky – v modeli kontinuity času, plynúcej 

v synergii fotografie a videa – v živej fotografii. 

 

Summary 

Live photography was discovered as an author’s technique by Miro Nicz. Technology is 

one of the unique approaches to communicate not only light, but also socially important mea-

nings. The author of the article, Eva Kapsová, analyzes the principles of creation, the meani-

ngful power, the character of the motifs and the reception impact of the Miro Nicz project: 

Every time has a story (2017). The artist used a collector’s find of an old photograph from 

1905, which shows a married couple (wedding photo). He incorporated the adopted photo into 

a large installation. The magnification of the photograph is projected on the screen as a video 

image, while the viewer initially has the impression that it is a static image. The author incor-

porated into the structure of the image through computer manipulation, semantic intervention, 

intertextuality and intermediality one motif that is not static (which is an attribute of classical 
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photography), but moves and so the “life of the motif” takes place in the current time. The 

author incorporated an image of a small clock into the photograph, which shows the real, 

current time, and the viewer also hears the ticking of the clock. 

The author bridges the historical time, associated with the creation of photography and arran-

ging the engagement scene, with the current, digitally recorded time on video. The point of 

the artwork is a reflection on the continuity of time, on chance and fatality of history. The 

photo was taken in the year when Adolf Hitler did not get to the Academy of Arts in Vienna, 

he did not become a painter and began to pursue a political career as a leader. The world was 

slowly crashing into the catastrophe of the two world wars. 
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ESTETIKA CHÁTRAJÚCICH 

ARCHITEKTONICKÝCH OBJEKTOV 

Petra Baďová 

Aesthetics Of Dilapidated Objects  

Abstract: There are many decaying buildings in Slovakia. The fact that they are officially 

included in the state monument care program does not help them much in their preservation. 

It seems that abandoned dwellings, mansions, dysfunctional schools, factories, spa complexes 

stood on the periphery of social interest and disappeared from the cultural memory of the 

inhabitants. On the other hand, it is possible to register a growing tendency of private initia-

tives (individuals, civic associations, non-profits) to point to the emergency state of monu-

ments, to learn about the history of dilapidated buildings, to reveal their significance, beauty 

and place in the built-up area. The aim of the paper is to map the current cultural and social 

trend of rediscovering the cultural and aesthetic value of dilapidated architectural objects. 

 

Keywords: Ruins, dilapidated buildings, urban exporation. 

 

Contact: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Institute of Litera-

ry and Artistic Communication; petra.bado@gmail.com  

 

ESTETIKA (MESTSKÝCH) RUÍN 

Slovné spojenie estetika ruín môže evokovať čosi vzdialené (časovo i pries-

torovo) a romantizujúce, napríklad zrúcaniny hradov. Tie obvykle stoja v extra-

viláne, situované kdesi na kopci, obklopené lesmi. Bývalé sídla panovníkov 

a centrá regiónov sú navštevované turistami, opravované nadšencami, inštalujú 

sa v nich expozície, organizujú podujatia, zdôrazňuje sa ich historická hodnota, 

miesto v kultúrnej pamäti krajiny. Na ruiny v zástavbe mesta/obce zvyčajne na-

hliadame opačnou optikou. Vnímame ich ako niečo, čo sa rozpadáva, zavadzia, 

zaberá miesto čomusi novému. V čom spočíva rozdiel medzi stredovekými či 

novovekými zrúcaninami a súčasnými mestskými ruinami? 

V období posledných desiatich rokov pričinením občianskych združení, 

spolkov a dobrovoľníkov viacero zrúcanín slovenských hradov zmenilo svoju 

podobu, revitalizovalo sa. Podobné hmatateľné dôkazy dosvedčujúce záujem 
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verejnosti o estetiku mestských ruín by sme v rovnakom období našli iba spora-

dicky.1 Od roku 2018 sa však na Slovensku zrealizovalo viacero projektov, ktoré 

spája snaha poukázať na hodnotu, význam aj estetické kvality mestských ruín – 

bývalých centier rodinného, pracovného, spoločenského života (domov, kaštie-

ľov, priemyselných budov, kúpeľných, liečebných a školských zariadení). Nie-

ktoré z projektov majú umelecký charakter, iné reportážny či dokumentárny, 

avšak každý z nich je vyústením dlhotrvajúceho záujmu alebo výskumu archi-

tektov, maliarov, fotografov, novinárov, youtubera. Môže množstvo takto lade-

ných projektov a publikácií odzrkadľovať spoločenský trend prebúdzania akejsi 

našej kultúrnej sebaidentifikácie? V príspevku sa zameriame na kľúčové aktivity 

a publikácie realizované v rokoch 2018–2020, ktoré vťahujú estetiku mestských 

ruín do centra pozornosti verejnosti. Zacielime sa tiež na spôsob, ako sú chátra-

júce budovy v realizovaných projektoch prezentované. 
 

Chátrajúce kaštiele 

Fotografka Jana Šturdíková počas piatich rokov cestovania po Slovensku 

vyfotografovala 150 kaštieľov. Snímky vystavovala v roku 2015 v galérii v Lu-

čenci, v roku 2016 v Nitrianskej galérii, v 2017 vo Varšave. V roku 2019 kolek-

cia fotografií nadobudla knižnú podobu.2  

Obrazová monografia s mierne ironickým názvom Châteaux po našom ob-

sahuje 104 snímok stavieb, ktoré reprezentujú niekdajšie centrá panstva, šľach-

tické sídla. Podľa sprievodného textu je publikácia „svedectvom o rozsiahlej 

premene, ktorou prešla naša spoločnosť v dôsledku politických zmien v 20. a 

 
1 Za výnimočné možno považovať knižné diela a aktivity architektiek Andrey Nižňanskej 

a Ivety Chovanovej venované geniu loci Banskej Štiavnice. V spoluautorskom tandeme vy-

tvorili množstvo publikácií, niektoré z nich sú najmä obrazové, napr. Detail, Banská Štiavnica 

a jej skrytá krása (2005), Premeny okien a dverí (2006), Tajomstvá štiavnických domov 

(2007), Štiavnické veže (2009), Potulky Banskou Štiavnicou (2010), Banská Štiavnica a tech-

nické pamiatky v okolí (2010), Štiavnické interiéry (2010). Obe autorky sú aktívnymi členka-

mi miestneho Spolku Banskej Štiavnice ’91, občianskeho združenia zameraného na ochranu, 

prezentáciu a interpretáciu hodnôt kultúrneho dedičstva. V rámci projektu Banská Štiavnica 

Mesto kultúry 2019: Renovácia identity architektky vytvorili špeciálneho sprievodcu časťou 

mesta – pamäťový atlas Dolného mesta, mapu „TU NIČ NIE JE“. 
2 Publikáciu vydalo občianske združenie Archimera, ktoré založili v roku 2007 niekdajší štu-

denti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 
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21. storočí aj výpoveďou o zložitom vzťahu k našim kultúrnym hodnotám“. 

(www.archimera.sk) Môžeme ju čítať ako „obrazovú správu o stave našej kraji-

ny, o našom vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a histórii.“ (Paštéková, 2019)  

Forma publikácie evokuje atlas, mohli by sme povedať atlas ohrozených 

druhov. V atlasoch sú obvykle prvky rozdelené do skupín, zoradené podľa dru-

hov, tried a pod. V prípade tejto publikácie sú kaštiele zoradené podľa ich po-

slednej funkcie v abecednom poradí – ide o archívy, školy, byty, detské domo-

vy, liečebné a výskumné ústavy, ale aj rôzne gastronomické a rekreačné pre-

vádzky, posilňovne, autoservis, zberné suroviny a pod. Väčšina atlasov je kon-

venčne vizuálne riešená tak, že na jednej strane je umiestnené vyobrazenie (fo-

tografia alebo realistická ilustrácia) a na protiľahlej strane je umiestnený popis. 

V publikácii Châteaux po našom tiež nachádzame na jednej strane fotografiu 

(vecnú, popisnú, dokumentárnu) a na protiľahlej strane text zúžený iba na mies-

to výskytu – lokáciu a uvedenie posledného účelu, na ktorý sa stavba využívala. 

Sprievodný text – opis je veľmi stručný, list pôsobí prázdne. Je to väčšinou 

to málo, čo o pamiatke vieme, ak žijeme v jej okolí, chodievame okolo plotu, 

ktorým je obohnaná, ale nejako špeciálne sa o ňu nezaujímame. Fakt, že autorka 

ponechala ako súčasť dvojstrany veľkorozmerné prázdno, spôsobuje, že čitateľ 

sa takpovediac nemá do čoho začítať, „neuteká“ do textu a celá jeho pozornosť 

sa koncentruje na obraz – fotografiu. Jana Šturdíková snímala kaštiele z frontál-

neho pohľadu, používala centrálnu kompozíciu. Fotografie vďaka tomu pôsobia 

ako portréty budov, s ktorými sa konfrontujeme „zoči-voči“. 

Šturdíková si zámerne udržuje dištanciu – snímkami nechce prvoplánovo 

zasiahnuť city, ani zachytiť atmosféru chátrajúcej budovy, snaží sa podať re-

latívne objektívnu obrazovú správu o aktuálnom stave architektonickej pamiat-

ky. Nepoužíva žiadne dramatické ani náladotvorné prvky či postupy (snímky 

vznikli pri rozptýlenom svetle, a hoci vznikli v jesennom čase, nevyužíva napr. 

svetlo súmraku, ani efekt, ktorý navodzuje ranná hmla). Voľba ročného obdobia 

sa tu javí ako voľba z pragmatických dôvodov (stromy sú bez lístia, viac 

z budovy vidíme). 
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Chátrajúce technické a priemyselné pamiatky 

V roku 2019 vyšla tretia dotlač prvého vydania obsiahlej knihy s názvom 

Čierne diery. Publikácia vzišla z projektu trojice mladých ľudí – Martina Liptá-

ka, Andreja Sarvaša a Miroslava Beňáka. Trojica si v roku 2014 založila občian-

ske združenie Čierne diery a cestovali spolu po odľahlých častiach Slovenska, 

vyhľadávali opustené architektonické pamiatky, industriálne ruiny, architekto-

nické vojenské pozostatky, šľachtické sídla a pod. Fotografie z týchto svojich 

výprav uverejňovali na sociálnych sieťach, pridávali k nim texty a získavali 

množstvo fanúšikov (aktuálne je ich počet okolo 41 000). Neskôr vznikla inter-

netová stránka s interaktívnou mapou pamiatok a v roku 2018 spomínaná publi-

kácia Čierne diery. 

Pozadie vzniku projektu autori vyjavili hneď v úvode publikácie: „Úzka 

ulica, deravá strecha, ošarpané domy, pobehujúce psy. Podozrievavé pohľady. 

Keď sme tento výjav zažili prvýkrát, radšej sme zostali sedieť v bezpečí auta. 

Dnes je to už len spomienka zatienená pocitom hanby. No z ciest do zabudnu-

tých oblastí Slovenska sa pre nás stal záväzok. V trojici novinár, marketér a ar-

chitekt vyrážame za starými fabrikami a dokumentujeme miesta, ktoré už ďalšie 

generácie neuvidia. Snažíme sa nadchnúť ľudí pre industriálne dedičstvo, preto-

že ho považujeme za neprávom opomenutú súčasť našich dejín. Píšeme príbehy 

pamiatok, o ktorých často nie je na internete ani zmienka. Sú ich desiatky a chát-

rajú nám pred očami. Hovoríme im čierne diery.“ (Lipták – Sarvaš – Beňák, 

2019, s. 2) 

Publikácia nesie podtitul Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slo-

venska. Autori sa nezamerali na pamiatky izolovane, predstavujú ich v širšom 

kontexte – odkrývajú ďalšie vrstvy, ktoré existencia priemyselnej stavby ovplyv-

nila (napr. charakter obydlí v okolí, cestnú infraštruktúru, presah architektúry do 

krajiny a pod.).  

Kniha má rozsah 400 strán, obsahuje približne 100 lokalít. Strany nie sú 

číslované, orientáciu vo farebnom obrazovo-textovom objeme umožňujú iba ma-

py trás, na ktorých sa pamiatky nachádzajú. Knihu tvorí množstvo fotografií, 

textov, reportáží z ciest, rozhovorov o pamiatkach. Snímky sú miestami pone-

chané v prirodzenom farebnom kolorite, miestami sú prevedené do nového šatu – 

farebnosť fotografií je monochromaticky posunutá. Vďaka tomuto postupu v pub-
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likácii pulzuje tlmenosť so žiarivosťou, stretáva sa staré a nové, objektívne a 

subjektívne „videnie“ pamiatok.    

Od roku 2015 združenie Čierne diery spolupracuje so slovenskými dizaj-

nérmi a ilustrátormi, ktorí vytvárajú návrhy grafík zobrazujúce industriálne pa-

miatky. Grafiky sa tlačia risografickou tlačiarňou Risomat v malom náklade. 

Risografická tlač sa vyznačuje nepredvídateľnou chybovosťou (valec zanecháva 

na papieri šmuhy, vynecháva a posúva farby), každý výtlačok je teda originálny 

a stáva sa zberateľskou raritou.3 Zisk z predaja týchto grafík je využitý na po-

moc pamiatkam. 185 autorských riso-grafík Čiernych dier je začlenených do 

zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave ako kultúrne dedičstvo. 

Čierne diery vytvorili tiež sériu máp technických pamiatok miest Bratisla-

va, Žilina, Prešov, Banská Bystrica a Trnava. Táto séria bola ocenená Národnou 

cenou za dizajn v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou (2018). Aktuálne v tvor-

be máp pokračujú mestom Trenčín.4 

Členovia občianskeho združenia sa okrem internetovej stránky, aktivite na 

sociálnych sieťach, tvorbe publikácií (aj časopiseckých)5, spoločensky angažujú. 

Snažia sa bojovať za záchranu pamiatok, poukazujú na ich havarijný stav, kona-

nie majiteľov6, zúčastňujú sa verejných diskusií, pripomienkujú návrhy územ-

ných plánov mesta, organizujú besedy, výstavy, exkurzie do lokalít, ktoré bežne 

turisti nenavštevujú. Pritom združenie Čierne diery je pre trojicu (aktuálne rozší-

renú o Michala Tornyaia a Líviu Gažovú) voľnočasová aktivita. Hodnota a spo-

ločenský dosah tejto aktivity sa pretavili do ocenení (v roku 2019 Čierne diery 

získali Cenu profesora Martina Kusého, Cenu Nadácie Tatra banky za umenie, 

dávnejšie cenu Most za projekt roka, ocenenie ASB a nomináciu medzinárodnej 

rady pre pamiatky ICOMOS). Publikácia Čierne diery dosiahla na Slovensku 

 
3 Za raritu možno považovať aj ručne viazanú knihu 30 riso-grafík Daniely Olejárovej s ná-

zvom Stratená Bratislava, ktorú Čierne diery vydali v roku 2020. 
4 Zásluhou Čiernych dier vznikla aj mapa slovenských železníc (2019), ktorá je dnes súčasťou 

vlakových súprav. 
5 Čierne diery od roku 2015 publikujú v Denníku N, od roku 2017 vytvárajú špeciálne mono-

tematické čísla N magazínu. Zároveň vydávajú vlastné „zíny“, zošity vytlačené na Risomate 

v nízkom náklade (napr. magazín Maroša Drobňáka venovaný vodojemom spätým s parnými 

lokomotívami). 
6 Na kauzu sušiarne liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou Čierne diery upozorňovali 

prostredníctvom sociálnych sietí a bilbordov umiestnených v blízkosti sušiarne.  
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mimoriadny úspech. Dotlač prvého vydania sa realizovala dvakrát, náklad 5000 

výtlačkov sa vypredal vo veľmi krátkom čase. 

 

Chátrajúce kúpele a ozdravovne 

Slovensko je bohaté na minerálne a termálne pramene a aj na množstvo za-

niknutých/chátrajúcich kúpeľných či ozdravovacích prevádzok (napr. Korytnica, 

Byšta, Čierna hora). Občianske združenie Archimera, ktoré založili v roku 2007 

niekdajší študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, vydalo dve 

publikácie poukazujúce na tento problém. Publikácia OFF SEASON (Andrea 

Kalinová, 2018) je venovaná bývalému liečebnému domu Machnáč v Trenčian-

skych Tepliciach a kniha Architektúra starostlivosti (Martin Zaiček, Andrea Ka-

linová, Petra Hlaváčková, 2019) sa zameriava na slovenské kúpele v druhej po-

lovici 20. storočia. 

Dvojica architekt Martin Zaiček a fotografka Andrea Kalinová sa progra-

movo zacieľujú na propagáciu chátrajúcich kúpeľných komplexov navrhnutých 

v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Realizujú site specific inštalácie na rôznych 

miestach, vytrvalo upozorňujú verejnosť na stav národných kultúrnych pamia-

tok. V rámci projektu Opustená (re)kreácia zreštaurovali jednu z izieb pre hostí 

v opustenom sanatóriu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. O tomto architek-

tonickom diele Jaromíra Krejcara Andrea Kalinová natočila dokumentárny film 

Po sezóne (2018). 

 

AKTIVITY URBEXEROV 

Záujem o chátrajúce architektonické objekty narastá aj pričinením urbexerov.  

Fenomén urbex (urban exploration)7 má na Slovensku mnoho priaznivcov. 

Mohli by sme ich členiť na takých, ktorí sa chodia do lokalít prechádzať s úmys-

lom zažiť ich atmosféru, potom takých, ktorí opustené priestory fotia, ďalšiu 

skupinu by mohli tvoriť autori videozáznamov a napokon k priaznivcom patria 

ľudia, ktorí sa na snímky a videá urbexerov dívajú.  

Slovenskí urbexeri sa „nešpecializujú“ na určitý typ stavieb, navštevujú 

opustené priemyselné budovy, sociálne, zdravotnícke a školské zariadenia, kaš-

 
7 Označenie urban exploration (urbex) zastrešuje tzv. mestský prieskum, „súkromný prieskum 

verejne neprístupných objektov“ (www.urbanexploration.sk). 
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tiele aj rodinné domy. Preskúmavajú rovnako banské šachty, tunely, pivnice 

a pod. Zvyčajne ide o solitérov, ale existuje aj oficiálna slovenská urban explo-

ration komunita a rôzne samostatné skupiny vytvorené na sociálnych sieťach. 

Urbexeri v internetovom priestore obvykle nezverejňujú svoje mená, pou-

žívajú prezývky. Krycie názvy niekedy dostávajú aj novoobjavené lokality, aby 

sa predišlo ich vykrádaniu či poškodzovaniu. V komunite urban exploration pla-

tí známy etický kódex „Nevytváraj nové vstupy do objektu“ a „Neodnášaj nič 

len fotky, nenechávaj nič len stopy“. Niektorí urbexeri dodržiavajú tiež pravidlo 

„nedotknuteľnosti“ (nepresúvajú nábytok ani žiadne predmety v interiéri, doku-

mentujú priestory v stave, v akom ich našli), iní v záujme vylepšenia kompozí-

cie, vytvorenia výtvarne pôsobivejšieho záberu s predmetmi manipulujú. 

Fotografie a videozáznamy urbexerov zverejnené na internete prezentujú 

variabilitu prístupov k dokumentácii miesta. Fotografi sa zameriavajú na spro-

stredkovanie tajuplnej, clivej atmosféry opustenosti poloprázdnych budov, sús-

treďujú sa na hru svetla a tieňa, farebnosť plôch hrdzavejúcich kovov, na zátišia 

zanechaných pracovných strojov, pomôcok, výrobkov a pod. Pri letmej pre-

hliadke zverejnených fotografií a videí môžeme nadobudnúť dojem, že fotogra-

fické urbex snímky majú intenzívnejšiu silu výrazu, ale videozáznamom pripí-

šeme vyššiu dôveryhodnosť. Sledovanie urbex videí môže v recipientovi vyvo-

lávať pocit spoluúčasti, spoločného prehliadania opusteného objektu. Vi-

deozáznamy však môžu byť rovnako štylizované ako fotografické snímky (fa-

rebným posunom, doplnením zvukov alebo hudby v pozadí a pod.). 

Ivan Donoval, jeden z najvýraznejších zástupcov slovenského urbexu, pou-

žíva svoje občianske meno. Vo svojom voľnom čase cestuje po Slovensku a so 

zapnutou videokamerou preskúmava opustené stavby. Snaží sa stavby dokumen-

tovať, niekedy to stihne tesne pred ich úplným rozpadom, zničením alebo asaná-

ciou. Tejto činnosti sa venuje od roku 2015, na svojom youtube kanáli má tak-

mer 71 000 odberateľov a okolo 17 374 000 zhliadnutí videí. Na niektoré miesta 

sa vracia po určitej dobe, čím jeho videá nadobúdajú časozbernú hodnotu.8 

 
8 Opakované návštevy rovnakých lokalít v mnohých prípadoch dokumentujú ich postupný 

rozpad, ale aj zarážajúce konanie vandalov (demolovanie nábytku, amatérske pokusy o grafity 

a pod.)   
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Juraj Florek, autor prvej teoretickej reflexie fenoménu urbex na Slovensku, 

tvrdí, že „UE (urbex – P. B.) v post-socialistických krajinách je niečím špeciál-

ny, z pohľadu explorerov vyrastajúcich na Západe priam exotický. Vyhorené 

plánované hospodárstvo a desaťročia štátom vyžadovaná úcta k „spoločnému“ 

majetku a verejným priestorom je preč a my sa na to celé dedičstvo dívame 

z bezpečného ostrovčeka ranej demokracie. Preto má mladá generácia narodená 

do týchto rozpoltených brehov nadbytok aj na estetické prežívanie týchto ja-

vov.“ (Florek, 2018, s. 14) 

Juraj Florek, vizuálny umelec ale aj urbex fotograf, svoju publikáciu nazval 

Prevádzači urbex na Slovensku. Knihu tvorí dvadsaťtri kapitol, je členená podľa 

regiónov Slovenska. Okrem stručného prehľadu histórie urbexu vo svete a u nás 

obsahuje portréty pätnástich urbexerov – prevádzačov, ktorých Florek oslovil 

anechal sa nimi zaviesť do opustených tovární v lokalitách, v ktorých žijú. 

Publikácia má dobrodružný charakter, zrejme je určená mladšej generácii. 

Text pôsobí ako záznam, reportáž z cesty a prieskumu oficiálne verejne ne-

prístupných budov. Autor používa žargón urbexerov, kniha v závere obsahuje aj 

výkladový slovník pojmov. Sprostredkúva zážitok z akcie, oslovuje typ urbexe-

rov, ktorý vyhľadáva počas prehliadky adrenalínovú vzpruhu, nadšenie z pohy-

bu na hrane zákona. Tento typ zaujatia estetikou chátrajúcich objektov má blíz-

ko k estetickej kategórii vznešeného, ktorá spája údiv s pocitmi ohrozenia. 

Autor publikácie však priťahuje pozornosť na estetiku ruín, chátrajúcich 

priemyselných a technických stavieb aj inak – oživil urbánnu plenérovú maľbu. 

Najčastejšie vo dvojici s Jurajom Tomanom vyhľadávajú zákutia miest, v kto-

rých si rozložia stojany a maľujú. Skutočnosť, že sú fyzicky prítomní v opuste-

nom areáli alebo stoja na chodníku pri plote a maľujú, upozorňuje okoloidúcich, 

že je tam niečo, čo stojí za povšimnutie, pri čom sa oplatí zastaviť a pozrieť sa 

na to z novej perspektívy. Samotným aktom maľby tak prelamujú nevšímavosť 

a apatiu.9  

 

  

 
9 J. Florek a J. Toman viedli v roku 2019 aj oficiálny kurz plenérovej maľby pod zášti-

tou Slovenského banského múzea a Galérie Jozefa Kollára v areáli bývalej Zigmund šachty. 
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ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo zmapovať aktuálny kultúrno-spoločenský trend 

znovuobjavovania kultúrnej a estetickej hodnoty chátrajúcich architektonických 

objektov. Skutočnosť, že po rokoch nezáujmu sa chátrajúce stavby (a estetika 

ruín) opäť dostávajú do centra pozornosti laickej aj odbornej verejnosti, potvr-

dzuje vznik viacerých publikácií a projektov v rokoch 2018–2020. 

Projekt Jany Šturdíkovej možno zo semiotického hľadiska čítať ako správu 

o stave a apel, z projektu Čierne diery dolieha snaha o nadviazanie kontinuity 

medzi minulosťou a súčasnosťou, v aktivitách komunity urbex je zjavná po-

hnútka zažiť a sprostredkovať estetický zážitok z pohybu v chátrajúcich budo-

vách.   

Dostredivý pohyb estetiky ruín z periférie do centra záujmu spoločnosti 

však prebieha aj v rôznych iných podobách, napr. organizovaním jednodňových 

výstav, koncertov a iných kultúrnych podujatí v chátrajúcich objektoch. Takéto 

akcie umožňujú návštevu opustenej pamiatky aj v prípade, ak človek nemá od-

vahu urbexera. 

Návštevy chátrajúcich budov alebo prezentovanie urbex fotografií a videí 

môžeme vnímať ako pokus o zmenu optiky. Snahu zabrániť tomu, aby to, čo sa 

rozpadáva, automaticky uvoľňovalo miesto čomusi novému. Totiž „ničením his-

torických budov sa narúša integrita skupiny. Stráca sa jej pamäť, premazávajú 

spomienky, minulosť zostáva len prchavou informáciou bez hmotnej podstaty.“ 

(Gyárfáš Lutherová, 2019)      

Všetky uvedené spôsoby prezentujú estetiku ruín zo semiotickej perspektí-

vy v paradoxoch – staré verzus nové, prírodné verzus umelé, živé verzus mŕtve, 

funkčné verzus nefunkčné a pod. Projekty, o ktorých som sa zmienila, na esteti-

ku ruín upozorňujú navyše výtvarne pôsobivo. Sprostredkúvajú krásu odchádza-

júceho, robia nám pamiatky bližšími, ale zároveň upozorňujú na to, že naša kra-

jina chátra – že chátra jej centrum.  

 

Práca vznikla v rámci výskumného projektu UGA I-20-202-01 „Archetypálna 

estetika obydlí“.    
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Summary 

The study provides a probe into the aesthetics of dilapidated architectural objects (non-

functional factories, schools, hospitals, spas, mansions, dilapidated family houses, etc.). The 

text focuses on the phenomenon of urban exploration in Slovakia and maps civic activities 

that draw attention to the aesthetic qualities of dilapidated buildings. 
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