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Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně . Všechny použité prameny a literatura 

jsou řádně  citovány a práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k 

získání jiného nebo stejného titulu. 
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Poděkování: 

 

Ráda bych poděkovala všem, kteří mě provedli mým studiem religionistiky, ať již z řad 

spolužáků, tak pedagogů. Bylo k tomu potřeba mnoho trpělivosti. Nejvíce bych pak chtěla 

poděkovat mému otci, za jeho pravidelné otázky na termín dokončení školy, které trvaly 

celé 3 roky. Společně s ním taky všem těm, kdo tvrdili, že po tolika letech už je to 

formalita. Není. A nejvíce pak Johnymu za trojité čtení, přestože to opravdu není jeho 

obor.  
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Abstrakt: 

 

Tématem práce je německo-česká umělecká skupina Die Pilger, která byla aktivní hlavně 

v Praze mezi lety 1920-1923. Jejím hlavním specifikem byla silná orientace na 

náboženské motivy, mezi kterými převažovaly náměty z Bible. Náboženské motivy zde ale 

nebyly zobrazovány historicizujícím  způsobem, ale naopak skupina často používala 

neobvyklé, moderní výrazové prostředky. Náboženské zaměření skupiny ale nebylo nikde 

proklamováno a ani mu neodpovídala veškerá tvorba produkovaná členy skupiny. Práce 

se zaměřuje právě na nábožensky motivovanou tvorbu skupiny a analyzuje, jaká konkrétní 

témata si umělci vybírali. Cílem ale není seznam zobrazení a jejich četnost, ale 

interpretace jednotlivých způsobů zpracování daného motivu a skrz to pak definice vztahu 

skupiny k těmto motivům a důvodům jejich využití. Jako nejvhodnější metoda se v tomto 

případě jeví sémiotika, která umožňuje oprostit se od historického zatížení děl a soustředit 

se pouze na jejich obsah. V druhé části pak následuje analýza narativu, který je se 

skupinou spojený, a který výrazně ovlivňuje způsob, jakým dílo skupiny vnímáme. Kromě 

interpretace jednotlivých motivů obsahuje práce také souhrn faktických údajů o 

jednotlivých členech skupiny a shrnutí dosavadního výzkumu. 
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Abstrakt anglicky: 

 

The topic of this Thesis is the German-Czech art group called Die Pilger which was active 

mainly in Prague between 1920-1923. Its main specific feature was a strong focus on 

religious motifs among which Bible themes prevailed. However, religious motifs were not 

portrayed in a historical manner but the group often used unusual modern means of 

expression. However, the religious focus of the group was not proclaimed anywhere, nor 

did it correspond to all the work produced by the members of the group. The thesis 

focuses on the religiously motivated creation of the group and analyses what specific 

themes the artists have chosen. The aim, however, is not to list the depictions and their 

frequency, but to interpret individual ways of processing the given motif and through it to 

define the relationship of the group to these motifs and the reasons for their use. Semiotics 

seems to be the most appropriate examination method to apply in this case which allows 

you to move away from the historical burden of works and focus only on their content. The 

second part of the thesis analyses the narrative that is associated with the group and 

which significantly influences the way we perceive the work of the group. In addition to the 

interpretation of individual motives, the thesis also contains a summary of factual data 

about individual members of the group and a summary of the research to date.  
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Úvod 
 

 

Cílem této práce je zpracovat náboženské motivy v tvorbě skupiny Die Pilger. Die Pilger 

byla pražská umělecká skupina složená převážně ze studentů Akademie výtvarných 

umění v Praze, která působila na území Československa mezi lety 1920 - 1923. I v takto 

krátkém období se ale stihla zapsat jako významný činitel na pražském uměleckém poli. 

Její zásadní význam tkvěl hlavně ve schopnosti spojit několik velmi talentovaných umělců 

různého věku, kteří společně tvořili velmi specifickou tvorbu inspirovanou náboženskými 

tématy a značně odlišnou od většinové produkce té doby. Jejich přístup k náboženským, 

nejčastěji biblickým námětům, ale nebyl ovlivněn historismem, naopak se v jejich tvorbě 

prosazovaly moderní výtvarné postupy. Obzvláště v díle Maxima Kopfa se projevil 

krystalinický kubismus, někdy nazývaný i kuboexpresionismus. Tento specifický umělecký 

styl byl spojen hlavně s výraznými solitéry německo-české scény a byl vysoce ceněn 

kritiky umění. 

 

Výzkum německo-českých umělců v českém kontextu probíhá již 30 let. Za tu dobu bylo 

zaplněno mnoho bílých míst na mapě dějin umění a mnoho umělců, jejichž jména měla být 

dávno zapomenuta, byla vynesena opět na výsluní. Jejich plné zařazení do kánonu 

českých dějin umění je ale stále ještě problematické. Jejich tvorba je stále často vnímána 

jako odlišná od českého umění. V rámci tohoto přístupu se tak dlouho vytvářely paralelní 

dějiny, které popisovaly německo-české umění jako samostatné a s českým uměním 

minimálně provázané. Teprve v posledních letech se německo-čeští autoři vyskytují i na 

výstavách, jejichž primárním tématem není německo-české umění nebo upozornění na 

jiné národy žijící v Československu, či reflexe národního umění. Více výstav se zabývá 

tématickými celky, které lze sledovat ve vymezeném místě a čase bez ohledu na 

národnost umělců. Pozornost se také obrací na tvorbu v regionech, upouští se od zájmu o 

jednotlivé postavy a více pozornosti je věnováno tématům, která nejsou jen typicky 

německá či německo-česká, ale která dokáží dokreslit celkový pohled na vývoj umělecké 

tvorby na území dnešní České republiky. 

 

Díky skvělé práci historiků umění obzvláště v 90. letech 20. století je u spousty umělců již 

zmapovaná alespoň dochovaná část korpusu děl a jsou známy základní biografické údaje. 

Ukazuje se ale, že podobně jako u mnoha jiných marginalizovaných skupin pouhé získání 

informací a uspořádání obrazů nestačí. Je zapotřebí hlouběji pochopit zákonitosti, které 

ovlivňují vnímání jejich tvorby a porozumět důvodům, proč je pro nás jejich tvorba stále 

cizí. Protože by ale tato práce nikdy nevznikla nebýt předchozích výzkumů, které 

zmapovaly aktivity skupiny, je součástí práce také krátké shrnutí předchozích výzkumů 

německo-českých umělců, obzvláště pak se zaměřením právě na skupinu Die Pilger.  
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Tato práce není vedena primárně z pozice dějin umění, ale snaží se o interdisciplinární 

přístup a aplikování sémiotické analýzy na daný korpus děl. Hlavní částí práce tak je 

analýza jednotlivých motivů, které se na obrazech objevují, jejich porovnání a následně 

rozbor jednotlivých znaků a jejich významů. Skrze toto čtení daných děl se práce snaží 

předložit určitý narativ, který může sloužit jako interpretační rámec k pochopení tvorby této 

skupiny. Cílem pak je odpovědět na základní otázku této práce, zda jsou náboženské 

motivy pro skupinu pouze výtvarným námětem a nebo zda jsou integrální součástí dané 

skupiny a mohou být chápány jako vypovídající nejen o tvorbě samotné, ale také o 

celkové identitě skupiny. 

 

Druhá část analýzy je pak zaměřena na interpretační rámec, skrz který vnímáme skupinu 

jako takovou. Umělce, ale i celé skupiny jsou často vnímány skrze příběhy, které se kolem 

jejich tvorby a života vytvoří. Tyto příběhy mývají až mýtické rysy a často podporují 

stereotypy, které jsou s vnímáním umělecké tvorby spojeny, jako je například přirozená 

dominance mužů. Identifikací těchto mýtů si lze uvědomit, co vše ovlivňuje náš pohled na 

umění. V případě skupiny Die Pilger tento mýtus propojuje nedostatek informací, který o 

skupině máme, s narativem, který je bližší spíše tajným společenstvím než uměleckým 

skupinám. Dohromady s náboženskými motivy to pak velmi výrazně ovlivňuje, jakým 

způsobem jsou jejich díla prezentována a jak jsou diváky vnímána. 
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Problematika českého a německo-českého umění1 
 

Umělecké dílo nelze vnímat jako autonomní objekt, který není nijak ovlivněn politickým, 

společenským, historickým či ideologickým kontextem. V tomto ohledu budou díla 

německo-českých autorů vždy vnímána v rámci českých dějin a národnostního souboje o 

emancipaci a odtržení od německého vlivu, který vyvrcholil Benešovými dekrety v roce 

1945. 

 

Zároveň ale nelze problematiku vztahu českého a německo-českého umění vztáhnout 

pouze k událostem druhé světové války. Striktní oddělení českého a německého 

výtvarného výrazu sahá až do 19. století, kdy na definici rozdílů nejen v kultuře byla 

vystavěna emancipace českého národa. Snaha o jasnou definici “českého” a jeho odlišení 

od “německého” byla podpořena rozdělením veškerých institucí, včetně škol a spolků. 

Separace pak zpětně ovlivňovala i vnímání historie, jak v uměleckohistorickém kontextu 

ukazuje Milena Bartlová ve svých studiích o vnímání středověkého umění a dělení na 

německé a české vlivy.2 

 

První skupina před rokem 1918, která spojila německé i české umělce byla skupina Osma. 

Mladí studenti či absolventi Akademie výtvarných umění v Praze vystoupili se svou touhou 

po moderním uměleckém výrazu nezatíženém národními kategoriemi. Jejich vystoupení 

bylo přijato velmi rozpačitě, přestože z dlouhodobého hlediska se ukázalo, že se jednalo o 

jeden z přelomových momentů moderního umění na území Československa. 

Koncept moderního československého umění byl založen na separátním oddělení tří 

národních celků, čímž se v tom zrcadlilo i politické rozdělení celého státu. Podobně jako v 

politice měly pak charakterové rysy spojené s konkrétními výtvarnými projevy daného 

národa vytvořit určitou představu více progresivního (českého) a zastaralého (německého) 

výtvarného přístupu. Před rokem 1918 to byly české spolky a instituce, které se snažily 

obhájit svou autonomitu. Po první světové válce se ale role obrátily a byli to Němci žijící na 

                                                   

1 V katalogu Mladí lvi v kleci se nachází dle mého názoru vyčerpávající výpověď o definici 
německo-českého umění a o marné snaze najít definici, která by plně vystihovala problematiku z 
jazykového, národnostního a geografického hlediska. Jako nejvhodnější se jeví výraz tvorba 
německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném Československu. Pro 
přehlednost textu ale budu nadále již používat jen zkrácený pojem německo-čeští umělci, s 
ohledem na veškeré konotace, který tento pojem má. Anna Habánová (ed.). Mladí lvi v kleci: 
umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném 
období. Řevnice: Arbor vitae , 2013, s. 12-16. 
 
2 Milena Bartlová. Naše, národní umění : studie z dějin dějepisu umění. Brno : Barrister & Principal , 
2009. 
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území Československa, kteří se začali zasazovat o autonomitu své kultury a podporu 

jejich vlastního uměleckého projevu.3 

 

Nastala tak velmi zajímavá situace, kdy běžně byli umělci neustále rozdělováni podle toho, 

zda jsou Češi, nebo Němci a podle toho příslušeli do konkrétních uměleckých spolků a 

směli vystavovat v konkrétních výstavních prostorech. Jakmile se ale jednalo o 

mezinárodní výstavy, byli všichni umělci bez ohledu na národnost prezentováni jako 

českoslovenští. Tento princip byl dotáhnut do detailu v Dějepise výtvarných umění v 

Československu, který editoval Zdeněk Wirth.4 

 

Celá tato separace vedla k tomu, že po roce 1945 bylo velmi jednoduché vytrhnout z 

českých dějin umění části týkající se německo-českého umění, protože jejich provázanost 

s českým uměním již byla několik desítek let potlačována. 

 

I proto se po roce 1989, kdy se německo-české umění dostalo opět do zájmu historiků 

umění zdálo, že pouze stačí rekonstruovat pojem německo-české umění tak, jak bylo 

oficiálně prezentováno v meziválečné době. Ukázalo se ale, že tak jako všechny národní 

definice, ani tato zdaleka nepostihuje celou komplikovanost německo-českého umění v 

Československu. Obyvatelé Sudet často měli úplně jinou představu o německo-české 

kultuře, než Němci žijící v Praze. Národnostní kategorie, které jsou tedy v případě 

jakéhokoli textu používány, je zapotřebí brát s rezervou a s ohledem na jejich širší kontext.  

 

V případě skupiny Die Pilger se jednalo o umělce, kteří sice často pocházeli původně ze 

sudetských oblastí, ale dlouhodobě žili v Praze, ke které si většina z nich vytvořila velmi 

silný vztah. S nadsázkou lze říci, že náš pohled na ně jako na německo-české autory je 

mnohem více zatížen právě historickým kontextem, než rekonstrukcí reálného kontextu 

jejich tvorby.  

 

 

                                                   

3 Argument o podpoře německé kultury byl obsažen ve většině zakládajících materiálech mnoha 
německo-českých skupin, které po válce vznikly. 
 
4 Kniha sice prezentovala umění v Československu jako jednotný celek, ale od 19. století 
postupovala po jednotlivých národnostních celcích, čímž potvrdila jejich odlišný vývoj. Kapitolu o 
německém umění na území Československa s názvem Umění Němců v republice Čekoslovenské 
napsal Rudolf Hönigschmid. Zdeněk Wirth (ed.). Dějepis výtvarných umění v Československu. 
Praha: Sfinx, 1935. 
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Stav bádání   
 

Po období vzájemného soužití a aspoň částečné tolerance, přišla po druhé světové válce 

doba, kdy se o německých autorech působících na českém území nemohlo vůbec mluvit. 

V rámci defašizace české kultury, jak to nazval Zdeněk Nejedlý, vyřazovala galerie a 

muzea velké množství sbírkových předmětů. Paradoxně zároveň díky tomu se mnoho 

grafik a kreseb dostalo do starožitnictví nebo bylo na dlouhá léta ztraceno a objeveno až v 

tolerantnějších časech. I přes proklamovanou touhu českého národa nebyla všechna díla 

německo-českých autorů zničena a stejně tak se nepovedlo vymazat z historie všechny 

německo-české umělce. Velká část jich samozřejmě emigrovala, část jich ale zůstala v 

Československu a někteří se dokonce dokázali postupně stát součástí českých dějin 

moderního umění. 

 

Pro výzkum německo-českého umění je zásadní práce Miloslava Lamače, jejíž první část 

vyvrcholila na výstavě Zakladatelé českého moderního umění.5 Tato výstava poprvé 

propojila české moderní malířství skrze národnostně smíšenou skupinu Osma nejen s 

francouzským kubismem, ale také s německým expresionismem. Podobně v roce 1961 

mohla proběhnout samostatná výstava Mary Duras, německo-české sochařky a žákyně 

Jana Štursy. Jednalo se o první samostatnou výstavu po roce 1945 a díky ní existuje 

mnoho záznamů o její tvorbě předtím, než byla po emigraci Mary Duras v roce 1963 

zničena. V 60. letech byly také publikovány texty, které se snažily nově uchopit vývojové 

tendence moderního umění v 20. letech a umožnit tak zařazení nové věcnosti a dalších 

vývojových proudů.6 V textech se občas objevila jména umělců, kteří před válkou 

vystavovali v rámci výstav německých spolků, nyní ale byli označeni za Čechy. 

Opravdový rozmach zájmu o téma německo-českých umělců se v rámci dějin umění 

poprvé objevil až na konci 80. let. Miloslav Lamač tehdy vydal konečně knihu Osma a 

Skupina, kterou plánoval vydat již k výstavě v roce 1957. Knihu napsal společně s Jiřím 

Padrtou, který se bohužel vydání nedožil, a shrnovala výzkum věnovaný Osmě a Skupině 

výtvarných umělců.7 Vzhledem k tomu, že členové Osmy byli jak Němci, tak Češi, byla tato 

kniha i v tomto směru průlomová. Zároveň v té době proběhl partnerský projekt mezi 

Národní galerií a galerií v Darmstadtu věnovaný českému umění 20. a 30. let.8 Autoři do 

svého projektu zahrnuli i německy hovořící umělce pocházející z oblasti Československa. 

 

                                                   

5 Bohumír Dvorsky, Miroslav Lamač. Zakladatelé moderního českého umění (kat. výst.). Brno: 
Dům umění města Brna, 1957. 
 
6 Miroslav Lamač, Vývojové proudy dvacátých let, in: Výtvarné umění  II, 1962, č. 6, s. 241–249. 
 rantišek Šmejkal, Nové tendence v českém malířství první poloviny dvacátých let, in: Výtvarné 
umění  II, 1962, č. 6, 7, s. 250–264, 289–305. 
 
7 Mirolav Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců, Praha : Odeon, 1987. 
 
8 Krimmel, Bernd, a Jiří Kotalík, ed. Tschechische Kunst der 20er + 30er Jahre: Avantgarde und 
Tradition (kat. výst). Darmstadt: Mathildenhöhe, 1988. 
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Obzvláště pak po roce 1989 začal výzkum těchto bílých míst. Ze začátku byla vedoucí 

institucí Galerie hlavního města Prahy, která také uspořádala jednu z prvních významných 

výstav věnující se přímo tématu marginalizovaných německo-českých autorů Mezery v 

historii.9 Tato výstava přinesla velké množství informací, jak o samotných autorech tak o 

jejich tvorbě. Projekt Mezery v historii se tak stal základním kamenem následného 

výzkumu a umožnil staovení různých směrů, kterými se vývoj může vydat. Na projekt 

Mezery v historii navazoval projekt Deviace kubismu. Ten mimo jiných důležitých pojmů 

také poprvé přišel s hlubším vhledem na otázku krystalinického kubismu. Karel Srp tak ve 

své studii Krystal poprvé propojuje toto téma v literatuře, výtvarném umění a architektuře.  

Přestože Deviace kubismu se věnovaly celkovému pohledu na umění v meziválečném 

období v Československu a nebyly striktně zaměřené na německo-české autory, v případě 

krystalinického kubismu se jednalo hlavně o práce Maxima Kopfa, Wenzela Hablika a Julia 

Pfeiffera. 

 

Nejvýznamnějším projektem, bez kterého by ani tento projekt nemohl vzniknout byl 

 estival Mitte Europa. V rámci festivalu bylo vždy pořádané sympozium věnované 

německo-českým umělcům a jejich percepci v českém kontextu, díky čemuž vznikla 

platforma shromažďující a publikující informace o často zapomenutých regionálních 

umělcích. V rámci festivalu byla také vždy uspořádána monografická výstava věnovaná 

vybranému německo-českému autorovi. Součástí katalogu byla studie přinášející často 

úplně nové informace, ať již o životě nebo díle daného autora. V rámci těchto výstav byla 

zpracována tvorba Augusta Brömseho, Maxe Kopfa i Josefa Hegenbartha a dalších. 

 estival MItte Europa byl pořádaný pod záštitou Galerie výtvarného umění v Chebu a ve 

spolupráci s Oblastní galerií v Liberci.10 

Není nijak překvapivé, že po počátečním boomu výstav v hlavním městě, se hlavní 

výzkum na poli německo-českého umění přesunul spíše do regionů. Významnými hybateli 

v tomto směru byly zmíněné galerie v Chebu a v Liberci. Skvělé projekty ale probíhaly i na 

Moravě a ve Slezsku, věnovaly se ale hlavně regionální problematice. V Muzeu umění v 

Olomouci pak proběhla výstava Vzplanutí.11 Tato výstava přišla s mnoha novými díly, 

protože mapovala soukromou sbírku Jana Placáka a vystavila také mnoho prací na 

papíře, které za jiných okolností často zůstávají očím diváků skryty. 

 

                                                   

9 Hana Rousová (ed.), Mezery v historii.  olemický duch střední  vropy, Češi, Němci, Židé (kat. 
výst.), Galerie hlavního města Prahy – Národní galerie v Praze 1994. 
 
10 Bohužel  estival Mitte Europa se v posledních letech potýkal s organizačními a finančními 
potížemi a od roku 2016 se již nepořádá. 
 
11 Marie Rakušanová, Jan Placák a Ladislav Daněk. Vzplanutí. Expresionistické tendence ve 
Střední  vropě 1903–1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika,  raha (kat. výst.). Olomouc 2008, s. 7–32, 
198–200.  
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Naprosto unikátní byl pak projekt Patrika Šimona s názvem Zamlčená Moderna.12 Patrik 

Šimon má jednu z nejzajímavějších sbírek týkající se německo-českého umění. Jeho 

hlavní zájem leží v 19. století, ale vlastní také velké množství prací od nejmladší generace, 

včetně členů skupiny Die Pilger. Kromě uveřejnění do té doby neznámých děl a 

inspirativních textů je kniha důležitá také svým specifickým přístupem k celé sbírce, kterou 

pojímá jako celek a hledá v rámci ní spojitosti mezi jednotlivými umělci, čímž vytváří 

zajímavou síť vztahů bez ohledu na místo či dobu jejich působení. 

 

Za suverénně největší projekt věnovaný německo-českému umění lze označit výstavu 

Mladí lvi v kleci.13 Výstava vznikla z iniciativy Iva a Anny Habánových, kteří se tématu 

věnovali již před touto publikací. Ivo Habán věnoval tomuto tématu svou dizertaci a svůj 

výzkum pak společně s Annou Habánovou představil veřejnosti ve velkolepém projektu, 

který mapoval umělecké skupiny německo-českých umělců v meziválečné době. Kromě 

odborných studií pak katalog obsahuje také medailony vybraných umělců a hlavně 

neskutečné množství reprodukcí, které často nebyly ještě nikde prezentovány. K výstavě 

byla také uspořádána odborná konference, ze které vzešel sborník Ztracená generace?14. 

 

Na projekt Mladí lvi v kleci navázalo několik dalších projektů liberecké galerie. Jeden z 

nejvýznamnějších byla výstava Mary Duras, kterou připravil opět Ivo Habán.15 Habán 

zpracoval sochařčinu pozůstalost a objevil tak nejen spoustu informací o Duras a její 

rodině, ale také o mnoha dalších německo-českých umělcích, se kterými si dopisovala. 

Její pozůstalost obsahuje jak osobní dopisy, tak výstřižky z novin nebo výstavní katalogy. 

Habán také z archivu získal mnoho fotografického materiálu, který zachycuje jak dílo 

Duras, které je často dnes již zničeno, tak i díla jiných členů uměleckých skupin Die Pilger, 

Junge Kunst a Prager Sezession. Tyto fotografie často hrají klíčovou roli při identifikaci 

jednotlivých děl a určování doby jejich vzniku. 

 

Důležitým počinem pak byla taktéž pod hlavičkou liberecké galerie výstava a doprovodné 

texty věnované Metznerbundu, jednomu z nevýznamnějších hybatelů na umělecké scéně, 

obzvláště v oblasti Sudet.16 

                                                   

12 Adam Hnojil  a Patrik Šimon. Zamlčená moderna.  luze a sny Středoevropské umění ze sbírky 
 atrika Šimona. Galerie výtvarného umění v Chebu, Kunstmuseum Bayreuth, Arbor vitae a 
nakladatelství Patrik Šimon – Eminent, 2009. 
 
13 Anna Habánová (ed.). Mladí lvi v kleci. 
 
14 Anna Habánová (ed.). Ztracená generace?: německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století 
mezi  rahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany =  ine verlorene Generation?: Deutschböhmische 
bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen  rag, Wien, München und Dresden. 
Liberec: Technická univerzita, 2013. 
 
15 Ivo Habán. Mary Duras. Řevnice : Arbor vitae , 2014. 
 
16 Anna Habánová. Metznerbund: dějiny uměleckého spolku Metznerbund = die Geschichte des 
Kunstvereins Metznerbund: 1920-1945. Liberec : Technická univerzita, 2016. 
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Do vnímání německo-českých umělců pak také významně zasáhla debatu nad novou 

podobou stálé expozice moderního umění Národní galerie, která probíhala již od roku 

2010. V expozici, která byla v galerii již od přelomu tisíciletí byli německo-čeští umělci 

nelogicky zařazeni do expozice mezinárodního umění, což znemožnilo jakoukoli možnost 

vnímat jejich dílo v kontextu vývoje umění v Československu. Aktuální expozice s názvem 

1918-1939: První republika se snaží multinárodní atmosféru meziválečné doby zapracovat 

a prezentovat umění této doby novým způsobem. 

 

Faktické údaje o skupině Die Pilger  
 

Tato práce nemá za cíl přinést nové poznání v oblasti faktických znalostí o skupině Die 

Pilger, naopak buduje svou argumentaci na základě předchozích výzkumů a dostupných 

zdrojů. Zároveň je ale podstatné pro koherenci celého textu a také pro pochopení 

některých částí následující argumentace zmínit základní údaje o této skupině a těch 

členech, o kterých máme dostatek informací. 

 

Skupina se vytvořila v roce 1920 ze studentů Akademie, jejichž společným bodem byl 

profesor grafické speciálky August Brömse, který byl také členem skupiny. Následně se 

skupina odtrhla od spolku Metznerbund, který byl založen ten samý rok na jaře a 

sdružoval velké množství německo-českých umělců. Metznerbund založil Karl Krattner, 

další německý profesor na Akademii.17 Cílem Metznerbundu byla podpora německo-

českých umělců, a to hlavně skrz organizaci výstav, podporu jejich aktivit a další 

hospodářskou péči. Krattnerovým cílem pak bylo dosažení finanční nezávislosti a zároveň 

vysoké umělecké kvality. Metznerbund byl zastřešující název, spolek se dále dělil na 

krajské a místní skupiny, každá z nich pak měla svou vlastní organizační strukturu.18  

 

Ze své podstaty tedy nešlo o spolek, který by spojoval jakýkoli program, spojoval je pouze 

mateřský jazyk a potřeba společného zastoupení, které zajistilo větší ekonomickou sílu na 

uměleckém trhu. Z tohoto pohledu se vydělení Die Pilger dá brát jako určitá touha po 

menší skupině, kterou bude spojovat konkrétní vize, či aspoň umělecký zájem. Tato 

                                                   

17 Akademie výtvarných umění byla až do druhé světové války, stejně jako mnoho dalších institucí, 
rozdělena na českou a německou. Profesorská místa tak byla rozdělena mězi české a německé 
vyučující. Podobně jako v mnoha jiných institucích byla původně vlivnější německá část 
učitelského sboru, což se ale po roce 1918 změnilo. Ve sledované době je zastával August 
Brömse jako vedoucí grafické speciálky, Karl Krattner jako vedoucí speciální malířské školy a 
 ranz Thiele jako vedoucí německé malířské školy. Obzvláště po roce 1918 přestala být národnost 
vyučujícího určující pro výběr žáků, resp. se samozřejmě podepisovala na jejich výběru, ale nebyla 
jediná určující. Obzvláště vzhledem k tomu, že některé ateliéry byly otevřeny pouze v jedné 
jazykové verzi. 
 
18 Anna Habánová (ed.). Mladí lvi v kleci. s. 21. 
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myšlenka ale nebyla skupinou prezentována v žádném textu, neboť skupina neuveřejnila 

žádný program, či jiný dokument vysvětlující její vznik. Jako důkaz vzniku je brán dopis 

Augusta Brömseho určený sekretariátu Metznerbundu.19 O vzniku skupiny referoval také 

Fritz Lehmann v Prager Tagblatt.20 Lehmann sice nebyl členem skupiny, ale měl s nimi 

velmi blízské vztahy a na několika výstavách s nimi i vystavoval své architektonické 

návrhy. Podle textu  ritze Lehmanna se mezi zakládající členy skupiny počítali: August 

Brömse, Maxim Kopf, Josef Hegenbarth, Theodor Sternhell, Norbert Hochsieder, Emil 

Helzl, Jost Pietsche a Julius Pfeiffer.21 

 

Vzhledem k původní vazbě na pražskou Akademii, byla sídlem spolku Praha, ovšem již od 

roku 1921 začala většina členů studovat na drážďanské Akademii. Většina jejich výstav se 

tak pořádala na ose Praha-Drážďany, s jedinou výjimkou výstavy v Brně v Domě umělců 

(1921). Jejich výstava byla součástí přehlídky sudetoněmeckého umění. Tři dohledatelné 

výstavy proběhly v Praze, v Rudolfinu, pod záštitou Krasoumné jednoty (1921, 1922 a 

pravděpodobně 1923).22 Další výstavy proběhly v Karlových Varech (1921), v Mariánských 

lázních a v Ústí nad Labem (1922). Většiny jejich výstav se účastnili nejen zakládající 

členové, ale také další pozvaní hosté. Pravidelnými přispěvateli na tyto výstavy byli Anton 

Bruder, Mary Duras, ale i Alfred Kubin či Moris Metzer, s většinou hostujících umělců se 

členové Die Pilger setkali při studiu na Akademii v Drážďanech. 

Jedním z motivů ke studiu mnoha německo-českých umělců v Drážďanech byla 

přítomnost Oskara Kokoschky. Kromě jeho nezpochybnitelných uměleckých kvalit hrálo 

roli také to, že měl velmi dobrý vztah k Praze a k Československu obecně. Studium v 

zahraničí ale bylo i přes získaná stipendia finančně náročné a členové skupiny byli do 

značné míry závislí na prodeji svých děl.23 

                                                   

19 Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století: Die Pilger, Junge Kunst, 
Prager Seccession. Pražská scéna a paralelní centra německy hovořících umělců v meziválečném 
Československu. PhD Thesis. Masarykova univerzita v Brně. 2012, s. 64. 
 
20 Fritz Lehmann. “Die Pilger”, Prager Tagblatt,  LV, 25. 12. 1920, č. 300, s. 9. 
 
21 Fritz Lehmann při prvním popisu skupin použil seznam německých autorů, které považoval za 
reprezentativní pro německo-české umění. V tomto směru je tato krátká zmínka naprosto zásadní 
pro pochopení určení národnosti jednotlivých umělců v 20. letech 20. století. V jeho výčtu 
německých autorů, na které mohou členové Die Pilger navazovat se objevují  riedrich Feigl, Alfred 
Justitz, Georg Kars a Willi Nowak. Zajímavostí je, že mnozí z těchto autorů byli v různých textech a 
různých dobách přiřazováni k jedné či druhé národnosti podle toho, jak to aktuální situace 
vyžadovala.Fritz Lehmann. “Die Pilger” s. 9. 
 
22 Krasoumná jednota byla prakticky jediným spolkem, který se věnoval propagaci německého 
umění v hlavním městě. Metznerbund, přestože vedený Krattnerem měl mnohem více aktivit v 
oblasti Sudet, než v centru republiky. Anna Habánová (ed.). Mladí lvi v kleci, s. 21. 
 
23 Oskar Kokoschka byl opravdovým evropským umělcem. Během svého života procestoval celou 
Evropu. Vzhledem k tomu, že nikdy neměl příliš silný smysl pro nacionalismus, přivlastňovali si ho 
často různé národnosti, včetně Československa. Oskar Kokoschka se narodil na území Rakouska-
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Skupina Die Pilger ukončila činnost pravděpodobně v roce 1923.24 V krátkém sledu se 

stalo několik událostí, které vedly ke znemožnění pokračování skupiny. V roce 1922 

spáchal sebevraždu Emil Helzl, velmi pravděpodobně v té samé době umírá i Julius 

Pfeiffer. Maxim Kopf, odjel do New Yorku, následně společně s Mary Duras tráví čas mezi 

Paříží, New Yorkem a Tahiti. Celá tato jeho cesta se nakonec protáhne na 4 roky a trvale 

se Kopf vrací do Čech až v roce 1927. V roce 1925 umírá v pouhých 52 letech August 

Brömse. 

 

Maxim Kopf ale po svém návratu zakládá spolek Junge Kunst, který na Die Pilger určitým 

způsobem navazuje. Podobně jako Die Pilger měl i Junge Kunst za cíl podporovat mladé 

umělce a jejich touhu po individuálním uměleckém projevu.25 Tvorba spolku je ale 

mnohem více ovlivněna novou věcností a neoklasicismem. Náboženské motivy známé z 

tvorby Die Pilger se zde již neobjevují. 

 

Již rok poté se Junge Kunst otevřel i starší generaci a vznikl tak spolek Prager Sezession, 

který se stal jedním z nejvýznamnějších německo-českých spolků na pražské kulturní 

scéně. Většina členů Die Pilger vstoupila do obou těchto spolků. Jejich tvorba se ale 

výrazně proměnila směrem k nové věcnosti a dalším moderním stylům konce 20. a 30. let. 

Náboženské motivy se pak v jejich tvorbě již neobjevovaly. 

 

Z dobových záznamů jsou k dispozici jak dobové články od  ritze Lehmanna a jedna delší 

recenze od Jaromíra Pečírky, tak články od Otto Kletzla z pozdější doby, které mapují 

kariéru Maxima Kopfa a v rámci toho i skupiny Die Pilger.26 Kromě těchto článků jsou pak 

k dispozici také katalogy z výstav skupiny a pak také z katalogů na kterých její členové 

vystavovali. Nejčastěji se jednalo o Maxima Kopfa a Josefa Hegenbartha, kteří také 

reprezentovali Československo na mezinárodních výstavách. Krom toho pak jsou k 

dispozici i přehledy českých dějin umění z období první republiky, které se držely 

národnostního rozdělení a měly tak často speciální kapitolu pro české, německé a 

slovenské umění. 

                                                                                                                                                                         

Uherska, ale pravděpodobně rodičům, kteří měli české kořeny. V Československu také žil po 
zabrání Rakouska nacisty a vytvořil tu několik velmi zajímavých obrazů vázající se k Mnichovské 
dohodě a celkově k tématu nastávající druhé světové války. Kromě toho také vytvořil 
reprezentativní portrét prezidenta Masaryka a několik pohledů na Prahu. V některých textech 
publikovaných za první republiky tak je označován jako německy hovořící, ale český umělec. 
 
24 Do té doby je datována poslední dohledaná výstava. 
25 Paradoxem je, že Maximu Kopfovi bylo v té době již 35 let, což je i nyní vnímáno spíše jako 
střední věk, než jako nejmladší generace. 
 
26 Jedním z nejdůležitějších zdrojů je text Oty Kletzla z roku 1929, který přináší seznam 
nejvýznamnějších děl Maxe Kopfa. Otto Kletzl, Maxim Kopf, ein deutscher Maler aus Prag, 
Verzeichnis der Wichtigsten Werke, Witiko, II, 1929, s. 149–158.  
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August Brömse (1873-1925) 

 

August Brömse je označován za vůdčí postavu celé skupiny, což bylo ale pravděpodobně 

víc než čímkoli jiným dáno jeho profesorským postem na Akademii a tím, že byl ve 

skupině nejstarší. Podle vzpomínek žáků a přátel to byla taktéž velmi charismatická 

osobnost, což mohlo vnímání jeho jako vůdčí osobnosti skupiny posílit.27 

August Brömse se narodil v roce 1873 ve  rantiškových Lázních, vystudoval Akademii v 

Berlíně a část svých studií strávil v Mnichově, kde mimo jiné v té samé době studovalo 

velké množství českých umělců. Na školu nastoupil v roce 1891 a po více než deseti 

letech se v roce 1902 vrátil zpět do  rantiškových Lázní. V roce 1906 se následně 

přesouvá do Prahy i za účelem získání místa profesora na německé části pražské 

Akademie. To se mu podařilo až v roce 1910, kdy se stal profesorem grafické speciálky, 

kterým byl až do své smrti v roce 1925. 

 

Brömse se proslavil hlavně svými pracemi na papíře, převážně tedy grafickými listy. Jeho 

nejoceňovanější cyklus vznikl velmi brzy, již v roce 1902 a jmenuje se Dívka a smrt. 

Cyklus obsahuje 13 listů, které toto téma různými způsoby zpracovávají. Krom grafických 

listů Dívka a smrt vytvořil Brömse ještě několik dalších cyklů. S odkazem na  riedricha 

Nietzscheho to je cyklus Celé bytí je palčivé hoře/Das ganze Sein ist flammend Leid, 

cyklus Ze života Krista/Aus dem Leben Jesu a dále několik cyklů na literární motivy jako 

třeba Dante nebo Schillerovi Loupežníci. 

 

Brömse těmito listy vytyčil směr své tvorby, kterého se prakticky celý svůj život držel. V 

jeho díle se sice vyskytují i civilní motivy, ale existenciální, symbolistické a náboženské 

převažují. Vzhledem k jeho velké pečlivosti v přípravě se dochovalo velké množství jeho 

prací na papíře, ať už se jedná o kresby, studie, či skicy určené následně k dalšímu 

zpracování. Mnohem méně se zachovalo jeho obrazů. Vypadá to, že jeho preciznost se 

projevovala i při malbě a tak vytvářel pouze ty obrazy, které měl důkladně rozmyšlené a 

naskicované. V obrazech se pak ještě více prohlubuje tématika Krista a jeho života, ale 

taky osamělých postav a poutníků. Od symbolistické malby často s historickými motivy se 

po příjezdu do Prahy přesunul k expresivnějšímu vyjadřování, které se pak vystupňovalo v 

jeho tvorbě, vytvořené během působení v Die Pilger. Jeho základním problémem s malbou 

byla vždy barva. V rámci jeho fascinace světlem a expresivním vyjádření byla touha po 

dokonalé barvě naprosto zásadní.28 Zajímavou variantou, které se věnoval obzvláště v 

                                                   

27 Jana A. Brabcová. August Brömse a skupina  outníci (kat. výst.). Cheb: Galerie výtvarného 
umění v Chebu, 2001, s. 22. 
 
28 Brabcová, August Brömse, s. 30. 
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době aktivity u Die Pilger, byl pro něj akvarel, který mu umožňoval propojit preciznost jeho 

kresby s barvou. 

 

Maxim Kopf (1892-1958) 

 

Ve všech recenzích výstav skupiny Die Pilger se vyskytuje Maxim Kopf jako mladý, 

talentovaný umělec a vážená osobnost na německo-českém kulturním poli. Jeho životní 

příběh je fascinující. Na Akademii nastoupil již v 19 letech v roce 1911, tedy pouhý rok po 

nástupu Augusta Brömseho na jeho profesorské místo. Po 3 letech dokončil všeobecnou 

přípravu a měl nastoupit do speciálky. Vzhledem k vypuklé válce ale absolvoval pouhý rok 

a musel narukovat do armády. Dle vzpomínek jeho ženy Dorothy Thompson, byl ve válce 

zraněn, pak byl ale donucen se vrátit zpět na frontu, v důsledku čehož se nervově zhroutil. 

Po vyléčení v nervovém sanatoriu byl opět poslán na frontu, kde dostal zápal plic a 

následně tuberkulózu.29 První světová válka byla zkušeností, která se propsala do 

podvědomí celé společnosti a jejíž následky pocítil snad každý Evropan. Zdá se, že právě 

zkušenost první světové války byla jedním ze společných zážitků členů skupiny Die Pilger, 

který se do jejich tvorby a životních osudů promítl. 

 

Hned po válce se vrátil zpět na Akademii, dostudoval speciálku u Karla Krattnera a roku 

1920 studium v Praze úspěšně ukončil. Díky získání stipendia mohl odejít studovat do 

Drážďan, kde se vytvořila velmi silná komunita německo-českých umělců. Jeho největší 

výstavní projekty probíhaly i přesto hlavně v Praze.30 

 

V roce 1923 po ukončení studia v Drážďanech se vydal na svou první cestu do New 

Yorku, kde strávil rok grafickými a scénografickými pracemi převážně pro Josepha 

Urbana. Odtud pokračoval na Tahiti, kam se během 30. let ještě několikrát vrátil. V roce 

1925 strávil několik měsíců s Mary Duras v Paříži. 

 

Maxim Kopf poté podnikl ještě jednu cestu do New Yorku a následně se opět vrátil do 

Paříže, odkud domlouval velkou výstavu, kterou organizovala Krasoumná jednota a na 

které měl vystavovat společně s Mary Duras. 

 

Výstava proběhla v roce 1927 a Kopf na ní vystavil hlavně díla z cest. Z předchozího 

období tvorby s Die Pilger zde byl zastoupen pouze obraz Ukřižování z roku 1923. 

                                                   

29 Ivo Habán, Maxim Kopf 1892-1958: festival Uprostřed  vropy - Mitte  uropa (kat. výst.). Cheb: 
Galerie výtvarného umění v Chebu, 2002, s. 90. 
 
30 Maxim Kopf se několikrát v různých textech zmínil, že Praha je pro něj důležitá a bez ohledu na 
veškeré pobyty v zahraničí, je Praha místem, které považuje za svůj domov. Tomáš Pospiszyl, 
Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa, in: Revolver Revue, č. 48, květen 2002. 
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Všechny ostatní obrazy s náboženskou tématikou z období tvorby v rámci Die Pilger, které 

nebyly rozprodány, Kopf údajně zničil. 4 roky na cestách neproměnily výrazně Kopfův styl, 

ale za to transformovaly jeho náměty. Namísto existenciálních a náboženských motivů se 

objevily obrazy z cest, portréty a krajiny. 

 

Následujících deset let strávil Kopf převážně cestováním po Evropě a Československu, 

vystavoval s Prager Sezession a dvakrát se taktéž podíval zpět na Tahiti. Poslední 

návštěva tichomořských ostrovů byla po jeho velké souborné výstavě v roce 1937 a Kopf z 

ní odjel poté, co se dozvěděl o zhoršující se situaci v Československu. Vrátil se nakonec 

zpět do Prahy, ze které vzhledem ke svému neskrývanému odporu k nacistům musel 

velmi dobrodružně utéct přes Maroko a Martinik do New Yorku. Tento útěk popsal v 

rukopise, který před 17 lety našel Tomáš Pospiszyl.31 

 

Po 2. světové válce se Kopf objevil v Praze, ale trvale se usazuje v Americe, se svou 

druhou ženou známou americkou novinářkou Dorothy Thompson. Jeho díla byla v 

Čechách sice zastoupena v některých galeriích, ale vystavovat se mohla až na konci 80. 

let a zpracování jeho díla muselo počkat až po roce 1989. 

 

Josef Hegenbarth (1884-1962) 

 

Druhým autorem, který byl v recenzích na výstavy často vyzdvihován je Josef Hegenbarth. 

Pocházel z České Kamenice a byl o pouhých 11 let mladší než August Brömse. V mládí 

prodělal blíže nespecifikovanou psychickou nemoc, která mu znemožnila běžné studium 

reálné školy. On sám označoval toto období jako velmi těžké a mělo ho poznamenat na 

celý život. Podstata onemocnění je ale záhadou, zmiňuje se i špatný náboženský 

zážitek.32 

 

V roce 1905 se odstěhoval do Drážďan za svým bratrancem, známým malířem zvířat 

Emanuelem Hegenbarthem. U něj se také 3 roky soukromě vzdělával. Oficiální studium 

zahájil až v roce 1908 a začal malbou, ale rychle se přeorientoval na grafiku. Bohužel 

práce z tohoto období prakticky neexistují, protože je Hegenbarth všechny zničil.33 

 

V roce 1917 odjel do Prahy, aby nastoupil na Akademii k Augustu Brömsovi, ovšem už v 

roce 1919 se vrací zpět do Drážďan. Nechal si československé občanství a stává se 

                                                   

31 Tomáš Pospiszyl, Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa. 
 
32 Jana A. Brabcová, Josef Hegenbarth 1884-1962:  estival Mitte Europa = Uprostřed Evropy: 
Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2003, s. 10. 
 
33 Brabcová, Josef Hegenbarth 1884-1962, s. 66. 
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jedním ze zakládajících členů Die Pilger. V roce 1923 měl samostatnou výstavu v 

Rudolfinu, stejně jako Maxim Kopf. 

 

Vytvářel mnoho grafických listů inspirovaných literárními díly, vydával ale také lepty k 

Eposu o Gilgamešovi, První a Druhé knize Mojžíšově a také k indickému dramatu 

Vasantasena. V roce 1924 pak vytvořil cyklus Tažení Alexandra proti Peršanům, který se 

nachází v Národní galerii.34 Jeho spolupráce s Prahou neskončila rozpadem Die Pilger, 

ale stává se i členem Prager Sezession a jako dopisující člen s nimi často vystavoval. 

 

V roce 1936 bylo jeho umění označeno nacisty za dekadentní a dostal zákaz činnosti. V 

roce 1943 odešel z Drážďan do České Kamenice, kde trávil čas až do konce války. Po 

válce se vrátil do Drážďan a tam žil až do své smrti v roce 1962. Vystavoval prakticky po 

celém Německu a to včetně jeho západní části. Ke sklonku života se naplno věnoval 

ilustraci knih. 

 

Josef Hegenbarth byl očividně člověk, který nevyhledával společnost a na výstavách ho 

často zastupovala jeho žena. Svá díla promýšlel do nejmenších detailů, a přestože tvořil i 

malby, jeho nejvýraznějším projevem byla kresba a grafika. V tématech převažovala 

literární díla, včetně biblických motivů, vynikal ale i v portrétní kresbě a v kresbě zvířat. 

 

Emil Helzl (1886-1922) 

 

Jediný další člen Die Pilger, o kterém existují alespoň základní informace je Emil Helzl. 

Karl Ramisch zmiňuje, že ho potkal u Josefa Hegenbartha v roce 1919. Helzl studoval v 

zahraničí v Mnichově a v Norimberku. Během války byl povolán k armádě, kde byl těžce 

raněn a následně se nervově zhroutil. Do války se pravděpodobně již nevrátil a od roku 

1916 byl zapsaný jako student na pražské Akademii.35  

 

Jeho tvorba je pevně spjata s krajinou, kde žil. Ať již s podhůřím Orlických hor nebo s 

českým Švýcarskem, kde se usadil po studiích. Jeho krajiny se ale po roce 1920 

rozpadaly podobně krystalinicky jako obrazy dalších členů skupiny Die Pilger. Jeho tvorba 

ale směřovala spíše k pevnému řádu kubismu. Bohužel, v roce 1922 pravděpodobně v 

důsledku starého zranění z války, spáchal sebevraždu. 

 

Další členové Die Pilger 

 

                                                   

34 Brabcová, Josef Hegenbarth 1884-1962, s. 22. 
 
35 Habánová (ed.). Mladí lvi v kleci, s. 326. 
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Kromě těchto čtyř byli členy skupiny Die Pilger ještě Theo Sternhell, Jost Pietsch, Julius 

Pfeiffer a Norbert Hochsieder. Všichni byli studenti Akademie, i když v různých ateliérech, 

kde se také seznámili s Kopfem a Brömsem. Aktuálně k nim neexistují bližší údaje a je 

velmi pravděpodobné, že je ani v dohledné době nikdo nedohledá. Hlavním zdrojem tak 

zůstávají recenze výstav v pražských novinách, případně dochovaná díla. 

 

Z těchto údajů víme, že Theodor Sternhell (1897-?) prodal v roce 1921 svůj obraz na 

brněnské výstavě za 8000 Kčs.36 Ovšem pak zmizel. Otto Kletzl uvádí ve svém textu k 

samostatné výstavě Maxe Kopfa z roku 1929 pouze tuto informaci, bez jakéhokoli dalšího 

vysvětlení. Vzhledem k tomu, že text vznikl jen 5 let po období působení skupiny, je 

pravděpodobné, že důvod jeho zmizení nebyl znám ani lidem, kteří se se Sternhellem 

stýkali. Jeden z mála jeho zachovaných obrazů je Madona, která se nachází ve sbírkách 

Oblastní galerie v Liberci a několik skic. 

 

Julius Pfeiffer (1892-1922) zemřel předčasně již v roce 1922. Ve sbírkách Národní galerie 

po něm zůstal velmi zajímavý obraz Bahenní rostliny, který svým zpracováním připomíná 

práce Maxe Kopfa.37 Zároveň je autorem obrazu Portrét M.D. Jedná se pravděpodobně o 

portrét Mary Duras. Julius Pfeiffer byl bezesporu velmi talentovaný a přinášel nový pohled 

na krystalinický kubismus rozvíjeny Kopfem. Bohužel vzhledem k minimu zachovalých děl 

je velmi těžké jeho tvorbu hlouběji analyzovat. 

 

Jost Pietsch (1896-1976) byl jediným sochařem v původní sestavě skupiny. Jeho díla byla 

recenzenty ceněna, o jeho dalším uměleckém osudu se toho ale příliš mnoho neví. 

 

Norbert Hochsieder (1979-1958) se jako jeden z mála věnoval náboženským motivům i po 

rozpadu skupiny Die Pilger. Zároveň se vyskytoval i na několika mezinárodních výstavách, 

kde reprezentoval Československo. Zachovalo se velké množství grafik s nejrůznějšími 

náměty, bohužel většinou z pozdější doby, než bylo období Die Pilger. Jeho styl byl velmi 

expresionsitický a obzvláště v pozdější době pak začal vytvářet díla, která připomínala 

středověké dřevořezy.  

                                                   

36 Tato suma byla pro začínajícího umělce velmi výjimečná. Vzhledem k tomu, že ale i Max Kopf 
prodal některé ze svých obrazů Moderní galerii za podobně vysoké částky, existuje předpoklad, že 
to byla hlavně zásluha Augusta Brömseho a Karla Krattnera. Ti měli přímé vazby na Moderní 
galerii a pravděpodobně chtěli podpořit mladší umělce, pro které byl prodej děl hlavním zdrojem 
obživy. Zároveň to ukazuje na určité prominentní postavení, které skupina Die Pilger v 
československém uměleckém prostředí měla. 
 
37 K úmrtí Julia Pfeiffera nejsou žádné další informace a tak není jisté, zda se jednalo o nemoc, 
sebevraždu podobně jako u Helzla a nebo zmizel jako Sternhell. 
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NEW ART HISTORY 
 

Výzkum německo-českých umělců a jejich tvorby, jejich zařazení do dějin českého 

moderního umění a vyplnění takzvaných bílých míst, by nebylo možné bez výrazné změny 

přístupu k dějinám umění, která probíhala v západním světě od 70. let 20. století.38 Do 

východní Evropy se ovšem tento přístup dostal až po roce 1989. Společně s nově 

získanou demokracií zde byla touha psát dějiny umění bez zatížení vynuceného 

ideologií.39 

 

Konkrétně pojem New Art History se v kunsthistorickém prostředí prosadil po roce 1982 a 

označoval souhrnně nové přístupy, které se konstituovaly na základě debaty o novém 

pojetí dějin umění jako akademické disciplíny.40 Základním tématem byla otázka 

konstituování kánonu a přehodnocení dějin umění jako jednotného příběhu geniálního 

bílého muže. Nová generace historiků umění, ale také kritiků, teoretiků a zástupců jiných 

oborů se namísto klasických témat začala zaměřovat na důvody upozadění některých 

společenských, etnických a jiných skupin a také na důvody výběru děl a jmen do kánonu a 

na jejich kritické zhodnocení. Věnovali se i revizi recepce velkých umělců v rámci 

globálních dějin světa a vztahu dějin umění a ideologie. Skrze tento kritický přístup k 

samotným základům disciplíny se nakonec vytvořilo několik nových oblastí akademického 

zájmu, které následně New Art History dále prohlubovala. 

 

Jako základní jsou nejčastěji zmiňovány čtyři oblasti - kritika společnosti a vliv politické 

ideologie na společnost, interpretace historie a přeneseně pak tím pádem i na dějiny 

                                                   

38 Jonathan Harris spojuje vznik New Art History přímo s revolučním rokem 1968, který je i v 
českém kontextu velmi významný. Zatímco v kontextu západní Evropy znamená tento rok obrat k 
radikálnosti, kritičnosti a angažovanosti nejen v akademickém světě dějin umění, v 
československém kontextu je bohužel tento rok znamením naděje, která byla násilně přerušena, 
aby se země na následujících 20 let propadla do normalizace. Jonathan Harris. New Art History: A 
critical introduction. London : Routledge, 2001, s. 6. 
 
39 V prvních letech po roce 1989 proběhlo v Československu, resp. v České republice hned několik 
výstav, které se snažily přehodnotit dosavadní vnímání vývoje umění na našem území. Obzvlášť 
velký zájem byl o přehodnocení avantgardních uměleckých směrů spojených s obdobím první 
republiky. Jak ukazuje například Milena Bartlová, vliv socialismu na dějiny umění, nebyl zdaleka 
tak přímočarý jako v jiných zemích, což ale neznamená, že 40 let komunistické vlády nezanechalo 
na dějinách umění žádné stopy. Naopak výrazná snaha odstřihnout se od všeho spojeného s 
vládnoucí ideologií vytvořila struktury vnímání dějin českého umění, které dodnes nejsou 
překonány. V rámci německo-českých skupin je tak často téma odporu k Němcům a německé 
kultuře spojováno pouze s komunismem a není vnímáno jako celkový problém české společnosti. 
Bartlová, Milena, a Vybíral, Jindřich (ed.). Budování státu : reprezentace Československa v umění, 
architektuře a designu. Praha : UMPRUM, 2015. 
 
40 Harris. New Art History, s. 6. 
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umění.41 Velký vliv v západní Evropě tady měla marxistická teorie.42 Marxismus byl 

chápán jako relevantní teorie, součást sociálních dějin umění, která pracuje se sociální 

dynamikou tříd a která hledá motivace jednotlivých aktérů v materialistickém rámci. Díky 

propojení ekonomických a politických faktorů s dějinami umění, bylo možné se více 

věnovat otázce financování umění a obecně způsobům, jakým se umělci dostávali na 

výsluní. 

 

Další velkou oblastí byla feministická teorie. Ta samozřejmě neměla vliv pouze na ženy - 

umělkyně nebo na vnímání žen jako objektů uměleckých děl, ale také celkově na 

destrukturalizaci Velkého příběhu geniálních mužů-umělců.43 To umožnilo začít pracovat 

nejen na dějinách umění z pohledu ženy, ale také z pohledu jiných minorit, či odlišných 

uměleckých přístupů, které byly Velkým příběhem do té doby opomíjeny.  eministický 

přístup k dějinám umění se také významně zasadil o přijetí konceptu Male Gaze, který 

ovlivňoval a stále ovlivňuje nejen výtvarné umění, ale jakékoli jiné vizuální zobrazení. 

Dalším tématem, který feministické dějiny umění přinesly do dějin umění, je objektivizace 

ženy jako předmětu dějin umění a jedna z významných otázek, která je zásadní dnes 

nejen pro teoretičky umění, ale i pro umělkyně, je, jakým způsobem se má současná 

společnost stavět k historickým reprezentacím ženy jako objektu.44 

 

                                                   

41 Významným autorem zabývajícím se sociální historií umění je T.J. Clark. Viz.: T.J. Clark 
‘Preface to the New Edition’ a ‘On the Social History of Art’, in Image of the People: Gustave 
Courbet and the 1848 Revolution London: Thames and Hudson, 1982. 
 
42 Vzhledem k zatížení tohoto pojmu a dějinám Československa se zrovna marxistická teorie v 
nových přístupech k dějinám českého umění neuchytila. Milena Bartlová je v tomto směru jednou z 
mála kunsthistoriček, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá a téma marxismu v českých 
dějinách umění prezentuje. Viz: Milena Bartlová, „Punkva. Kde je marxismus v českých dějinách 
umění?" Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 14 (2013): 6. 
 
43 V tomto kontextu je často kritizována Gombrichova kniha Příběh umění. Přestože je její 
komplexita fascinující a kniha je ceněna jak laickou, tak odbornou veřejností, při kritickém pohledu 
se ukáže, že je kniha velmi jednostranná a chybí jí základní reflexe zvolené metodologie. Kniha 
popisuje umění pozitivisticky jako lineárně se vyvíjející a hlavně jako tvořenou geniálními umělci, 
kteří překvapivě všichni byli muži. Ernst Hans Gombrich.  říběh umění. Argo, 2003. 
 
44 Nejvýznamnější autorky zabývající se feministickým přístupem k umění jsou zcela jistě Linda 
Nochlina a její průlomová esej Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? a Griselda Pollock, která 
právě kritiku patriarchátu často spojuje s nacházením místa pro další minority. Z aktivního přístupu 
k feminismu a dějinám umění je zapotřebí zmínit aktivitu Guerilla Girls, která už 30 let upozorňuje 
na nepoměr žen a mužů v rámci umělců vystavovaných ve světových muzeí a v rámci objektů 
vystavených v těch samých muzeích. 
Viz: Linda Nochlin. “Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?” v Martina Pachmanová. Neviditelná 
žena : antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha : One 
Woman Press, 2002, s. 25-65. 
Griselda Pollock. „Whither Art History?" Art Bulletin 96, č. 1 (březen 2014): 9–23.  
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Dalším velkým tématem byl psychoanalytický přístup k vizuálním reprezentacím a jejich 

vliv na formování identity. Tento přístup ovlivnil také vznik vizuálních studií a je velmi úzce 

spjat s vizuální kulturou, s výzkumem masmédií a celkově s mediálními a kulturními studii. 

 

Posledním tématem, které je pro tuto práci nejzásadnější je pak sémiotika a 

strukturalistické koncepty, které skrze analýzu znaků a jejich významů v dané kultuře 

umožňují nové interpretace uměleckých děl. Sémiotika jako taková je nejčastěji spojována 

s textovou analýzou a je založena na neustálé interpretaci znakových systémů, které tvoří 

lidskou kulturu a na vytváření nástrojů, které jsou schopny pomoci interpretovat jednotlivá 

odvětví kulturní aktivity. V tomto ohledu je pak naprosto logické, že se promítá i do oblasti 

umění a nezůstává pouze u lingvistiky, v rámci které byla původně vytvořena. 

Interdisciplinární přesah sémiotiky přivedl do oblasti umění od 70. let otázky týkající se 

mnohočetných významů, narativu, otázku autorství, kontextu a recepce uměleckých děl.45 

 

 Sémiotika ve smyslu práce s textem a jeho interpretací skrze znakové systémy je 

podstatná nejen pro lingvistiku a dějiny umění, ale promítá se i do mnoha dalších 

akademických disciplín, včetně religionistiky. Zatímco sémiotická práce s textem je 

využívána v rámci religionistiky běžně, vizuální sémiotika je častěji opomíjena. 

Sémiotika v rámci nového pojetí dějin umění do jisté míry vymezovala vůči do té doby 

převažující metodě v dějinách umění a to ikonografie a ikonologie.46 Klasická ikonografie a 

ikonologie v podání Erwina Panofského a dalších byla založena na analytické tradici a na 

předpokladu, že to opravdové umění je založeno na výrazném intelektuálním obratu v 

období renesance. New Art History s sebou ale přinesla i zájem o do té doby opomíjené 

oblasti dějin umění. Ukázalo se, že tato metoda není obecně platná ani v rámci 

evropského prostoru.47 

 

Ikonologie také stále ještě vycházela z pozitivistického předpokladu, že existuje pouze 

jediná správná interpretace, které může dosáhnout pouze akademicky vycvičený jedinec s 

                                                   

45 Mieke Bal a Norman Bryson. „Semiotics and Art History". The Art Bulletin 73, č. 2 (1991), s. 174 
46 Je zapotřebí ale také říct, že stejně jako sémiotika jako textová analýza má své základy již v 19. 
století v teoriích Charlese S. Pierce a Ferdinanda de Saussure, ale svůj další význam pak získala 
až později v pracích Rolanda Barthese a dalších akademiků, tak i vizuální sémiotika měla svůj 
předobraz již v tzv. Nové vídeňské škole dějin umění u Riegla a právě i u Panofského. Jeho přístup 
se tak s vizuální sémiotikou do jisté míry prolíná, ovšem obě teorie jsou postaveny na odlišných 
základech, V tomto směru se hodí alternativní název pro New Art History, který prosazuje Harris a 
to je “radikální” či “kritické” dějiny umění. Nejedná se tedy o úplně přehodnocení předchozích 
pozic, ale spíše o jejich radikální přehodnocení a kritickou interpretaci. 
 
47 Svetlana Alpers ve své studii The Art of Describing poukazovala právě na to, že umění v 
renesanční Itálii, které tak zásadně ovlivnilo i kunsthistorii v 20. století je naprosto odlišné od 
umění v té samé době v Holandsku. Pro zkoumání holandského umění je tak zapotřebí úplně jiný 
přístup vyzdvihující spíše umění popisu než narativiitu. 
Svetlana Alpers .The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. London: John 
Murray/University of Chicago, 1983, s. 40. 
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dostatečným přehledem. New Art History oproti tomu tvrdí, že možných výkladů děl může 

být neomezené množství a že všechny budou stejně legitimní, záleží pouze na tom, jaký 

kód budeme preferovat při jeho interpretaci. 

 

Kromě premisy renesančního umění jako základu evropského umění, se ikonografická a 

ikonologická metoda zakládala na preferenci křesťanství jako základu evropské kultury a 

vzdělanosti. Pozornost mnoha historiků a teoretiků umění, kteří se začali zaobírat 

sémiotikou se tak často obrátila právě i k biblickému textu jako častému inspiračnímu 

materiálu, který byl pro evropské umění klíčový a snažili se znovu uchopit vztah mezi 

obrazem a textem. Norman Bryson v tomhle směru představil vliv křesťanství na umění 

jako vliv ideologie, která umění využívala ke svému prospěchu díky dominanci textu nad 

obrazem.48 

 

Mieke Bal, jejíž myšlenky budu ještě prezentovat níže, v tomto případě tvrdí, že vnímat 

obraz pouze jako ilustraci daného příběhu je omezující. To, že je na obrazu znázorněna 

část příběhu, který dobře známe, např. biblická scéna, ještě neznamená, že jeho jediné 

čtení bude skrze text. Naopak text je v tomto případu pouhým odrazovým můstkem, od 

kterého se může další interpretace odvíjet a nebo ho taky nemusí téměř vůbec vzít v 

potaz.49 

 

Pro vztah obrazu a textu byl zásadní i další obrat podnícený novým pojetím dějin umění a 

to důraz na diváka. Předchozí metody hodnotily obrazy často pouze z pozice umělce a 

nebo nestranného pozorovatele. Pro New Art History začala být ale zásadní pozice 

diváka. Nejde tedy již o to, jakým způsobem interpretuje obraz akademicky vzdělaný 

odborník, ale jakým způsobem se na obraz dívá divák, pro kterého je obraz určen. I z 

tohoto důvodu se křesťanské umění stalo znovu zajímavým pro mnohé badatele. Často 

bylo totiž určeno pro veřejná místa, ať se již jednalo o kostely, nebo jiné stavby. Díky tomu 

se o nich mohlo mluvit jako o obrazech, které byly určeny ke spatření velkému množství 

lidí a ne pouze vybraným jednotlivcům. Pro objevení historického významu daného obrazu 

či vizuální reprezentace je tak zapotřebí jednak zjistit, jaké zkušenosti mohla mít daná 

skupina s uměním a také jaký byl vztah umění i veřejnosti k širší ideologické a 

institucionální struktuře. 

 

Od obecného diváka se pak zájem kunsthistoriků přesunul ke konkrétnímu divákovi a 

otázce, jakým způsobem divák obraz vnímá, jaká témata ho v obraze oslovují a jakým 

způsobem si obraz interpretuje ve vztahu k sobě. Tato subjektivizace umění je v rozporu s 

                                                   

48 Brysonova teorie byla sice často napadána jako nedostatečně podložená, ale jeho základní 
myšlenka vztahu obrazu a textu přivedla k tomuto tématu i další kunsthistoriky. Harris. New Art 
History, s. 175. 
 
49 Mieke Bal. A Mieke Bal Reader. University of Chicago Přess, 2006, s. 291. 
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pozitivistickým přístupem klasických dějin umění a je jedním ze základních kamenů 

přístupu k obrazům Mieke Bal i obecně sémiotiky. 

 

Čtení umění 

 

Pozice Mieke Bal je signifikantní pro New Art History, neboť do diskuze týkající se dějin 

umění se dostala skrz svůj zájem o vizuální zobrazení a ne skrze studium dějin umění.50 

Její teorie je založena na myšlence, že stejně jako text, je možné číst i vizuální díla. Záleží 

ovšem vždy podle jakého systému znaků tzn. podle jakého kódu se je divák rozhodne číst. 

Samotná metoda čtení ale vyžadovala také promyšlení několika základních principů, které 

se v dějinách umění od 60. let využívaly, ale jejich pojetí bylo pro Bal odlišné od přístupu 

dějin umění. 

 

Kontext 

 

Pro moderní dějiny umění se stalo naprosto zásadní vnímání kontextu.51 Mieke Bal 

podobně jako mnozí další akademici se ale k němu stavěla skepticky už jen proto, že stále 

ještě obsahoval kořen ‘text’, který evokuje představu, že kontext je pevně daná struktura, 

která je neměnná a je tedy možné brát ji jako pevně daný bod a interpretovat pouze 

události z něj vyplývající. Jak ale upozorňuje například Jonathan Culler, kontext je vždy 

vytvářen a ne předem určen. Nelze plně zrekonstruovat kontext daného okamžiku a vždy 

bude zapotřebí další interpretace a zhodnocení. Culler proto používá i v titulu své knihy 

radši  raming - rámování, tedy jakým způsobem jsou znaky rámovány v rámci diskursu, 

hodnotových systémů nebo sémiotických mechanismů.52 

 

Mieke Baal navazuje na Cullera v tom, že kontext nechápe jako pevný základ, ke kterému 

by se interpret mohl dobrat a na něm vystavět svou teorii o uměleckém díle. Kontext může 

být neustále rozšiřován nebo naopak zužován podle toho, jaké aspekty budou 

                                                   

50 Mieke Bal sama sebe označuje jako teoretičku. Často je k tomu připojována ještě kritička. 
Ovšem nejedná se pouze o teoretičku umění. Její teorie zasahují hned několik akademických 
oborů a v průběhu její akademické kariéry se její zájem přelévá od holandského umění vrcholné 
renesance, přes gender, až k postmoderní teologii. Její hlavní síla tak je hlavně v 
interdisciplinárních přesazích. 
 
51 Problematikou kontextu se zabývají i vizuální studia, která se často zabývají způsobem, jakým 
mohli diváci interpretovat daná vizuální zobrazení na základě jejich znalosti jiných vizuálních 
reprezentací. I v tomto případě ale slovo kontext selhává, neboť se nejedná o textově interpretační 
síť, ale naopak o čistě vizuální záležitost. Kořen ‘text’ je v tomto případě opět zavádějící, neboť 
evokuje schopnost diváků tento ‘text’ číst ve významu plného pochopení jeho významu, což ale u 
vizuálních studií často není podstatné. 
 
52 Jonathan Culler, Framing the Sign, xiv. 
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akcentovány. Ať již vědomá nebo nevědomá volba těchto aspektů má vliv na přímé 

vnímání obrazu divákem. Nezáleží pak na tom, zda se jedná o kontext vizuální, historický, 

či o prostředí. Nikdy nebude možné rekonstruovat kontext a vnímat dílo tak, jak ho vnímal 

jeho autor. 

 

Umělecké dílo lze považovat za událost, která se stane pouze jednou. V jeden konkrétní 

historický okamžik je dílo dokončeno, podepsáno a zarámováno. Teoreticky lze tedy 

rekonstruovat kontext tohoto jedinečného historického okamžiku, který ovšem trvá pouze 

vteřinu. Od okamžiku, kdy je dílo dokončeno, se stává předmětem mnoha jiných kontextů, 

vytvořených pluralitou diváků, kteří ho sledují v různých časech a na různých místech a 

vstupuje do interakce s ostatními subjekty.53  

 

Mieke Bal v tomto směru tvrdí,že význam je vždy determinován specifickým místem v 

historickém a materiálním světě. Přestože ale sémiotika pracuje s kontextem z pohledu 

současnosti, neznamená to, že zatracuje koncept historicity. Pouze upozorňuje na to, že 

kontext neumožňuje vytvářet nějakou jasně distingovanou představu o Nich, tedy o 

divácích, kteří obraz sledovali v minulosti. Jakýkoli výzkum tímto směrem vždy musí 

nakonec vést pouze k lepšímu pochopení naší vlastní pozice. 

 

Několik dřívějších výzkumů mělo tendenci vytvořit kontext skupiny Die Pilger podle 

klasického přístupu, tedy na základě zachovalého materiálu a dobových údajů vytvořit 

simulaci toho, jak mohla být jejich díla vnímána v době svého vzniku.54 Vzhledem k 

nedostatku materiálu se to ale většinou ukázalo jako překážka pro další výzkum. 

Vzhledem k nedostatku základních informací vede tento přístup k určitému zmrazení 

pozice kunsthistorika jako vypravěče. Schopnost vyprávět historický příběh skupiny je 

natolik omezená, že se vypravěč buď spokojí s pouhými daty, a nebo se bude snažit 

rekonstruovat chybějící místa dle zkušeností.55 

 

Oproti tomu využití kontextu tak jak ho chápe sémiotika umožňuje neinterpretovat 

historický okamžik, který se již stal ale vnímat skupinu Die Pilger jako fenomén, který 

zapadá do kontextu německo-českého umění s veškerou historickou zatížeností, ke které, 

ale také patří pouze omezené zdroje. Snažit se rekonstruovat kontext, v jakém byla díla 

prezentována za první republiky nejenže není možné, ale mohlo by to zbytečně potlačit 

                                                   

53 Bal také argumentuje, že představa plurality vnímání uměleckého díla a tím vlastně jeho 
proměnlivá kvalita byla pro kunsthistoriky natolik revoluční, že s ní museli přijít lidé z jiných oborů. 
Bal a Bryson. „Semiotics and Art History”, s. 179. 
 
54 Tímto stylem byla také napsána faktografická část této práce. 
 
55 Většina textů, která se věnuje skupině Die Pilger, volí první variantu a věnuje se převážně 
faktickým údajům o skupině a jejich členech. V druhé části analýzy této práce bych chtěla ukázat, 
jakým způsobem funguje právě druhá varianta, tedy určité doplňování příběhu podle známých 
vzorců. 
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význam skupiny pro současné dějiny umění a pro přístup ke konstituování národních dějin. 

Jakákoli díla německo-českých autorů budou pro nás navždy zatížena událostmi, které se 

během 20. století staly, snažit se odmyslet tento kontext jako ahistorický je návrat k “čisté” 

pozitivistické vědě namísto přiznané subjektivizace. 

 

Podobně není bezpodmínečně nutné zařazovat díla skupiny do širšího kontextu německo-

českého či českého umění té doby. Jedná se opět pouze o kontext, který sice může výklad 

daného díla obohatit, ale také může některé výklady příliš zjednodušit a některé úplně 

zamlčet.  

 

Tvůrci 

 

Podobně jako je komplikovaný kontext, nelze brát jako dané podle Bal ani autorství. Dějiny 

umění jsou založeny na dějinách humanity a jsou prakticky posedlé určováním autorství. 

Pokud není možné připsat dané dílo konkrétní fyzické osobě, je aspoň vytvořena postava, 

které jsou přiřazeny rysy odpovídající autorovi. 

 

Dějiny umění mají tendenci vnímat autora nejen jako kreativní subjekt, ale také jako 

součást narace a ztotožňovat ho tak s jeho dílem. Vykládání děl skrze autora je jedna z 

nejzákladnějších interpretačních metod. Jak ale Bal poukazuje, Dílo má často nejen 

kontrolu nad Osobou autora, ale také nad jeho Životem.56 Na místo předkládaní objektivní 

monografie jsou nejčastěji vytvářeny narativy, které Bal nazývá 'muž a jeho dílo’ a které 

často obsahují mytologické prvky. Autor i jeho život jsou interpretovány tak, aby 

odpovídaly jednak univerzálnímu příběhu o velkém umělci, ale také aby odpovídali jeho 

dílu. 

 

Moderní dějiny umění tento problém často řešily pomocí ‘smrti autora’. Smrt autora měla 

odtrhnout dílo od jeho tvůrce a umožnit tak interpretaci nezatíženou biografickými údaji. 

Ukázalo se, že tento způsob interpretace není možný, protože k dílu stejně vždy 

přikračujeme s představou, že ho někdo konkrétní musel stvořit. Umělecké dílo nelze 

vnímat jako osamocený subjekt, který není na svém tvůrci závislý. Výsledkem ale bylo 

přeorientování se z autora více na diváka jako toho, kdo dává obrazu význam.57 

 

                                                   

56 Bal a Bryson. „Semiotics and Art History”, s. 182. 
 
57 Problematiku téhle metody shrnuje Jindřich Vybíral v texti Biografická metoda po smrti autora. 
Viz: Jindřich Vybíral, „Biografická metoda po „smrti autora“. In: Platovská, Marie a Taťána 
Petrasová (ed.). Tvary  ormy Ideje. Sborník k životnímu jubileu profesora Rostislava Šváchy, 
Praha 2013, 234-251. 
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Opět podobně jako s kontextem nelze autorství vnímat jako pevně daný základ, od 

kterého se lze odrazit v interpretaci díla. Vždy se bude jednat jen o jakýsi konstrukt autora, 

který bude ovlivněn jak dostupnými informacemi tak zájmem diváka, či odborníka. 

 

Skupinu Die Pilger tak není nutné vnímat pouze jako seskupení několika individuálních 

autorů, ale také jako jednoho kolektivního “autora”, jehož společnou tvorbu lze dále 

interpretovat. Potlačení individuality jednotlivých členů umožní vnímat více vztahy mezi 

jednotlivými díly bez ohledu na jejich autora. Také to umožňuje odbourat potřebu sledovat, 

kdo koho ovlivnil, ale vnímat tvorbu jako vzniklou z určité společné atmosféry vytvořené 

skupinou. Jednotlivá díla tak nejsou interpretována skrz životní peripetie jejich autora, ale 

skrz události týkající se celé skupiny. V tomto směru lze říci, že tragická sebevražda Emila 

Helzla se netýká pouze ukončení jeho tvorby, ale že se musela nějakým způsobem 

promítnout i do děl ostatních členů a to nejen pouze jako traumatický zážitek, ale také jako 

téma, se kterým se skrze Helzla vyrovnávala i celá skupina. Zároveň to, že Helzl tvořil 

pouze obrazy s civilními náměty, neznamená, že mu náboženské a existenciální náměty a 

myšlenky byly cizí. Pouze se mohly projevit lépe v tvorbě někoho jiného. 

 

Podobně lze kolektivního “autora” vyjádřit jako poutníka, který je v názvu skupiny a vnímat 

tak daná díla skrze identifikaci autora s poutníkem, ať již jako s romantickou představou, 

nebo přímo s poutníkem na obrazech tak, jak se tomu budu věnovat v analytické části. 

 

Narativ 

 

Narativ je podobně jako kontext pojem, který moderní dějiny umění často využívají. Jeho 

nekritické využití ale vede pouze ke zjednodušení, překrývá se s jinými kunsthistorickými 

metodami a nepřichází s novými postřehy. Narativ využívaný tímto způsobem se snaží 

celý obraz dostat do jedné interpretace. Cokoli, co do daného narativu nezapadá, je 

označeno za chybu. Jak už bylo ukázáno výše, tento přístup stále počítá s tím, že existuje 

pouze jeden jediný správný výklad uměleckého díla, což ovšem Bal pravidelně rozporuje. 

Bal v tomto navazuje jak na Barthese, tak na Bachtina a jejich vnímání narativu v psaném 

textu. Bachtin radikalizuje Barthesovy myšlenky o různých interpretacích a vytváří svou 

vlastní teorii, která počítá s tím, že v uměleckém díle není možné hledat jediný pohled, ale 

je vždy nutné počítat s názorovým střetem, který není možné zaštítit jednou jedinou 

interpretací. Bal na tyto myšlenky navazuje a převádí je z literárního prostředí do 

výtvarného. Dle jejího přístupu je tedy nutné zbavit se představy jediného vypravěče, či 

jednotného hlasu, který dokáže čtenáře provést dílem.58  

 

V návaznosti na to vytváří Bal tři narativní agenty. Vypravěče, fokalizátora a činitele. 

Zatímco vypravěč je schopen interpretovat dílo, fokalizátor je ten, který scénu vidí a činitel 

                                                   

58 Bal. A Mieke Bal Reader, s. 270. 
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ten, který je v ní aktivně zapojen.59 Každý z agentů vytváří jiný pohled na dané dílo a může 

ho představit z jiného úhlu a v rámci jiného interpretačního rámce. Rozdělení těchto rolí 

rozbourává také představu vypravěče jako člověka postaveného mimo obraz, fokalizátora 

jako diváka a činitele jako postavy z obrazu. Naopak všechny tyto tři postavy mohou být 

součástí obrazu, nebo naopak divák může svým pohledem do obrazu vstoupit a stát se 

nejen fokalizátorem, ale i činitelem.60 Tento přístup je pro čtení obrazu tak, jak ho Bal 

představuje, klíčový. 

 

Většina obrazů skupiny Die Pilger zachycuje narativní scény, které mají často podklad v 

biblických textech. Jejich dramatičnost a také inovace nespočívá v tom, že by byly pouhou 

ilustrací, ale v tom, že narativ pojímají jiným způsobem. Divák tak není vždy pouhým 

vypravěčem, který pozoruje scénu z nadhledu a bez emocí, ale je obrazu vystaven tváří v 

tvář a vstupuje do něj. Právě skrze sledování toho, kde ve scéně se divák nachází, 

umožňuje identifikovat znaky, které byly pro Die PIlger zásadní a interpretovat pak jejich 

význam. 

 

Čtení obrazu 

 

Pro celou analýzu je pak zásadní celkové pojetí čtení obrazů. Mieke Bal odkazem ke 

“čtení” jednak přiznává svou inspiraci z literární sémiotiky, ale také celkem přesně popisuje 

ten zásadní problém převodu obrazu na řeč. Pokud chceme dílo popsat vždy ho musíme 

přečíst. Každý náš pohled na obraz je zároveň čtením, ne výlučně, ale stále je. Bal se 

skrze sémiotiku vizuálního umění snaží porozumět, jakým způsobem může nehybný obraz 

vyprávět příběh, který je rozvinut v čase a vyjádřen slovy.61 

 

Při čtení obrazu vychází Bal z toho, že každý obraz je složen z jednotlivých znaků, kterým 

ale mohou být přiřazeny různé významy v závislosti na použitém interpretačním kódu. 

Rozhodujícím prvkem v celé interpretaci je pak čtenář, resp. divák, který si do znaků 

promítá jemu známé významy. Obligátní příklad je, že pokud by se na obraz znázorňující 

ukřižování díval někdo neznalý křesťanství, pravděpodobně by vůbec nebyl schopen 

scénu identifikovat. Přestože divák si samozřejmě může do obrazu promítat libovolné 

významy, pro hlubší výklad je důležité vnímat v jakém společenském a kulturním odkazu 

obraz vznikl. V tomto směru tedy jakýkoli obraz ukřižovaného muže lze považovat za 

odkaz k ukřižování Krista i bez jakéhokoli dalšího určení proto, že se jedná o jeden ze 

                                                   

59 Bal a Bryson. „Semiotics and Art History”, s. 204. 
 
60 Bal zmiňuje například slavný Manetův obraz Olympia. Tvrdí, že pobouření obrazem není dáno 
pouze nahotou Olympie, ale také jejím odhodlaným pohledem, kterým se stává aktivní součástí 
narativu a uvádí tím diváka do přímého konfliktu. 
 
61 Harris. New Art History, s. 185. 
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základních vizuálních obrazů evropské kultury. Zaměření na interpretaci významů, které 

jsou spojené s jednotlivými znaky odlišuje sémiotiku od ikonografie, která se zabývá 

pouhými vizuálními elementy.62 

 

Čtení obrazu v podání Bal je vždy subjektivní, jeho výsledek sice může být sdílený větší 

skupinou lidí, obzvláště pokud pochází ze stejného zázemí, ale stále bude subjektivní. Bal 

ovšem tvrdí, že nebude nikdy idiosynkratický. Důležité je ovšem určit podle jakého kódu 

identifikujeme významy jednotlivých znaků. V tomto směru pak Bal používá namísto 

kontextu Cullerův výraz rámování. V rámci čtení obrazu je podstatné i přesné definování 

rámce, ve kterém se výklad pohybuje. Díla lze samozřejmě číst v různých rámcích, je ale 

žádoucí vybrat takový, který přinese nový pohled na dané dílo. Zároveň je ale dobré 

zdůraznit, že se jedná pouze o rámec, který nemusí být nutně spjat s úmyslem autora. 

 

Analýza náboženských motivů skupiny Die Pilger  
 

Z čistě klasického kunsthistorického hlediska nebude zkoumání skupiny Die Pilger nikdy 

kompletní. Je prakticky vyloučené, že by se podařilo získat doplňující informace o 

některých členech skupiny. Je taky vysoce nepravděpodobné, že se podaří identifikovat, 

nebo dokonce objevit všechny obrazy, které skupina v době své aktivity vytvořila a 

vystavila. Nelze se tedy dostat do stádia, kdy by se podařilo rekonstruovat tvorbu skupiny 

tak, jak byla prezentována jejím současníkům, vždy se budeme muset zabývat pouze tím, 

co z jejich tvorby je pro nás aktuálně dostupné. 

 

V rámci orientace na text jako hlavního nositele informace se u uměleckých skupin vždy 

významně pracuje s nejrůznějšími manifesty, popisy, nebo prohlášeními, které jakýmkoli 

způsobem ospravedlňují vznik skupiny a vytyčují tak interpretační rámec, který umožňuje 

skupinu lépe a přesněji zařadit do kontextu ostatní tvorby. To ale u Die Pilger chybí.  

Nejblíže textovému vyjádření jsou pak pravidelné články  ritze Lehmanna, který s Die 

Pilger často vystavoval a referoval k většině jejich výstav. 

 

Některé výzkumy se bez opory textu vydávají cestou srovnávání s jinými díly vzniklými v 

téže době a ve snaze vytvořit tak jakýsi umělý kontext dané doby prokázat, že daná 

témata nebyla pouze specifikem dané skupiny, ale že i hlouběji zapadala do celkového 

vývoje umění v dané době. Tento přístup velmi často právě u skupiny Die Pilger 

převažuje, protože její tvorba zdaleka není jednoduše srozumitelná. Významná část 

skupiny se zaobírala náboženskými, mystickými a spirituálními tématy, které ale často 

                                                   

62 Mieke Bal. A Mieke Bal Reader, s. 290. 
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zpracovávaly novými inovativními způsoby a nelze o těchto dílech hovořit jako o pouhých 

ilustracích biblických či jiných náboženských příběhů.63 

 

Ze zachovaného díla ale lze vidět, že ne všichni členové skupiny se tomuto tématu 

věnovali. Zatímco by pro výklad bylo pochopitelné, že toto téma se skupinou nesdíleli 

hostující členové zvaní na jednotlivé skupiny, ukazuje se ale, že ani někteří ze 

zakládajících členů tyto náboženské tendence ve svém díle nereflektují. Je tedy otázkou, 

do jaké míry je označení tvorby skupiny za nábožensky motivovanou zjednodušením a do 

jaké míry se jedná o konstatování faktu. Většinou tedy byla tendence skupiny k 

náboženským tématům zmíněna, ale nebyla nijak dále rozebírána ani po ikonografické či 

ikonologické stránce.64 

 

Zavádějící také je, že, jak už jsem zmiňovala v metodologické části, v dějinách umění stále 

převažuje potřeba propojení díla s jeho autorem. Dílo je tak sice často vnímáno jako odraz 

autora a jeho myšlenek. Obzvláště problematický je tento přístup právě u nábožensky 

orientovaného umění. Často se stává, že analýza příliš sklouzává k interpretaci děl skrze 

náboženské založení jejich autora. Tento výklad je ale příliš zjednodušující a dle mého 

názoru nedostatečný. V tomto případě je pro mne mnohem důležitější pohled diváka, který 

vkládá do obrazu náboženský význam, než pohled autora. Zároveň křesťanské motivy, 

které Die Pilger využívali nejčastěji, nelze považovat za přístupné pouze pro křesťansky či 

nábožensky založené umělce. Naopak, jak chci ukázat, Die Pilger s těmito motivy pracuje 

spíše jako s obecně sdílenými znaky, za kterými se skrývá konkrétní význam. 

 

Výklad, o který se na následujících stránkách pokusím nemá být jediným správným. 

Naopak jsem si zcela jistě vědoma, že daná díla lze vykládat i skrze jiný interpretační kód, 

který bude taktéž relevantní. Vzhledem k položené otázce mé práce, jsem se rozhodla 

využít religionistický kód a tím akcentovat náboženské významy jednotlivých znaků. Cílem 

je zjistit, jakým způsobem na sebe motivy navazují v rámci tvorby skupiny a obecně jaké 

motivy byly pro skupinu podstatné a utvářející. Zda tedy tvrzení, že tvorba skupiny Die 

Pilger byla náboženská či ne, je nebo není opodstatněné. Otázkou pouze zůstává, jakým 

způsobem s těmito motivy umělci pracovali a jaký příběh na jejich základě byli schopni 

vystavět. 

 

Přístup Bal k sémiotice mi mimo jiné umožňuje nevnímat skupinu jako soubor jednotlivců, 

ale jako jednotný celek, který je reprezentován danými díly. Zároveň není cílem odhalit 

myšlenky členů skupiny v době jejich vzniku a analyzovat dobové výpovědi, přestože i ty 

                                                   

63 Brabcová, August Brömse, s. 8. 
 
64 Ivo Habán uvádí pouze, že se skupina inspirovala jak křesťanskými motivy, tak ale i obecně 
spirituálními a dokonce i buddhismem. 
 
Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století, s. 70. 
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jsou pro mě zajímavým zdrojem informací, ale zjistit, jakým způsobem se tvorba této 

skupiny dá číst v dnešní době. Která témata jsou pro nás dnes stále relevantní, a tedy 

pochopitelná, a která mohou sloužit k dokreslení našeho obrazu ve 20. letech v 

Československu. 

 

Následující analýza tak bude mít dvě části. V té první se zaměřím na samotnou analýzu 

náboženských motivů skupiny Die Pilger  a na jejich “přečtení”.V druhé fázi se pak chci 

zaměřit na samotný narativ tvořící se kolem skupiny Die Pilger a její tvorby. 

 

Definice tvorby 

 

Zachovalá tvorba skupiny Die Pilger je stále poměrně široká.65 Vzhledem k tomu, že není 

v mých silách identifikovat pouze díla, která byla v rámci skupiny vystavena, budu za díla 

spjatá se skupinou považovat ta, která vznikla v období od roku 1920, výjimečně i dříve, 

do roku 1925, tedy roku, kdy zemřel August Brömse a skupina se definitivně rozpadla. Na 

to, o jak krátký časový úsek se jedná, byla produkce skupiny opravdu úctyhodná. Většina 

z děl vznikla v nejintenzivnějším období mezi lety 1920-1923, kdy byli všichni členové ještě 

studenty pražské či drážďanské Akademie. 

 

Počet děl a jejich dosah, který máme od jednotlivých členů skupiny, často odpovídá 

informacím, které o nich máme. Nejvíce děl je tak dochováno od Augusta Brömseho a 

Maxima Kopfa. Jejich tvorba také vypadá, že je nejvíce provázána a lze v ní hledat nejvíce 

podobných témat, která na sebe navazují bez ohledu na autora. To je podpořeno i 

podobným výtvarným vyjádřením, zatímco mnoho dalších členů se drželo grafiky, kterou 

Brömse sám vyučoval. Sám Brömse s Kopfem se mnohem častěji pouštěli do akvarelů, či 

kolorovaných kreseb.66 Překvapivě velké množství grafik se dochovalo od Norberta 

Hochsiedera, ale většina z nich pochází z pozdější doby. Podobný problém je i u Josefa 

Hegenbartha, od kterého je několik zachovaných grafik s náboženskou tématikou, ale 

mnohem více je zachovalých obrazů z této nebo pozdější doby s motivy zvířat. 

                                                   

65 V tomto případě je také nutné říct, že velké množství děl se dochovalo jednak z důvodu, že 
německá část Moderní galerie nakupovala opravdu velké množství děl německých autorů a 
skupina Die Pilger byla očividně velmi oblíbená. Druhým důvodem je ale také konfiskace majetku 
po roce 1945 a v následujcíích letech, která do českých sbírek přivedla velké množství materiálu. 
Většina z něho byla ale objevena a zmapována až v 80. letech případně až po roce 1989. 
 
66 Grafika i kresba měly samozřejmě velkou výhodu jak po finanční stránce, tak s ohledem na 
případnou přepravu děl. Zároveň grafické listy se v té době velmi dobře prodávaly a byly tak i 
vítaným příjmem. Velká produkce grafických listů tak samozřejmě zapříčinila také to, že se jich 
velké množství dochovalo v soukromých i veřejných sbírkách. Jak ukazují i dobové záznamy, na 
většině výstav Die Pilger převládala právě kresba a grafika. 
 
Mladí lvi v kleci, s. 48 
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Obecný přehled 

 

Pokud se ale na tvorbu skupiny Die Pilger podíváme jako na celek, bez ohledu na autora, 

převažuje tvorba inspirovaná biblickými texty. Nejvíce zastoupeny jsou náměty ze života 

Krista, ale najde se i několik velmi zajímavých námětů ze Starého zákona. Ty ale byly 

často omezeny na zájem jednoho autora a není tedy jednoduché z nich vytvářet jakoukoli 

komparatistickou analýzu. Norbert Hochsieder byl v tomto případě Starým zákonem 

fascinován nejvíce a vytvořil několik grafických listů s náměty, které se ve výtvarném 

umění příliš nevyskytovaly, jako Lot a jeho dcery nebo Rút. Několik grafik pak věnoval 

tématu Samsona a Dalily (obr. 9).67 Hochsieder ale většinou k tématu přistupoval v rámci 

klasické ikonografie a nepřicházel s žádnou inovativní myšlenkou. Zmiňované grafiky jsou 

tak opravdu spíše jen ilustrací textu, než že by ho nějak dále rozšiřovaly.  

August Brömse vytvořil několik skic k tématu Zuzana a starci.68 Maxim Kopf vytvořil obraz 

s námětem Jákobova souboje s andělem, který je ve výtvarném umění velmi neobvyklý, 

bohužel se ale obraz nedochoval.69 Zároveň vytvořil i obraz Káin a Ábel, který taktéž není 

ve výtvarném umění až tak obvyklý. Z Nového zákona pak jsou dochovány dvě grafiky of 

Theo Sternhella a Norberta Hochsiedera s námětem Salome (obr. 8). Velmi specifickým 

tématem jsou pak ještě odkazy na Apokalypsu. Maxim Kopf má přímo obraz s názvem 

Hlas Apokalypsy, Norbert Hochsieder v pozdější době vytvořil intenzivní grafikus. názvem 

Antikrist a August Brömse vytvořil malbu s Viděním sedmi svícnů, tedy s tématem, které 

opravdu v umění není obvyklé.  Kromě biblických námětů se objevují i scény, které 

pochází původně z jiných kultur, nejčastěji se jedná o řecké mytologické náměty. Většinou 

tyto motivy jsou nějakým způsobem navázány na ostatní tvorbu skupiny, jako např. 

Cháron, kterého lze jasně propojit s tématem smrti, které skupina intenzivně zpracovává. 

Zajímavým aspektem je také již zmiňovaný zájem Maxe Kopfa o buddhismus, projevující 

se na několika různých skicách a v obraze meditujícího Buddhy (obr. 16). Ovšem s 

ohledem na celkové množství tvorby Maxe Kopfa z let 1920-1925 není jeho zájem o 

buddhismus nijak více podložen. 

 

                                                   

67 Právě zpracování Samsona a Dalily by bylo zcela jistě zajímavé, protože Hochsieder v něm 
znázorňuje celou scénu téměř až na hranici erotičnosti a násilí a velmi dobře tak ukazují, kterou 
část příběhu se Hochsieder rozhodl akcentovat. 
 
68 Téma Zuzana a starci do jisté míry z tvorby skupiny vybočuje, protože hlavní hrdinkou námětu je 
žena. Oblíbenost tohoto motivu se ale dá také vysvětlit blízkostí s jeho nejznámějším cyklem Dívka 
a smrt, ve kterém také akcentoval protiklad mládí a krásy a stáří a ošklivosti. 
 
69 Obraz zmiňuje Otto Kletzl v soupise děl Maxima Kopfa z roku 1929 s tím, že měl být v soukromé 
sbírce. Bohužel je dnes obraz nezvěstný. 



  35 

Kromě konkrétních námětů se pak objevují obecné náměty, které nelze lehce přiřadit k 

žádnému konkrétnímu náboženství. Při interpretaci téma jako je Touha, Bytí, Vize a v 

souvislosti s názvem skupiny i Poutník, je pak zapotřebí jít právě přímo do díla skupiny a 

analyzovat vybrané motivy v rámci ostatní tvorby. 

 

Zobrazení Krista 

 

Obrazy, které zobrazují Krista se většinou týkají pouze jeho posledních dní, resp. hodin.70 

Pravděpodobně nejčastějším námětem se stává ukřižování a snímání z kříže. Právě u 

ukřižování jde u Augusta Brömseho vidět vývoj od historizujících obrazů s krajinnými 

motivy až k zjednodušeným kompozicím, kde je jasně kladen důraz na postavu trpícího 

Krista. Kromě samotného ukřižování se ale v námětech objevuje i Ecce Homo a téma 

poslední večeře a grálu. Proměnlivý důraz byl kladen na Pannu Marii, která se vyskytuje 

jako jediná identifikovatelná postava na obrazech spjatých s Kristem, a dokonce i na 

několika samostatných obrazech. Zdá se, že částečně byla využívána jako binární opozice 

vůči Kristu, tak jak tomu bývalo například ve středověkých deskových malbách. 

 

Jak chci ukázat níže, Kristus a jeho oběť je pro skupinu Die Pilger očividně významným 

motivem. Jejich vztah k němu ale není o křesťanské zvěsti, tu ve své podstatě skupina 

odmítá, ale ve využití Krista jako znaku pro velké množství dalších významů. Přitažlivost 

Kristova příběhu tak tkvěla hlavně v možnosti předat komplikovaná sdělení o smrti, utrpení 

a oběti skrze umělecké vyjádření a díky společnému kulturnímu základu, kterým Kristův 

příběh beze sporu byl, najít pochopení na straně diváka. Podobně jako umělec, ani divák 

nemusel být nutně věřícím, aby dokázal jednotlivé znaky využité skupinou Die Pilger 

rozluštit. 

 

Vztah Die Pilger k církvi 

 

Jak jsem již zmiňovala, často se stává, že náboženské motivy jsou vnímány skrze 

religiozitu jejich autorů. Tomuto předpokladu se chci ve své analýze vyhnout a zaměřit se 

tak pouze na samotnou tvorbu bez přílišné psychologizace umělců. 

 

Zatímco vztah Die Pilger k náboženství jako takovému je otázkou, která pravděpodobně 

nikdy nebude zodpovězena, jejich vztah k církvi je z jejich obrazů celkem patrný. Zatímco 

postava Krista i další biblické motivy byly pro Die Pilger v jejich tvorbě zásadní, instituce 

                                                   

70 Kromě jedné dochované grafiky od Theo Sternhella a jedné od Norberta Hochsiedra se skupina 
nezabývala náměty Krista jako dítěte. Teoreticky se ještě Kristus-dítě vyskytuje na obrazu Lukáš 
maluje Pannu Marii, ale důraz zde není na postavě Krista, ale na malíři. 
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církve, ani té prvotní, pro ně podstatná nebyla a v jejich obrazech se v žádných znacích 

nevyskytuje. 

 

Zajímavé je v tomto směru porovnat dřívější obrazy Augusta Brömseho, s jeho tvorbou v 

rámci Die Pilger. Nejvýraznější je v tomto směru grafika Vize (obr. 1), která je o to 

zajímavější, že svým názvem odkazuje i k dalším pracím na papíře, které August Brömse 

pod stejným názvem vytvořil v rámci skupiny Die Pilger. Lept vznikl okolo roku 1916 a od 

Brömseho pozdějších prací se liší hlavně důrazem na detailní propracovanost. Na kresbě 

se nachází postava církevního hodnostáře, s mitrou, pravděpodobně se dá usuzovat na 

biskupa, či jiného vysokého církevního hodnostáře. Před ním leží vyhublá postava, podle 

stigmat se jedná o Ježíše Krista. Za postavou je pak kříž, zpoza kterého vychází záře. 

 

Biskup klečí na kolenou s rozpaženýma rukama a pravou ruku má pozvednutou v 

žehnajícím gestu. Kristus ležící na rubáši má pozvednuté ruce. Jeho zobrazení do jisté 

míry odpovídá scéně sejmutí z kříže, zároveň ale poloha rukou v jakémsi vzdávajícím se 

gestu není pro tuto scénu obvyklá. Možným vysvětlením je zrcadlení žehnajícího gesta 

biskupa. 

 

Zdobné oblečení biskupa, které ve svém detailu i přes černobílé provedení téměř evokuje 

zlato a zdobné vyšívání, a formuje tak představu biskupa, který staví bohatství církve na 

odiv. Oproti němu asketicky vyhublý Kristus je znakem prvotní církve, která byla mnohem 

méně zdobná, ale za to blíže Bohu. Tento konflikt je ještě doplněn pohledem Krista 

směrem k biskupovi. Zatímco biskup je k divákovi zády a o jeho emocích a pohledu hovoří 

jen gesto rukou a postavení těla, Kristus ležící na rubáši je divákovi plně odhalen. Jeho 

pohled směřuje přímo do tváře biskupa. Konflikt tak není pouze jednostranný, ale biskup je 

přímo vystaven konfrontaci nejen s Kristovým tělem, ale přímo s ním. 

 

Tento obraz pochází z období těsně před založením skupiny Die Pilger a lze ho vnímat 

jako zlomový bod pro Augusta Brömseho, k tématu církve se od vzniku skupiny nevracel. 

Skupina Die Pilger sice tematicky čerpala z křesťanství a jak ukazuje analýza, velmi 

pravděpodobně v něm hledala i určité odpovědi, ale nespojovala se s žádnou církví, ani se 

nezabývala její kritikou. Křesťanství pro ně bylo zásadní jako zdroj základních znaků, ale 

církev jako taková jim odpovědi na jejich otázky nenabízela, ani pro ně nebyla alternativou.  

 

Smrt a utrpení 

 

Základním tématem, které prostupuje celou tvorbu skupiny Die Pilger je smrt a utrpení. V 

tomto směru je jasné, proč se ke skupině přidal i August Brömse, který narozdíl od 

ostatních již dávno nebyl studentem. Brömse se proslavil již na přelomu století cyklem 

Dívka a smrt, který velmi zajímavým tématem zpracovával nejrůznější mytologické 

představy o smrti a vytvořil ceněný cyklus podmíněný dobovým symbolismem. 
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Skupina Die Pilger se ale v tomto směru odchýlila od obecných témat, jaké zpracovával 

právě Brömse a naopak se soustředila na konkrétní motivy spjaté se smrtí a utrpením, 

obzvláště v souvislosti s Kristem. Z dalších témat spojených se smrtí se v tvorbě Die Pilger 

objevují ještě Salome žádající Janovu hlavu a z mimo biblického okruhu je to Charón 

převážející mrtvé po řece Styx. 

 

Obzvláště v tvorbě, která se týkala Kristova života, zdůrazňovali právě ty znaky, které 

odkazovaly na Kristovo utrpení. Kristus má tak v podání Die Pilger nejen utrápený výraz v 

obličeji, který je v rozporu s tehdejším častějším zobrazením vyrovnaného Krista, ale má 

také zdůrazněné krvácející rány na těle. Právě stigmata se stávají nejsrozumitelnějším 

znakem, který jednak pomáhá identifikovat postavu s Kristem a zároveň mají význam 

nelidského utrpení a smrti. Podobně je na některých obrazech zvýrazněna trnová koruna, 

pod kterou Kristus krvácí. 

 

V míře zobrazovaného utrpení se blíží středověkým deskovým malbám, které často 

zobrazovaly Kristovo utrpení až přehnaně realisticky, aby v divácích vyvolaly žádoucí 

emoci.71 Kristus v kresbách Die Pilger je křehký a jeho utrpení není duševní, ale viditelně 

fyzické a pro diváka může být až téměř nepříjemné se na něj dívat. Utrpení, které 

představuje Kristus na obrazech Die Pilger je i pro dnešní diváky, kteří jsou vizuálně otrlí, 

příliš realistické.72 

 

S deskovými středověkými obrazy pojí tvorbu Die Pilger ještě jedna podobnost. Jejich 

Kristus často neodpovídá stereotypnímu zobrazení, tak jak se ustálilo během několika 

posledních staletí. Kristus skupiny Die Pilger je často až ošklivý muž, kterému ustupují 

rozcuchané vlasy daleko z čela, nemá vousy, nebo má místo z nich jen neupravené 

chomáče (obr. 4 a 7). U Maxima Kopfa se dokonce objevuje úplně holohlavý Kristus, který 

vypadá téměř jako jeho zpracování Buddhy (obr. 5). Variabilita Kristova zobrazení 

odkazuje na snahu proniknout k podstatě nejsilnějšího příběhu o smrti a utrpení, bez 

ohledu na historickou, ale i kunsthistorickou přesnost. Pozornost se tak přelévá od Krista a 

jeho konkrétní oběti k otázce oběti obecně, pro kterou je ukřižování znakem. 

Kromě fascinace samotným ukřižováním je samostatným motivem v pracích Die Pilger 

Kristus sejmutý z Kříže (obr. 3). Ať se jedná o pietu, nebo scénu oplakávání, mrtvé tělo 

Krista se objevovalo velmi často. Podobně jako u ukřižování, i zde byl kladen hlavní důraz 

na vytrpěnou bolest a na fatálnost smrti. Specifikem Kristových obrazů je také 

osamocenost Krista (obr. 2). Ta může být jednak vnímána jako znak, ale také jako způsob, 

jak navázat niterný kontakt s divákem. Divák se totiž při pohledu na trpícího Krista ocitá v 

                                                   

71 Elkins. Pictures and Tears, s. 128 
 
72 V tomto směru lze také rozumět povzdechu v úvodu katalogu k výstavě Augusta Brömseho, že 
jeho dílo dokáže člověka zahltit chmurnými představami. Dílo Augusta Brömseho, ani ostatních 
členů Die Pilger rozhodně není pozitivní, ani jednoduché na dívání. Brabcová. August Brömse, s. 
6. 
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pozici voyera. Před obrazem se často ocitá sám s trpícím Kristem. Ten mu ale prakticky 

na žádném obraze pohled neopětuje. Divák se tak ocitá na pomezí mezi rolemi 

fokalizátora a činitele. 

 

Téma smrti není až takovým překvapením. Většina členů Die Pilger prošla první světovou 

válkou, téma smrti v nich tak muselo být i pár let po válce stále silné. Co ale skupinu Die 

Pilger odlišuje od jiných autorů, kteří toto téma zpracovávali, je zarputilost, s jakou toto 

téma zpracovávají. Nejedná se pouze o pár děl, ale o téma, které prostupuje celou tvorbou 

skupiny.73 Jak jsem ale již zmínila, přestože převažují křesťanské motivy, skupina nevnímá 

smrt a utrpení v kontextu Kristova příběhu. Zatímco křesťanství pojímá Kristovu smrt jako 

nutnou oběť před samotnou radostnou zvěstí o zmrtvýchvstání, v díle Die Pilger nic 

takového nenajdeme. Vzkříšení se mezi motivy tvorby Die Pilger vyskytuje naprosto 

minimálně. S ohledem k důrazu na Kristovo utrpení a bolest, to lze interpretovat tak, že 

pro skupinu Die Pilger byla podstatná Kristova oběť, nejvyšší, jakou je možné dát, a to 

právě bez jakékoli naděje na vykoupení. Kristus je tak pro ně pouhým znakem, jehož 

význam jim pomáhá vyjádřit jejich vlastní pocity bolesti, ale samotná víra pro ně není 

řešením. 

 

Poutníci 

 

Na téma smrti navazuje i druhé velké téma skupiny Die Pilger, a to je samotný poutník. V 

žádném textu spojeném primárně se skupinou není jejich jméno nijak vysvětleno, přestože 

 ritz Lehmann na něj v několika svých reportážích o skupině odkazuje. Jméno samotné 

značně vybočuje z běžných názvů výtvarných skupin té doby. Obzvláště v německém 

kontextu bylo mnohem častější zakládání spolků s pouze deskriptivními názvy jako Spolek 

německých umělců, které podobně jak Metznerbund odkazovaly hlavně k ekonomické a 

organizační funkci. Die Pilger oproti tomu vyvolává představu záměrně vybraného názvu, 

ke kterému museli mít členové skupiny určitý důvod. I bez jakéhokoli dalšího vysvětlení se 

tak název sám stává interpretačním kódem, skrz který je dílo skupiny vnímáno. 

 

Poutník jako takový je výrazným motivem romantismu, ukazuje se ale, že v představách 

Die Pilger získává postupně spíše modernější obrysy, odkazující k literární tvorbě 

německých autorů na přelomu století. Jejich odkaz k poutníkovi tak nelze vnímat jako 

pouhý pozůstatek romantismu a symbolismu. 

 

 ritz Lehmann v textu, ve kterém v Prager Tagblatt referuje o vzniku skupiny, zmiňuje 

jejich název jako estetizující a odkazující k Parcifalovi. Přesto, že Lehmann tuto myšlenku 

                                                   

73 V tomto směru lze s tímto tématem propojit i tvorbu Josta Pietsche, jediného sochaře mezi 
zakládajícími členy skupiny. Jeho tvroba se příliš nedochovala, ale i tak víme, že se tématu smrti 
taktéž dotýkala, ať se jednalo o sochu Tonoucí se muž nebo Padlý. 
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dále nerozvádí, je přirovnání k Parcifalovi vhodné. Z díla skupiny je zřejmé, že se umělci 

hrdinskými eposy a spiritualitou a mysticismem s nimi spojenými nijak zvláště 

neinspirovali, narozdíl právě od předchozí generace německých umělců.74 

 

Parcifal jako mladý hrdina, který se vydává na cestu bez toho, aby přesně věděl, jaký je 

jeho cíl je postavou, která by mohla být pro Die Pilger zajímavá. Zásadní paralelou ale je 

hledání svatého grálu. Svatý grál byl motivem jedné z mála zachovaných olejomaleb 

Maxima Kopfa a také námětem několika obrazů Augusta Brömseho. Celkově se ale 

přístup k putujícímu hrdinovi v tvorbě skupiny Die Pilger značně odlišuje od toho, jak 

Parcifala vykreslují legendy a opera Richarda Wagnera. 

 

Poutníci získávají v tvorbě skupin Die Pilger různé podoby. Kromě obrazů, které se přímo 

nazývají Poutník, nebo svým názvem k putování odkazují, se dají v tvorbě Die Pilger 

dohledat ještě další obrazy, které lze s tématem poutníka provázat. 

 

Vzhledem k identifikaci skupiny jako Die Pilger - tedy poutníci - lze také obrazy poutníků 

vnímat jako formu sebeidentifikace. Každý z poutníků na obraze tak může být identifikován 

buď s konkrétním Poutníkem - členem skupiny, nebo s obecnou představou Poutníků - Die 

Pilger - jako jménem skupiny a tím pádem i s celou skupinou. Tato identifikace dělá jejich 

dílo mnohem osobnější a nabízí divákům možnost identifikovat se s postavami na obraze 

a skrze to i se samotnými umělci. Přestože tedy skupina nevydala žádné prohlášení o 

svém programu, dokázala díky svému názvu a skrze obraz identifikující se s tímto názvem 

diváka oslovit. Jejich propojení mezi názvem skupiny a konkrétní skupinou děl, tak 

vytvořilo vizuální program skupiny namísto textového. 

 

V případě pohledu na konkrétní obrazy se lze kromě dvou velkých děl od Maxima Kopfa, 

nazvaných přímo Die Pilger zaměřit na menší díla od Josefa Hegenbartha. Přestože obě 

dvě díla vznikla pravděpodobně krátce po sobě, mají obě úplně odlišné technické 

zpracování a jiný přístup k tématu. První z nich je obraz Touha (obr. 11). Poutník, který se 

nachází ve spodní části obrazu a leží částečně na zemi, je invalida s dřevěnou protézou a 

klasickou holí pod rameno. Tento obraz byl po první světové válce novým vizuálním 

zobrazením symbolizujícím utrpení těch, kteří museli do války narukovat. Hendikepovaní 

invalidé, kteří se pak vraceli zpět do svých rodných měst se tak stali neustálou 

připomínkou hrůz války, kterýma si většina členů Die Pilger bolestivě prošla. Zatímco 

poutník padl bezmocně na zem, nad ním letí na křídlech ptáka žena - ať již vnímána jako 

samotná touha nebo jako objekt poutníkovy touhy. Touhu lze tedy vykládat ať už jako 

touhu po svobodě symbolizované letícím ptákem, v případě invalidy o to zintenzivněné, že 

                                                   

74 Parcifal byl v této době často zmiňovaným příběhem, ačkoli před tím byl téměř zapomenut, 
především díky stejnijmenné opeře, kterou Richard Wagner uvedl v roce 1882. V Čechách byla 
poprvé uvedena v roce 1914 
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se jedná o touhu po pohybu a nebo také jako touhu po ženě, kterou jako invalida již 

nemůže mít. 

 

Zatímco objekt touhy je možné nechat na interpretaci každého diváka, co je z obrazu 

naprosto zřejmé, je, že je to touha nenaplněná. Při bližším pohledu na pozice jednotlivých 

prvků obrazu lze vidět, že zatímco poutník je v pohybu jedním směrem, touha právě z toho 

místa vylétává. 

Podobně lze vykládat i Sisyfa neboli Muže sápajícího se na skály (obr. 10). Tento obraz je 

fascinující hlavně tím, že ikonograficky námět neodpovídá příběhu o Sisyfovi. Není v něm 

ani žádný balvan, ani jiný odkaz na Sisyfův úděl v podsvětí. Namísto toho je zde pouze 

postava drápající se na skály. Před postavou se rozkládá vyprahlá krajina, v dálce na 

horizontu se nachází hora. Odkaz k poutníkovi jako k Sisyfovi je tedy ne odkazem k jeho 

příběhu jako takovému, ale k neúspěchu, který je s jeho cestou přímo spojen. 

 

V opozici k těmto vyčerpaným poutníkům, kteří nemohou dosáhnout cíle, se ale objevují i 

poutníci, kteří jsou sice vyčerpaní, ale právě v této chvíli k nim přichází vize, která je 

jakousi odměnou za jejich utrpení. Takové poutníky ve svém díle zachycovali hlavně 

August Brömse a Maxim Kopf. Obrazu Vize a poutník od Maxima Kopfa se budu ještě 

věnovat dále ve své práci, v rámci analýzy všech tří jeho dochovaných olejomaleb. 

 

Obraz Na Jezeře/Večer (obr. 12) od Maxima Kopfa zobrazuje poutníka v odlišné situaci. 

Obraz je na první pohled velmi podobný obrazu Poutník, který budu popisovat níže. Ale 

tento poutník je již v cíli. Místo, kam se dostal, je obrazem idylické oázy s jezerem a 

stromy. Poutník je viditelně vyčerpán a se zavřenýma očima klečí ve středu obrazu. Nad 

ním je postava pravděpodobně ženy, která ho uklidňuje. Postava je oblečená v modrém 

plášti, který lze ikonograficky spojit s postavou Panny Marie. Nezdá se ale, že by přesná 

identita postavy byla důležitá. Poutník na Kopfově obrazu došel do svého cíle, který je 

kromě oázy specifikovaný zcela jistě i ženskou postavou. Otázkou ovšem zůstává, zda si 

je dosažení svého cíle vůbec vědom. 

 

Otázka, po čem vlastně poutníci a s nimi i Die Pilger touží, tak zůstává nezopdpovězena. 

Kromě obecné vize je pak odpovědí právě svatý grál, který opět vrací příběh zpět k 

Parcifalovi. Toto vysvětlení podporují právě obrazy od Maxima Kopfa a Augusta 

Brömseho. 

 

Poslední večeře a grál 

 

Poslední večeře do jisté míry vybočuje z řady námětů ze života Krista. Na většině obrazů 

se totiž Kristus nachází v pasivní roli, konkrétně řečeno je buď mrtvý nebo velmi blízko 

smrti. Jeho rozhodnutí obětovat se již proběhlo a nyní nezbývá nic jiného, než přinést oběť 

až do konce. Oproti tomu v případě Poslední večeře je Kristus v centru dění. Je to jeho 

budoucí oběť, která se objevuje v pozadí poslední večeře, a která jí dává opravdový 
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význam. Zároveň ale, jak jsem již zmínila výše, Die Pilger nijak nezpracovávali pozitivní 

zvěst, kterou Kristova oběť přinášela a naopak se spíše zaměřovali na samotnou smrt a 

utrpení, než na vzkříšení, které je s poslední večeří zásadně spojeno. Jak bych ovšem 

chtěla ukázat na následujících řádcích, tak právě tento předpoklad, že se nejedná o 

ilustraci biblického příběhu ale o pouhé využití biblických znaků, které jsou obecně známé 

k vyprávění nového příběhu, je pro pochopení skupiny klíčový. 

 

Obrazy týkající se poslední večeře mají u Brömseho i Kopfa podobnou kompozici, ovšem 

s odlišným gradováním. Brömseho obraz (obr. 13) je v tomto směru klasičtěji komponován 

a je vertikálně rozdělen do dvou plánů. Zatímco ve spodní části sedí Kristus s učedníky, v 

horní části je projekce kalichu s hostií. Před Ježíšem je tác s jedním posledním kusem 

jídla.75 Celý obraz je v tlumených barvách a v odstínech oranžové a žluté. I přes podobnou 

barevnost ale vyniká, že Kristus je od učedníků vydělen. Sedí sice v jejich kruhu, je ale 

zalit září. Učedníci vzhlížejí k němu a pouze on sám se dívá směrem vzhůru, kde se 

nachází pohár s hostií. 

 

Na Brömseho obrazu lze také obraz číst právě podle pohledů jednotlivých postav. Divák 

sedí za učedníky, pohledy všech sledují postavu Krista, který jim ale jejich pohled 

neoplácí, a naopak sleduje kalich, který je nad ním. Gradace pohledů tak odpovídá i 

gradaci významu. Zatímco učedníci vidí pouze Krista v reálném světě, Ježíš sám dokáže 

vidět mimo reálný svět a může tak vidět opravdové tajemství. 

 

Oproti tomu obrazy Grál (obr. 14) a Poslední večeře (obr. 15) od Kopfa jsou vystavěné 

jinak. Kopfovým obrazům dominuje vertikálně umístěný stůl, kolem kterého jsou seskupeni 

učedníci. Postava Krista je sice podobně jako u Brömseho odlišena barevným světelným 

akcentem, ale sedí pasivně až na konci stolu a téměř splývá se svým okolím. Pohár je v 

tomto případě uprostřed stolu a všichni kolem něj se k němu natahují. Oslněni světlem z 

kalicha mají zavřené oči nebo přímo klopí hlavu. V kalichu je krev, která se v jedné verzi 

dokonce vylévá z poháru. 

Tam, kde měl Brömse zprostředkovatele poznání, tedy Krista, tam má Kopf snahu o 

přímou participaci na tajemství. Zatímco u Brömseho je obraz klidný a tajemství je 

odhalováno pouze tomu, kdo na něj je připraven, Max Kopf oproti tomu ukazuje, že o 

tajemství se může ucházet kdokoli. Je ovšem otázka, zda ho pochopí. Nakonec, žádný z 

učedníků se grálu nedotýká a není schopen na něj ani pohledět. 

Nedotknutelnost a neuchopitelnost tajemství tak zde koresponduje s obrazem Na jezeře, 

kde poutník taktéž nemohl uchopit svůj cíl. 

 

                                                   

75 Zajímavé je, že podobný motiv tedy tác s jedním posledním kusem použil Brömse i na jiných 
obrazech, např. na Ecce Homo. 
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Početí-Vize-Poutník 

 

Všechny tři obrazy jsou vrcholem Kopfova krystalinického expresionismu. Je možné, že 

jich původně bylo více, ale zbytek se buď ztratil, nebo se nedochovaly. Všechny tři obrazy 

mají velmi podobnou kompozici a propojuje je také prvek krystalu, který prostupuje 

středem obrazu a kónicky se rozšiřuje směrem nahoru. Obrazy zároveň nejsou 

jednoduché na čtení. I přes aspoň částečně popisující názvy není jejich uchopení 

jednoduché. Obrazy odkazují očividně k mystickým zážitkům, které ale nejsou nijak přímo 

navázané na jakékoli textové inspirace. Jako nejvhodnější se tak jeví jejich vzájemné 

propojení a zařazení do kontextu děl tvorby celé skupiny. 

 

Početí (obr. 17) je velmi silný obraz. Ve středu obrazu je postava spletená v nepřirozené 

pozici, která je zasažena proudem světla. Postava je pravděpodobně žena, ale většina 

jejich ženských rysů je zasažena světlem a vzhledem k pozici hlavy nelze vyčíst nějaké 

výrazné ženské rysy. Žena sedí na jakési hromadě, vypadá to, že se pod ní také válí 

oblečení či plášť a je opřena o nějaký ne úplně dobře identifikovatelný objekt. 

Vzhledem k ostatní tvorbě Maxe Kopfa lze početí vnímat v kontextu křesťanské 

ikonografie, se kterou byl obeznámen a jejíž pravidelně využíval. Žena tedy může být 

částečně ztotožněna s Pannou Marií a početí tak může odkazovat k neposkvrněnému 

početí, což by i obrazově odpovídalo. Ikonograficky ale na obraze nenajdeme žádný znak, 

který by identifikaci s Pannou Marií podporoval. Jediné, o čem lze mluvit je plášť, či látka 

pod jejíma nohama. Zatímco přímo pod ženou je červená barva, u nohou se jí válí 

tmavomodrý plášť. Modrá a červená jsou barvy spojené s Pannou Marií, a skupina Die 

Pilger tuto barevnost často využívala. 

 

Podobně jako i u Kristova ukřižování posouvá Kopf narativ o neposkvrněném početí do 

další roviny. Postava není oblečená, ale nahá. Nepřijímá zprávu v klidu, ale naopak v 

extázi, která jí křiví tělo. Světlo, které vychází z klína, jasně ukazuje, kde se děje zázrak. 

Podobně jako u Kristových obrazů je zde důraz na syrovost a tělesnost. Podobně jako 

Kristus viditelně trpí na Kříži, je i postava z Početí fyzicky zasažena. 

 

Možné dovysvětlení obrazu lze hledat v dalších dvou. Vize (obr. 18) je krystalinicky 

nejkomplikovanějším obrazem. Muž je v něm uvězněn v krystalu, jeho tělo se téměř ztrácí 

v lomu světla. Zatímco v druhých dvou obrazech stále ještě zůstávají zbytky krajiny, zde je 

už pozadí úplně utopeno a nenajdeme v něm žádné viditelné znaky okolního prostředí. 

Jak už jsem zmínila výše, jedním z témat skupiny Die Pilger byla snaha o pochopení 

“tajemství”, získání vědomostí, které jsou za hranicí. V tomto směru lze číst i Kopfův 

záměr o Buddhu a meditaci jako další způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Obraz Vize tak 

lze číst jako představu o uskutečnění tohoto cíle. Muž, toužící po poznání se ve stavu 

extáze dostává do “jiného” stavu, zde zpodobněného krystalem. 

 

Výraz extáze, která se muže zmocňuje, je velmi podobný jako v obraze Početí. Obrazy tak 

lze vnímat jako komplementární dvojici, kde na obou je zachycen jakýsi hraniční stav. 
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Zatímco ale muž je ve své Vizi spíše krystalem pohlcen, až se jím sám stává, žena je 

krystalem pouze zasažena. Vzhledem k jiné predispozici je ale její stav v souladu s jejím 

životním účelem tedy rodit děti. Kopf nepřistupuje na křesťanskou ikonografii 

neposkvrněného početí, které se odehrává předáním lilie, ale naopak předvádí 

dramatickou scénu, která tak svou silou odpovídá mužské vizi.  Přestože žena je v tomto 

směru více pasivní než muž. Tento do jisté míry feministický výklad pak podporuje i obraz 

Poutník. 

 

Obraz Poutník – Die Pilger – (obr. 19) je jediný, na kterém se vyskytují dvě postavy. 

Osoba poutníka se prolíná s ženskou osobou, která je zahalená ve světle. Žena je nahá, 

má sepnuté vlasy a kolem ní je jakási struktura, do které je z části zahalena. Zatímco muž 

má sepnuté ruce spuštěné a hlavu zabořenou mezi ramena, žena má ruce zvednuté ke 

tvářím, jako by si chtěla chytnout hlavu do dlaní. Ve spodní části obrazu lze vidět zbytky 

krajiny, stromů a pravděpodobně řek. 

 

Muž se ženou zaujímají specifickou pozici. Nohy ženy se ztrácejí a vypadá to, že svým 

způsobem vychází z muže, nestojí pevně na zemi. Dokonce to vypadá, že žena vystupuje 

z kamene za poutníkem. Na rozdíl od předchozích obrazů není světlem zasažena, ale 

sama se stává krystalem, zdrojem světla. 

 

Postava ženy jako nositelky tajemství by byla v tvorbě skupiny Die Pilger naprosto 

ojedinělá. Kromě obrazu Početí, kde je přeci jen žena stále ještě pasivní, se ženy 

nedostávaly do hlavního zájmu děl skupiny Die Pilger.76 I dle názvu je tedy důraz stále 

kladen na postavu Poutníka, který je hlavním činitelem na obraze. Jeho objevení ženy – 

krystalu lze tedy chápat tak, že zatímco jedna cesta je získání silné Vize či Grálu jiná cesta 

je zůstat v reálném světě a spojit svůj život se ženou, jejíž zázračnost tkví právě v 

možnosti Početí.  

 

Shrnutí analýzy 

 

Tvorba skupiny Die Pilger je velmi rozmanitá a není možné ji zachytit do jednoho narativu. 

Tato analýza měla za cíl pokusit se identifikovat motivy, které se v její tvorbě vyskytují 

častěji a na základě nalezení vztahů mezi jednotlivými obrazy určit znaky, které skupina 

využívala a ty přečíst, či interpretovat. 

 

Na základě této analýzy lze vybudovat obraz skupiny, která se ve svém díle zabývala 

existenciálními tématy, pro které jako způsob vyjádření využívala náboženské znaky. S 

                                                   

76 Výjimku tvoří několik grafik Hochsiedera a Hegenbertha, které mají za námět mimo jiné 
Salome, Rút či Dalilu. 
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ohledem na to bylo jen logické, že se žádným způsobem neztotožňovali s žádnou 

náboženskou institucí a ani témata spojená s církví pro ně nebyla zajímavá. Všichni byli 

ale dobře seznámeni s křesťanskou ikonografií a s biblickými příběh, které často ve své 

tvorbě využívali. Zdá se sice, že zde samozřejmě byla různá úroveň znalosti, ale ve 

většině děl je možné vidět, že se nejedná o pouhou ilustraci biblického příběhu, ale že jde 

o cílenou práci s významem jednotlivých znaků, která umožňuje využít je ve prospěch 

vyjádření jejich vlastních záměrů. Díky srozumitelnosti těchto znaků, protože všechny 

pochází z našeho kulturního prostředí, se tak obrazy stávají pro diváka srozumitelnými, 

přestože zobrazená témata rozhodně nejsou jednoduchá. Celý korpus děl Die Pilger tak 

pak lze chápat jako společnou výpověď v různých podobách. Jejich textové prohlášení, 

které chybí, lze dohledat v samotných dílech. 

 

Jak již název skupiny napovídá jedním z témat, které se objevuje, je poutník a s ním 

spojená cesta. Toto téma ale nepřináší velkou naději pro jednotlivé členy, neboť jejich 

poutníci jsou často na nekonečné cestě bez jasného cíle nebo s cílem, který jim prokluzuje 

mezi prsty, či si nejsou vědomi jeho dosažení. Vzhledem ke jménu zde dochází k 

identifikaci autorů s postavami poutníků na plátně. Divák tak má možnost identifikovat se 

nejen se zoufalstvím a ztraceností postavy poutníka na plátně, ale skrze to také s 

postavou jeho autora. Vzhledem k existenciálním problémům, se kterými se studenti 

akademie v tomto období museli potýkat, dávají tomu obrazu poutníků na nekonečné 

cestě vizuální rozměr.77 

 

Zdá se skoro až příznačné, že jediný, kdo maloval poutníky, kteří aspoň částečně dosáhli 

svého cíle, byl Maxim kopf, který měl také záhy po ukončení aktivity skupiny Die Pilger 

výrazně prorazit a zásadně také změnit své umělecké vyjádření. 

 

Kromě tématu poutníků, je společným jmenovatelem díla skupiny smrt a utrpení 

zosobněné hlavně v příběhu Ježíše Krista. Vzhledem k tomu, jakým způsobem ale s jeho 

postavou ve svých dílech nakládají, se zdá, že pro ně samotný Kristus byl symbolem 

nejvyšší možné oběti. Kromě filosofických debat s tímto tématem spojených, je 

pravděpodobné, že zástupy mrtvých Kristů odkazovaly i ke zkušenosti jednotlivých členů 

skupiny s válkou. Otázky umírání a smrti byly v té době jistě velmi intenzivní. 

 

To vede samozřejmě k otázce, zda skupina měla i nějaký jiný důvod využívat náboženské 

motivy, nebo zda to pro ně byl opravdu pouze interpretační kód, skrz který dokázali 

ventilovat své existenciální problémy. Odpověď podle mě leží v obrazech, které ukazují, 

po čem mohli poutníci toužit. Obrazy nejrůznějších vizí ale i rozebírané poslední večeře s 

grálem ukazují, že za vším tímto utrpením a nekonečnou cestou očekávali členové 

skupiny nějakou odměnu. Dosáhnutí Grálu, stejně tak jako zasažení Vizí, se sice mohlo 

zdát nedosažitelným, ale zároveň to byla očividně jedna z možných cest, jak se dostat ze 

                                                   

77 Habánová (ed), Mladí lvi v kleci, s. 50. 
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zoufalé situace plné bolesti a utrpení. Do tohoto rámce pak zapadají i obrazy Maxe Kopfa 

inspirované Buddhou. Meditace jako cesta k osvícení pro něj musela být vzhledem k jeho 

ostatní tvorbě další zajímavou cestou. 

 

V tomto směru lze tedy říci, že i přes absenci jakéhokoli textového vyjádření ke své tvorbě, 

vytvořila skupina určitou formu manifestu svým dílem. Tento manifest vyprávěl o lidském 

utrpení, o existenciálních dramatech a o touze po poznání něčeho hlubšího a trvalejšího, 

než je pouhá lidská existence, která může být kdykoli ukončena. Dohromady s velmi 

kvalitním malířským zpracováním není překvapivé, že se skupina stala jednou z 

nejoblíbenějších skupin v období první republiky. Zároveň také není překvapivé, že v 

takovémto vypjatém stavu nebyla skupina schopna fungovat delší dobu. Prakticky ihned 

po rozpadu se většina členů pod vedením Maxe Kopfa zařadila do skupiny Junge Kunst, 

jejíž fungování již bylo opět založeno více na podpoře výstavní činnosti mladých umělců.78  

 

Mýtus o skupině Die Pilger  
 

Skupina Die Pilger nebyla ale fascinující pouze svou tvorbou. Se skupinou byl spojen od 

začátku silný příběh, který kolem sebe skupina, ať již vědomě, či nevědomě, šířila. Tento 

narativ se postupně stylizoval do určité legendy, která vytvořila velmi pevný rámec, ve 

kterém je skupina vnímána. Narativ skupiny se tak stal součástí její identity.79 Cílem 

následující analýzy je rozebrat tento narativ a jeho jednotlivé části. Není účelem nahradit 

tento narativ objektivní historií, ale skrze identifikaci jeho jednotlivých prvků lépe pochopit, 

co ovlivňuje recepci skupiny Die Pilger. 

 

Téma mýtu o geniálním umělci přinesla do nového pojetí dějin umění primárně 

feministická analýza. Již Linda Nochlin v 70. letech v tomto směru konstatovala, že 

problém s ženami v umění není v tom, že by žádné neexistovaly, ale že celé dějiny umění 

jsou postaveny takovým způsobem, že je pro ženy téměř nemožné do nich proniknout. 

Jako jeden z problémů pak uváděla právě mýtus o “géniovi”.80 Nochlin a na ní pak 

navazující další historičky a posléze i historici umění poukazovali na to, jak se životní 

příběhy umělců snaží často jejich biografové stylizovat do velmi podobného příběhu, který 

                                                   

78 Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci, s. 106. 
 
79 Linda Nochlin používá výraz mýtus, protože podle ní odpovídá často svou strukturou mýtickým 
příběhům. V následujícím textu budu tento pojem používat velmi volně, jako označení pro 
interpretační rámec, skrz který je skupina vnímána a který v sobě nese základní struktury 
mýtického příběhu. Nochlin, “Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?”, s. 25-65.  
 
80 Nochlin, “Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?”, s. 30.  
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má vždy stejné rysy a který je spojovaný s představou talentovaného génia jako jediného 

pravého umělce.81 

 

Jak Nochlin ukazuje, tyto mýtické narativy využívají stejné struktury, jako mýtické příběhy 

o hrdinech. Využitím stejné struktury příběhu a kombinací stejných binárních opozic ale 

nedochází pouze k vystavění známého příběhu, který divák snadno rozezná. Tento mýtus 

podporuje také představu umělce jako člověka, který se liší od zbytku společnosti a má 

svým specifickým způsobem blíže k transcendentnu.82 

 

Podobně jako Nochlin uvažuje i Mieke Bal, když píše o narativu “muž a jeho dílo” a 

identifikaci životních příběhů autora s jeho dílem, který vytváří až mýtické formy. 

 

Podobně, jako jsou tyto mýty vytvářeny kolem jednotlivých umělců, se vytvářejí i kolem 

uměleckých skupin. Die Pilger má kolem sebe vytvořený velmi silný narativ, založený 

jednak na interpretaci událostí se skupinou spojených, dále na individuálních příbězích 

jednotlivých členů a jednak na určitém tajemství, které tuto skupinu obklopuje. Je to také 

určitě jeden z důvodů, proč i přes nedostatek materiálu, minimum textů, byla skupina 

věnována po roce 1989 větší pozornost, než významově důležitějším skupinám jako 

například Prager Sezession. 

 

Mýtus o starém mistrovi a mladých učednících 

 

Základem narativu vytvořeného kolem skupiny Die Pilger, je mýtus o starém profesorovi, 

který kolem sebe shromáždil své studenty a vytvořil tak skupinu Die Pilger, ve které byl on 

vůdčí osobností. Tato interpretace vzniku skupiny Die Pilger je samozřejmě založena do 

jisté míry na realitě. Všichni členové skupiny Die Pilger byli pravděpodobně v té době 

studenty akademie a někteří z nich studovali i pod vedením Brömseho. Lehmann ve svém 

krátkém textu zmiňuje Brömseho jako vedoucího postavu, pod kterým se měli seskupit 

mladé talenty a zapomenout tak na své osobní ambice. 

 

Při hlubším ohledu se ale ukáže, že skupinu Die Pilger nelze zjednodušit na pouhý 

stereotyp profesora a jeho žáků. Brömse se totiž stal profesorem velmi mladý a v době 

                                                   

81 Hrubá kostra klasické verze těchto příběhů o geniálních umělcích je, že zázračný chlapec, 
ideálně chudý, je objeven náhodou svým budoucím učitelem, který si ho vezme pod svá křídla, 
naučí ho všemu, co zná, ale nakonec musí sám uznat, že chlapcův talent je tak silný, že svého 
mistra překoná. Tento konkrétní příběh Nochlin identifikuje jak u Michelangela, tak dalších 
renesančních mistrů a spojuje ho s Vasariovými Životopisy. Nochlin, “Proč neexistovaly žádné 
velké umělkyně?”, s. 25-65.  
 
82 V kunsthistorických textech se často až do 2. pol. 20. století pravidelně objevovalo, že pouze 
umění dokáže člověku zprostředkovat náboženský zážitek, protože je tvořeno umělci, kteří mají 
blíže k bohu. 
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založení skupiny mu bylo 48 let. Naopak většina členů a v té době studentů Akademie, 

začala studovat již před válkou, ale jejich studia byla válečnými událostmi přerušena. 

Výsledkem je, že mladší členové Die Pilger nebyli zdaleka tak mladí, jak by tento narativ 

vyžadoval. 

 

Max Kopf byl jedním z mladších členů skupiny a přesto mu v době založení bylo již 28 let. 

Norbert Hochsieder byl o pouhých 6 let mladší než Brömse. Ukazuje se tedy, že 

minimálně dle věku nebyla skupina zdaleka rozdělená na studenty a jejich profesora, ale 

že byla mnohem pestřejší. Pokud se tedy dá o nějakém vedení Brömseho mluvit, tak spíše 

z pozice jeho profesorské funkce. I tato interpretace ale není ideální. Představa jedné 

vedoucí postavy výrazně ovlivňuje způsob, jakým se díváme na dílo celé skupiny. Pokud 

divák přistoupí na tento narativ, bude tvorbu vnímat tak, že hlavním činitelem je Brömse a 

mladší členové jsou jím výrazně ovlivněni a jejich tvorba je tak na té jeho do jisté míry 

závislá. V rámci sémiotického přístupu je možné přiznat, že tento interpretační rámec bude 

také platný. V případě této práce by ale takovýto předpoklad znemožnil výše uvedenou 

analýzu, která je založena na vnímání díla skupiny jako celku. Tento přístup pak žádnou 

dominanci Brömsových děl neukázal, naopak spíše prokázal vytvoření určité sítě, v rámci 

které se členové skupiny navzájem ovlivňovali, která ale nebyla nijak hierarchizovaná. 

 

Co je ovšem zajímavé, je to, že právě tento mýtus o mistrovi a jeho učednících vytváří 

zároveň silný narativ skupiny jako tajného spolku. To je samozřejmě podpořeno i 

samotnou tvorbou skupiny a podporují ho i interpretace dalších událostí. Hned prvotní 

vydělení skupiny od většinového Metznerbundu a dramatický odklon také v oblasti motivů 

vytváří představu, že právě to byl důvod odchodu. Náboženské motivy zobrazující často 

dramatické výjevy smrti Krista tuto skutečnost pouze potvrzovaly. 

 

Tuto tajemnost podporuje i nedostatek údajů, které o jednotlivých členech máme. Emil 

Helzl spáchal sebevraždu. Julius Pfeiffer, který byl do té doby kritikou často označován za 

jeden z větších talentů skupiny, zemřel za neznámých okolností v mladém věku. Theo 

Sternhell zmizel. Téma smrti a existenciální tísně, která se v tvorbě skupiny Die Pilger tak 

často objevovala, šla dohledat i přímo v životech jejich členů. Dokresluje to tedy 

představu, že sklon k nábožentsví a jiným spirituálním motivům nebyl pouhým uměleckým 

zájmem, ale že se jednalo o integrální součást identity skupiny, potažmo jednotlivých 

členů. 

 

Součástí narativu o skupině Die Pilger se stala také smrt Augusta Brömseho. Vzhledem k 

tomu, že jen těsně neodpovídá faktickému ukončení působení skupiny, byla s ním často 

zaměňována.83 Představa smrti mistra, která zapříčiní rozpad skupiny, opět zapadala do 

narativu, který skupina Die Pilger vytvářela. 

                                                   

83 Anna JANIŠTINOVÁ, Praha a Čechy, in: Hana ROUSOVÁ (ed.) Mezery v historii,  olemický 
duch Střední  vropy – Němci, Židé, Češi (kat. výst.), Praha 1994, s. 44–53.  
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Poslední událostí, která rámuje tento mýtus je pak zkazka o tom, že okolo roku 1928 měl 

Max Kopf zničit velké množství svých děl z období členství v Die Pilger. Tato událost 

dokresluje představu téměř až tajného spolku, který se pod vedením Augusta Brömseho 

zaobíral tématy smrti a spirituality a jehož veškeré pozůstatky se rozhodl Max Kopf po 

definitivním odtržení se od svého mistra zničit.84 

 

Vzhledem k nedostačujícím informacím o Die Pilger, lze sledovat, jakým způsobem se 

vytváří příběh, který dostupná fakta ohýbá tak, aby vytvořil logickou konstrukci. Tento 

příběh pak byl interpretován tak, aby odpovídal narativům, které se  dějinách umění 

neustále opakují.  

 

 

 

  

                                                   

84 Text v katalogu k souborné výstavě Maxe Kopfa datuje toto zničení do roku 1927, ale zároveň 
rozporuje zničení všech děl, protože minimálně jedno bylo ještě ten rok vystaveno. Habán, Maxim 
Kopf, s. 40. 
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Závěr 
 

Skupina Die Pilger je dle mého názoru jednou z nejzajímavějších uměleckých skupin, 

které v Československu vznikly. Přestože byla aktivní pouhé 4 roky, povedlo se jí několik 

výstav, vytvořit velké množství děl a zapsat se do dějin německo-českého umění. Zároveň 

její tvorba byla odlišná od většinové produkce a její přístup k náboženským tématům byl 

značně inovativní. Pouhé označení za skupinu nábožensky zaměřených umělců tak nikdy 

nebylo dostatečné. 

 

Společně s jejich tvorbou byl zajímavý také narativ, který se kolem ní vytvořil, a který jí 

přidával na přitažlivosti a tajemnosti. K tomu přispěly i dramatické události ze života 

jednotlivých členů skupiny, které dokreslovaly příběh Die Pilger. 

 

Cílem této práce bylo zjistit, zda se dá jít za tento narativ a rozklíčovat způsob, jakým se 

skupina k náboženským aspektům své tvorby stavěla. V dosavadní literatuře lze totiž 

dohledat různé přístupy od spojování skupiny s mysticismem té doby, vnímání 

expresionistických spirituálních tendencí jako odpovědi na válku a nebo pouhé 

konstatování, že se jedná jen o motiv, jako každý jiný. 

 

Jako vhodnou metodu jsem nakonec zvolila Mieke Bal a její metodu čtení obrazu. V rámci 

metodické části jsem se snažila shrnout nejen zásadní pojmy této metody, ale také 

celkově vymezit obrat, ke kterému v dějinách umění došlo a který byl z velké části veden 

změnami z jiných oborů. Na základě této metody jsem se rozhodla vnímat tvorbu skupiny 

Die Pilger jako jednotný celek a vytvořit tak z ní jakéhosi kolektivního autora. Zároveň jsem 

díla vnímala rovnou skrze náboženský interpretační rámec a nezabývala se tak nejasností 

některých zobrazení. Podobně jsem se rozhodla nerekonstruovat historický kontext, ale 

věnovat se tvorbě skupiny tak, jak je známá a dostupná i dnes. 

 

V dochované tvorbě skupiny Die Pilger jsem identifikovala základní témata jako je 

ukřižování Krista, obecně téma smrti a utrpení a shodně s názvem skupiny poutníci. Na 

vybraných obrazech, která těmto tématům odpovídala, jsem pak identifikovala jednotlivé 

znaky, ze kterých jsem následně vytvářela možný význam, který dané motivy pro skupinu 

měly. 

 

Výsledkem této analýzy bylo zjištění, že skupina v obecně známých motivech Kristova 

utrpení akcentovala právě ty znaky, které byly spojeny s jeho trpitelskou smrtí. Nezajímalo 

je ale nijak zvlášť zmrtvýchvstání a nadějná zvěst křesťanství. Na tuto určitou 

pesimistickou vizi světa navazují i jejich obrazy poutníků, kteří se sice vydávají na cestu, 

ale ke svému cíli se nedostávají. Touha poutníků dosáhnout cíle je pak vyjádřena i v 

dalších obrazech, které ukazují možné cíle. Jedná se většinou buď o vizi a nebo právě o 

nějaké tajemství, jako je tomu v obrazech s tématikou poslední večeře a grálu. Z této 

vizuální analýzy vyplývá, že skupina Die Pilger využívala obecně známé znaky spojené s 
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náboženskými tématy k vyjádření svého pohledu na svět, obav ze všudypřítomné smrti a 

touze po cestě za tajemstvím, které povede k vysvobození. 

 

V druhé části analýzy jsem se pak věnovala rozebrání samotného narativu, který kolem 

sebe skupina vytvářela a tomu, jakým způsobem podporuje vnímání Die Pilger jako 

nábožensky orientované skupiny. 

 

V souladu s Mieke Bal vím, že tato práce je opravdu pouze jedním ze způsobů, jak se dá 

tvorba skupiny Die Pilger interpretovat a nemá a ani nemůže tvořit vyčerpávající výklad 

skupiny. V tom je také rozhodně jedna z jejich největších slabin, že tento výklad je ze své 

podstaty reduktivní. Je tedy samozřejmě možné, že objevení dalších obrazů, ke kterým 

jsem se v rámci své práce nedostala by mohlo tuto interpretaci naprosto vyvrátit. Přesto si 

myslím, že v aktuální situaci tato analýza může přinést zajímavé informace o skupině Die 

Pilger a posunout tak naše znalosti o této skupině dál. 

 

Tato práce čerpala ze zdrojů, které již jsou dostupné a nebyla v rámci ní nalezena žádná 

nová díla. V rámci dalšího směřování výzkumu by bylo zcela jistě zajímavé zaměřit se na 

díla, která jsou sice v galeriích a muzeích, ale stále ještě čekají na své zpracování. 

Z opačného úhlu pohledu by pak bylo zajímavé pokusit se tento metodologický přístup 

uplatnit i na díla jiných autorů, ať již z německo-českého nebo českého prostředí a hledat, 

zda byli Die Pilger ve své tvorbě opravdu ojedinělí, nebo byli součástí obecnějšího trendu 

a sklonu k mysticismu po první světové válce. 
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