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K metodologii umění hermeneutické interpretace 
 

„Žádná jedna metoda, žádný jeden systém 
nemůže uspokojit svobodnou myšlenku. 

Musí brát od všech, co je v nich hodnotné. 
Nic by neměla považovat za vyřešené a nic za nemožné. 

Skutečný pohyb, ležící v osnově všeho, je pohybem myšlenky. 
Skutečná energie je energie vědomí. A samotná pravda je pohyb  

a nikdy nemůže vést k zastavení, k přerušení hledání.  
Vše, co zadržuje pohyb myšlenky, je lživé.  

Smysl života tkví ve věčném hledání.“  
 

P. D. Uspenskij (Tertium Organum. Petrograd 1916, s. 222) 
  

Cyklus „kolektivních monografií“ Studia humanitatis – Ars hermeneutica. 
Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace se rodil z vědecké spolupráce 
hermeneuticky orientovaných literárních vědců-slavistů, filosofů a uměnovědců  
v průběhu řady let (od r. 2006): prezentuje synergetické tvůrčí úsilí tohoto 
mezinárodního „klanu tvořivých duchů“, které se koncentruje na promýšlení 
metodologie umění hermeneutické interpretace, na řešení celého komplexu otázek 
hermeneutické exegeze, od odkrývání tajemství zrodu artefaktu, synestézie různých 
druhů a forem umění až k poznání konsilience uměnovědného, filosofického, 
historického, právního, esteticko-teologického a diskursivního myšlení.  
 Hlubinnou interpretační intencí „bádajícího hledání“ (v myslivé exegetické 
koncepci Jana Patočky) v dané oblasti „techné hermeneutiké“ je pátrání po smyslu 
lidského putování bytím i hledání smyslu a poslání umění vůbec. Snad až pošetilá 
snaha přijít na kloub právě smyslu jevů, smyslu „zjevného“ i „skrytého“ dění světa 
vede intelektuálního ducha k tomu, aby vedle permanentního promýšlení obecných 
metodologických aspektů obracel soustavnou pozornost k hlubinné analýze 
konkrétních otázek tvůrčího procesu (ať už v umění [morfologie, evoluce 
uměleckých forem či osudy tvůrčích osobností] nebo ve filosofii, psychologii a 
dalších humanitních vědách vůbec), která by vyústila v konstituování nosného, 
polyfunkcionálního duchovědného „paradigmatu“ techné hermeneutiké“. Jeho 
myšlenkově i obsahově provázanými kategoriemi (logos echon, logos alogos, logos 
theotelés) prostupuje jako dynamický sémanticko-duchovědný tah („myšlenka, která 
všechno veskrze řídí“, Hérakleitos) – hledání smyslu děl umění a jeho cesty 
k poznání „pravdy“ („pravda bytí“, atribut „osudu“, heimarmené), skryté, zasuté 
nejednou v bludištích, dramatických peripetiích a kolizích světového dění a 
vypovídající o tragických osudech lidstva.  
 Hledání „smyslu“ („zjevného“ i „skrytého“), hledání směřující pod „povrch 



 7

tvarů“ a jevů (intence k „vnitřní formě“), k odkrytí „příčiny tvaru“ (aristotelské aitia 
eidetiké) zůstává badatelským trendem i novodobé podoby hermeneutické exegeze. 
Poznávání tektoniky i smyslu světa umění, podivuhodných forem „božské 
imaginace“ je spjato s návraty „techné hermeneutiké“ k nepomíjivému odkazu 
„věčné filosofie“,  
k myšlení starověku i středověku přetavovaného intelektuálními reflexemi 
novověku. Tyto intelektuální reflexe byly nicméně v toku času oduševňovány ve 
výkladu jsoucna sofianitou „učení chudých rybářů od Genezaretského jezera“: právě 
sofianita křesťanství – „srdce bezduchého světa“ – brání v dobách etického 
znecitlivění lidstva nejen narušení kosmické rovnováhy, ale mnohdy i „odumírání 
lidskosti“ (což v souvislosti s destruktivními atributy technokratické civilizace 
pochopil a kriticky reflektoval na sklonku 20. století rakouský myslitel K. Lorenz). 
 Součástí úsilí o konstituování vědního paradigmatu „techné hermeneutiké“, 
vnitřní konkordance jeho metodologických kategorií zahrnující v nynějším politicky 
zjitřeném světě mravní řád jako sebezáchovné centrum bytí lidstva však zůstává 
„síla nutnosti“ („ananké“) – až „kosmického ražení“ přesahujícího „geopolitický 
rozměr“ obecného dění – budovat „most“ porozumění mezi Východem a Západem – 
„smíření východní moudrosti a západního ducha“ (jak ho kdysi předvídavě 
anticipoval  
O. Březina), tj. konsilience „poetické logiky“ („architektonické schopnosti intelektu“ 
[L. Klíma]), „božské imaginace“ a „poetické teologie“, vdechující život 
generovanému myšlenkovému i tvůrčímu „organismu“.  
 Hledat metodologickou spojnici, tj. exupérovský „klenbový svorník“ 
rozporných pravd, stimuluje i ve světovém bytí – zasaženém ireligiozitou „ducha 
výdělkářství“ – sapientiální přesah přes jeho neklidné, chaotické hranice k uchování 
životodárných mravních dimenzí vědeckého bádání, tak naléhavě potřebných v době 
duchovní krize současného světa.  
 I daný svazek kolektivní monografie Studia humanitatis – Ars hermeneutica. 
Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace svědčí o snaze autorského 
kolektivu pokračovat v promýšlení filosofické a duchovědné substance „techné 
hermeneutiké“, kultivovat jeho „otevřenost“ vůči myšlenkovým impulzům i jiných 
interpretačních systémů a inspirovat se v procesu poznávání uměleckého tvoření, 
bytí i dění světa „velkým Platónovým poselstvím“: 
 „Znovu oživit a udržovat při životě kulturu dialogu, kulturu rozhovoru...“ 
(H.-G. Gadamer v rozmluvě s G. Reale [Platón. OIKOYMENH, Praha 2005, 
605]). 
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