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Úvod 

 

Žijeme ve smyslovém světě, který je paralelou světa idejí, jenž byl podle Platona 

světem ideálním. Zpochybnil umění a umělecká díla, přisoudil jim hodnotu pouhého „odrazu 

skutečnosti“, jež nese status „zdánlivého“. Umělecké dílo bylo jen napodobeninou 

napodobeniny ideální reality.  

V 16. století však došlo ke zlomu, kdy umělci přijali nové hodnoty. Umělecké dílo se 

chápálo jako výsledek umělcovy ideje, která byla odrazem ideje božské. Hodnocení 

uměleckého díla jako napodobování skutečnosti a přírody zmizelo společně s renesančními 

ideály, které vystřídal manýrismus. Později se nejvyšší hodnota přusuzovala fantazii a 

snovým představám, neboť stejně jako Bůh, podobně i umělcova fantazie vytváří nové věci a 

nové formy. Čím více umělecké dílo klame a jeho vazby k reálnému světu slábnou, tím je 

dokonalejší. Napodobování přírody tak zůstává privilegiem klasického umění a renesance a 

otevírá se prostor pro nové chápání a nové umělecké přístupy. 

V této práci se budeme zabývat uměleckou tvorbou René Magritta, belgického malíře, 

který se stal jednou z nejvýraznějších osobností umělecké surrealistické scény. Ocitneme se 

na rozhraní skutečnosti a iluze, na hranici srozumitelnosti a nesmyslnosti, které jsou 

imanentními vlastnostmi jeho kompozic. 

Nelogičnost, se kterou se v jeho dílech setkáváme, můžeme do jisté míry pochopit 

v souvislosti s ostatními surrealistickými díly, která se podobně jako Magrittovy práce 

vyznačují dávkou iracionálna, symbolismu a fantazie. 

. Ačkoli se Magritte k surrealismu hlásil jen zlomek svého uměleckého života, 

nepochybně byl tehdejším historickým a kulturním prostředím, kterému surrealismus vévodil, 

nemalou mírou ovlivněn. V této práce se pokusíme alespoň zčásti odhalit umělcovy skryté 

záměry, které jej vedly k vytváření tak odlišných a často racionálně neodůvodnitelných děl.  
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1 Surrealismus a jeho počátky 

 

 Surrealismus vznikl v meziválečném období, respektive po ukončení 1. světové války, 

kdy se společnost dělila na společnost poražených a vítězů, avšak ani jedna z nich neoplývala 

materiálním ani psychickým bohatstvím. Válka a její následky daly podnět ke vzrůstu 

sociálního napětí, podporované nedůvěrou k režimu a k politickému vedení. 

V umělecké sféře to popudilo skupinu lidí, kteří se počali angažovat v revolučním 

směru bojujícím proti válečnému pokusu o zničení lidstva sebou samým a vytvořili 

surrealistické hnutí, které nepůsobilo jen uvnitř hranic jedné země, tj. Francie, nýbrž se jejich 

vliv rozšířil i za její hranice, do Belgie, Španělska, Švýcarska, Německa, Československa, 

Jugoslávie a dokonce i do jiných světadílů, tzn. Afriky, Asie (Japonska) a Ameriky (Mexika, 

Brazílie, Spojených Států).  

 Za iniciátory jsou považováni Aragon, Breton, Éluard a Péret, kteří byli znechuceni 

úpadkem společnosti a začali se realizovat v rámci radikálního nihilismu, který našel své 

místo v dadaismu, vyznačujícím se snahou o zničení všech tradičních hodnot.  

 Surrealismus neovlivňoval jen sféru výtvarného umění, ale rozhodil své sítě i do sféry 

divadelní i básnické, reagoval jak na filozofické, politické, vědecké i umělecké události. 

 Ústředním zájmem tohoto hnutí bylo za pomoci umění čelit politickým nátlakům, 

namítat a odporovat jim tak, aby společnosti připomněli její svobodu a započali tak budování 

nových vztahů, nového typu člověka. Chtěli se vymanit z pout jak rodinných, náboženských 

tak i morálních, které je po staletí svazovaly. Tak činili inovativními uměleckými postupy, 

vymýšlením nových, někdy až šokujících technik a výstupů v duchu dadaismu, které bychom 

dnes nazvali happeningy.  

Surrealisté se snažili o dosažení podivuhodnosti, která pro ně představovala ideál 

krásy, ať už se jednalo o podivuhodnost jakoukoliv. Této podivuhodnosti dosahovali 

vytvářením obrazů, které vznikají sblížením vzdálených skutečností. „Čím více budou tyto 

skutečnosti vzdálenější, tím silnější obraz vznikne, a tím podivuhodnější bude účinek.“ 

(Hocke 2001, s. 17) 

René Magritte se řadil k této surrealistické skupině umělců, ke které se postupem času 

hlásili další známí umělci jako byli například Joan Miró, Max Ernst, Salvador Dalí, Alberto 

Giacometti, Valentine Hugo, Meret Oppenheim, Man Ray a Yves Tanguy v Paříži, u nás 

Vítězslav Nezval a Karel Teige. 

Pojem „surrealismus“ jako první užil Gillaume Apollinaire, který zároveň surrealismu 

otevřel cestu svým novým pojetím poezie, její dynamičností a tajemnem. Byla vytvářena na 
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základě volných asociací a představ, prolomením jasných a pevných konvencí. To je třeba ke 

stvoření nové reality, ve které se hroutí klasický model světa a prolínají se jednotlivé druhy 

umění s přítomností a minulostí, snem a realitou. 
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2 Magritte a surrealismus 

 

 René Magritte1 patřil do skupiny umělců působících v Belgii, kteří byli André 

Bretonem a surrealismem ovlivňováni. Sám se snažil do této skupiny umělců začlenit, ale po 

několika neúspěších, kdy jej André Breton odmítl vyslechnout a posléze neuznal hodnotu 

jeho obrazů, se mu to podařilo a na nějakou chvíli se s nimi ztotožnil. 

Situace se však mezi surrealisty zradikalizovala, jak na poli výtvarném tak ve 

společenském. Přidržovali se revoluční, někdy až šokující metody, vynalézali nové způsoby 

znázorňování, mezi nimiž se myšlenkový automatismus stal ideálním prostředkem 

reprezentace. 

Po třech letech strávených v Paříži se vrátil zpět do Bruselu, zvláště po neshodě 

s Bretonem kvůli náboženské otázce. V Bruselu navázal kontakt s místními surrealisty, 

Paulem Colinetem, Marcelem Marienem, Achillem Chavéem, Raoulem Ubacem a Jacquesem 

Wergifossem. 

 

Psychoanalýza založená Sigmundem Freudem hrála důležitou roli v hodnocení obrazu 

a obraznosti v lidské psychice, vyjadřování a komunikaci. Surrealisté se pomocí snových 

zobrazení dobírali vlastní podvědomé, často i sexuální touhy. Jako nejvýraznější bychom 

v českém prostředí zmínili Toyen či Jindřicha Štýrského a v zahraničí jím byl Salvador Dalí. 

Vraťme se ale zpět k Dalímu a jeho obrazům. Jeho malby se vyznačovaly 

mnohoznačností, předměty jakoby měly dvojí tvář a pokaždé, když se na jeho malby 

podíváme, nacházíme nové objekty a nové reality. Až paranoicky působící obrazy, které 

bychom mohli pomocí psychoanalýzy interpretovat, Magritta odrazovaly a svá díla začal 

tvořit ryze svým specifickým způsobem. 

Prostřednictvím automatismu, jenž byl principiálně prostředkem exprese sebe sama, se 

dopracovali k „surrealistickému objektu.“ (Nadeau 1994, s. 18) Tento objekt je objekt vzatý 

ze svého původního prostředí či kontextu a položený do jiného, neznámého. Může to být také 

objekt, vytvořený touhou nevědomí a snu nebo předmět bez známého účelu. Využití reálných 

objektů se objevilo například u Marcela Duchampa v jeho ready-made. Postupem doby se z 

nich staly objekty, vyjadřující sílu nevědomí a snů, což záhy vedlo k tomu, že surrealismus 

byl stylem až chorobně imaginativním, a proto pro Magritta nežádoucím. K motivu 

                                                 
1 viz. obr. 1 
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„surrealistického objektu“ se však nadále vracel a vyvinul se prakticky v konstrukčním prvek 

jeho tvorby. 

Sláva a věhlas nepatřily na začátku 20. let 20. století mezi ambice avantgardistů. Ti 

naopak vzdorovali zažitým konvencím a odmítali materialismus kapitalismu, který dychtí po 

bohatství a věhlasu. Akademie a muzea stála na okraji avantgardní společnosti. Cílem nebylo 

dosáhnout veřejného a uměleckého úspěchu, ale uskutečnit společenskou revoluci. Umělecké 

snahy pramenily ze vzdoru proti veřejnému umění, jehož nepřítelem se stal individualismus. 

Většina belgických surrealistů se neživila uměním, nýbrž pracovali v neuměleckých 

profesích. Paul Nougé byl chemik v laboratoři v Bruselu, Jean Scutenaire pracoval v baru, 

Achille Chavée a Fernand Dumont byli právníci. Ve 30. letech Magritte pracoval v reklamě a 

Mesens zastával pozici sekretáře kulturního centra v Bruselu.  

Kořeny bruselské skupiny najdeme ve 20. letech. Kromě Bretonova surrealistického 

manifestu2 můžeme mezi první surrealistické manifesty zařadit i časopis Correspondance, 

poprvé vydaný v roce 1925 Paulem Nougéem a jeho spolupracovníky Camillem Goemansem 

a Marcelem Lecomtem. 

Časopis Correspondance nebyl běžným časopisem. Podobal se spíše pamfletu, který 

nebyl zkomercializován. Měl pouhých sto kopií, které byly zasílány přátelům a veřejnosti, jež 

se o věc zajímala. Zakládal se na konceptu přepisování hodnotné literatury, jako byly 

přepsané texty od Aragona, Conrada, Eduarda, Prousta, Gideho a Paulhana, vložené do jiných 

kontextů. 

Surrealisté si svou minulost vytvářeli výběrem určitých historických postav, 

pravidelně antihrdinů, kteří nahrazovali postavy surrealistických předchůdců. Tito předchůdci 

surrealismu byli často antiracionální a vláčeli s sebou svou skandální minulost. Surrealisté si 

je vybírali pro jejich životní styl, plný eroticismu a antiestetismu. Mezi nejoblíbenější patřili 

samouci, kteří byli dostatečně naivní, aby zapadli do neoficiálního proudu menšiny. K těmto 

protosurrealistům se hlásili Sigmund Freud, Charles Baudelaire, Comte de Lautréamont, 

Hieronymus Bosch a „pošťák“ Cheval. 

Ze surrealistů se stali povstalci proti konceptu génia. K základním principům 

surrealismu patřila snaha o anonymitu, o kterou usilovali skrze taktickou depersonalizaci 

skrytou v surrealistických povídkách, malbách, fotografiích, asociacích i hudbě. Všední věci, 

jako byla populární hudba, známé texty či obyčejné věci vytrhli surrealisté z kontextu a 

použili je znovu, avšak jiným způsobem.  

                                                 
2 *1924 
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Zásadním klíčem k surrealismu je popření paradoxu protikladů. Snaží se najít určitý 

výchozí bod mysli, kde přestává být smrt a život, skutečné a imaginární, minulost a 

budoucnost rozporuplným protikladem. 
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3 Magrittův život 1898-1967 

  

 Magritte byl proslulý svou neutuchající ironií, kterou oplýval dennodenně, a která byla 

nepředvídatelná. 

 Narodil se jako nestarší ze tří bratrů v roce 1898. V roce 1912 byla jeho matka Régina 

Bertinchamp nalezena mrtvá. Magritte tuto epizodu svého života popsal tak, že po dlouhém 

hledání byla jeho matka nalezena utopená v řece Sámbre. Když její tělo našli, byla její tvář 

zahalena do noční košile, jakoby chtěla zakrýt oči před smrtí, kterou si zvolila. Po její smrti se 

spolu s otcem Leopoldem a dvěma bratry Paulem a Raymondem přestěhovali do Charleroi, 

kde se René zapsal na střední školu Athénée na humanitní studia. 

 V roce 1916 znuděn klasickými studii v Charleroi získal otcovo svolení ke studiu na 

Akademii krásných umění v Bruselu. V tuto chvíli započala Magrittova „veřejná“ kariéra a 

některé z jeho životních přátelství. V roce 1919 se seznámil s básníkem Pierrem Bourgeoisem 

a spolu s dalším spolužákem, Pierrem Flouquetem.  

 V roce 1920 potkal E. L. T. Mesensea, belgického básníka, hudebníka a kolážistu, 

který zůstal jeho přítelem po mnoho let (přesto, že se po 2. světové válce odlišovali svými 

politickými postoji). 

V roce 1920 se setkal s Georgette Berger a o dva roky později si ji vzal. Během tohoto 

období strávil několik měsíců v armádním kempu za Antverpami. Později se živil výrobou 

obrázků pro továrnu na tapety. Též navrhoval plakáty a pracoval pro reklamu, ale svůj volný 

čas věnoval malbě.  

 Během těchto let se snažil nalézt „svůj“ styl a nalézal nové významy ve svých 

malbách. Přitahovalo ho umění kubismu i futurismu, pod jejichž vlivem vytvořil několik 

svých prací. Jeho futuristické malby se vyznačovaly prvky erotickými, jako vidíme na obraze 

Jeunesse (Youth, Mládí)
3, ve kterém se rozptýlený ženský akt vznáší nad obrazem lodi. Svou 

první výstavu kvazi futuristických obrazů uskutečnil spolu s Pierrem Flouquetem v roce 1920 

v galerii Le centre d’Art. Byly to obrazy lokomotiv, železničních stanic a krajin, vytvořených 

z hladkých a lineárních plošek. Jsou důkazem vlivu Matisse, Alberta Gleizese a italských 

futuristů.   

Od 20. let až do malířovy smrti v roce 1967 se jeho rukopis příliš neměnil. Na několik 

let jeho obrazy signalizovaly radikální změnu malířského stylu, ale jak si později popíšeme, 

tato změna pramenila ryze ze společenské situace, která nezanechala výrazné následky. 

                                                 
3 viz. příloha obr. 1.0 
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Většinou se držel podobných konceptů a forem, „(…) občas do obrazů pronikly prvky dada, 

jindy předzvěsti pop-artu nebo konceptuálního umění.“ (LN 2005, s. 4 ) 
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4 Filozofie a interpretace  

 

Celý život Magritte usiloval o to, aby se skrze své malby podílel na zpochybnění 

stanovených konvencí a předpokladů. Měl velice silnou tvořivou vůli, která ho na konci 

života dovedla k tomu, že vyčerpal všechnu srozumitelnost. 

 Trpěl bizarní bolestí, která mu byla zdrojem všech jeho melancholických nálad, a tou 

byla nuda. Prožíval ji jako metafyzickou podmínku, která nebyla přítomna jen v jeho 

vědomých intelektuálních záměrech, ale v přístupu k životu a práci jako takové. Když přišla 

chvíle pro malbu, projevoval téměř vrozenou nechuť předstírající něco mezi nudou, únavou a 

znechucením. Odmítal se nazývat umělcem, cítil se být prostým mužem, který myslí a 

komunikuje se svými myšlenkami prostřednictvím malby. Byla pro něj prostředkem, jak 

neustále bojovat proti samozřejmostem naší existence. 

 Od cest k úspěchu si udržoval mírný odstup. Úspěch či zášť, které jeho práce 

přitahovala ho zajímaly jen krátce. Pak se opět ponořil do jeho obvyklé nálady, díky které 

shledával každou činnost absurdní a v této absurditě utápěl sám sebe. Magritte byl 

opravdovým Baudelairovským hrdinou, jenž se vyžíval ve své samotě. Jeho myšlenky se však 

nestaly něčím absurdním. Reprezentovaly nezrozené skutečnosti, jakési utopické světy, jimž 

přiřkl nové možnosti výkladu.  

 Své malby zamýšlel jako útok na společnost plnou předurčených myšlenek. Svou práci 

považoval za úspěšnou tehdy, když žádné vysvětlení příčiny či významu nemůže uspokojit 

divákovu zvědavost. V jeho malbách totiž vnímáme události bez vnitřní spojitosti, která 

obvykle spojuje příčinu a následek. Problém nevyřešíme tím, že se budeme pídit po dalších 

informacích, ale tím, že přehodnotíme to, co již dávno víme.  

  Známka filosofie je charakteristická v tom, že se dokážeme udivovat nad všemi 

obyčejnými věcmi, které tak dobře známe, že zpochybňujeme vše, co je „evidentní“ a co se 

stane zpochybnitelné. A právě to je věc, o kterou Magritte usiloval. Zejména o to, aby se naše 

pozornost k existenciálním všednostem přesměrovala na jejich existenciální podstatu.  

 Magritte se pokouší své myšlenky zviditelnit pomocí obrazů. Lidé se vždy snažili 

v jeho obrazech hledat symbolické významy a někdy se jim to podařilo. To ho však příliš 

netěšilo. 

„Přirovnávat vědomě či nevědomě mé malby k symbolismu znamená naprostou 

ignoraci jejich pravé povahy. Lidé mají obvykle sklon k tomu, že se na obyčejné věci dívají 

bez známky toho, že by v nich hledali určitý symbol, ale pokud se podívají na malbu, 

nenachází žádné praktické využití. Proto se uchylují k tomu, že pátrají po významu jen za 
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vidinou čitelnosti a srozumitelnosti. Potřebují nějaký záchytný bod, aby unikli prázdnotě 

neporozumění.“ (Gablik 1970, s. 11b) 

 Lidé, kteří hledají symbolické vysvětlení neuspějí proto, že nejsou schopni uchopit tu 

pravou stránku obrazu. A i když se dostanou tak daleko, že odhalí něco skrytého, podrobí vše 

racionální analýze, která pozbyde veškeré kouzlo tajemna. Na obrazech od Hieronyma 

Bosche, který byl Magrittovým vzorem, jsou fantastické prvky užívány na vrub určité 

myšlenky. Například Peklo4, Rajská zahrada a Zahrada pozemských rozkoší jsou představeny 

a vytvořeny z prvků viditelného světa, ačkoliv jsou zamýšleny jako reprezentace „jiného 

světa“. Symbolizují jej andělé a démoni tak, že jejich těla splývají s lidskými. Tuto techniku 

převzal Magritte spolu s dalšími surrealisty. Bosch tuto hybridizaci využíval k vytváření 

fantastických monster, draků nebo chimér, zatímco Magritte ji nikdy nepoužil jako předmět 

bizarních objektů ani bájných bytostí. Používal pouze známé objekty, které spojil či 

zkombinoval tak, aby působily odlišně a neznámě.  

                                                 
4 viz. obr. 1.1 
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5 Průřez Magrittovou prací 

  

Kolem roku 1920 se jeho obrazy vyznačovaly jistou dávkou abstrakce v syntéze s 

kubistickými experimenty. Zde bychom si mohli uvést poměrně neznámé práce jako Jeunne 

fille (Girl)
5 a Le modele6. Ve 20. letech se z finančních důvodů rozhodl pracovat pro reklamní 

sféru, navrhoval tapety, loga, plakáty pro Norine a v neposlední řadě kreslil pro obchodní 

dům Samuel ve stylu art deco. 

Po roce 1923 se jeho malba vyznačuje vlivem purismu, kdy často opakuje motiv 

manekýnových figur a záhadných objektů, jako jsou koule, rolničky, tajemné bytosti apod. 

Tyto motivy se objevují na obraze Le joueur secret (The Secret Player)7 či L’annonciation 

(The Annunciation)
8. 

V roce 1925, poté co Magritte objevil de Chirica, se jeho obrazy vyznačovaly tmavostí 

a výbušností, pronásledovány zvláštními tvary a výhružnými siluetami, jež měly společný 

původ v detektivních příbězích.  

Na počátku 30. let jsou jeho obrazy již obrazy v zásadě surrealistické, „(…) jejichž 

výstavba je zprvu založena na principu kulisovitého jeviště s drapérií (oponou) s využitím 

průhledů do jiných prostorů či výřezů do jiných realit.“ (Ateliér 1998, s. 16) Jako příklad nám 

poslouží obraz La condition humaine (The Human Condition)9 či La perspective amoureuse 

(Amorous Perspective)
10. Během tohoto období také intenzivně pracuje na pojetí významu 

slov v obraze. Již v roce 1927 se Magritte vrhnul do těchto pokusů. „Konceptuální jazykové 

obrazy a řada obrazů-objektů bývají uváděny jako předstupeň pop-artu a konceptuálního 

umění.“ (Ateliér 1998, s. 16) 

Malby do roku 1936 jsou ovlivněny Magrittovým soustavným výzkumem 

ohromujícího básnického účinku. Tohoto účinku dosahoval přemístěním reálného objektu do 

jiného pole působnosti. Nám známé předměty tak byly podkopány bez jakékoli změny jejich 

vzhledu. 

Z konce 40. let se v Magrittových obrazech „(…) objevují figuríny jakoby vzaté 

z balustrády, připomínající redukované šachové figurky. Klíčovým Magrittovým dílem 

v pojetí nadvlády poezie nad malířstvím se stal obraz Le jockey perdu (The Lost Jockey)11, 

                                                 
5 viz. obr. 1.2 
6 viz. obr. 1.3 
7 viz. obr. 1.4 
8 viz. obr. 1.5 
9 viz. obr. 1.6 
10 viz. obr. 1.7 
11 viz. obr. 1.8 
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který byl ovlivněn dílem Giorgia de Chirica. Tajemná scéna uhánějícího žokeje na koni 

umělou krajinou, kde na pevném podstavci rostou balustrády, z nichž vyrůstají větve a vpravo 

je opona. Prostředí stromů s motivy balustrád místo kmenů by se daly připodobnit 

hřbitovnímu prostředí“ (…), ze kterého vyjmul motiv podstavce u náhrobků, jenž se stal 

taktéž jedním z jeho oblíbených prvků. (Ateliér 1998, s. 16) 

50. léta jsou typická Magrittovými pokusy s iluzí, nechává předměty ve svých 

obrazech levitovat jako v obraze La bataille de L’Argonne (The Battle of the Argonne)12 a 

pohrává si s divákovým chápáním reality. Objekty stylizuje do podob předmětů, se kterými se 

každodenně setkáváme nebo do předmětů, které k sobě žádný vztah nemají. Jejich specifické 

použití pak překračuje hranice lidské logiky, např. v L’explication (The Explanation)13. 

 V poslední desetiletí jeho života často aplikoval motiv muže s buřinkou, což bychom 

mohli chápat jako reprezentaci sama sebe. Využíval i jiné techniky, jako například fresky,  

studie ke skulpturám apod. Příkladem nám mohou být La carte postale (The Postcard)14 nebo 

Les grâces naturelles (The Natural graces)
15. 

V Československu vystavoval dvakrát, na výstavě Poesie 32 v pražském Mánesu 

v roce 1932 a na výstavě Sto let belgického umění v Praze v roce 1949. Vliv na české umělce 

měl tedy značný, analogie v interpretaci lze zaznamenat u  Zdeňka Rykra, Františka Hudečka, 

J.Štýrského, Toyen a Karla Teigeho. (Ateliér 1998, s. 16) 

 

                                                 
12 viz. obr. 1.9 
13 viz. obr. 2.0 
14 viz. obr. 2.1 
15 viz. obr. 2.2 
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6 Časté motivy 

 

 Nyní se budeme zabývat samotnými prvky, které se v Magrittových dílech často 

opakují. Ke každému motivu přiřadíme několik příkladů, ve kterých je můžeme určit. 

Poměrně často se objevují ve spojení s jinými náměty, neboť Magritte rád kombinoval 

několik koncepcí dohromady a zkoumal další dosud nepoznané významy. 

 

Jezdec na koni 

 

Od té doby, co vytvořil obraz Le jockey perdu (The Lost Jockey)16, se k tématu 

použitému na tomto obraze vracel ještě několikrát. Tento námět mu ukázal směr jeho 

umělecké dráhy, stal se symbolem počátku poetického bádání, kterému Magritte zůstal věrný 

po zbytek svého života. Na podobné téma vytvořil také několik koláží. Na základě jeho 

prvního setkání s de Chiricovým obrazem The Song of Love17, vytvořeným v letech 1913-

1914, si uvědomil, jak mistrně de Chirico zobrazil nadvládu poezie nad uměním a rozhodl se 

tento styl následovat.  

Le jockey perdu (The Lost Jockey) je jedním z prvních obrazů, které Magritte vytvořil, 

aby dosáhl jiné výpovědi než výtvarné. Na tomto obraze vidíme jezdce na koni, kterého 

umístil do prostředí lesa, kde se kmeny stromů podobají buď zvětšeným šachovým figurkám, 

zdobeným pilířům nebo snad kuželkám. V kontextu více obrazů, kde Magritte tyto motivy 

použil, na nás figurky podvědomě působí jako účastníci dialogu.  

Stejně jako de Chirico i Magritte se vyžíval v tajuplné kompozici a v tajuplné 

juxtapozici objektů, aby dosáhl koexistence nepochopitelné a banální reality.  

 Prvek jezdce na koni se objevuje taktéž na obraze L’enfance d’Icarus  (The Childhood 

of Icarus)18. Ponechal zde původní prvky jezdce a figurky, ale paradoxně je zasadil do 

interiéru, ze kterého kůň s jezdcem pádí ven. Zajímavé jsou obrazy uvnitř interiéru, které 

představují netradiční kompozice budovy a nebe.  

 

 

 

 

                                                 
16 viz. obr. 1.8 
17 viz. obr. 2.3 
18 viz. obr. 2.4 
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Ženské tělo  

 

Na obraze La Folie des Grandeurs (Delusions of Grandeur)19 je zobrazeno ženské 

torzo, které Magritte vyobrazil na modrém pozadí s mraky. Torzo však nepředstavuje 

dokonalý a harmonický ideál krásy, ani pozadí není krásné a klidné, vše je narušováno 

rozdělením různých částí do určitých segmentů. Pozadí se dělí na velikostně odstupňované 

bloky, které „ladí“ k proporcionálně odstupňovanému ženskému torzu. Vše působí 

neharmonicky, jakoby byla každá část vytržena z jiného kontextu. Toto zobrazení 

reprezentuje Magrittovu hluboce zakořeněnou schopnost rozlišovat mezi skutečným 

objektem, mentálním obrazem neboli představou o skutečném objektu a iluzí skutečnosti, což 

je v tomto případě dvojdimenzionální obraz jako „zobrazení“ skutečnosti. 

 

 

Také zajímavým užitím protikladných forem dosahuje Magritte dalšího účinku. Dutá 

konstrukce ženského torza je otevřená na svém vrcholu a ve spodní části je postavena do 

protikladu pevných neproniknutelných krychlovitých těles, jež jsou obklopena 

neuspořádanými mraky. Protikladné formy v jakékoli podobě můžeme v Magrittových 

obrazech najít téměř všude. Jednou jako protiklad materiality a spirituality, podruhé jako 

rozpor vnějšího a vnitřního, jindy zas paradox noci a dne. Pokaždé se tento antinomický 

princip zjevuje v jiné podobě, ale právě to nás motivuje k prozkoumání dalších možností 

významu. 

 

 Obraz Le viol (The Rape)20 v nás na první pohled vzbuzuje odpor. Když však 

přistoupíme blíž, všimneme si velice silné vazby se surrealismem. Podivná alegorie ženské 

tváře, vytvořené z ženského těla nám připomíná Dalího obrazy plné dvojznačných prvků, 

které se po hlubším zkoumání přemění v něco jiného. Prsa místo očí, pupek místo nosu a 

ženský klín namísto úst se nám záhy promění v poměrně povedenou obličejovou grimasu, 

které účes dodává na věrohodnosti. Magritte zde však nedosáhl takového účinku jako Dalí ve 

svých obrazech. Jen ztěžka si přivykáme pohledu na portrét, který oplývá velmi malou 

dávkou přirozenosti. Ačkoliv se Magritte snažil udržet jistý odstup od surrealistů, tento obraz 

je důkazem jejich stálého vlivu. Musíme ale uznat, že se Magrittovi tato nečekaná 

metamorfóza povedla a přiměla nás k zamyšlení nad nevkusností a originalitou. 

                                                 
19 viz. obr. 2.5 
20 viz. obr. 2.6 
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Příroda (stromy) 

  

Když zobecníme veškerou Magrittovu tvorbu, její převážnou část tvoří obrazy, ve 

kterých se objevuje příroda. Je záhodné konstatovat, že se vyžíval ve zobrazování čtyř 

přírodních živlů, ohně, vody, vzduchu a země. Často tyto čtyři živly spojoval, jak už bylo jeho 

oblíbeným zvykem, s nezvyklými prvky. Na obraze Les droits de l’homme (The Rights of 

Man)21 zobrazil oheň spalující žesťovou tubu, ačkoli je jasné, že nemůže shořet. Vodu „nalil“ 

do sklenice a vidíme i mořskou hladinu v pozadí. Vzduch je rozprostřen všude kolem, jeho 

přítomnost symbolizuje obloha v pozadí. Zemi zobrazuje kámen, který je zakrýván hybridní 

postavou člověka-figury, jež všemu svým „lidským“ principem  vévodí.  

 

Další vyobrazení, kde najdeme přírodní motivy jsou: 

 

Le jockey perdu (The Lost Jockey), 192622, 194023, 194224 

L’art de la conversation (The Art of Conversation)
25, 1961 

Le blanc-seing (Carte Blanche)26, 1965 

 

Metamorfóza 

 

 Metamorfóza je jedním z nejpodstatnějších rysů Magrittových obrazů. Spatříme ji 

téměř na všech jeho obrazech, někdy je snadno identifikovatelná, někdy méně a jindy se 

musíme dívat opravdu podrobně, abychom ji rozpoznali. Mohli bychom sepsat nekonečný 

seznam děl, ve kterých se metamorfóza objevuje, ale nám postačí jen několik příkladů. 

Začněme nejfrekventovaněji užívaným prvkem, figurkou, kterou nemůžeme zařadit do 

určitého období umělcovy tvorby, neboť se k ní Magritte vracel celý svůj život. Tato figurka, 

možná balustráda nebo kuželka na sebe bere podobu lidí, stromů nebo si svou podobu 

ponechává, ale vždy si společně se svojí rolí osvojí i její vlastnosti a charakteristiky. 

Vyskytuje se např. v obraze Le jockey perdu (The Lost Jockey) z let 1926 a 1940 nebo v L’art 

de la conversation (The Art of Conversation). Jinými prvky jsou listy v podobě stromu opět v 

L’art de la conversation (The Art of Conversation) nebo La perspective amoureuse (Amorous 

                                                 
21 viz. obr. 2.7 
22 viz. obr. 2.8 
23 viz. obr. 1.8 
24 viz. obr. 2.9 
25 viz .obr. 3.0 
26 viz. obr. 3.1 
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Perspective)
27 a další nekonečný počet objektů, které na sebe berou podobu jiného, třeba i 

sousedícího předmětu (L’explication, The Explanation)28. 

Obrazy Le domaine d’Arnheim (The Domain of Arnheim) z let 193829 a 196230 jsou 

zajímavé tím, jak Magritte dokázal zakomponovat prvek metamorfózy do naprosto 

nečekaného konceptu. Zároveň se tu setkáváme s mocí asociace, která napomáhá ke snadnější 

interpretaci uměleckého díla. Na obraze vidíme skálu v podobě ptáka. Tuto podobu v ní 

snadněji rozeznáme s pomocí hnízda s vejci, které v nás evokuje představy s ním spojené. 

Rozdíl mezi těmito dvěma obrazy nalezneme v barevných kontrastech a větší hloubkou 

obrazu, kterou v případě plátna z roku 1938 Magritte dosáhl perspektivními liniemi 

v kamenném výklenku. 

 

Okno  

  

Okno je dalším autonomním motivem, neboť má zvláštní důležitost. V Magrittově 

pojetí symbolizuje rozhraní vnitřního a vnějšího, tedy záměnu těchto dvou prostorů. Na 

obraze Les promenades d’Euclide (Euclidian Walks)
31 se díváme oknem na ulici. Nebylo by 

na tom nic podivného, kdyby před oknem nestál malířský stojan a na něm zobrazení té ulice, 

o které jsme si doposud mysleli, že je skutečná. Iluzi skutečnosti a její zobrazení tu Magritte 

ovládl dokonale.  

Další obraz Le soir qui tombe (Evening Falls, Padající soumrak)32 představuje pohled 

z vyskleného okna na krajinu, který ve skutečnosti obdivoval ze svého bytu v Bruselu. Sklo, 

které zůstalo ležet pod parapetem, odráží krajinu stejně, jako by se okno nerozbilo. Divák 

očekává, že sklo bude průhledné, ale Magritte tato očekávání zpochybnil.  

 

Motiv okna se vyskytuje v: 

 

Le domaine d’Arnheim (The Domain of Arnheim), 193833, 194934, 196235 

La condition humaine (The Human Condition)
36, 1933 

                                                 
27 viz. obr. 1.7 
28 viz. obr. 2.0 
29 viz. obr. 3.2 
30 viz. obr. 3.3 
31 viz. obr. 3.4 
32 viz. obr. 3.5 
33 viz. obr. 3.2 
34 viz. obr. 3.6 
35 viz. obr. 3.3 
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Dřevo 

 

Max Ernst, Magrittův vzor, vytvořil nový výtvarný styl, jenž se vymykal konvencím 

zobrazování. Byla to frotáž37, která se pro Magritta stala technikou, jež „vdechuje“ materiálu 

život. Je pravděpodobné, že následkem toho Magritte namaloval několik obrazů, v nichž se 

prvek dřeva či náznak jeho povrchu objevuje.  

 

Magrite byl celý život fascinován smrtí. Měl rád povídky o smrti od A. E. Poea, ale 

největší zásluhu na Magrittově oblibě zvrhlých témat mělo jeho dětství, zejména matčina 

smrt. To se projevilo na konci 20. let v jeho stylu s temnými, dadaistickými prvky. 

 Od 50. let se Magritte zabýval malbou postav ztělesňujících rakve, které se jistým 

způsobem podobají zkamenělým postavám. Velkou část svého života si pohrával s myšlenkou 

něčeho skrytého. Rakve jakoby na sebe brali lidskou podobu, i charakter. Motiv dřeva se 

v jeho dílech objevuje ještě několikrát, někde ve spojení s rakvemi, zastupující lidské postavy 

(obraz Perspective II38), jinde jako pouhá textura, dotvářející výplň obrazu (The Thought 

Which Sees
39
). Na obraze Perspective II je zajímavé, že Magritte přetvořil originální malbu 

s názvem Balkon40 od Édouarda Maneta. Postavy na tomto obraze nahradil rakvemi, přičemž 

ponechal původní počet i postavení postav. Jedná se o jakousi alegorii využívající známý 

obraz, který zachycuje vyšší společnost, jak se baví v kavárně na odpolední zábavě. 

V Magrittově parodickém pojetí cítíme náznak konečnosti lidského bytí, která je vlastní všem 

lidem bez rozdílu. 

 Motiv dřeva v Magrittově pojetí vyjadřoval druh metamorfózy, kterou naznačoval 

v čem tkví naše existenciální podstata. Dřevo je součástí přírody, ze které pochází a do které 

se i navrací, stejně jako člověk. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
36 viz. obr. 1.6 
37 Kresebná technika, při které kreslíme na tenký (většinou vlhký) papír položený na kovové desce pokryté 
vrstvou olejové barvy. Po sejmutí papíru barva v místech kresby zvláštním strukturním způsobem ulpí. 
38 viz. obr. 3.7 
39 viz. obr. 3.8 
40 viz. obr. 3.9 
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Nebe 

 

Motiv nebe dnes Magrittovu tvorbu nejen připomíná, ale stal se i jejím symbolem. 

Možná, že se na tom z velké části podílela Magrittova práce pro komerční sféru. Jisté je, že 

motivy oblohy používal ve svých obrazech opakovaně.   

 Na obraze Cosmogonie élémentaire (Elementary Cosmogony)41, vidíme figurku ve 

tvaru lidské postavy chrlící oheň, ale zároveň klidně odpočívající na kamenech. Můžeme zde 

identifikovat tři přírodní živly, oheň, vzduch a zemi. Neznámým prvkem je koule ležící 

v pravém dolním rohu, jejíž význam je pro nás teď nepodstatný. Zaměřme se na oblohu 

posetou oblaky, která je navíc zaplněna vznášejícími krychlemi. Tento prvek naznačuje snahu 

o trojrozměrnost, o dosažení hloubky obrazu, která stojí v protikladu plošnému zobrazení 

přední linie. 

 

Tématiku nebe najdeme v následujících dílech: 

 

La Folie des Grandeurs (Delusions of Grandeu)r
 42
, 1962 

Cosmogonie élémentaire (Elementary Cosmogony)
 43, 1949 

L’enfance d’Icarus (The Childhood of Icarus)44, 1960 

La lunette d’approche (The Field-glass)
45, 1963 

 

Muž s buřinkou 

 

V malířových dílech se zobrazení muže s buřinkou objevovala v 50. a 60. letech. 

Pokud Magritte maloval muže s buřinkou, nikdy divákovi neumožnil spatřit jeho tvář. Pro 

Magritta je myšlenka vytvořena z viditelných věcí, které může vyjádřit právě obraz. Cítil, že 

malba musí sloužit něčemu jinému než sobě samé, musí zobrazovat myšlenku. Objevil vztah 

mezi zobrazením (obrazem) a tím, co je zobrazováno (objektem). Začal oddělovat lidskou 

postavu (objekt) od zobrazení člověka samého (obrazu). To se stalo významem obrazu The 

thought which sees, který popisuje viditelné odhalení myšlenky. 

                                                 
41 viz. obr. 4.0 
42 viz. obr. 2.5 
43 viz. obr. 4.0 
44 viz. obr. 2.4 
45 viz. obr. 4.1 
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Tento obraz se vyznačuje dalšími motivy, jako například záměny vnitřního a vnějšího. 

Často umísťoval vnější krajinu do vnitřního interiéru a naopak. Jeho dalším často užívaným 

tématem je záměna prvku, který divák očekává, za jiný naprosto nečekaný, který diváka 

přiměje k zamyšlení nad tím, z jakého důvodu jej autor použil. Například tam, kde bychom 

očekávali modrou oblohu, jsme konfrontováni s pozadím připomínajícím dřevo. Jak jsme již 

zmínili, jeho obliba paradoxu protikladů se objevuje i zde. Tento znepokojivý ambivalentní 

prostor, který mísí mlhavé s určitým, vnitřkem s vnějšek, je pro Magritta typický stejně jako 

rozpor vzájemně souvisejících prvků a dvou různých časů jako noc a den, který je vytvořen 

právě na obraze The thought which sees46. 

 

Díla, ve kterých se motiv muže s buřinkou objevuje: 

 

Le chef d’oeuvre Les mystères de l’horizon (The Masterpiece of the Mysteries of the 

Horizon)
47, 1955 

Le Grande Guerre (The Great War)
48, 1964 

 

V druhé polovině 20. let se v Evropě na filmovém plátně objevila postava 

Fantomase49. Ta se později stala surrealistickým hrdinou, kterou surrealisté s oblibou 

zobrazovali ve výtvarném umění.  

Od tohoto fenoménu se odvíjela i Magrittova tvorba. V „prvním období“, v letech 

1925–30, užíval melodramatických, neobvyklých a často děsivých scén (někdy zabarvených 

nádechem erotiky). Celé toto období bylo zahaleno do hávu hororu a černého humoru, do 

které se řadí i dílo s názvem Le plaisir (Pleasure)50. Magritte v něm zobrazil Alenku v říši 

divů, která právě pojídá ptáka. Inspiraci zřejmě čerpal od Lautréamonta a jeho Zpěvů 

Maldororových, které si stejně jako ostatní surrealisté velice oblíbil pro jeho schopnost 

propojit naprosto odlišné předměty v bizarní celek.  

Podobně jako Maldoror i Fantomas se těšil z krutosti a lidské zrady. Fantomas byl 

hrdinou, ale v obráceném slova smyslu. Byl zločincem, který nebyl nikdy dopaden. Magritte 

ztvárnil jeho příběh a zobrazil jej přímo na místě činu v díle L’assassin menacé (The 

                                                 
46 viz. obr. 4.0 
47 viz. obr. 4.2 
48 viz. obr. 4.3 
49 viz. obr. 4.4 
50 viz. obr. 4.5 
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Threatened Assassin)
51. Celá scéna se odehrává ve třech prostorových rovinách. Fantomas 

s klidem poslouchá magnetofon, zatímco jeho oběť leží nahá na pohovce, z venku ho pozorují 

tři muži a dva na něj čekají v přední scéně za stěnou.  

Tento hrůzostrašný motiv se několikrát v Magrittových obrazech opakuje. Na obraze 

Les amants (The Lovers)52 Magritte zobrazil milence se šátky zakrývající jejich tváře. Máme 

dvě možnosti výkladu. Prvním možným výkladem je to, že je téma tohoto obrazu ovlivněno 

postavou Fantomase s maskou na tváři a druhou možností je vliv podvědomé vzpomínky na 

matku, kterou nalezli utopenou a tvář měla zakrytou oděvem. 

Lze tu poukázat i na odkaz Edgara Allana Poea, který byl, jak jsme si již říkali, 

Magrittův oblíbený autor. Poe taktéž ve svých dílech zdůrazňoval temné stránky lidského 

charakteru. Perverzní sklony a záliby v různých činnostech, které společnost netolerovala 

byla, obecně oblíbeným prvkem, který se u surrealistů často objevoval. 

 

 Jiní měli život plný skandálů, Magritte se však snažil žít navenek nenápadně. Toužil 

žít bez historie, dokonce i své vlastní, možná podobně jako Fantomas. Nevypadal nijak 

neobvykle, klasický muž v obleku s buřinkou, stejně jako ve svých malbách. Žil v domě, 

který také můžeme v jeho obrazech spatřit. Interiér jeho domu byl zaplněn pohodlnými 

pohovkami, židlemi, starožitnostmi, orientálními koberci, vázami a malým pianem. Všechny 

tyto doplňky je možné v jeho obrazech identifikovat. 

 S jeho zálibou v nenápadnosti souvisel jeho odpor k zobrazování sebe sama. Postava 

muže s buřinkou se v jeho dílech objevuje velmi často, avšak téměř vždy postavě s buřinkou 

nevidíme do obličeje. Buď se před jeho tváří vznáší nějaký předmět, jako například jablko 

v La Grande Guerre (The Great War)53, kde jablko představuje předmět porušující zákon 

gravitace a nikdo netuší, zdali se jablko vznáší či padá k zemi. Další verzí jsou obrazy 

s mužem, který má místo hlavy jiný předmět, například L’Idée (The Idea)54. Všechny tyto 

obrazy se obrací na fyzikální teorie, kde se Magritte snaží o zvážení několika možností, 

hraničících se skutečností.  

 

 

 

 

                                                 
51 viz. obr. 4.6 
52 viz. obr. 4.7 
53 viz. obr. 4.3 
54 viz. obr. 4.8 
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Slovo jako obraz 

 

Pojetí slova v obraze najdeme na obrazech: 

 

Le Palais des rideaux
55
 (The Palace of Curtains III) 

The Empty Mask
56 (1928) 

 

V zobrazování motivu slov v obrazu Magritta nejvíce ovlivnily koláže Maxe Ernsta a 

snové scenérie de Chirica. Magrittův styl je však více pedantský, technicky propracovanější. 

Většina jeho obrazů je komponována tak, že se na ně vždy díváme z frontálního pohledu. 

Někteří umělci se ve svých obrazech snaží o dosažení „hloubky“, ale Magritte tohoto cíle 

očividně dosáhnout nechtěl.  

Jeho vášní se stala slova, které rád konfrontoval s obrazy. Slova začal vkládat do 

svých kompozic a pátral po správném způsobu jejich interpretace. Začleňoval je do svých 

obrazů jakoby byly samy obrazem. Přiřkl jim hodnotu samotného obrazu, na rozdíl od 

hodnoty pouhého „popisku“. 

Slova v jeho obrazech hrají stejnou roli jako objekty, ne-li větší. Objekt nemůžeme 

nikdy srovnávat s jeho obrazem či názvem. Pokud jeho obrazy interpretujeme pomocí 

symbolů, pak vždy ignorujeme jeho pravou podstatu. Symbolismus totiž předpokládá 

nadvládu neviditelného nad viditelným. Zde tedy potvrdil své stanovisko, že nesouhlasí 

s jakýmkoli výkladem svých obrazů. Zůstává však otázkou, zdali je vůbec možné ponechat 

dílo bez jakékoli interpretace, neboť interpretace se na existenci uměleckého díla nezbytně 

podílí. Blíže se hodnotou slova v umění budeme zabývat v kapitole Slovo versus obraz. 

 

Kámen jako objekt i struktura 

 

 V díle Souvenir de Voyage (Remembrance of a Journey)57 zobrazil svého přítele, 

belgického básníka Marcela Lecomteho spolu se lvem, který vedle něho klidně odpočívá. 

Tváří se majestátně a důstojně. Obraz na nás působí jakoby byl příběh a postavy v něm 

zakleté,  zkamenělé či pozastavené v čase. V symbolickém výkladu lev představuje 

                                                 
55 viz. obr. 4.9 
56 viz. obr. 5.0 
57 viz. obr. 5.1 
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důstojnost, sílu a odvahu a na obraze Le mal du pays (Homesickness)58 jej pravděpodobně užil 

ve spojení s aktuální situací, ve které se v tu dobu nacházel. Jeho země byla okupována 

Německem a křídla naznačují jeho myšlenky na odchod. 

 

V Magrittově umění jsou obrovské balvany snad všudypřítomným objektem. Jednou se objeví 

na vrcholku hory, podruhé se i přes svoji ohromnou váhu vznáší ve vzduchu59.  

  

Další díla: 

 

La bataille de l’Argonne (The Battle of the Argonne)
60, 1959 

La clef de verre (The Glass Key)
61, 1959 

Le domaine d’Arnheim (The Domain of Arnheim)
62,1962 

 

Levitace objektů 

 

 Magritte byl vždy fascinován zákony gravitace, ale hlavně jejím popřením. O to se 

pokoušel v mnoha svých malbách, nejen s obrovskými balvany vznášejícími se ve vzduchu, 

ale i s obyčejnějšími věcmi. Obdobně to provedl i na obraze La Voix des airs (Voice of 

Space)
63
. Zde vidíme vznášející se obrovské koule, připomínající zvětšené rolničky. 

Ztvárněné předměty působí tak mocně a obrovsky, ale na druhou stranu v nás vyvolávají pocit 

lehkosti a přirozenosti. 

Na jiných obrazech používá ryze všední předměty, které nechává poletovat ve 

vzduchu. Očekávali bychom, že předměty budou takové, jaké se ve skutečnosti vznáší a 

s nimiž máme zkušenost. Zaměněním těchto předmětů za běžné a každodenní věci Magritte 

naši citlivost na rozpory zvyšuje a přivádí nás k hlubšímu uvědomění toho, co levitující 

objekty opravdu jsou.  

 Tím, že konfrontuje záhadnost s předměty každodenního života, přivádí své obrazy 

k životu. Magritte se snažil odlišit od surrealistů svým uměleckým záměrem, často frotáží a 

naopak se vyhýbal biomorfismu. Snažil se o vytvoření čistých poetických obrazů, které by se 

vyhýbaly moderní malbě, což se mu dařilo. Nejen že k poetismu svých maleb přispíval svým 

                                                 
58 viz. obr. 5.2 
59 více v kap. Levitace objektů 
60 viz. obr. 1.9 
61 viz. obr. 5.3 
62 viz. obr. 3.3 
63 viz. obr. 5.4 
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pedantským stylem malby, ale také tohoto účinku dosahoval výběrem zvláštním názvů, které 

málokdy se svou předlohou souvisely.  

  

 Dalším levitujícím objektem je v malbě nazvané La bataille de l’Argonne (The Battle 

of the Argonne)
64 obrovský kámen. Ve spojení s mrakem, který se vedle něho vznáší však 

celá kompozice působí přirozeně. Této přirozenosti Magritte docílil mistrnou technikou a 

schopností zkombinovat dva nesourodé objekty v harmonický celek.  

 

Obraz v obraze 

 

Námět obrazu v obraze najdeme na obrazech La traversée difficile (The Difficult 

Crossing)
65 z roku 1926 a La traversée difficile (The Difficult Crossing)66 z roku 1963. 

Podstatné je na těchto malbách zobrazení obrazu, který je vložen do obrazu. Netušíme, jestli 

se jedná o namalovaný obraz rozbouřeného moře nebo jestli to není průhled oknem na 

rozbouřené moře. Opět tu stojíme před problémem dvojznačné interpretace. Jiná práce, 

věnující se tomuto tématu je již zmíněná malba Les promenades d’Euclide (Euclidian Walks) 

nebo La cascade (The Waterfall)
67
, kde nás Magritte konfrontuje se zobrazením lesa a 

zároveň jeho obrazu. Obraz v obraze je pozůstatkem vlivu de Chirica, kterému se Magritte 

svou technikou v určitém ohledu podobá. Prvek obrazu v obraze nás nenechává chladným, 

neboť stojíme tváří v tvář snaze o zobrazení dalšího světa uvnitř již jednoho zobrazeného. 

Interpretací prvku obrazu v obraze se budeme hlouběji zabývat v kapitole Problematika 

zobrazování. 

 

Oko 

 

Obraz oka se objevuje jen v několika dílech. Představíme si jen dva příklady, které 

jsme již použili k osvětlení jiných motivů. Jedná se o obraz La traversée difficile (The 

Difficult Crossing)
68
, 1926 a La traversée difficile  (The Difficult Crossing)69, 1963. 

Rozdíl mezi těmito dvěma obrazy stejného názvu je v tom, že na prvním obraze z roku 

1926 je znázorněna figurka obdařená nevtíravým, klidným okem pozorujícím bouři a 

                                                 
64 viz. obr. 1.9 
65 viz. obr. 5.5 
66 viz. obr. 5.6 
67 viz. obr. 5.7 
68 viz. obr. 5.5 
69 viz. obr. 5.6 
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rozbouřené moře buď na obraze nebo skrze okno a na druhém obraze z roku 1963 je postava 

stojící u rozbouřeného moře, která má namísto hlavy dokořán otevřené děsivé oko.  

Pokud si ale všímáme symbolu oka a necháme se inspirovat mytologickým výkladem, 

zjistíme, že v historii najdeme nespočet motivů oka. Již ve starém Egyptě symbolizovalo oko 

Boha Ra. Ale setkáme se s dalšími výklady jako symbol vnitřního vidění, symbol světového 

oka jako nejvyššího principu atd. V Magrittově případě zobrazení oka vysvětlujeme spíše 

jako prostředek dynamičtější exprese, která si má podmanit diváka a vtáhnout ho do děje. Na 

prvním obrazu oko působí klidným dojmem, nabádá nás k percepci, zatímco na druhém 

obraze oko působí hrozivě, vystrašeně, protože se ocitáme uvnitř obrazové scény, prožíváme 

ji, jsme jí svědky. 

Nejznámější z Magrittových obrazů, na kterých znázornil motiv oka, je obraz The 

False mirror
70
, které nám připadá jako průhled do světa, odrážejícího se v lidském oku. 

Nejedná se však o reálný svět kolem nás, nýbrž svět vnitřní, který si každý z nás prožíváme 

individuálně.  

 

                                                 
70 viz. obr. 5.8 
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7 Slovo jako znak 

 

Umění zastávalo ve starověku a v renesanci výsadní postavení. Společenské chápání 

vyžaduje přítomnost psaného znaku, který se postupně včlenil do obrazů, jejichž 

předpokladem je rychlá interpretace. Jeho teorie je podložena faktem, že pokud se chceme 

mezi sebou nějakým způsobem domluvit a být schopni přesného vyjadřování, je nutné, 

abychom si osvojili systém znaků spolu s jejich praktickým využitím v kontextu. 

Umění je jedním ze způsobů vyjadřování, kterému porozumíme jen na základě co 

nejširšího povědomí o naší kultuře a jejího vývoje. 

 

Pokud se vrátíme zpět k Magrittovi, byl přeborníkem na konvenční zobrazení. Jeho 

cílem bylo zobrazit předmět v jeho nejběžnější formě, tedy tak, jak se každému z nás vybaví 

obraz při jeho pojmenování. Pokud vyslovíme slovo „svíčka“, všichni si představíme bílou 

svíci se žlutým plamenem, po níž stéká vosk. Člověk věci pojmenovává, a tak si vytváří 

systém, ve kterém se vyzná a díky kterému je schopen komunikace s ostatními. Je však 

zřejmé, že vytváření pojmů, pojmenovávání věcí a komunikace probíhá v určité kulturní 

oblasti, poznamenané stejným historickým, jazykovým a kulturním vývojem. 

 

Samotné znaky význam nemají, ale po společenské dohodě o jejich použití a 

následném praktickém začlenění do jazyka můžeme téměř cokoliv použít jako znak. Znak je 

arbitrárním symbolem, který společnost používá proto, aby měl svět nějaký řád, neboť každý 

z nás vnímáme určité fenomény, které jen zčásti definují objekty kolem nás, nevnímáme tedy 

„věci o sobě“, tak jak se ve své čisté podstatě jeví, nezatížené žádnými předsudky. 

Jazyk je komunikačním systémem, který se nemusí vždy shodovat se skutečností. 

Lidská komunikace umožňuje odkazovat na předměty dvojím způsobem. Označuje jménem 

nebo poukazuje na předměty obrazem, který je napodobuje. Vše závisí jen na tom, jakým 

způsobem jazyk používáme a jakými pojmy označujeme věci kolem nás. Ty stránky věcí, 

které jsou pro nás běžné přehlížíme, naopak si všímáme nových věcí, jež svojí neobvyklostí 

přitahují naši pozornost. 

Oproti běžnému postupu, kdy se věc, která je zobrazena, pojmenuje názvem, který jí 

dle konvenčních pravidel náleží, se na obraze L’usage de la parole (The Use of Words)71 z let 
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1928-29 setkáváme s paradoxní situací, kdy se sice nápis zobrazeného objektu týká, ale 

nedokážeme říci, zdali je tvrzení v textu správné či nikoli.  

Zásadním tvrzením v kontextu tohoto tématu je to, že předmět a jeho zobrazení mají 

naprosto odlišnou funkci. Obraz je podobnější jinému obrazu než svému hmotnému originálu.  

 Jak Magritte poukázal ve svém obraze La clef des songes (The Key of Dreams)72, 

obraz může zobrazovat cokoliv. Objekty na obraze jsou opatřeny odlišnými názvy, než je 

máme ve zvyku nazývat. Divák je při pohledu na tento obraz zmaten, neboť Magritte zobrazil 

předměty tak, aby vyvolávaly co nejstereotypnější dojem jejich zobrazení a připojil k nim 

názvy, které označují naprosto odlišné předměty. Věci a jejich označení nemají v podstatě 

téměř nic společného.  

Vše se odvíjí od lidských konvencí a pravidel, která nám pomáhají jazyk používat a 

rozumět mu. Po tom, co si stanovíme pravidla, jakým způsobem přiřadíme věcem názvy a 

názvům význam, přichází na řadu jejich praktické použití. Další otázkou je to, do jaké míry je 

„imitace“73 určité věci podobná. Zdali nemáme zažitý jiný systém, kdy považujeme za lepší 

zobrazovat věci konvenčním způsobem než usilovně napodobovat skutečnost. Jinak řečeno, 

obraz, kterým chceme určitou věc zobrazit, musí být součástí systému reprezentace, který 

definuje objekty snadněji než obrazy, které objekty opravdu napodobují do detailu. 

Tento paradox najdeme i v jiných než jenom výtvarných oblastech, například v živém 

jazyce. Význam věty se odvíjí od způsobu jejího použití, nikoli od toho, na co věta odkazuje. 

Slova určitým způsobem používáme a jejich použití je determinováno pravidly jazyka a 

vztahy mezi nimi.  

 Důležitým poznatkem je taktéž fakt, že podoba není nezbytnou vlastností odkazu. 

Pokud odkazujeme na určitou věc, není pravidlem, aby odkaz obsahoval minimální 

podobnost. Psaná slova mohou snadno nahradit obraz samotný a nejsou mu ani trochu 

podobná. Například pod slovem „krajina“ si představíme konvenční zobrazení krajiny. Jde tu 

o bilaterální vztah, kde konvenční zobrazení, můžeme jej nazvat dohodnuté „symbolické 

zobrazení“, může naopak nahrazovat slova či slovní spojení. Jako krásný příklad nám 

poslouží obraz pod názvem Le Palais des rideaux (The Palace of Curtains III)74. 

 

                                                 
72 viz. obr. 6.0 
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8 Slovo versus obraz  

 

 „(…) oprostit naše myšlení od ustavičných svodů, omylů a fascinací jazyka je úloha 

nekonečná, neboť jsme uvězněni v médiu jazyka a nikdy z něho nemůžeme vyjít.“ (Störig 

1975, s. 472) 

 

 Magritte se celý svůj život zabýval významem a hodnotou textu, který tak rád 

zapojoval do svých obrazů a přikládal jim stejnou, ne-li větší vizuální hodnotu než obrazům 

jako takovým. Proto bychom rádi věnovali samostatnou kapitolu tomuto tématu a pokusili 

bychom se ji objasnit z jiného pohledu. 

 

 Magritte zdůrazňoval, že obraz jako reprezentace objektu, který byl namalován na 

hladkém povrchu, je symbolem a nikoli hmatatelným předmětem. Ve skutečnosti se nám 

může namalovaný objekt zdát nezajímavý, pokud bychom se s ním střetli v reálném světě. 

 Na obraze L’usage de la parole (The Use of Words)75 Magritte odhaluje rozdílné 

významy, kterými objekt oplývá. Tím je tedy jeho obraz a jeho název. Zobrazení dýmky leží 

spolu se svým titulem v nedefinovatelném prostoru. Nápis „Toto není dýmka“ umožňuje 

divákovi si uvědomit, že se opravdu nejedná o dýmku, nýbrž o malbu. Zobrazuje něco jiného 

než objektivní realitu a přesto, že ji Magritte zpodobnil realistickým a pečlivým způsobem 

víme, že ji nelze zaměnit za pravou dýmku.  

 

Gombrichovo pojetí 

 

Gombrich zastává názor, že „(…) největší význam vizuálního obrazu tkví v jeho 

schopnosti aktivace, že jeho použití k výrazovým účelům je problematické a že s vypovídající 

funkcí jazyka se bez pomoci vyrovnat nemůže.“ (Iluminace 1995, s. 50)  

Jinak řečeno, obraz není schopen dosáhnout ekvivalentu jazykové výpovědi, 

respektive jejího přesného sdělení. Obrazem nejsme schopni popsat subjekt tak výstižně, jako 

to dokážeme slovy. Na druhou stranu, pokud se budeme snažit co nejvýstižněji zobrazit určitý 

předmět, dosáhneme tohoto účinku tím nejjednodušším způsobem. Podmínkou ale je, že 

zvýrazníme distinktivní rysy, které si ve spojení s určitým předmětem asociujeme. Když se 
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například snažíme popsat nějakou věc co nejrychleji, začneme popisem jejích nejvýraznějších 

charakteristik a rysů. 

 Správná interpretace se dle Gombricha zakládá na popisku, kódu a kontextu. Popisek 

by zdánlivě mohl vyloučit oba ostatní stavební prvky interpretace, avšak není to tak. Pokud se 

podíváme do jakékoli encyklopedie, uvidíme obrazy vždy ve spojení s jejich popisem. Toto 

sloučení slova a obrazu zvyšuje pravděpodobnost správné interpretace a následného 

pochopení významu.76  

. 

„(…) vizuální informace může být jednoznačná i bez použití slov.“ (Iluminace 1995, 

s. 53) Tomu se děje v případě vizuálních znaků, které mají zjednodušený charakter. Velmi 

často se používají jako prostředek mezinárodní komunikace či komunikace v rámci určitého 

celku. Jedná se o zjednodušené kódy, které jsou používány za určitým účelem a v určitém 

kontextu, se kterými však člověk musí být obeznámen, aby jim porozuměl. Je tedy nutné, aby 

člověk vždy správně pochopil, co vlastně daný zjednodušený kód představuje.77 „Skutečná 

hodnota obrazu (…) spočívá v jeho schopnosti sdělit informace, které nelze kódovat jiným 

způsobem.“ (Iluminace 1995, s. 53-54) 

Záleží pak na divákovi, zdali je dostatečně informován a zda jsou jeho očekávání 

adekvátní tomu, co vidí. Je tedy logické, že životnost těchto symbolů závisí nejen na znalosti 

diváka, ale také na opakování jejich zobrazení. Čím častěji se s určitým symbolem setkáváme, 

tím pravděpodobněji si ho zapamatujeme.   

Při procesu dívání se na obraz hraje velkou roli „divákův podíl“, kdy si divák vybírá 

z řady obrazů, které má uložené v mozku a srovnává je se zobrazením, které si právě prohlíží. 

Dochází k doplňování informací ze vzpomínek a zkušeností s podobným zobrazením. 

 K zobrazení přistupujeme s určitými předpoklady. Pokud se s určitým objektem 

setkáme poprvé, jeho obraz si uložíme a při příštím setkání s podobným obrazem jej snadno 

určíme. Interpretace obrazu závisí na předchozí znalosti možností. Můžeme tedy rozpoznat 

jen to, co známe. 

 Například v kreslených seriálech můžeme najít stovky grafických zobrazení, jež prošly 

vývojem od obrazu k symbolu, se kterými jsme v jeho finální podobě v určité společnosti a 

kultuře obeznámeni. Pointu a vůbec význam komiksů nepochopí ti, kteří nejsou součástí 

určité kultury a nejsou obeznámeni s jejich významem. 

                                                 
76 viz. obr. 6.1 
77 viz. obr. 6.2 
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Pokud se vrátíme ke slovům, jež svou schopností významu nelze s ničím srovnávat, 

pak zde nesmíme opomenout i přednost vizuálních schémat, jež vyjadřují určitou věc 

brilantněji než jakýkoli slovní popis (např. rodokmen). 

 

Foucaultův přístup 

 

Další důležitý a vlastně stěžejní obraz v rámci tohoto tématu je L’usage de la parole I 

(The Use o Words I)
78
, který pracuje s následujícím problémem. Zobrazuje separaci objektu a 

jeho symbolu. Zobrazením dýmky, pod níž je umístěn nápis „Toto není dýmka”79, se Magritte 

vnořuje do otázky reprezentace či znázornění, pomocí něhož obraz znázorňuje určitý objekt. 

Pokud mu přiřkneme nesprávný slovní pojem, může dojít k tomu, že jej zaměníme. V L’usage 

de la parole I (The Use of Words I) nám Magritte demonstruje skutečnost, že obraz nemusí 

být stejný jako objekt, který ho znázorňuje. 

Díky jednoduchému, prostému a snad i školáckému stylu zobrazení dýmky nám je 

jasné, že se jedná jen o její zobrazení, avšak zmíněný nápis nás zvláštním způsobem 

konfrontuje s touto prostou realitou. Právě touto jednoduchostí nás chtěl donutit se zamyslet 

nad smyslem věci. Čelíme dvěma faktům, přímočarosti zobrazení, které nikoho nenechá na 

pochybách, že se jedná pouze o obraz subjektu a negujícímu tvrzení, které nás v našem 

myšlenkovém pochodu ještě utvrzuje, snad i mate v tom, za jakým účelem toto jasné tvrzení 

do obrazu doplnil. 

 Pokud chceme rozebrat toto dílo do detailu, měli bychom začít tím, že tvrzení pod 

obrazem je možno hodnotit jako kaligram či ideogram, naznačující obsah díla samotného. 

Nejedná se o definici pojmu jiným způsobem, nýbrž o výpověď, která nám svým náznakem 

formuluje podstatu věci a její význam.  

 Text, který je do obrazu přidán, Magritte umístil dolů, „kde slouží jako opora obrazu, 

který pojmenovává, vysvětluje, rozkládá.“ (Foucault 1973, s. 23)  

Hlásky tvořící slova, která následně utvářejí větu, jsou součástí kresby - můžeme je 

definovat jako obraz samotné věty. Text tu zastává roli nakresleného zobrazení, neboť je 

ohraničen rámem, který uzavírá obraz jako celek. 

Foucault poukazuje na dvojí paradox textu, který nalezneme v tom, že se jedná o 

pojmenování něčeho jasného, co ve skutečnosti pojmenovat nepotřebuje. Druhým paradoxem 

                                                 
78 viz. obr. 6.3 
79 Foucault, Michel.: Toto nie je fajka, Archa, Bratislava, 1994 
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se zdá být fakt, že když už subjekt nějakým způsobem pojmenoval, svým pojmenováním ho 

vzápětí popřel. 

Smysl kaligramu tkví v tom, že funguje správně jen pokud oddělíme čtení textu od 

vnímání obrazu. Pokud tomu tak není, celá forma obrazu se rozplyne. „Kaligram odmítá 

hovořit a reprezentovat ve stejnou chvíli. Věc, kterou je možno vidět i číst, je umlčená 

viděním a zamaskovaná čtením.“ (Foucault 1973, s. 26) Ať už je to jakkoli, Magritte svým 

obrazem obnovil společné místo obrazu a jazyka, kde se znak podřizuje formě. 

 Foucault přirovnává Magritta ke Kandinskému či Kleemu i přesto, že se na první 

pohled zdá být naprosto odlišným umělcem, používajícím odlišné techniky a prvky. 

Vyzdvihnul prvek napodobení, který je všem vlastní. Kandinskij či Klee ve svých obrazech 

používají prvky, tvary, formy a barvy, které jsou jednoduše definovatelné. Stejně tak konal i 

Magritte, jen s tím rozdílem, že prvek napodobení rozvinul do té nejvyšší formy. List ze 

stromu se podobá nejen listu, ale i stromu samotnému, loď na moři se nejen podobá lodi, ale 

odráží v sobě i obraz moře apod. Tento prvek nápodoby je jak prvkem protikladným, tak i 

komplementárním. 

  Použil odlišných, někdy až zavádějících názvů ryze účelově proto, aby divákovi 

zabránil být zároveň i čtenářem, který by byl v průběhu svého čtení textu ovlivňován 

obsahem a významem obrazu. 

Magritte svým obrazem rozehrál diskurz hry slova a věcí, která se započíná 

v podřízování slova obrazu a naopak, například v naučné literatuře. Slova obraz buď doplňují, 

a nebo obraz doplňuje slova. Tímto obrazem se mohl snažit o vytvoření nových vztahů mezi 

slovy a věcmi, o zdůraznění vlastností jazyka a věcí, kterých si v každodenním životě výrazně 

nevšímáme či je úplně opomíjíme. 

  Princip hierarchie znaku či tvaru poprvé zrušil Klee svým užitím tvarů spolu se znaky 

na jednom plátně. Písmeno má nějaký tvar, který nám připomíná určitý obrazec a naopak. 

Jediná šipka byla v jeho dílech častým ukazatelem naznačujícím postup interpretace. 

 Na mnoha Magrittových obrazech se setkáváme se slovy popisujícími zobrazení. Ale 

po hlubším zkoumání zjistíme, že slova a věci spolu nijak nesouvisí, nejsou jejich 

pojmenováním. Tímto postupem apeloval na diváka a jeho každodenní vnímání reality věcí a 

jejich pojmenování. Tam, kde by zobrazení nepotřebovalo pojmenování, neboť je nám tak 

známé a jasné, vložil slovo naprosto s ním nesouvisející. A nebo právě v případě obrazu 
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L’usage de la parole I (The Use of Words I)
80, kde zobrazil dýmku tím nejjednodušším a pro 

nás nejlépe rozpoznatelným způsobem, vložil tvrzení, které jasné zobrazení popřelo. 

  

 

                                                 
80 viz. obr. 6.3 
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9 Iluze vidění 

 

 Každý z nás preferuje určitý pořádek, určité vztahy mezi objekty našeho vnímání. Tato 

preference nějaké harmonie pochází již z dob starého Řecka, kdy byl kosmos (řád) považován 

za ideál jak vnějšího světa, tak i světa vnitřního, zatímco na druhé straně stál chaos, který je 

jeho opakem. Proto i dnes hledáme nějaké vztahy mezi skutečným objektem a jeho 

zobrazením tam, kde nejsou. Proto je pro umělce tak snadné naše oko ošálit i přesto, že jsme 

přesvědčeni o opaku. Hledáme vztahy a souvislosti tam, kde nejsou a dokonce je i nacházíme. 

Vše se odvíjí od našich předsudků a očekávání, které pramení z našich zkušeností a ovlivňují 

finální vidění.  

 V každém případě to, co „vidíme“ je do značné míry určováno naší znalostí toho, co 

„bychom měli vidět“, což je založeno na naší předchozí zkušenosti.  

 

Proces vidění 

 

 Řečeno moderními kognitivními termíny, vidění se skládá ze tří fází. První dvě fáze 

zahajují proces vizuálního poznávání a někdy se nazývají „vzestupné zpracování“, ve kterých 

podněty řídí funkci vizuálního uvědomování. Třetí fáze se nazývá „sestupné zpracování“.  

Všechny rysy jsou poté sjednoceny do smysluplného celku, procesu, který se nazývá 

„obnovení.“ V této fázi vidíme předmět tak, jak byl určen k tomu, abychom ho viděli. Tato 

fáze závisí na našich rozsáhlých znalostech o světě a možná i na dodatečné informaci, kterou 

jsme obdrželi. Bez znalosti je smysl (alespoň ten zamýšlený smysl) ztracen. (Solso 1996, s. 

76) 

Jak Gombrich uvedl81, je tisíce způsobů jak znázornit jednu určitou věc, závisí to jen 

na subjektivním pohledu, který máme každý z nás odlišný. 

 

Vnímání umění 

  

Magritte rozlišoval mezi podobou předmětu a zobrazením předmětu v tom smyslu, že 

předmět si je podobný, ale sám sebe obvykle nezobrazuje. Chtěl tím poukázat na snadnou 

záměnu těchto dvou termínů, respektive jakousi mystifikaci v našem slovním vyjádření, kdy 

hodnotíme jistou věc jako podobnou originálu a zároveň si pod slovem „podobnou“ 

                                                 
81 viz. sez. lit.: Gombrich E. H. Iluze a umění. Odeon, 1985 
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představujeme „v podstatě stejnou“, ale víme, že stejná není. Nic nemůže být naprosto 

identické s něčím jiným, ale událostem a věcem kolem nás rozumíme prostřednictvím 

nacházení určitých shod mezi nimi. 

 Podobnost však není důkazem shody. Symbol existuje díky opakování a závisí na 

stejném významu, který je mu připisován různými lidmi. Magritte ve svých obrazech 

poukázal na takové omyly, jako pojmenovávání beztvarých forem nebo zaměňování významu 

či použití. Více než na pravděpodobnosti je podobnost závislá na naší mentální konstrukci a 

způsobech reprezentace. Obraz krajiny vypadá spíše jako krajina tak, jak se obvykle 

zobrazuje, než jako skutečná krajina. V tomto případě je velice obtížné zbavit se předsudků, 

které nám ztěžují objektivní posudek, a proto bylo zpochybnění lidského vnímání 

Magrittovým hlavním cílem.  

Iluze spočívá v přesvědčení o tom, že existuje jen jediný způsob interpretace 

vizuálního modelu, tak jak ho známe. Ostatní konfigurace nechápeme, protože si je prostě 

nedokážeme představit, když nemají místo v naší zkušenosti. 

 

Svět, jak ho vidíme, je konstrukcí, kterou každý z nás stavěl po dlouhá léta 

experimentování. Naše oči se podrobují stimulacím na sítnici a z toho vyplývají takzvané 

„barevné vjemy“82. Naše mysl pak tyto vjemy přenese do vnímání, do části našeho vědomého 

obrazu světa, který je založen na našich zkušenostech a znalostech.  

Aby malíř zobrazení správně reprodukoval, musí zbavit mysl všeho, co ví o předmětu, 

který vidí. Nikdy však nemůžeme vidět nezaujatě, neboť máme konceptuální návyky nutné 

pro náš život. Alberti přišel jako první s tím, že by se na obraz mělo pohlížet jako na okno, 

kterým se díváme na viditelný svět. Pokud se ale díváme přes sklo, věci se zdají mít jiné 

relace než ve skutečnosti. To, co vidíme, nemůžeme přesně definovat a říci, co vlastně 

vidíme. Můžeme jen hádat a náš odhad bude ovlivněn naším očekáváním.  

Veškeré myšlení je v podstatě třídění, klasifikování. Vnímání pak tkví ve srovnávání, 

které je ovlivněno naším očekáváním. 

V našem třídění pojmů a klasifikaci nás ovlivňuje charakteristický obraz předmětu, 

který většinou vnímáme z frontálního pohledu. Když tento fakt vztáhneme na Magrittovu 

techniku, téměř vždy zobrazuje malované objekty z frontálního pohledu tak, aby zabránil 

jejich nečitelnosti. 

                                                 
82 viz. sez. lit.: Gombrich, E. H.: Umění a iluze, Odeon, 1985 
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Umělec si musí osvojit principy umění, které osvětlují, jakým způsobem se na objekty 

dívat, jak chápat jejich esenciální podstatu a charakter a jak by měly být znázorňovány. 

Umělecká tvorba se zakládá na schématech, jež se umělec naučí používat. Magritte je měl 

zvládnuté dokonale. 

K tomu patří i schopnost zapamatovat si zobrazení, kterou by měl mít každý umělec, 

ale nejde o „eidetickou schopnost“83, nýbrž o schopnost zapamatovat si velký počet relací. 

Zahrnuje jak představu samotného předmětu, tak i kontext, do kterého byl zasazen, jakými 

korelacemi byl ovlivněn apod. Vědomí viditelného světa si umělec rozšiřuje tvorbou věcí a 

snahou o jejich transformaci v něco jiného.  

 Nyní se dostáváme se k fázi, kdy divák obraz vnímá a hodnotí jej. 

Číst umělcův obraz znamená mobilizovat paměť a zkušenost viditelného světa a 

prověřit jeho zobrazení pokusnými projekcemi. Chceme-li viditelný svět číst jako umělecké 

dílo, musíme udělat opak, tzn. mobilizovat naši paměť a zkušenost se světem umění. 

 

Nápodoba či podobnost  

 

Podle Magritta je naše myšlení schopno pouze napodobovat, neboť napodobujeme to, 

co vidíme a poznáváme, zatímco podobnost nacházíme u dvou a více předmětů.  

Základem Magrittovy tvorby je právě podobnost. Nekonečné hry o podobnosti znaků 

rozehrávají metamorfózu, která se projevuje v nepřerušeném přímém postupu od obrazu 

k modelu, jako například na obraze Le cascade (The Waterfall, Kaskáda)84.  

 

Magritte si rád pohrával s myšlenkou, jestli reálný svět opravdu existuje, anebo je to 

jen iluze. Tyto úvahy jsou zřejmé z obrazu, který pojmenoval Carte Blanche (Le blanc-seing). 

Zobrazil na něm jezdkyni na koni uprostřed lesa. Pokud se podíváme pozorně, zjistíme, že 

postavy zobrazil v prostoru mezi stromy i namísto nich, což nás vede k nekonečné úvaze o 

tom, co je skutečnost a co je iluze. Magritte chtěl jednoznačně diváka přinutit k zamyšlení nad 

námi dennodenně přijímanou realitou a položit nám otázku, zdali jsou věci nám tak známé 

opravdu takové, jaké je vidíme. Proto se nikdy neuchýlil k napodobování skutečnosti 

podobně, jak činil například Constable85.  

                                                 
83 Detailní představa a vzpomínka na určitou věc či její vlastnosti 
84 viz. obr. 5.7 
85 romantický  malíř, žijící 1176 – 1837 (viz. obr. 6.4) 
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Napodobování skutečnosti k žádnému hlubšímu filozofickému úzu nevede, skončí 

konstatováním, že obraz je pokusem o nápodobu skutečnosti. Zatímco Magritte zpochybnil 

skutečnost samotnou. Jen za použití fantazie nutí diváka k zamyšlení. Tuto fantazii však 

nesmí uskutečňovat pomocí zcela neznámých a nerozeznatelných tvarů a forem, protože pak 

by se divák ztratil ve změti nesourodých a jemu nic neříkajících tvarů.  

Magritte svou fantazii projevoval jiným způsobem. Do svých obrazů zapojil familiární 

předměty, které stylizoval do jejich nejstereotypnějších forem a konfrontoval je s jinými 

předměty, obohacenými jistou dávkou neskutečna. Tím dosáhl toho, že každý, kdo se na jeho 

obrazy dívá, je nucen se pozastavit nad uměleckým paradoxem, kterého je svědkem. 
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10 Magrittův přístup  

 

 Magritte se narodil do doby, která byla až příliš temná a komplikovaná. Na druhou 

stranu se vyznačovala zrodem geniálních umělců, jejichž genialita byla zakořeněná v 

nelehkosti života a ve snaze o jeho změnu. Umění se radikálně odlišovalo, nenavazovalo na 

vývojovou cestu a jeho přívlastkem se stala „odlišnost”. Tato touha po odlišnosti se již v 

historii odehrála a svými cíli a prvky se jí velmi podobá. Charakteristika manýrismu se 

vyznačuje proměnou vkusu, novou senzibilitou, novým duchovním postojem a zejména  

„puzením” k vyjádření. „Místo napodobování přírody se rozvíjí umění fantazie.“ (Hocke 

2001, s. 25) Manýrismus 16. století se tedy v moderní době opakuje, alespoň svými 

základními principy. 

 Význačným prvkem v umění manýrismu byla nová proporcionalita předmětů a postav 

jako například u El Greca86. Analogii této inovace najdeme v surrealismu, který je právě tímto 

prvkem tak výrazný. 

  

 Každý objekt má určitý vztah k objektu jinému a tento vztah musí být odhalen. To  

Magritta vtáhlo do soustavného bádání po určitých psychologických či morfologických 

důkazech, které se k objektu vztahují, jež by zdůraznily jednostranný a nevratný poetický 

význam tohoto objektu.  

Později Magritte zanechal všechna zkoumání nesouvisejících objektů a započal 

výzkum objektů a vztahů, které spolu souvisejí. Vztah boty a nohy či krajiny a obrazu a 

podobně (La cascade, The Waterfall
87). Magritte rozvinul svou vlastní metodologii. Prvek 

šokování a překvapení se pro něj stal důležitějším, vědomějším a více ovládaným než byl u de 

Chirica. Jeho metoda spočívala v tom, že se pokoušel pochopit řadu spekulativních maleb do 

té doby, dokud nenašel odpověď u každého objektu.  

Obraz nemá žádnou materiální sílu, ale tato síla je obsažena v mysli. Malba je 

koncipována tak, aby vyvolala tento dojem a navodila v divákovi pocit materiální síly. Tuto 

hypotézu dokazoval Magritte nespočetněkrát, ale nejznámějším pokusem byl obraz L’usage 

de la parole (The Use of Words)88, kde se jedná právě o demostraci tohoto postupu.  

 Magrittovým záměrem bylo vytvořit z proudu existence autonomní a pevné obrazy, 

jež by již nebyly determinovány naší znalostí či předsudky. Jeho obrazy zahrnují dialektický 

                                                 
86 řecký umělec (1541-1614), žijící ve Španělsku 
87 viz. obr. 5.7 
88 viz. obr. 5.9 
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vývoj, založený na paradoxu, který koresponduje s nestálými a proto i nedefinovatelnými 

vlastnostmi univerza. Teze a antiteze jsou vybírány tak, aby vytvářely syntézu, která zahrnuje 

protiklady a aktivně naznačuje paradoxní formy, ze kterých se rodí všechny zkušenosti. 

Základní dynamismus Magrittových obrazů je postaven na využívání volných polí možností 

či potenciálů, které leží mimo sféru „normálních situací”.  

 Je možné redukovat obrazy na dvojitou strukturu, jak se o ni pokusil v obraze Les 

promenades d’Euclide (Euclidian Walks, Euklidovské procházky)89, kde z věže i ulice vytvořil  

kužely. Dvojpólový rys skutečnosti vyjádřil podobně i v obraze L’empire des lumières (The 

Empire of Lights, Království světla)90, kde na jednom plátně smísil den i noc jako noční ulici, 

která se objevuje v denním světle.  

Na obraze Les vacances de Hegel (Hegel’s Holiday, Hegelovy prázdniny)91 se 

Magritte pokusil o vyvolání existence vztahu mezi tématicky vzdálenými objekty, sklenicí 

vody a deštníkem. Magritte o tom napsal: „Zkoušel jsem namalovat mnoho sklenic s vodou, 

které vždy obsahovaly lineární čáru.. Tato čára se po stém pokusu rozšířila a převzala tvar 

deštníku. Deštník jsem pak vložil do sklenice a na závěr i pod sklenici. (…) Poté jsem měl za 

to, že Hegel by byl na tento předmět, který má dvě protikladné funkce, velmi citlivý. Zároveň 

vodu nepřipustit, ale i uznat. Myslím, že by se touto otázkou pobavil, stejně jako o 

prázdninách, a proto jsem tento obraz nazval Hegelovy prázdniny.“ (Gablik 1970, str. 111c) 

Na tomto případě vidíme, jak v Magrittově případě rozhodoval prvek náhody, který 

kooperuje s účelovostí. 

 Magrittovy obrazy jsou systematickým pokusem o přerušení dogmatických názorů na 

fyzický svět. Prostřednictvím zásahu konceptuálního paradoxu se mu daří vyvozovat 

neobyčejné a nepravděpodobné závěry. To, co se děje v jeho dílech, je opakem toho, na co je 

náš mozek zvyklý a co očekává. Jeho obrazy ruší dohodu mezi myslí a životem a prostá vůle 

nahrazuje náhodný stav vědomí. 

V Magrittových obrazech vzdoruje zákon gravitace fyzikálním zákonům 

prostřednictvím levitace, což je jakási antiteze gravitace, a tak najednou skály plují ve 

vzduchu jako mraky po obloze (La bataille de l’Argonne, The Battle of the Argonne92). Nikdy 

si však nemůžeme být jistí, zdali se objekty v jeho obrazech vznáší nebo padají k zemi. Stalo 

se tak Magrittovým cílem, aby zpochybnil divákovu tezi tím, že vedle sebe postaví 

ambivalentní možnosti. Tyto nepravděpodobné události reflektují neuskutečnitelné možnosti 

                                                 
89 viz. obr. 3.4 
90 viz. obr. 6.5 
91 viz. obr. 6.6 
92 viz. obr. 1.9 
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přírody, ve kterých podobné optické klamy existují a slouží jako prostředek úniku. Mluvíme 

zde o adaptaci, která probíhá ve světě zvířat a rostlin a slouží k záchraně, zastrašení či 

zamaskování. Téma tohoto přírodního zázraku Magritte převzal a použil jej v několika svých 

dílech, např. v obraze se jménem L’explication (The Explanation)93 nebo Les grâces 

naturelles (The Natural Graces)94. Opět tu odhaluje druh metamorfózy, se kterým se 

surrealisté dokonale identifikovali.  

Objevoval nové a nečekané korelace mezi odlišnými předměty. Všímal se důvěrně 

skrytých spojitostí mezi věcmi a hledal jejich hypotetické analogie. Vymýšlel nespočet 

metod, jak vyprovokovat toto odhalení. A očividně se mu to podařilo, podobně jako například 

manýristickému Giuseppovi Arcimboldovi, který dal svobodu své fantazii a z neslučitelných 

prvků vytvářel neuvěřitelné nové entity (obraz Librarian, Knihovník) 95. 

Jako jedna z těchto metod by se dala charakterizovat obměna kompozice, kterou si 

Magritte opravdu oblíbil. Setkáváme se s velkým počtem pláten, která jsou téměř identická, 

jen nepatrný detail je pozměněn. Jindy zas ponechal jeden stejný vizuální prvek a obměnil 

celkovou kompozici. Tím dosahoval estetického účinku, který s každou proměnou sílil. Snaha 

o uchování estetického zážitku, jak ze strany umělce, tak zejména ze strany diváka, je 

neodlučitelnou součástí uměleckého díla, která je předpokladem jeho kvality.96 Magrittovi se 

stala doživotní hnací sílou. 

                                                 
93 viz. obr. 2.0 
94 viz. obr. 6.7 
95 viz. obr. 6.8 
96 viz. kapitola Otázka interpretace 



 42 

11 Problematika zobrazování 

  

Magritte do tvorby obrazů nepřispěl žádným formálním objevem, ale jeho dílo 

předchází imaginativnímu plánu celého řetězce problémů, jejichž konečné řešení dospělo k 

umělecké tvorbě 20. století, kde došlo ke zhroucení konvenční struktury iluzionistické 

reprezentace. 

 Obraz La condition humaine I (The Human Condition I)97 vyjadřuje rozpor mezi 

trojrozměrným světem, který je zahlcen objekty a dvojrozměrným světem plátna, které ten 

trojrozměrný svět znázorňuje. Na tomto prostém obraze definoval složitost moderního umění, 

složitost, která vedla ke znehodnocení napodobování přírody, jež bylo základním 

předpokladem tehdejšího umění. 

Ve svém obraze Le bon sense (Common Sense)98 Magritte naznačil své pojetí 

obrazového znázorňování. Namísto toho, aby namaloval zátiší na plátno, postavil objekty na 

plátno, které položil na stůl. Právě krize umění 20. století přímo čiší z okolností, které 

Magritte na tomto obrazu znázornil. Jde o problém  trojrozměrného objektu a dvojrozměrného 

plátna. Účelem tohoto pokusu byla konfrontace diváka s realitou, kterou vnímáme ve 

trojrozměrné rovině a s plátnem, které i přesto, že tu třetí dimenzi zachytit nedokáže, je 

schopno ji velmi kvalitně napodobit. Napodobení však dosahuje perspektivou a dalšími 

výtvarnými technikami Tento obraz divákovi nenastavuje žádnou iluzivní stránku, nýbrž se 

snaží naznačit separaci uměleckého světa od světa reálného Zároveň však připomíná, jakým 

způsobem se mohou tyto světy prolínat. 

 

Konvenční modus pro založení vzájemného vztahu mezi reálným vnějškem a 

iluzorním vnitřkem začíná se zavedením perspektivy v renesanci. Vývojem lidstvo dospělo do 

stádia, kdy umělci odmítli reprezentační funkci umění. Umění bylo přemístěno ze sféry 

iluzionismu znázorňování do sféry autonomního objektu, díky němuž jsou umělecká díla 

vytvářena tak, že existují jako objekt sám bez podobnosti jinému. Tato otázka se v minulosti 

řešila po dlouhá staletí, kdy byl zásadní rozpor vnímán mezi tím, že socha může mít status 

autonomního uměleckého díla či objektu, zatímco obraz je pouhým znázorněním určitého 

objektu. E. H. Gombrich99 se připojuje k tezi, která popírá autonomní status obrazu, i když 

neopomíná zdůraznit, že obraz může být vytvořen tak, aby vypadal jako skutečnost.  

                                                 
97 viz. obr. 1.6 
98 viz. obr. 6.9 
99 viz. sez. lit.:  Gombrich, E. H.: Umění a iluze, Odeon, 1985 
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Na opačnou stranu se staví Mukařovský, který uměleckému dílu přikládá dvojí 

sémiologický význam, tj. funkci autonomního znaku, vytvořeného umělcem, který je složen 

z významu, skrytém v kolektivním vědomí a ze vztahu ke společenskému kontextu. Mimo 

této funkce nese umělecké dílo funkci znaku sdělovacího, vyjadřujícího myšlenky, stav duše 

apod. Tato sdělovací (informativní) funkce je u některých uměleckých děl evidentní, ale u 

jiných je skrytá. Vše závisí na příběhu, zdali ho dílo má či nemá. Pokud jej zdánlivě nemá, 

jako například malby stylu geometrické abstrakce, kde je důraz kladen na strukturu barev a 

forem, pak dílo sdělovací význam nese a my jej nazýváme rozptýleným. (Mukařovský 1971) 

 

 Napětí mezi skutečností a iluzí, které Magritte neustále ve svých dílech vyjadřoval a  

objevoval, nebylo novým problémem ani ve filozofii, ani v umění. Od dob renesance se od 

tohoto problému upustilo, až kubisté přišli s radikálním řešením. Vynalezli obrazový prostor, 

který měl nahradit ten perspektivní, jehož bylo od renesance užíváno. Picasso se před více jak 

padesáti lety pokoušel svrhnout pojetí, které balamutilo oko (trompe-l’ æil), když slepil 

novinové kousky papíru a vytvořil kubistický obraz. Nahradil starý princip tím, co nazýval 

trompe-l’ esprit (obalamucení mysli) a dosáhl toho, že skutečnost již nebyla více v objektu 

samém, nýbrž v obraze, obraz se tedy stal autonomním objektem.  

 

Již jsme se zmínili o oblíbenosti námětu obrazu v obraze, kterými je Magritte proslulý. 

Porovnejme je s renesančním konceptem malby jako „okna do reality“100. Tato „okna do 

reality“ Magritte přetvořil způsobem, který nám neposkytuje jistotu, jestli se jedná o realitu 

skutečného světa nebo realitu uměleckého díla. Je to krajina namalovaná na plátnu stojícím 

uvnitř pokoje nebo je to krajina venku? Na obraze La condition humaine (The Human 

Condition)
101 pozorujeme souvztažnost dvou fenoménů, které se objevují na rozhraní mezi 

subjektivním a objektivním, vnitřním a vnějším světem. 

 Magritte připodobnil tématiku tohoto obrazu našim denním zkušenostem, kdy snadno 

zaměňujeme minulost s přítomností nebo mentální obraz s obrazem skutečným. Okno 

představuje rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, odděluje dva odlišné světy. Obdobně 

chápeme i prvek  zobrazování dveří, které mají podobnou funkci.  

 Na obraze La réponse imprévue (The Unexpected Answer)102 Magritte přímo jedná 

s fenoménem dveří. Důležité není to, že jsou dřevěné či obdélníkové, ale fakt, že nám 

                                                 
100 Termínem „okno do reality“ je míněn princip nápodoby reality. 
101 viz. obr. 1.6 
102 viz. obr. 7.0 
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umožňují jimi projít. Nejsou otevřené, ale zdá se, jakoby někdo prošel skrz ně. Dveře jsou 

zobrazeny streotypním způsobem, vše je ostré a jasné, ale zároveň tajemné. Tma, která se 

skrývá za dveřmi nádech tajemnosti ještě zesiluje.  

Na obraze Le plagiat (Plagiarism)103 použil vynálezu dvojitého obrazu, aby vyjádřil 

syntézu vnitřního a vnějšího. Zobrazil na něm kytici ve váze, respektive její obrys, který 

zaměnil za obraz louky s alejí stromů. Celý obraz nám připadá, že znázorňuje vzpomínku na 

jarní stromovou alej, kterou se možná Magritte rád procházel. Vedle vázy leží ptačí hnízdo 

s vejci, kterého si nemůžeme nevšimnout. Opět je do obrazu začleněn zdánlivě nezapadající 

prvek, které se již nevyhne interpretaci. Vejce s jeho elipsovitým tvarem symbolizuje život, 

zrod života. Již v 17. století se vejce stalo mýtickou formou života, chápaného jako 

„praprincip“. V křesťanském výkladu se symbolu vejce užívá jako znamení vzkříšení. 

 V kontextu tohoto obrazu se nám hnízdo s vejci nakonec nezdá až tak nelogické, 

neboť obraz v obrysu kytice oplývá jarní náladou, vše kolem kvete, barvami to jen hýří a vše 

naznačuje tomu, že malba odkazuje na vzpomínku radosti a domova, znázorněného hnízdem. 

Zarážející je snad jedině název, který v překladu znamená „plagiát“, jež nese význam úmyslné 

napodobeniny. Název nás zavádí k úvahám o zdánlivosti zobrazení, možná i o 

zpochybnitelnosti myšlenek samotných. Pokud Magritte nestál o jakýkoli výklad svých děl, 

proč potom do svých obrazů zahrnoval tolik otázek a tolik hádanek? Smysl tohoto podtextu 

asi zná jen sám autor. 

Také Salvador Dalí vynález zdvojeného obrazu aplikoval ve svých dílech. Vymyslel, 

že by dva obrazy mohly být zaměnitelné tak, aby byl v následující sekundě první obraz 

nahrazen druhým. Chtěl tak divákovi navodit paranoidní stav, ve kterém by nebyl schopen 

rozpoznat, co právě spatřil. Výsledkem je, že v Dalího světě, na rozdíl od Magritta, není nic 

tím, co by se zdálo být. V Magrittově případě a jeho dvojitého obrazu se naopak jedná o 

nástroj myšlenek a jejich dvojnásobné síly v dané chvíli. 

Magritte si na rozdíl od Dalího zachovával určitý odstup, který ho jistým způsobem 

svazoval s realitou více než s imaginárnem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 viz. obr. 7.1 
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12 Změna stylu 

  

Magritte se vždy stylisticky odlišoval od ostatních umělců. Pro něho byly důležité 

myšlenky, které jemným přizpůsobením denní reality ničí tradiční vztah mezi objektem a 

subjektem a tím mění i vnímání celku.  

„Jeho podivné pokusy s impresionistickou tvorbou se objevily za německé okupace a 

bylo to míněno jako boj proti jiným psychologickým podmínkám. Aby odolával útisku 

okupace, jeho tvorba se vyznačovala radostí a hravostí, čímž oponoval Hitlerovu úsilí.“ 

(Gablik 1970, s. 145d)  

Jeho dřívější práce se vyznačovaly úzkostí, používal tvrdé a tmavé barvy, kterými 

oponoval předstíranému optimismu předválečného období. Jeho úsilí a snaha o odpor 

pramenila z jeho přesvědčení, že poezie ve výtvarném umění může změnit svět.  

 Jakmile byl horor války na svém vrcholu i Magritte dosáhl zlomového okamžiku, 

který se projevoval vytvářením kouzelných a radostných obrazů, které se staly symbolem 

provokace. Toto období se datuje do období 40. let a můžeme jej charakterizovat jako éru 

křiklavých barev a vířivých tahů štětce.  

Objekty jeho tvorby byly povětšinou velmi smyslné a erotické, jako například v La 

moisson (The Harvest)104. Ostatní umělci se mu za tato díla odvděčili jen opovržením a 

pobouřením, neboť vycházeli z přesvědčeni, že využíval a kopíroval styl Renoira. 

 V roce 1947 Magritte vytvořil několik desítek obrazů, které se vyznačovaly jistou 

odlišností. Magritte „napadal“ společnost svými agresivními výtvarnými výstupy, jeho malby 

působily hrubě, divoce až agresivně. Jednoduše je vytvořil bez cenzury své rozvážnosti.  

Zuřivou prací štětce se snažil o karikování fauvistického stylu. Postavám na svých 

obrazech dodával nádech erotiky až perverznosti, jako například ženě na obraze Le galet (The 

Pebble)105, která se dotýká svých ňader a přitom si nestydatě olizuje rameno. Jako předloha 

mu stála jeho žena Georgette, kterou však zobrazil dosti nezvyklým způsobem Veřejnost i 

umělecká kritika mu vyčítala neodpustitelnou hrubost v jeho tvorbě, která se tak odlišovala od 

dosavadního vývoje. Magritte se proto vrátil zpět ke svým starým námětům a technikám a jen 

občas se navracel ke svým chvilkovým náladám. 

 

 

                                                 
104 viz. obr. 7.2 
105 viz. obr. 7.3 
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14 Rám jako fenomén 

  

Rámu jako fenoménu věnujeme samostatnou kapitolu, neboť představuje symbol 

institucionálního orámování. Vznikl proto, aby separoval vnitřní obrazový děj od vnějšího 

děje, tedy aby uchránil diváka před zaměněním obrazové iluze za skutečnost. V případě 

Magrittova umění je vysvětlení hodnoty rámu velice podstatnou složkou celkové interpretace, 

protože se jeho obrazy ocitají na hranici iluze a skutečnosti. 

 

K. P. Liessman106 odlišuje umělecké dílo od přírody tím, že zdůrazňuje jeho vnitřní 

uzavřenost, jeho autonomii definující umělecké dílo jako celek sám pro sebe. Apeluje na fakt, 

že nejsme schopni esteticky vnímat bez odstupu, který nám právě rám obrazu poskytuje. 

Umělecké dílo nás vtahuje do svého niterného světa plného estetických prožitků, které 

bychom bez rámu, jako určité hranice oddělující prostor obrazu od okolního prostoru, nebyli 

schopni rozlišovat. 

 Umění si vytváří vlastní svět, do kterého můžeme vstoupit jen za podmínky separace 

od našeho „okolního“ světa. Rám tedy slouží nejen jako oddělení dvou prostorů, ale jako 

přechodová linie dvou světů, světa uměleckého díla a vnějšího světa.  

 Podstata uměleckého díla je paradoxní a rozporuplná, neboť se střetáváme s jeho 

světem uvnitř obrazu, tj. uvnitř rámu, do kterého vstupujeme jakoby osvobozeni od vnějšího 

světa, a se světem vnějším, světem skutečným, který je úzce se světem obrazu propojen.  

 

 Obrazy Empty Mask
107 a Le palais des rideaux III (Palace of Curtains III)108 jsou 

příkadem obrazů, ve kterých se fenomén rámu vyskytuje. Je však na nich něco zvláštního. 

Nejen, že na nich identifikujeme námět obrazu v obrazu, ale rám, který zde Magritte vyobrazil 

není tradičním rámem. Rám obrazu byl donedávna téměř nezbytnou součástí uměleckého díla 

a Magritte se snaží jeho hodnotu zpochybnit. Obrazový rám je Magrittem deformován a 

přejímá nejrůznější tvary, od čtyřúhelníku po geometrii naprosto ignorující tvary. Zdálo by se 

nepodstatné tomuto efektu přikládat větší důležitost, ale Magrittova snaha o to, aby byla 

konvence a její dlouhé prsty svazující společnost dokonale obcházena, je zde ilustrována více 

než jasně. 

                                                 
106 viz. sez.lit.: Liessman, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia, 2000 
107 viz. obr. 5.0 
108 viz. obr. 4.9 
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Klasické obrazy musely být vždy orámované. Rám nejen uzavíral prostor malby a 

separoval ji od vnějšího běžného světa, ale stal se její součástí. Byl zdobený, vyřezávaný, 

pozlacený, „žil“ si svým vlastním životem. Definoval umělecké dílo jako celek a spolupodílel 

se na jeho esenciální podstatě. Dotvářel umělecké dílo ve své úplnosti. Rám byl uměleckým 

dílem a podle toho se s ním i zacházelo.  

 Magritte ve svých dílech důležitost rámu cíleně zpochybňuje a tuto skutečnost 

předkládá divákovi. 

Na obraze Empy Mask
109 vidíme obraz, který je rozdělen na šest částí. Působí na nás 

dojmem špatně spojených obrazů, které však mají společný jmenovatel. Je jím zobrazení 

textur a povrchů. Obraz stojí v prostoru, jakoby na divadelním jevišti. Kombinací 

nesourodých a nezvyklých prvků vytváří absurdní celek působící nelogicky až záhadně. Když 

se však pustíme do interpretace každého prvku zvlášť, pochopíme jasné konotace.  

Náznak divadelního prostředí, ve kterém se obraz nachází, je Magrittovým oblíbeným 

prvkem. Působí na nás zároveň tajemně, ale i reprezentativně. 

 Asymetrický rám obrazu vypovídá o snaze zpochybnit neohebné konvence 

zobrazování. Nabízí divákovi prostor pro své vyjádření, zdali je tento prvek akceptovatelný 

nebo ne. Samotná plátna zobrazují něco neočekávaného až zvláštního, neboť zobrazení textur 

a různých povrchů bylo do té doby velmi nestandardní. 

 Na obraze Le palais des rideaux III (Palace of Curtains)110 se setkáváme s dalšími 

obrazy, opatřené nestandardními rámy, které se nacházejí v prostoru, jenž nám připomíná 

interiér muzea. Obrazy nevisí na zdi, jak jsme v muzeu zvyklí a jak je konvenčně domluveno, 

nýbrž jsou opřeny o zeď. Magritte se v tomto případě snažil o „podkopání“ základů konvence 

vystavování. 

 Slova, jež užil na obraze, zde přejímají roli obrazu. Na levém obraze Magritte ztvárnil 

nebe způsobem, jaký je mu vlastní a na obraze vpravo zobrazil slovo „ciel“, v překladu 

obloha, nebe, mraky. Zde vidíme jasný příklade zobrazení textu, který nahrazuje funkci 

vizuálního znaku111. 

 

 

 

 

                                                 
109 viz. obr. 5.0 
110 viz. obr. 4.9 
111 viz. kap. Slovo versus obraz 
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15 Otázka interpretace 

 

Dějiny umění musejí projít uchem jehly interpretace, nebo nebudou žádnými dějinami umění. 

Kdo žije v iluzi, že se může udržet na „pevném základě faktů“, obchází problém interpretace, 

dostane se na kamenitou poušť dějin prázdných forem. 

          Hans Sedlmayr 

  

V souvislosti s Magrittovými díly a zejména s jejich pochopením a následnou 

interpretací, věnujeme celou jednu kapitolu otázce interpretace, která si žádá jisté osvětlení. 

Zvláště v případě Magrittových děl si troufáme konstatovat, že je tato problematika velice 

aktuální, neboť jakmile spatříme jakýkoli Magrittův obraz, jsme vždy nuceni zapojit naši 

fantazii spolu se symbolickým myšlením či přinejmenším zvážit nepatrné analogické shody.  

Kontury v Magrittových dílech jakoby z oka vypadly pohádkovým zobrazením, 

šablonovitost, nereálnost tvarů a barev, absurdita, nereálná spojení dvou prvků, iluzivnost a 

další mnohé charakteristiky najdeme v jeho obrazech, které jsou díky nim tak 

zapamatovatelné.  

 Otázkou ale zůstává, jaký postup zvolit při jejich interpetaci a zdali je určitý postup 

správný či snad vůbec reálný? 

Magritte byl známý svým odmítavým přístupem k výkladu svých děl, zvláště pak 

k interpetaci, která vedla k naprosto odlišným závěrům než byly jeho prvotní záměry. Odmítal 

soudy, které byly podloženy Freudovou psychoanalýzou, stranil se všem možným 

symbolickým interpretacím odvozeným z jeho životního příběhu. Paradoxem však zůstává, že 

prvků, kterých si musíme všímat je v jeho tvorbě tolik, že pokud bychom je nějakým 

způsobem neinterpretovali, nemohli bychom jeho díla vnímat. 

Obrazy je možné přirovnat k hádankám, neboť stejně jako hádanky i malby si žádají 

své řešení. V případě uměleckých děl jejich řešení nazýváme interpretací, která však nikdy 

nemůže být absolutně naplněna. Tato rozporuplnost umění vytváří vlastní smysl uměleckých 

děl. 

Theodor W. Adorno112 představuje interpretaci díla pomocí pojmu „strukturního 

poslechu“, kterého užil v případě hudby, jež se dá aplikovat i na výtvarné umění. Primární 

vrstva odhalí strukturu obrazu a další vrstvu představuje pochopení „intence díla“, kterou 

chápeme jako to, co  je dílo samo o sobě schopno realizovat, nikoli záměr umělce. Záměr díla 

                                                 
112 viz. sez. lit.: Liessman, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia, 2000 (s. 119-131) 
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je sice vytvářen umělcem, což nás často přivádí k závěru, že intence díla je v podstatě záměr 

umělcův, ale není tomu tak. Umělec dílo vytvoří, pomocí svého umění do něj vloží určité 

sdělení, které se projevuje nezávisle na autorovi.  

Intence díla je jakési sdělení o podstatě díla, pomocí barev, linií a tvarů dílo vypovídá 

o svém smyslu, ukrytém ve změti užitých prvků. Tato výpověď probíhá v rámci procesu 

pochopení a vývoje, díky kterému se dílo a jeho význam realizuje.  
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Interpretace versus reprezentace 

 

Nutnost interpretace souvisí i s problémem reprezentace. To, co napodobujeme a co 

zobrazujeme je určitý objekt, který určitým způsobem vnímáme a registrujeme. Měli bychom 

se stranit všech jiných možných interpretací, pocitů, kontextů a podobně a zobrazit jej 

naprosto objektivně. Problém tkví v tom, že žádné takové „nevinné oko“, které by nahlíželo 

na objekt objektivně a nezaujatě, neexistuje. Oko vždy k objektu přistupuje s nějakými 

zkušenostmi, které získalo v průběhu života našeho složitého organismu. Je zahrnuto 

předsudky a potřebami, které objekt v jejich světle transformují. 

Je tedy jasné, že vnímání a interpretaci od sebe oddělit nemůžeme. Nemůžeme nikdy 

rozpoznat, zdali je objekt již nějakou interpretací zahrnut či ne. Navzdory tomu bychom ale 

neměli upouštět od snah o dosažení nezainteresovaného pohledu, o snahu nahlížet na objekt 

nevinným okem, neboť tím často dosahujeme jiného pohledu na věc, který se vymyká naší 

každodenní rutině.  

 Vnímání je ovlivněno nejen zkušenostmi, názory, zájmy, ale i dalšími aspekty. 

Narážíme zde na problém zvyku a konvence, které jsou k vnímání i chápání umění 

potřebné113. Pokud chce člověk zobrazit prostor, jednoznačně se musí řídit zákony 

perspektivy, u tohoto prvku není jiného vyhnutí. To, „(…) jak předmět vypadá, závisí na jeho 

prostorové orientaci, na vzdálenosti a osvětlení, ale také na všem, co o něm víme, i na našem 

vzdělání, návycích a zájmech.“ (Goodman 2000, s. 33) Rozvíjí se tu tedy ambivalentní vztah 

stereotypů vnímání a reprezentace, což obnáší další nemalý problém v otázce střetu dvou 

nezávislých stran, umělce a diváka, popřípadě kritiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 viz. kap.  Konvence 
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Níže jsme si uvedli velmi jednoduché schéma lidského vnímání a následné reprezentace, 

kterým si ukážeme, jakým způsobem je naše vnímání ovlivněno a kde se rodí iluze. 

 

 

 

Začněme s „reálným objektem“, na který se ve skutečnosti díváme. Jako příklad 

použijeme skutečné jablko, které máme v úmyslu namalovat. „Mentální obraz“ je naše 

představa jablka, kterou jsme získali po určitých zkušenostech se skutečným jablkem. 

„Obrazem reálného objektu“ je míněn dvojrozměrný namalovaný obraz jablka, který jsme 

vytvořili na základě podržení jeho mentálního obrazu v paměti. „Obraz reálného objektu“ 

zpětně ovlivňuje vnímání „reálného objektu“, což si můžeme dokázat mnoha příklady, kdy 

nejsme schopni rozeznat skutečný objekt od jeho obrazu. Zde se utváří prostor pro vznik 

iluze, která ovlivňuje naše vnímání a interpretování skutečných objektů.  
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Pozitiva a negativa interpretace 

  

Existuje mnoho případů, kdy se střetly zájmy dvou stran spolu s jejich výpověďmi a 

kritikou. Umělec vytváří své dílo za nějakým účelem a s určitým cílem, který je mu vlastní, 

veřejnosti však může zůstat neodkrytý. Divák pak jedná dle svého nejlepšího zájmu a 

zapojuje své zkušenosti a racionální i symbolické myšlení k interpretaci uměleckého díla i 

přesto, že může být naprosto zavádějící a mylné. 

   

Pokud se tedy pustíme do interpretace, čelíme hned několika těžkostem, které ji 

provázejí. Interpretace je založena na vlastních subjektivních zkušenostech, na znalosti 

fenoménu, které i tak nemusí být vždy objektivně pravdivé, na estetických a uměleckých 

hodnotách, se kterými se divák identifikuje, ale nemusí kooperovat s uměleckými hodnotami 

umělce a na neznalost aktuálního kulturního a uměleckého pozadí spolu s ostatními aspekty, 

které ovlivňují kritizované dílo samotné.  

Druhý břeh tohoto problému je tvořen následky, které kritika zanechá. Spolu s tím si 

nesmíme zapomenout položit otázku, zdali je kritika jak ze strany umělce, tak i ze strany 

kritiků a recenzentů oprávněná. S tím souvisí i další otázka, kdo je tu autoritou, která má 

legitimní právo na rozhodující slovo, je to umělec, kritik nebo snad historik umění.  

Umberto Eco toto téma osvětluje odhalením dalších přístupů, které zahrnují autorův 

záměr (intentio auctoris), záměr čtenáře či diváka (intentio lectoris) a záměr díla samotného 

(intentio operis). Tyto tři intence vzájemně tvoří jakousi dynamickou strukturu díla 

v kulturním kontextu, ale je samozřejmě možné, že autor někdy nedokáže vyčerpat všechny 

významové možnosti díla. Potom se zde utváří prostor pro samointerpetaci díla, které 

spolupracuje s myšlenkovými pochody a interpretačními snahami diváka. To se často stává u 

děl, která jsou vytvořena s apriorním záměrem, jenž se však v průběhu jeho vytváření vytrácí 

či metamorfuje do něčeho úplně odlišného. Jednoduše řečeno, tato situace nastane tehdy, 

když autor přiřkne dílu smysl až po jeho vytvoření114.  

V tomto případě se angažuje kritika, která „by měla“ fungovat jako prostředník mezi 

světem diváka a světem uměleckého díla. Podstata kritiky spočívá ve sdělování rámcových 

informací, které slouží divákovi k tomu, aby dosáhl potřebných znalostí k pochopení 

správného významu díla.  

 

                                                 
114 viz. sez. lit.: Hlaváček, Josef: Cvičení z estetiky, Praha: Gallery, 2007 (s. 107-111) 
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Kritika 

 

Kritika umění je ve své čisté podstatě neustálým nahlížením díla, „opakovaným 

dotazováním po jeho povaze a poslání“, které by nemělo a nemůže být ovlivněno přehlíživým 

přístupem kritiky samotné. (Hlaváček 2007, s. 109)  

Kritika umění existuje proto, aby poskytovala divákovi dostatečný počet náhledů a 

možností, pomocí kterých se může na díla dívat a hodnotit. Je službou umělecké scéně a 

neměla by přesáhnout hranice tohoto rozsahu.  

Praxí kritiky však i nadále zůstává, že zveřejní určitý názor a podává jej publiku 

s naprostou samozřejmostí, jež divákovi (laikovi) nedává větší prostor k osvojení jiných, 

odlišných stanovisek.  

Přes všechna úskalí umělecké kritiky a jejího dopadu je kritika nutná, neboť analyzuje 

přítomnost a prostřednictvím dějin umění integrujících současné umění, objasňuje minulost. 

Je jedinou autonomní a legitimní metodou, jak osvětlit význam umění v životě člověka. 
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Atraktivita uměleckého díla 

 

Za úvahu stojí otázka, kterou si možná Magritte také kladl, zdali je vůbec žádoucí 

odkrývat umělcův záměr ve prospěch atraktivity díla?  

Jakmile je veřejnosti odhalen význam a smysl uměleckého díla, zúží se divákův 

prostor pro vlastní myšlenky a kreativitu. Zároveň se naprosto vytrácí atraktivita díla a 

„tajemnost“ s ní spojená.  

Kristin Thompsonová115 zvažuje roli uměleckého díla z pozice neoformalistického 

přístupu. Své bádání aplikuje na teorii filmu, ale jako příklad nám poslouží i v kontextu 

Magrittovy tvorby. Podle neoformalismu  má umělecké dílo praktickou funkci, která spočívá 

v tom, jakým způsobem umělecké dílo předává informace a jak tlumočí své významy. 

Velmi rozšířeným názorem na umění je, že slouží k pouhé zábavě, k našemu pobavení, 

které se odvíjí od svého názvu „umění pro umění“. Neoformalisté se staví na stranu teorie, 

která tvrdí, že umění v divákovi navozuje vlnu percepčních vjemů, které jsou pro náš život 

nepodstatné, nepraktické. Umění připodobňují ke hře a rekreačním zájmům. Tato analogie 

však nepopírá jistý aktivní prvek ze strany divákovy percepce. Divák musí zapojit jak své 

smysly, tak i určitým způsobem poznává a posuzuje na základě již získaných zkušeností 

z umělecké sféry i světa skutečného. Zapojuje se zde prvek zvaný „ozvláštnění“, který se 

projevuje pomocí uměleckého díla. Vnímáme jej i v běžném životě, ale naše vjemy jsou tak 

frekventované a známé, že shledáváváme propastný rozdíl mezi počitky z běžného života a 

počitky z uměleckého díla, které je tvořeno neočekávanými a netradičními elementy, 

zasazenými do nekonvenčních rovin. 

„Cílem umění je, abychom pocítili věci tak, jak je vnímáme a ne tak, jak je známe.“ 

(Iluminace 1998, s. 7)  

Umění tak všední realitu ozvláštňuje a tím prodlužuje naši percepci a náš úžas. Pojem 

„ozvláštnění“ je neoformalistický termín, který naplňuje umění a činí ho smysluplným a 

aktivním. Tohoto „ozvláštnění“ umělec dosahuje aplikací inovativních, netradičních forem a 

tvarů, které zasazuje do originálních schémat a prostor. Pokud se však některý z těchto prvků 

shoduje a opakuje, ozvláštnění vyprchá a přemění se v automatickou percepci (automatizaci), 

které se právě Magritte a mnoho jiných autorů tak zarputile vyhýbalo.  

                                                 
115 viz. sez. lit.: Thompsonová K. (1998); Neformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod; 
Iluminace, 10 (1): 5-36 
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Spolu s touto praktickou funkcí, která může přejít do podoby „ozvláštnění“, nesmíme 

zapomenout na funkci sdělovací či informativní, o které jsme si již říkali116.

                                                 
116 viz. kap. Problematika zobrazování 
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Konvence 

 

S termínem „automatizace“ souvisí i pojem „konvence“. Jak jsme si již zmínili, 

konvence a stereotypní zobrazení jsou pro umění stěžejní. Celé Magrittovo úsilí je založeno 

právě na konvenčním zobrazení, které oproti jiným autorům konfrontoval s odlišnými až 

bizarně vzhlížejícími prvky. K tomu, aby u diváka vzbudil podivný pocit nejistoty a 

rozpačitosti, zasadil stereotypní zobrazení předmětu do naprosto nečekaného kontextu. O to 

více dosahoval tohoto účinku svým přímočarým reprezentativním stylem, který na diváka 

působí mnohem důrazněji než jiná realističtější zobrazení. Tímto způsobem získávají jeho 

malby „ozvláštňující“ charakter, který je nezbytný pro přežití a kvalitu uměleckého díla. 

Konvence jako taková má velmi starou historii. Ovlivňovala životy lidí po celá staletí 

a to nejenom ve sféře umělecké. Běžný život byl svázán konvencí tak, že potlačoval podstatu 

samotné lidské existence. Konvenční chování představovalo jakousi monotónost: nevyčnívat, 

nevzbuzovat přehnanou pozornost, mít stálý a neměnný status, který ostatní lidé 

bezmyšlenkovitě přijímali apod. I v umění hrála konvence velmi podstatnou roli. Období 

realismu by se dalo zhodnotit jako období svázané konvencí, neboť obrazy byly ve 

skutečnosti chápány jako odraz skutečnosti, odraz reálného světa, ve kterém žijeme a jejich 

hodnota se odvíjela od míry podobnosti skutečnému světu. Divák umělecké dílo hodnotil na 

základě jeho podobnosti realitě a činil tak z prostého důvodu. Na obraze, na který se díval, 

poznával věci, které v běžném životě potkával. Skutečnost i její obraz v uměleckém podání 

byla daná, jasná a prozřetelná, nezatajovala žádná tajemství.  

Vše záviselo na tom, nakolik byl umělec schopen užít stereotypních zobrazení, na 

která jsme zvyklí a kterých často užíváme. „Do jaké míry je obraz realistický či doslovný, 

závisí na tom, do jaké míry je systém standardní.“ (Goodman 2000, s. 45) 

Téměř každé historické období mělo své konvenční představy o zobrazování. Mezi ně 

řadíme i manýrismus, jenž byl nejprve „manýrismem“ označován posměšně, ale později se 

stal symbolem odvrácení od klasického zobrazovacího stylu a nastolil novou éru, která byla 

inovativní ve všech svých formách. Jak jsme bylo již zmíněno117, manýrismus byl obdobím, 

kdy se hodnoty přisuzovaly uměleckému výrazu, fantazii a originalitě. 

Tento manýrismus, respektive jeho umělecké hodnoty se objevily až s prvními 

náznaky moderního abstraktního umění, které je opakem realismu. S postupem času si 

divákovo oko navyklo na něco, co nemohlo racionálně odůvodnit či přiřadit něčemu 

                                                 
117 viz. kap. Magritte a surrealismus 
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známému. Tato pochybnost se stala oblíbeným tématem moderního člověka, který prošel 

vývojem od naprosté nutnosti pořádku a harmonie, přes jistý náznak chaosu až po naprosté 

zpochybení skutečnosti. I dnes se setkáme s lidmi, kteří hodnotí umělecké dílo skrze míru 

nápodoby skutečnosti. Tato skutečnost je způsobena „encyklopedičností“ doby. S příchodem 

encyklopedií jsme se naučili přijímat informace pasivně, přestali jsme je vyhledávat a bádat 

v jiným zdrojích.  

Jak se zmiňuje Pierre Francastel118, dnešní doba a její diváci dospěli k tomu, že umění 

není přijímáno v pravém slova smyslu. Praxí je, že z muzeí se staly nudné nástroje 

vzdělávání, roste počet stručných tématických přehledů, jenž diváka nezaujmou a díky tomu 

zbylo už jen pár lidí, kteří se o umění skutečně zajímají, a kteří mají zájem na dialogu 

s umělcem. Většina diváků dílo dešifruje způsobem, jenž odpovídá rozpoznání jednoho či 

dvou prvků, použitých v obraze a dospívá k přesvědčení, že smysl díla pochopila. To, že je 

dílo a jeho význam pochopen, je pro ně jakousi podmínkou k tomu, aby byli vůbec malířské 

dílo schopni vnímat. Je tomu však právě naopak. Mnohdy dílo skrývá uměleckou kvalitu 

právě v tom, že ho nelze tak snadno dešifrovat a že některé obrazové prvky zůstávají divákům 

skryty119. 

Důležitá je schopnost interpretace díla, která by se dala nazvat jakousi transakcí, 

jejímž cílem je hodnocení díla divákem. Interpretace uměleckého díla je možná jen na základě 

studia technických a tvárných detailů, díky nimž získáváme „specializované vnímání“, které 

nám pomáhá k interpretaci. Vyvstává otázka, jak můžeme pochopit a ocenit umělecká díla 

vzdálených dob a kultur? Hodnoty byly jiné, ale i přesto, že naše schopnost vnímání podléhá 

jiným zákonům, je umělecké dílo vždy provázeno interpretačním faktorem. Ve svém 

estetickém soudu si pak spojíme tvůrčí faktor s faktorem interpretačním. Pokud interpretační 

schopnost chybí, chybí i sdělitelnost díla a nenastane estetický moment. Pak se umělecký 

jazyk utajený v díle nedokáže projevit. V rámci jazyka je informace dle souvislostí 

očekávaná, snadno předvídatelná, ale čím vyšší stupeň neočekávanosti se v uměleckém díle 

projeví, tím větší je estetická kvalita.  

 

Když si divák dílo prohlíží, vybírá si z různých prvků, které jsou mu povědomé a nebo 

o kterých si myslí, že jej dovedou k nějakému poznatku. Jedním ze záchytných bodů je 

„individuální vědomí“ (subjektivní znalost). Dalším je „kolektivní vědomí“, jež skrývá 

vědomosti a poznatky předávané z generace na generaci a posledním je „institucionalizované 

                                                 
118 Francastel, Pierre: Figura a místo, Odeon, 1984          
119 viz. kap. Atraktivita uměleckého díla 
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vědomí“ (povědomí o pravidlech, stanovených společností). Tyto tři roviny vědomí 

spolupracují na odhalování příslušného systému, zabudovaného v díle. Toto odhalování či 

dešifrování má formu průběhu, určité posloupnosti. Neznamená to však, že bychom měli 

rekonstruovat umělcův postup, neboť umělec si musí zvolit a vybrat z možností, jež se mu 

nabízejí (hodnoty, symboly, schémata, která jsou poplatná prostředí). My se musíme zaměřit 

na ten okamžik, kdy umělec svázal tyto prvky v konvenční soustavu, jež se nekryje s řádem 

přírody. 

Každá epocha ve výtvarném umění má svůj vztah ke světu, který promítá do 

výtvarného díla skrze umělecký styl, který je determinován konvencí. Moderní „realistické“ 

konvence se upevňovaly na malířských akademiích v 17. a 18. století, ale tvořily i součást 

malby středověké. Tyto konvence se pak odrážejí i ve vnímání výtvarného díla, kde je 

nesmíme přehlížet. 
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Tajemnost nebo iluze 

 

V celém eseji se snažíme o rozluštění iluzivních prvků, které se mohly v Magrittově 

tvorbě objevit.  

V moderním slova smyslu se podstata iluze a iluzivní malby nachází v optických 

klamech, kterých však Magritte ještě neužívá. S optickými klamy si pohrávali umělci op-artu 

a ještě dnes najdeme nekonečné pokusy, které vznikají k tomu, aby mystifikovaly lidského 

oko a vnímání. Spíše než s iluzí se u Magritta setkáváme s dvojznačností, 

mnohovýznamovostí, tajemstvím a iracionalitou, které konstruují tajemný celek, 

charakterický pro jeho obrazy. 

Když bychom po iluzi jako takové zapátrali, na obraze La condition humaine (The 

Human Condition)
120 z roku 1935 ji zřetelně rozpoznáme. Ačkoli najdeme několik obrazů, 

které rozpracovávají iluzivní tématiku, žádný ji neřeší tak jasně, jako tento obraz. Průhledem 

se díváme na moře, které pokračuje i na malířském plátně. Je očividné, že Magrittovým cílem 

bylo zmást diváka a uvrhnout jej do nekonečného pochybování o tom, jak je možné, že se na 

moře dívá skrze zeď bránící výhledu. Jedná se o ojedinělý iluzivní prvek, který Magritte 

zakomponoval do svých kompozic. Ostatní tvorba se spíše věnuje problému asociačních 

omylů a očekávání, předurčujících naše vnímání a reprezentaci. 

 

Nyní Magrittovu tvorbu a jeho bravurní styl porovnejme s nizozemskými mistry 

štětce, kteří byli nepřehlédnutelní díky svému umu zobrazování a nápodoby a které je 

v kontextu „tajmena“ nutné zmínit. Poprvé veřejnost projevila svou poctu mistrovské 

šikovnosti a dokonalosti stylu při zveřejnění obrazu od Jana van Eycka s názvem Svatba 

Arnolfiniů
121, který vytvořil v roce 1434. Následovalo celé pokolení malířů, kteří pokračovali 

v Eyckových stopách. S těmito umělci konfrontujeme i Magritta, ačkoli se projevil o několik 

století později v naprosto jiném společenském a kulturním prostředí a s jinými uměleckými 

hodnotami.  

Eyckovým současníkem byl nizozemský malíř Rogier van der Weyden, jehož tvůrčí 

schopnosti nemůžeme s uměleckými kvalitami Jana van Eycka srovnávat. Přestože žili ve 

stejné době, jejich styl se od sebe propastně lišil. Zatímco Eyckova díla byla proslulá doposud 

nevídaným vykreslením drapérie, která obrazu dodávala život a přirozenost, der Weydenova 

                                                 
120 viz. obr. 7.4 
121 viz. obr. 7.5 
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technika se vyznačovala jistou dávkou regrese zpět ke středověké malbě122. Obrazy, které 

vytvořil nevyvolávají dojem hloubky, ani se nesnaží o přesvědčivost, nýbrž působí rigidním 

dojmem. Barvy volil kontrastní a pestré a hry světla a světelných jevů si příliš nevšímal. I 

přesto působí velice expresivně. Podobný pocit v nás zanechávají i obrazy Magrittovy, jež ve 

své době také představují jistý návrat zpět. 

Slovo „tajemnost“ se stalo v souvislosti s Magrittovou tvorbou poměrně 

frekventovaným výrazem, popisujícím charakter nejen jeho děl, ale i maleb nizozemských 

malířů obecně. Tajemnost můžeme definovat dvěma způsoby. Po stránce teologické je 

jakýmsi věroučným dogmatem, které lidský rozum není schopen logicky zdůvodnit a po 

stránce ne-teologické je něčím, co se nachází za hranicí lidského rozumu, laicky řečeno 

hádankou. Nizozemští umělci 15. století podněcovali diváky k zapojení do tajemna, které je 

zasazeno do všední materiální reality, zatímco van der Weyden a Magritte zahalovali 

tajemnost svých děl do hávu stereotypní reprezentace.  

 

                                                 
122 viz. obr. 7.6 
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Závěr 

 

 Magrittovo úsilí tkvělo zcela v lidských konceptech, konvencích a navyklém chování, 

které chtěl tak silně změnit nebo alespoň naznačit nespočet způsobů výkladů, nad kterými by 

se lidé, jako bytosti žijící na světě přijímající jeho evidenci, mohli zamyslet. Už jen proto, že 

je svět kolem nás tak zpochybnitelný.  

U Magritta nečelíme fenoménu iluze jako u jiných autorů, u kterých si opravdu nejsme 

jisti ničím, jako na příkladu optické iluze u op-artistů. 

Magritte nám ukazuje na to, jak snadné je oklamat oko a mozek, který se tak hluboce 

zakořenil ve stereotypním přijímání obrazů.  

Magrittovy iluzivní obrazy jsou jen úvodem ke skutečné iluzi, kterou si sami 

nedokážeme racionálně odůvodnit, aniž bychom znali fyziologii zrakové soustavy a mozku. 

Jeho iluze spočívá v tom, že sloučením jistých prvků v nás vyvolává asociační proces, 

který působí velice rychle a spolehlivě. Asociujeme celý život, každý dle svých zklušeností a 

hodnot. Vidíme stůl, představíme si židli, vyslovíme slovo „rudá“, představíme si krev, cítíme 

určitou vůni, vybaví se nám nějaká vzpomínka apod.  

Magritte nám prostřednictvím svých obrazů ukázal kouzlo volných myšlenkových her, 

které podvědomě svými obrazy navozuje. 

— 

 V této práci jsme si objasnili několik aspektů, charakterizujících Magrittovu tvorbu. 

Ačkoli byl hlavním tématem ambivalentní vztah skutečnosti a iluze, nemohli jsme pominout 

ostatní důležité mezníky v Magrittových dílech, a to zejména slova v obraze, která jsou 

v konceptu jeho umění jedním z ústředních témat. Slova zde zastávají roli „prostředku 

pochybování“ jako zásadního elementu pro pochopení moci a dynamiky jazyka ve výtvarné 

oblasti. 

 Bylo nezbytné do tohoto pokusu o „analýzu“ zahrnout problematiku interpretace, 

neboť bez ní bychom v případě Magrittova uměleckého výrazu zůstali na „mrtvém bodě“. 

 Názvy uměleckých reprodukcí byly ponechány v původním znění pro lepší 

přehlednost. Tam, kde nebylo jiného zbytí, je uveden jen anglický překlad, ale většinou jsou 

ukázky opatřeny dvojjazyčným názvem. 
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Summary 

 

 This essay deals with the phenomenon of illusive painting. It is an attempt to indicate 

and describe illusive and real aspects in René Magritte’s work. This surrealist artist dedicated 

whole his life to representation of artistic paradox, reality and illusion. Magritte desired to 

impugn man’s perception of a world. He created a concept of another reality in images which 

compels us to accept the possibility of different viewing world and art. He wanted to make 

thoughts visible. Thus he did it by making irrational and nonsence images full of symbolic 

meaning. He input words in his images and first attached the word the status of the image.   

 

 This paper presents a sort of analysis of Magritte’s imagery and its fundamental 

elements which participate on illusive nature of his paintings. 
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Poznámky autora: 
 
 
 
                                                 
a E.L.T.Mesens byl až do konce svého života přesvědčený belgický avantgardní umělec. Stejně jako Magritte i 
on se proslavil v zahraničí. Na konci 30. let 20. století zůstal v Londýně, kde se živil jako hudebník, básník, 
malíř, ale známým se stal až jako art dealer a Magrittův propagátor. Dle něj byl surrealismus určitým životním 
postojem, ne jen uměleckým stylem. Bránil se podlehnout institucionalismu, ale neobstál. Jeho životním cílem 
bylo dostát určitého pochopení a podpory, kterou viděl ve formě ceny Prix de fin de carriére, kterého se dočkal 
Magritte a Delvaux. 
 
b Cit.: „To equate my painting with symbolism, conscious or unconscious, is to ignore its true nature. People are 
quite willing to use objects without looking for any symbolic intention in them, but when they look at paintings, 
they can’t find any use for them. So they hunt around for a meaning to get themselves out of the quandary, and 
because they don’t understand what they are supposed to think when they confront the painting. They want 
something to lean on, so they can be comfortable.“  
 
c Cit.: „I began by drawing many glasses of water, always with a linear mark on the glass. This line, after the 
100th or 150th drawing, widened out and finally took the form of an umbrella. The umbrella was then put into 
the glass, and to conclude, underneath the glass. (…) I then thought that Hegel (another genius) would have been 
very sensitive to this object which has two opposing functions: at the same time not to admit any water (repelling 
it) and to admit it (containing it). He would have been delighted, I think, or amused (as on a vacation) and I call 
the painting Hegel’s Holiday.“ 
 
d Cit.: „Magritte’s strange experiment with Impressionism occurred during the German occupation of Belgium, 
and it was intended as an act of defiance against the abnormal psychological conditions then prevailing. It was 
meant to celebrate sun, joy and plenitude in opposition to the psychological oppression of the occupation.” 
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Úvod 

 

Žijeme ve smyslovém světě, který je paralelou světa idejí, jenž byl podle Platona 

světem ideálním. Zpochybnil umění a umělecká díla, přisoudil jim hodnotu pouhého „odrazu 

skutečnosti“, jež nese status „zdánlivého“. Umělecké dílo bylo jen napodobeninou 

napodobeniny ideální reality.  

V 16. století však došlo ke zlomu, kdy umělci přijali nové hodnoty. Umělecké dílo se 

chápálo jako výsledek umělcovy ideje, která byla odrazem ideje božské. Hodnocení 

uměleckého díla jako napodobování skutečnosti a přírody zmizelo společně s renesančními 

ideály, které vystřídal manýrismus. Později se nejvyšší hodnota přusuzovala fantazii a 

snovým představám, neboť stejně jako Bůh, podobně i umělcova fantazie vytváří nové věci a 

nové formy. Čím více umělecké dílo klame a jeho vazby k reálnému světu slábnou, tím je 

dokonalejší. Napodobování přírody tak zůstává privilegiem klasického umění a renesance a 

otevírá se prostor pro nové chápání a nové umělecké přístupy. 

V této práci se budeme zabývat uměleckou tvorbou René Magritta, belgického malíře, 

který se stal jednou z nejvýraznějších osobností umělecké surrealistické scény. Ocitneme se 

na rozhraní skutečnosti a iluze, na hranici srozumitelnosti a nesmyslnosti, které jsou 

imanentními vlastnostmi jeho kompozic. 

Nelogičnost, se kterou se v jeho dílech setkáváme, můžeme do jisté míry pochopit 

v souvislosti s ostatními surrealistickými díly, která se podobně jako Magrittovy práce 

vyznačují dávkou iracionálna, symbolismu a fantazie. 

. Ačkoli se Magritte k surrealismu hlásil jen zlomek svého uměleckého života, 

nepochybně byl tehdejším historickým a kulturním prostředím, kterému surrealismus vévodil, 

nemalou mírou ovlivněn. V této práce se pokusíme alespoň zčásti odhalit umělcovy skryté 

záměry, které jej vedly k vytváření tak odlišných a často racionálně neodůvodnitelných děl.  
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1 Surrealismus a jeho počátky 

 

 Surrealismus vznikl v meziválečném období, respektive po ukončení 1. světové války, 

kdy se společnost dělila na společnost poražených a vítězů, avšak ani jedna z nich neoplývala 

materiálním ani psychickým bohatstvím. Válka a její následky daly podnět ke vzrůstu 

sociálního napětí, podporované nedůvěrou k režimu a k politickému vedení. 

V umělecké sféře to popudilo skupinu lidí, kteří se počali angažovat v revolučním 

směru bojujícím proti válečnému pokusu o zničení lidstva sebou samým a vytvořili 

surrealistické hnutí, které nepůsobilo jen uvnitř hranic jedné země, tj. Francie, nýbrž se jejich 

vliv rozšířil i za její hranice, do Belgie, Španělska, Švýcarska, Německa, Československa, 

Jugoslávie a dokonce i do jiných světadílů, tzn. Afriky, Asie (Japonska) a Ameriky (Mexika, 

Brazílie, Spojených Států).  

 Za iniciátory jsou považováni Aragon, Breton, Éluard a Péret, kteří byli znechuceni 

úpadkem společnosti a začali se realizovat v rámci radikálního nihilismu, který našel své 

místo v dadaismu, vyznačujícím se snahou o zničení všech tradičních hodnot.  

 Surrealismus neovlivňoval jen sféru výtvarného umění, ale rozhodil své sítě i do sféry 

divadelní i básnické, reagoval jak na filozofické, politické, vědecké i umělecké události. 

 Ústředním zájmem tohoto hnutí bylo za pomoci umění čelit politickým nátlakům, 

namítat a odporovat jim tak, aby společnosti připomněli její svobodu a započali tak budování 

nových vztahů, nového typu člověka. Chtěli se vymanit z pout jak rodinných, náboženských 

tak i morálních, které je po staletí svazovaly. Tak činili inovativními uměleckými postupy, 

vymýšlením nových, někdy až šokujících technik a výstupů v duchu dadaismu, které bychom 

dnes nazvali happeningy.  

Surrealisté se snažili o dosažení podivuhodnosti, která pro ně představovala ideál 

krásy, ať už se jednalo o podivuhodnost jakoukoliv. Této podivuhodnosti dosahovali 

vytvářením obrazů, které vznikají sblížením vzdálených skutečností. „Čím více budou tyto 

skutečnosti vzdálenější, tím silnější obraz vznikne, a tím podivuhodnější bude účinek.“ 

(Hocke 2001, s. 17) 

René Magritte se řadil k této surrealistické skupině umělců, ke které se postupem času 

hlásili další známí umělci jako byli například Joan Miró, Max Ernst, Salvador Dalí, Alberto 

Giacometti, Valentine Hugo, Meret Oppenheim, Man Ray a Yves Tanguy v Paříži, u nás 

Vítězslav Nezval a Karel Teige. 

Pojem „surrealismus“ jako první užil Gillaume Apollinaire, který zároveň surrealismu 

otevřel cestu svým novým pojetím poezie, její dynamičností a tajemnem. Byla vytvářena na 
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základě volných asociací a představ, prolomením jasných a pevných konvencí. To je třeba ke 

stvoření nové reality, ve které se hroutí klasický model světa a prolínají se jednotlivé druhy 

umění s přítomností a minulostí, snem a realitou. 
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2 Magritte a surrealismus 

 

 René Magritte1 patřil do skupiny umělců působících v Belgii, kteří byli André 

Bretonem a surrealismem ovlivňováni. Sám se snažil do této skupiny umělců začlenit, ale po 

několika neúspěších, kdy jej André Breton odmítl vyslechnout a posléze neuznal hodnotu 

jeho obrazů, se mu to podařilo a na nějakou chvíli se s nimi ztotožnil. 

Situace se však mezi surrealisty zradikalizovala, jak na poli výtvarném tak ve 

společenském. Přidržovali se revoluční, někdy až šokující metody, vynalézali nové způsoby 

znázorňování, mezi nimiž se myšlenkový automatismus stal ideálním prostředkem 

reprezentace. 

Po třech letech strávených v Paříži se vrátil zpět do Bruselu, zvláště po neshodě 

s Bretonem kvůli náboženské otázce. V Bruselu navázal kontakt s místními surrealisty, 

Paulem Colinetem, Marcelem Marienem, Achillem Chavéem, Raoulem Ubacem a Jacquesem 

Wergifossem. 

 

Psychoanalýza založená Sigmundem Freudem hrála důležitou roli v hodnocení obrazu 

a obraznosti v lidské psychice, vyjadřování a komunikaci. Surrealisté se pomocí snových 

zobrazení dobírali vlastní podvědomé, často i sexuální touhy. Jako nejvýraznější bychom 

v českém prostředí zmínili Toyen či Jindřicha Štýrského a v zahraničí jím byl Salvador Dalí. 

Vraťme se ale zpět k Dalímu a jeho obrazům. Jeho malby se vyznačovaly 

mnohoznačností, předměty jakoby měly dvojí tvář a pokaždé, když se na jeho malby 

podíváme, nacházíme nové objekty a nové reality. Až paranoicky působící obrazy, které 

bychom mohli pomocí psychoanalýzy interpretovat, Magritta odrazovaly a svá díla začal 

tvořit ryze svým specifickým způsobem. 

Prostřednictvím automatismu, jenž byl principiálně prostředkem exprese sebe sama, se 

dopracovali k „surrealistickému objektu.“ (Nadeau 1994, s. 18) Tento objekt je objekt vzatý 

ze svého původního prostředí či kontextu a položený do jiného, neznámého. Může to být také 

objekt, vytvořený touhou nevědomí a snu nebo předmět bez známého účelu. Využití reálných 

objektů se objevilo například u Marcela Duchampa v jeho ready-made. Postupem doby se z 

nich staly objekty, vyjadřující sílu nevědomí a snů, což záhy vedlo k tomu, že surrealismus 

byl stylem až chorobně imaginativním, a proto pro Magritta nežádoucím. K motivu 

                                                 
1 viz. obr. 1 
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„surrealistického objektu“ se však nadále vracel a vyvinul se prakticky v konstrukčním prvek 

jeho tvorby. 

Sláva a věhlas nepatřily na začátku 20. let 20. století mezi ambice avantgardistů. Ti 

naopak vzdorovali zažitým konvencím a odmítali materialismus kapitalismu, který dychtí po 

bohatství a věhlasu. Akademie a muzea stála na okraji avantgardní společnosti. Cílem nebylo 

dosáhnout veřejného a uměleckého úspěchu, ale uskutečnit společenskou revoluci. Umělecké 

snahy pramenily ze vzdoru proti veřejnému umění, jehož nepřítelem se stal individualismus. 

Většina belgických surrealistů se neživila uměním, nýbrž pracovali v neuměleckých 

profesích. Paul Nougé byl chemik v laboratoři v Bruselu, Jean Scutenaire pracoval v baru, 

Achille Chavée a Fernand Dumont byli právníci. Ve 30. letech Magritte pracoval v reklamě a 

Mesens zastával pozici sekretáře kulturního centra v Bruselu.  

Kořeny bruselské skupiny najdeme ve 20. letech. Kromě Bretonova surrealistického 

manifestu2 můžeme mezi první surrealistické manifesty zařadit i časopis Correspondance, 

poprvé vydaný v roce 1925 Paulem Nougéem a jeho spolupracovníky Camillem Goemansem 

a Marcelem Lecomtem. 

Časopis Correspondance nebyl běžným časopisem. Podobal se spíše pamfletu, který 

nebyl zkomercializován. Měl pouhých sto kopií, které byly zasílány přátelům a veřejnosti, jež 

se o věc zajímala. Zakládal se na konceptu přepisování hodnotné literatury, jako byly 

přepsané texty od Aragona, Conrada, Eduarda, Prousta, Gideho a Paulhana, vložené do jiných 

kontextů. 

Surrealisté si svou minulost vytvářeli výběrem určitých historických postav, 

pravidelně antihrdinů, kteří nahrazovali postavy surrealistických předchůdců. Tito předchůdci 

surrealismu byli často antiracionální a vláčeli s sebou svou skandální minulost. Surrealisté si 

je vybírali pro jejich životní styl, plný eroticismu a antiestetismu. Mezi nejoblíbenější patřili 

samouci, kteří byli dostatečně naivní, aby zapadli do neoficiálního proudu menšiny. K těmto 

protosurrealistům se hlásili Sigmund Freud, Charles Baudelaire, Comte de Lautréamont, 

Hieronymus Bosch a „pošťák“ Cheval. 

Ze surrealistů se stali povstalci proti konceptu génia. K základním principům 

surrealismu patřila snaha o anonymitu, o kterou usilovali skrze taktickou depersonalizaci 

skrytou v surrealistických povídkách, malbách, fotografiích, asociacích i hudbě. Všední věci, 

jako byla populární hudba, známé texty či obyčejné věci vytrhli surrealisté z kontextu a 

použili je znovu, avšak jiným způsobem.  

                                                 
2 *1924 



 9 

Zásadním klíčem k surrealismu je popření paradoxu protikladů. Snaží se najít určitý 

výchozí bod mysli, kde přestává být smrt a život, skutečné a imaginární, minulost a 

budoucnost rozporuplným protikladem. 
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3 Magrittův život 1898-1967 

  

 Magritte byl proslulý svou neutuchající ironií, kterou oplýval dennodenně, a která byla 

nepředvídatelná. 

 Narodil se jako nestarší ze tří bratrů v roce 1898. V roce 1912 byla jeho matka Régina 

Bertinchamp nalezena mrtvá. Magritte tuto epizodu svého života popsal tak, že po dlouhém 

hledání byla jeho matka nalezena utopená v řece Sámbre. Když její tělo našli, byla její tvář 

zahalena do noční košile, jakoby chtěla zakrýt oči před smrtí, kterou si zvolila. Po její smrti se 

spolu s otcem Leopoldem a dvěma bratry Paulem a Raymondem přestěhovali do Charleroi, 

kde se René zapsal na střední školu Athénée na humanitní studia. 

 V roce 1916 znuděn klasickými studii v Charleroi získal otcovo svolení ke studiu na 

Akademii krásných umění v Bruselu. V tuto chvíli započala Magrittova „veřejná“ kariéra a 

některé z jeho životních přátelství. V roce 1919 se seznámil s básníkem Pierrem Bourgeoisem 

a spolu s dalším spolužákem, Pierrem Flouquetem.  

 V roce 1920 potkal E. L. T. Mesensea, belgického básníka, hudebníka a kolážistu, 

který zůstal jeho přítelem po mnoho let (přesto, že se po 2. světové válce odlišovali svými 

politickými postoji). 

V roce 1920 se setkal s Georgette Berger a o dva roky později si ji vzal. Během tohoto 

období strávil několik měsíců v armádním kempu za Antverpami. Později se živil výrobou 

obrázků pro továrnu na tapety. Též navrhoval plakáty a pracoval pro reklamu, ale svůj volný 

čas věnoval malbě.  

 Během těchto let se snažil nalézt „svůj“ styl a nalézal nové významy ve svých 

malbách. Přitahovalo ho umění kubismu i futurismu, pod jejichž vlivem vytvořil několik 

svých prací. Jeho futuristické malby se vyznačovaly prvky erotickými, jako vidíme na obraze 

Jeunesse (Youth, Mládí)
3, ve kterém se rozptýlený ženský akt vznáší nad obrazem lodi. Svou 

první výstavu kvazi futuristických obrazů uskutečnil spolu s Pierrem Flouquetem v roce 1920 

v galerii Le centre d’Art. Byly to obrazy lokomotiv, železničních stanic a krajin, vytvořených 

z hladkých a lineárních plošek. Jsou důkazem vlivu Matisse, Alberta Gleizese a italských 

futuristů.   

Od 20. let až do malířovy smrti v roce 1967 se jeho rukopis příliš neměnil. Na několik 

let jeho obrazy signalizovaly radikální změnu malířského stylu, ale jak si později popíšeme, 

tato změna pramenila ryze ze společenské situace, která nezanechala výrazné následky. 

                                                 
3 viz. příloha obr. 1.0 
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Většinou se držel podobných konceptů a forem, „(…) občas do obrazů pronikly prvky dada, 

jindy předzvěsti pop-artu nebo konceptuálního umění.“ (LN 2005, s. 4 ) 
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4 Filozofie a interpretace  

 

Celý život Magritte usiloval o to, aby se skrze své malby podílel na zpochybnění 

stanovených konvencí a předpokladů. Měl velice silnou tvořivou vůli, která ho na konci 

života dovedla k tomu, že vyčerpal všechnu srozumitelnost. 

 Trpěl bizarní bolestí, která mu byla zdrojem všech jeho melancholických nálad, a tou 

byla nuda. Prožíval ji jako metafyzickou podmínku, která nebyla přítomna jen v jeho 

vědomých intelektuálních záměrech, ale v přístupu k životu a práci jako takové. Když přišla 

chvíle pro malbu, projevoval téměř vrozenou nechuť předstírající něco mezi nudou, únavou a 

znechucením. Odmítal se nazývat umělcem, cítil se být prostým mužem, který myslí a 

komunikuje se svými myšlenkami prostřednictvím malby. Byla pro něj prostředkem, jak 

neustále bojovat proti samozřejmostem naší existence. 

 Od cest k úspěchu si udržoval mírný odstup. Úspěch či zášť, které jeho práce 

přitahovala ho zajímaly jen krátce. Pak se opět ponořil do jeho obvyklé nálady, díky které 

shledával každou činnost absurdní a v této absurditě utápěl sám sebe. Magritte byl 

opravdovým Baudelairovským hrdinou, jenž se vyžíval ve své samotě. Jeho myšlenky se však 

nestaly něčím absurdním. Reprezentovaly nezrozené skutečnosti, jakési utopické světy, jimž 

přiřkl nové možnosti výkladu.  

 Své malby zamýšlel jako útok na společnost plnou předurčených myšlenek. Svou práci 

považoval za úspěšnou tehdy, když žádné vysvětlení příčiny či významu nemůže uspokojit 

divákovu zvědavost. V jeho malbách totiž vnímáme události bez vnitřní spojitosti, která 

obvykle spojuje příčinu a následek. Problém nevyřešíme tím, že se budeme pídit po dalších 

informacích, ale tím, že přehodnotíme to, co již dávno víme.  

  Známka filosofie je charakteristická v tom, že se dokážeme udivovat nad všemi 

obyčejnými věcmi, které tak dobře známe, že zpochybňujeme vše, co je „evidentní“ a co se 

stane zpochybnitelné. A právě to je věc, o kterou Magritte usiloval. Zejména o to, aby se naše 

pozornost k existenciálním všednostem přesměrovala na jejich existenciální podstatu.  

 Magritte se pokouší své myšlenky zviditelnit pomocí obrazů. Lidé se vždy snažili 

v jeho obrazech hledat symbolické významy a někdy se jim to podařilo. To ho však příliš 

netěšilo. 

„Přirovnávat vědomě či nevědomě mé malby k symbolismu znamená naprostou 

ignoraci jejich pravé povahy. Lidé mají obvykle sklon k tomu, že se na obyčejné věci dívají 

bez známky toho, že by v nich hledali určitý symbol, ale pokud se podívají na malbu, 

nenachází žádné praktické využití. Proto se uchylují k tomu, že pátrají po významu jen za 
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vidinou čitelnosti a srozumitelnosti. Potřebují nějaký záchytný bod, aby unikli prázdnotě 

neporozumění.“ (Gablik 1970, s. 11b) 

 Lidé, kteří hledají symbolické vysvětlení neuspějí proto, že nejsou schopni uchopit tu 

pravou stránku obrazu. A i když se dostanou tak daleko, že odhalí něco skrytého, podrobí vše 

racionální analýze, která pozbyde veškeré kouzlo tajemna. Na obrazech od Hieronyma 

Bosche, který byl Magrittovým vzorem, jsou fantastické prvky užívány na vrub určité 

myšlenky. Například Peklo4, Rajská zahrada a Zahrada pozemských rozkoší jsou představeny 

a vytvořeny z prvků viditelného světa, ačkoliv jsou zamýšleny jako reprezentace „jiného 

světa“. Symbolizují jej andělé a démoni tak, že jejich těla splývají s lidskými. Tuto techniku 

převzal Magritte spolu s dalšími surrealisty. Bosch tuto hybridizaci využíval k vytváření 

fantastických monster, draků nebo chimér, zatímco Magritte ji nikdy nepoužil jako předmět 

bizarních objektů ani bájných bytostí. Používal pouze známé objekty, které spojil či 

zkombinoval tak, aby působily odlišně a neznámě.  

                                                 
4 viz. obr. 1.1 
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5 Průřez Magrittovou prací 

  

Kolem roku 1920 se jeho obrazy vyznačovaly jistou dávkou abstrakce v syntéze s 

kubistickými experimenty. Zde bychom si mohli uvést poměrně neznámé práce jako Jeunne 

fille (Girl)
5 a Le modele6. Ve 20. letech se z finančních důvodů rozhodl pracovat pro reklamní 

sféru, navrhoval tapety, loga, plakáty pro Norine a v neposlední řadě kreslil pro obchodní 

dům Samuel ve stylu art deco. 

Po roce 1923 se jeho malba vyznačuje vlivem purismu, kdy často opakuje motiv 

manekýnových figur a záhadných objektů, jako jsou koule, rolničky, tajemné bytosti apod. 

Tyto motivy se objevují na obraze Le joueur secret (The Secret Player)7 či L’annonciation 

(The Annunciation)
8. 

V roce 1925, poté co Magritte objevil de Chirica, se jeho obrazy vyznačovaly tmavostí 

a výbušností, pronásledovány zvláštními tvary a výhružnými siluetami, jež měly společný 

původ v detektivních příbězích.  

Na počátku 30. let jsou jeho obrazy již obrazy v zásadě surrealistické, „(…) jejichž 

výstavba je zprvu založena na principu kulisovitého jeviště s drapérií (oponou) s využitím 

průhledů do jiných prostorů či výřezů do jiných realit.“ (Ateliér 1998, s. 16) Jako příklad nám 

poslouží obraz La condition humaine (The Human Condition)9 či La perspective amoureuse 

(Amorous Perspective)
10. Během tohoto období také intenzivně pracuje na pojetí významu 

slov v obraze. Již v roce 1927 se Magritte vrhnul do těchto pokusů. „Konceptuální jazykové 

obrazy a řada obrazů-objektů bývají uváděny jako předstupeň pop-artu a konceptuálního 

umění.“ (Ateliér 1998, s. 16) 

Malby do roku 1936 jsou ovlivněny Magrittovým soustavným výzkumem 

ohromujícího básnického účinku. Tohoto účinku dosahoval přemístěním reálného objektu do 

jiného pole působnosti. Nám známé předměty tak byly podkopány bez jakékoli změny jejich 

vzhledu. 

Z konce 40. let se v Magrittových obrazech „(…) objevují figuríny jakoby vzaté 

z balustrády, připomínající redukované šachové figurky. Klíčovým Magrittovým dílem 

v pojetí nadvlády poezie nad malířstvím se stal obraz Le jockey perdu (The Lost Jockey)11, 

                                                 
5 viz. obr. 1.2 
6 viz. obr. 1.3 
7 viz. obr. 1.4 
8 viz. obr. 1.5 
9 viz. obr. 1.6 
10 viz. obr. 1.7 
11 viz. obr. 1.8 
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který byl ovlivněn dílem Giorgia de Chirica. Tajemná scéna uhánějícího žokeje na koni 

umělou krajinou, kde na pevném podstavci rostou balustrády, z nichž vyrůstají větve a vpravo 

je opona. Prostředí stromů s motivy balustrád místo kmenů by se daly připodobnit 

hřbitovnímu prostředí“ (…), ze kterého vyjmul motiv podstavce u náhrobků, jenž se stal 

taktéž jedním z jeho oblíbených prvků. (Ateliér 1998, s. 16) 

50. léta jsou typická Magrittovými pokusy s iluzí, nechává předměty ve svých 

obrazech levitovat jako v obraze La bataille de L’Argonne (The Battle of the Argonne)12 a 

pohrává si s divákovým chápáním reality. Objekty stylizuje do podob předmětů, se kterými se 

každodenně setkáváme nebo do předmětů, které k sobě žádný vztah nemají. Jejich specifické 

použití pak překračuje hranice lidské logiky, např. v L’explication (The Explanation)13. 

 V poslední desetiletí jeho života často aplikoval motiv muže s buřinkou, což bychom 

mohli chápat jako reprezentaci sama sebe. Využíval i jiné techniky, jako například fresky,  

studie ke skulpturám apod. Příkladem nám mohou být La carte postale (The Postcard)14 nebo 

Les grâces naturelles (The Natural graces)
15. 

V Československu vystavoval dvakrát, na výstavě Poesie 32 v pražském Mánesu 

v roce 1932 a na výstavě Sto let belgického umění v Praze v roce 1949. Vliv na české umělce 

měl tedy značný, analogie v interpretaci lze zaznamenat u  Zdeňka Rykra, Františka Hudečka, 

J.Štýrského, Toyen a Karla Teigeho. (Ateliér 1998, s. 16) 

 

                                                 
12 viz. obr. 1.9 
13 viz. obr. 2.0 
14 viz. obr. 2.1 
15 viz. obr. 2.2 
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6 Časté motivy 

 

 Nyní se budeme zabývat samotnými prvky, které se v Magrittových dílech často 

opakují. Ke každému motivu přiřadíme několik příkladů, ve kterých je můžeme určit. 

Poměrně často se objevují ve spojení s jinými náměty, neboť Magritte rád kombinoval 

několik koncepcí dohromady a zkoumal další dosud nepoznané významy. 

 

Jezdec na koni 

 

Od té doby, co vytvořil obraz Le jockey perdu (The Lost Jockey)16, se k tématu 

použitému na tomto obraze vracel ještě několikrát. Tento námět mu ukázal směr jeho 

umělecké dráhy, stal se symbolem počátku poetického bádání, kterému Magritte zůstal věrný 

po zbytek svého života. Na podobné téma vytvořil také několik koláží. Na základě jeho 

prvního setkání s de Chiricovým obrazem The Song of Love17, vytvořeným v letech 1913-

1914, si uvědomil, jak mistrně de Chirico zobrazil nadvládu poezie nad uměním a rozhodl se 

tento styl následovat.  

Le jockey perdu (The Lost Jockey) je jedním z prvních obrazů, které Magritte vytvořil, 

aby dosáhl jiné výpovědi než výtvarné. Na tomto obraze vidíme jezdce na koni, kterého 

umístil do prostředí lesa, kde se kmeny stromů podobají buď zvětšeným šachovým figurkám, 

zdobeným pilířům nebo snad kuželkám. V kontextu více obrazů, kde Magritte tyto motivy 

použil, na nás figurky podvědomě působí jako účastníci dialogu.  

Stejně jako de Chirico i Magritte se vyžíval v tajuplné kompozici a v tajuplné 

juxtapozici objektů, aby dosáhl koexistence nepochopitelné a banální reality.  

 Prvek jezdce na koni se objevuje taktéž na obraze L’enfance d’Icarus  (The Childhood 

of Icarus)18. Ponechal zde původní prvky jezdce a figurky, ale paradoxně je zasadil do 

interiéru, ze kterého kůň s jezdcem pádí ven. Zajímavé jsou obrazy uvnitř interiéru, které 

představují netradiční kompozice budovy a nebe.  

 

 

 

 

                                                 
16 viz. obr. 1.8 
17 viz. obr. 2.3 
18 viz. obr. 2.4 
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Ženské tělo  

 

Na obraze La Folie des Grandeurs (Delusions of Grandeur)19 je zobrazeno ženské 

torzo, které Magritte vyobrazil na modrém pozadí s mraky. Torzo však nepředstavuje 

dokonalý a harmonický ideál krásy, ani pozadí není krásné a klidné, vše je narušováno 

rozdělením různých částí do určitých segmentů. Pozadí se dělí na velikostně odstupňované 

bloky, které „ladí“ k proporcionálně odstupňovanému ženskému torzu. Vše působí 

neharmonicky, jakoby byla každá část vytržena z jiného kontextu. Toto zobrazení 

reprezentuje Magrittovu hluboce zakořeněnou schopnost rozlišovat mezi skutečným 

objektem, mentálním obrazem neboli představou o skutečném objektu a iluzí skutečnosti, což 

je v tomto případě dvojdimenzionální obraz jako „zobrazení“ skutečnosti. 

 

 

Také zajímavým užitím protikladných forem dosahuje Magritte dalšího účinku. Dutá 

konstrukce ženského torza je otevřená na svém vrcholu a ve spodní části je postavena do 

protikladu pevných neproniknutelných krychlovitých těles, jež jsou obklopena 

neuspořádanými mraky. Protikladné formy v jakékoli podobě můžeme v Magrittových 

obrazech najít téměř všude. Jednou jako protiklad materiality a spirituality, podruhé jako 

rozpor vnějšího a vnitřního, jindy zas paradox noci a dne. Pokaždé se tento antinomický 

princip zjevuje v jiné podobě, ale právě to nás motivuje k prozkoumání dalších možností 

významu. 

 

 Obraz Le viol (The Rape)20 v nás na první pohled vzbuzuje odpor. Když však 

přistoupíme blíž, všimneme si velice silné vazby se surrealismem. Podivná alegorie ženské 

tváře, vytvořené z ženského těla nám připomíná Dalího obrazy plné dvojznačných prvků, 

které se po hlubším zkoumání přemění v něco jiného. Prsa místo očí, pupek místo nosu a 

ženský klín namísto úst se nám záhy promění v poměrně povedenou obličejovou grimasu, 

které účes dodává na věrohodnosti. Magritte zde však nedosáhl takového účinku jako Dalí ve 

svých obrazech. Jen ztěžka si přivykáme pohledu na portrét, který oplývá velmi malou 

dávkou přirozenosti. Ačkoliv se Magritte snažil udržet jistý odstup od surrealistů, tento obraz 

je důkazem jejich stálého vlivu. Musíme ale uznat, že se Magrittovi tato nečekaná 

metamorfóza povedla a přiměla nás k zamyšlení nad nevkusností a originalitou. 

                                                 
19 viz. obr. 2.5 
20 viz. obr. 2.6 
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Příroda (stromy) 

  

Když zobecníme veškerou Magrittovu tvorbu, její převážnou část tvoří obrazy, ve 

kterých se objevuje příroda. Je záhodné konstatovat, že se vyžíval ve zobrazování čtyř 

přírodních živlů, ohně, vody, vzduchu a země. Často tyto čtyři živly spojoval, jak už bylo jeho 

oblíbeným zvykem, s nezvyklými prvky. Na obraze Les droits de l’homme (The Rights of 

Man)21 zobrazil oheň spalující žesťovou tubu, ačkoli je jasné, že nemůže shořet. Vodu „nalil“ 

do sklenice a vidíme i mořskou hladinu v pozadí. Vzduch je rozprostřen všude kolem, jeho 

přítomnost symbolizuje obloha v pozadí. Zemi zobrazuje kámen, který je zakrýván hybridní 

postavou člověka-figury, jež všemu svým „lidským“ principem  vévodí.  

 

Další vyobrazení, kde najdeme přírodní motivy jsou: 

 

Le jockey perdu (The Lost Jockey), 192622, 194023, 194224 

L’art de la conversation (The Art of Conversation)
25, 1961 

Le blanc-seing (Carte Blanche)26, 1965 

 

Metamorfóza 

 

 Metamorfóza je jedním z nejpodstatnějších rysů Magrittových obrazů. Spatříme ji 

téměř na všech jeho obrazech, někdy je snadno identifikovatelná, někdy méně a jindy se 

musíme dívat opravdu podrobně, abychom ji rozpoznali. Mohli bychom sepsat nekonečný 

seznam děl, ve kterých se metamorfóza objevuje, ale nám postačí jen několik příkladů. 

Začněme nejfrekventovaněji užívaným prvkem, figurkou, kterou nemůžeme zařadit do 

určitého období umělcovy tvorby, neboť se k ní Magritte vracel celý svůj život. Tato figurka, 

možná balustráda nebo kuželka na sebe bere podobu lidí, stromů nebo si svou podobu 

ponechává, ale vždy si společně se svojí rolí osvojí i její vlastnosti a charakteristiky. 

Vyskytuje se např. v obraze Le jockey perdu (The Lost Jockey) z let 1926 a 1940 nebo v L’art 

de la conversation (The Art of Conversation). Jinými prvky jsou listy v podobě stromu opět v 

L’art de la conversation (The Art of Conversation) nebo La perspective amoureuse (Amorous 

                                                 
21 viz. obr. 2.7 
22 viz. obr. 2.8 
23 viz. obr. 1.8 
24 viz. obr. 2.9 
25 viz .obr. 3.0 
26 viz. obr. 3.1 
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Perspective)
27 a další nekonečný počet objektů, které na sebe berou podobu jiného, třeba i 

sousedícího předmětu (L’explication, The Explanation)28. 

Obrazy Le domaine d’Arnheim (The Domain of Arnheim) z let 193829 a 196230 jsou 

zajímavé tím, jak Magritte dokázal zakomponovat prvek metamorfózy do naprosto 

nečekaného konceptu. Zároveň se tu setkáváme s mocí asociace, která napomáhá ke snadnější 

interpretaci uměleckého díla. Na obraze vidíme skálu v podobě ptáka. Tuto podobu v ní 

snadněji rozeznáme s pomocí hnízda s vejci, které v nás evokuje představy s ním spojené. 

Rozdíl mezi těmito dvěma obrazy nalezneme v barevných kontrastech a větší hloubkou 

obrazu, kterou v případě plátna z roku 1938 Magritte dosáhl perspektivními liniemi 

v kamenném výklenku. 

 

Okno  

  

Okno je dalším autonomním motivem, neboť má zvláštní důležitost. V Magrittově 

pojetí symbolizuje rozhraní vnitřního a vnějšího, tedy záměnu těchto dvou prostorů. Na 

obraze Les promenades d’Euclide (Euclidian Walks)
31 se díváme oknem na ulici. Nebylo by 

na tom nic podivného, kdyby před oknem nestál malířský stojan a na něm zobrazení té ulice, 

o které jsme si doposud mysleli, že je skutečná. Iluzi skutečnosti a její zobrazení tu Magritte 

ovládl dokonale.  

Další obraz Le soir qui tombe (Evening Falls, Padající soumrak)32 představuje pohled 

z vyskleného okna na krajinu, který ve skutečnosti obdivoval ze svého bytu v Bruselu. Sklo, 

které zůstalo ležet pod parapetem, odráží krajinu stejně, jako by se okno nerozbilo. Divák 

očekává, že sklo bude průhledné, ale Magritte tato očekávání zpochybnil.  

 

Motiv okna se vyskytuje v: 

 

Le domaine d’Arnheim (The Domain of Arnheim), 193833, 194934, 196235 

La condition humaine (The Human Condition)
36, 1933 

                                                 
27 viz. obr. 1.7 
28 viz. obr. 2.0 
29 viz. obr. 3.2 
30 viz. obr. 3.3 
31 viz. obr. 3.4 
32 viz. obr. 3.5 
33 viz. obr. 3.2 
34 viz. obr. 3.6 
35 viz. obr. 3.3 
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Dřevo 

 

Max Ernst, Magrittův vzor, vytvořil nový výtvarný styl, jenž se vymykal konvencím 

zobrazování. Byla to frotáž37, která se pro Magritta stala technikou, jež „vdechuje“ materiálu 

život. Je pravděpodobné, že následkem toho Magritte namaloval několik obrazů, v nichž se 

prvek dřeva či náznak jeho povrchu objevuje.  

 

Magrite byl celý život fascinován smrtí. Měl rád povídky o smrti od A. E. Poea, ale 

největší zásluhu na Magrittově oblibě zvrhlých témat mělo jeho dětství, zejména matčina 

smrt. To se projevilo na konci 20. let v jeho stylu s temnými, dadaistickými prvky. 

 Od 50. let se Magritte zabýval malbou postav ztělesňujících rakve, které se jistým 

způsobem podobají zkamenělým postavám. Velkou část svého života si pohrával s myšlenkou 

něčeho skrytého. Rakve jakoby na sebe brali lidskou podobu, i charakter. Motiv dřeva se 

v jeho dílech objevuje ještě několikrát, někde ve spojení s rakvemi, zastupující lidské postavy 

(obraz Perspective II38), jinde jako pouhá textura, dotvářející výplň obrazu (The Thought 

Which Sees
39
). Na obraze Perspective II je zajímavé, že Magritte přetvořil originální malbu 

s názvem Balkon40 od Édouarda Maneta. Postavy na tomto obraze nahradil rakvemi, přičemž 

ponechal původní počet i postavení postav. Jedná se o jakousi alegorii využívající známý 

obraz, který zachycuje vyšší společnost, jak se baví v kavárně na odpolední zábavě. 

V Magrittově parodickém pojetí cítíme náznak konečnosti lidského bytí, která je vlastní všem 

lidem bez rozdílu. 

 Motiv dřeva v Magrittově pojetí vyjadřoval druh metamorfózy, kterou naznačoval 

v čem tkví naše existenciální podstata. Dřevo je součástí přírody, ze které pochází a do které 

se i navrací, stejně jako člověk. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
36 viz. obr. 1.6 
37 Kresebná technika, při které kreslíme na tenký (většinou vlhký) papír položený na kovové desce pokryté 
vrstvou olejové barvy. Po sejmutí papíru barva v místech kresby zvláštním strukturním způsobem ulpí. 
38 viz. obr. 3.7 
39 viz. obr. 3.8 
40 viz. obr. 3.9 
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Nebe 

 

Motiv nebe dnes Magrittovu tvorbu nejen připomíná, ale stal se i jejím symbolem. 

Možná, že se na tom z velké části podílela Magrittova práce pro komerční sféru. Jisté je, že 

motivy oblohy používal ve svých obrazech opakovaně.   

 Na obraze Cosmogonie élémentaire (Elementary Cosmogony)41, vidíme figurku ve 

tvaru lidské postavy chrlící oheň, ale zároveň klidně odpočívající na kamenech. Můžeme zde 

identifikovat tři přírodní živly, oheň, vzduch a zemi. Neznámým prvkem je koule ležící 

v pravém dolním rohu, jejíž význam je pro nás teď nepodstatný. Zaměřme se na oblohu 

posetou oblaky, která je navíc zaplněna vznášejícími krychlemi. Tento prvek naznačuje snahu 

o trojrozměrnost, o dosažení hloubky obrazu, která stojí v protikladu plošnému zobrazení 

přední linie. 

 

Tématiku nebe najdeme v následujících dílech: 

 

La Folie des Grandeurs (Delusions of Grandeu)r
 42
, 1962 

Cosmogonie élémentaire (Elementary Cosmogony)
 43, 1949 

L’enfance d’Icarus (The Childhood of Icarus)44, 1960 

La lunette d’approche (The Field-glass)
45, 1963 

 

Muž s buřinkou 

 

V malířových dílech se zobrazení muže s buřinkou objevovala v 50. a 60. letech. 

Pokud Magritte maloval muže s buřinkou, nikdy divákovi neumožnil spatřit jeho tvář. Pro 

Magritta je myšlenka vytvořena z viditelných věcí, které může vyjádřit právě obraz. Cítil, že 

malba musí sloužit něčemu jinému než sobě samé, musí zobrazovat myšlenku. Objevil vztah 

mezi zobrazením (obrazem) a tím, co je zobrazováno (objektem). Začal oddělovat lidskou 

postavu (objekt) od zobrazení člověka samého (obrazu). To se stalo významem obrazu The 

thought which sees, který popisuje viditelné odhalení myšlenky. 

                                                 
41 viz. obr. 4.0 
42 viz. obr. 2.5 
43 viz. obr. 4.0 
44 viz. obr. 2.4 
45 viz. obr. 4.1 
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Tento obraz se vyznačuje dalšími motivy, jako například záměny vnitřního a vnějšího. 

Často umísťoval vnější krajinu do vnitřního interiéru a naopak. Jeho dalším často užívaným 

tématem je záměna prvku, který divák očekává, za jiný naprosto nečekaný, který diváka 

přiměje k zamyšlení nad tím, z jakého důvodu jej autor použil. Například tam, kde bychom 

očekávali modrou oblohu, jsme konfrontováni s pozadím připomínajícím dřevo. Jak jsme již 

zmínili, jeho obliba paradoxu protikladů se objevuje i zde. Tento znepokojivý ambivalentní 

prostor, který mísí mlhavé s určitým, vnitřkem s vnějšek, je pro Magritta typický stejně jako 

rozpor vzájemně souvisejících prvků a dvou různých časů jako noc a den, který je vytvořen 

právě na obraze The thought which sees46. 

 

Díla, ve kterých se motiv muže s buřinkou objevuje: 

 

Le chef d’oeuvre Les mystères de l’horizon (The Masterpiece of the Mysteries of the 

Horizon)
47, 1955 

Le Grande Guerre (The Great War)
48, 1964 

 

V druhé polovině 20. let se v Evropě na filmovém plátně objevila postava 

Fantomase49. Ta se později stala surrealistickým hrdinou, kterou surrealisté s oblibou 

zobrazovali ve výtvarném umění.  

Od tohoto fenoménu se odvíjela i Magrittova tvorba. V „prvním období“, v letech 

1925–30, užíval melodramatických, neobvyklých a často děsivých scén (někdy zabarvených 

nádechem erotiky). Celé toto období bylo zahaleno do hávu hororu a černého humoru, do 

které se řadí i dílo s názvem Le plaisir (Pleasure)50. Magritte v něm zobrazil Alenku v říši 

divů, která právě pojídá ptáka. Inspiraci zřejmě čerpal od Lautréamonta a jeho Zpěvů 

Maldororových, které si stejně jako ostatní surrealisté velice oblíbil pro jeho schopnost 

propojit naprosto odlišné předměty v bizarní celek.  

Podobně jako Maldoror i Fantomas se těšil z krutosti a lidské zrady. Fantomas byl 

hrdinou, ale v obráceném slova smyslu. Byl zločincem, který nebyl nikdy dopaden. Magritte 

ztvárnil jeho příběh a zobrazil jej přímo na místě činu v díle L’assassin menacé (The 

                                                 
46 viz. obr. 4.0 
47 viz. obr. 4.2 
48 viz. obr. 4.3 
49 viz. obr. 4.4 
50 viz. obr. 4.5 
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Threatened Assassin)
51. Celá scéna se odehrává ve třech prostorových rovinách. Fantomas 

s klidem poslouchá magnetofon, zatímco jeho oběť leží nahá na pohovce, z venku ho pozorují 

tři muži a dva na něj čekají v přední scéně za stěnou.  

Tento hrůzostrašný motiv se několikrát v Magrittových obrazech opakuje. Na obraze 

Les amants (The Lovers)52 Magritte zobrazil milence se šátky zakrývající jejich tváře. Máme 

dvě možnosti výkladu. Prvním možným výkladem je to, že je téma tohoto obrazu ovlivněno 

postavou Fantomase s maskou na tváři a druhou možností je vliv podvědomé vzpomínky na 

matku, kterou nalezli utopenou a tvář měla zakrytou oděvem. 

Lze tu poukázat i na odkaz Edgara Allana Poea, který byl, jak jsme si již říkali, 

Magrittův oblíbený autor. Poe taktéž ve svých dílech zdůrazňoval temné stránky lidského 

charakteru. Perverzní sklony a záliby v různých činnostech, které společnost netolerovala 

byla, obecně oblíbeným prvkem, který se u surrealistů často objevoval. 

 

 Jiní měli život plný skandálů, Magritte se však snažil žít navenek nenápadně. Toužil 

žít bez historie, dokonce i své vlastní, možná podobně jako Fantomas. Nevypadal nijak 

neobvykle, klasický muž v obleku s buřinkou, stejně jako ve svých malbách. Žil v domě, 

který také můžeme v jeho obrazech spatřit. Interiér jeho domu byl zaplněn pohodlnými 

pohovkami, židlemi, starožitnostmi, orientálními koberci, vázami a malým pianem. Všechny 

tyto doplňky je možné v jeho obrazech identifikovat. 

 S jeho zálibou v nenápadnosti souvisel jeho odpor k zobrazování sebe sama. Postava 

muže s buřinkou se v jeho dílech objevuje velmi často, avšak téměř vždy postavě s buřinkou 

nevidíme do obličeje. Buď se před jeho tváří vznáší nějaký předmět, jako například jablko 

v La Grande Guerre (The Great War)53, kde jablko představuje předmět porušující zákon 

gravitace a nikdo netuší, zdali se jablko vznáší či padá k zemi. Další verzí jsou obrazy 

s mužem, který má místo hlavy jiný předmět, například L’Idée (The Idea)54. Všechny tyto 

obrazy se obrací na fyzikální teorie, kde se Magritte snaží o zvážení několika možností, 

hraničících se skutečností.  

 

 

 

 

                                                 
51 viz. obr. 4.6 
52 viz. obr. 4.7 
53 viz. obr. 4.3 
54 viz. obr. 4.8 
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Slovo jako obraz 

 

Pojetí slova v obraze najdeme na obrazech: 

 

Le Palais des rideaux
55
 (The Palace of Curtains III) 

The Empty Mask
56 (1928) 

 

V zobrazování motivu slov v obrazu Magritta nejvíce ovlivnily koláže Maxe Ernsta a 

snové scenérie de Chirica. Magrittův styl je však více pedantský, technicky propracovanější. 

Většina jeho obrazů je komponována tak, že se na ně vždy díváme z frontálního pohledu. 

Někteří umělci se ve svých obrazech snaží o dosažení „hloubky“, ale Magritte tohoto cíle 

očividně dosáhnout nechtěl.  

Jeho vášní se stala slova, které rád konfrontoval s obrazy. Slova začal vkládat do 

svých kompozic a pátral po správném způsobu jejich interpretace. Začleňoval je do svých 

obrazů jakoby byly samy obrazem. Přiřkl jim hodnotu samotného obrazu, na rozdíl od 

hodnoty pouhého „popisku“. 

Slova v jeho obrazech hrají stejnou roli jako objekty, ne-li větší. Objekt nemůžeme 

nikdy srovnávat s jeho obrazem či názvem. Pokud jeho obrazy interpretujeme pomocí 

symbolů, pak vždy ignorujeme jeho pravou podstatu. Symbolismus totiž předpokládá 

nadvládu neviditelného nad viditelným. Zde tedy potvrdil své stanovisko, že nesouhlasí 

s jakýmkoli výkladem svých obrazů. Zůstává však otázkou, zdali je vůbec možné ponechat 

dílo bez jakékoli interpretace, neboť interpretace se na existenci uměleckého díla nezbytně 

podílí. Blíže se hodnotou slova v umění budeme zabývat v kapitole Slovo versus obraz. 

 

Kámen jako objekt i struktura 

 

 V díle Souvenir de Voyage (Remembrance of a Journey)57 zobrazil svého přítele, 

belgického básníka Marcela Lecomteho spolu se lvem, který vedle něho klidně odpočívá. 

Tváří se majestátně a důstojně. Obraz na nás působí jakoby byl příběh a postavy v něm 

zakleté,  zkamenělé či pozastavené v čase. V symbolickém výkladu lev představuje 

                                                 
55 viz. obr. 4.9 
56 viz. obr. 5.0 
57 viz. obr. 5.1 
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důstojnost, sílu a odvahu a na obraze Le mal du pays (Homesickness)58 jej pravděpodobně užil 

ve spojení s aktuální situací, ve které se v tu dobu nacházel. Jeho země byla okupována 

Německem a křídla naznačují jeho myšlenky na odchod. 

 

V Magrittově umění jsou obrovské balvany snad všudypřítomným objektem. Jednou se objeví 

na vrcholku hory, podruhé se i přes svoji ohromnou váhu vznáší ve vzduchu59.  

  

Další díla: 

 

La bataille de l’Argonne (The Battle of the Argonne)
60, 1959 

La clef de verre (The Glass Key)
61, 1959 

Le domaine d’Arnheim (The Domain of Arnheim)
62,1962 

 

Levitace objektů 

 

 Magritte byl vždy fascinován zákony gravitace, ale hlavně jejím popřením. O to se 

pokoušel v mnoha svých malbách, nejen s obrovskými balvany vznášejícími se ve vzduchu, 

ale i s obyčejnějšími věcmi. Obdobně to provedl i na obraze La Voix des airs (Voice of 

Space)
63
. Zde vidíme vznášející se obrovské koule, připomínající zvětšené rolničky. 

Ztvárněné předměty působí tak mocně a obrovsky, ale na druhou stranu v nás vyvolávají pocit 

lehkosti a přirozenosti. 

Na jiných obrazech používá ryze všední předměty, které nechává poletovat ve 

vzduchu. Očekávali bychom, že předměty budou takové, jaké se ve skutečnosti vznáší a 

s nimiž máme zkušenost. Zaměněním těchto předmětů za běžné a každodenní věci Magritte 

naši citlivost na rozpory zvyšuje a přivádí nás k hlubšímu uvědomění toho, co levitující 

objekty opravdu jsou.  

 Tím, že konfrontuje záhadnost s předměty každodenního života, přivádí své obrazy 

k životu. Magritte se snažil odlišit od surrealistů svým uměleckým záměrem, často frotáží a 

naopak se vyhýbal biomorfismu. Snažil se o vytvoření čistých poetických obrazů, které by se 

vyhýbaly moderní malbě, což se mu dařilo. Nejen že k poetismu svých maleb přispíval svým 

                                                 
58 viz. obr. 5.2 
59 více v kap. Levitace objektů 
60 viz. obr. 1.9 
61 viz. obr. 5.3 
62 viz. obr. 3.3 
63 viz. obr. 5.4 
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pedantským stylem malby, ale také tohoto účinku dosahoval výběrem zvláštním názvů, které 

málokdy se svou předlohou souvisely.  

  

 Dalším levitujícím objektem je v malbě nazvané La bataille de l’Argonne (The Battle 

of the Argonne)
64 obrovský kámen. Ve spojení s mrakem, který se vedle něho vznáší však 

celá kompozice působí přirozeně. Této přirozenosti Magritte docílil mistrnou technikou a 

schopností zkombinovat dva nesourodé objekty v harmonický celek.  

 

Obraz v obraze 

 

Námět obrazu v obraze najdeme na obrazech La traversée difficile (The Difficult 

Crossing)
65 z roku 1926 a La traversée difficile (The Difficult Crossing)66 z roku 1963. 

Podstatné je na těchto malbách zobrazení obrazu, který je vložen do obrazu. Netušíme, jestli 

se jedná o namalovaný obraz rozbouřeného moře nebo jestli to není průhled oknem na 

rozbouřené moře. Opět tu stojíme před problémem dvojznačné interpretace. Jiná práce, 

věnující se tomuto tématu je již zmíněná malba Les promenades d’Euclide (Euclidian Walks) 

nebo La cascade (The Waterfall)
67
, kde nás Magritte konfrontuje se zobrazením lesa a 

zároveň jeho obrazu. Obraz v obraze je pozůstatkem vlivu de Chirica, kterému se Magritte 

svou technikou v určitém ohledu podobá. Prvek obrazu v obraze nás nenechává chladným, 

neboť stojíme tváří v tvář snaze o zobrazení dalšího světa uvnitř již jednoho zobrazeného. 

Interpretací prvku obrazu v obraze se budeme hlouběji zabývat v kapitole Problematika 

zobrazování. 

 

Oko 

 

Obraz oka se objevuje jen v několika dílech. Představíme si jen dva příklady, které 

jsme již použili k osvětlení jiných motivů. Jedná se o obraz La traversée difficile (The 

Difficult Crossing)
68
, 1926 a La traversée difficile  (The Difficult Crossing)69, 1963. 

Rozdíl mezi těmito dvěma obrazy stejného názvu je v tom, že na prvním obraze z roku 

1926 je znázorněna figurka obdařená nevtíravým, klidným okem pozorujícím bouři a 

                                                 
64 viz. obr. 1.9 
65 viz. obr. 5.5 
66 viz. obr. 5.6 
67 viz. obr. 5.7 
68 viz. obr. 5.5 
69 viz. obr. 5.6 



 27 

rozbouřené moře buď na obraze nebo skrze okno a na druhém obraze z roku 1963 je postava 

stojící u rozbouřeného moře, která má namísto hlavy dokořán otevřené děsivé oko.  

Pokud si ale všímáme symbolu oka a necháme se inspirovat mytologickým výkladem, 

zjistíme, že v historii najdeme nespočet motivů oka. Již ve starém Egyptě symbolizovalo oko 

Boha Ra. Ale setkáme se s dalšími výklady jako symbol vnitřního vidění, symbol světového 

oka jako nejvyššího principu atd. V Magrittově případě zobrazení oka vysvětlujeme spíše 

jako prostředek dynamičtější exprese, která si má podmanit diváka a vtáhnout ho do děje. Na 

prvním obrazu oko působí klidným dojmem, nabádá nás k percepci, zatímco na druhém 

obraze oko působí hrozivě, vystrašeně, protože se ocitáme uvnitř obrazové scény, prožíváme 

ji, jsme jí svědky. 

Nejznámější z Magrittových obrazů, na kterých znázornil motiv oka, je obraz The 

False mirror
70
, které nám připadá jako průhled do světa, odrážejícího se v lidském oku. 

Nejedná se však o reálný svět kolem nás, nýbrž svět vnitřní, který si každý z nás prožíváme 

individuálně.  

 

                                                 
70 viz. obr. 5.8 
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7 Slovo jako znak 

 

Umění zastávalo ve starověku a v renesanci výsadní postavení. Společenské chápání 

vyžaduje přítomnost psaného znaku, který se postupně včlenil do obrazů, jejichž 

předpokladem je rychlá interpretace. Jeho teorie je podložena faktem, že pokud se chceme 

mezi sebou nějakým způsobem domluvit a být schopni přesného vyjadřování, je nutné, 

abychom si osvojili systém znaků spolu s jejich praktickým využitím v kontextu. 

Umění je jedním ze způsobů vyjadřování, kterému porozumíme jen na základě co 

nejširšího povědomí o naší kultuře a jejího vývoje. 

 

Pokud se vrátíme zpět k Magrittovi, byl přeborníkem na konvenční zobrazení. Jeho 

cílem bylo zobrazit předmět v jeho nejběžnější formě, tedy tak, jak se každému z nás vybaví 

obraz při jeho pojmenování. Pokud vyslovíme slovo „svíčka“, všichni si představíme bílou 

svíci se žlutým plamenem, po níž stéká vosk. Člověk věci pojmenovává, a tak si vytváří 

systém, ve kterém se vyzná a díky kterému je schopen komunikace s ostatními. Je však 

zřejmé, že vytváření pojmů, pojmenovávání věcí a komunikace probíhá v určité kulturní 

oblasti, poznamenané stejným historickým, jazykovým a kulturním vývojem. 

 

Samotné znaky význam nemají, ale po společenské dohodě o jejich použití a 

následném praktickém začlenění do jazyka můžeme téměř cokoliv použít jako znak. Znak je 

arbitrárním symbolem, který společnost používá proto, aby měl svět nějaký řád, neboť každý 

z nás vnímáme určité fenomény, které jen zčásti definují objekty kolem nás, nevnímáme tedy 

„věci o sobě“, tak jak se ve své čisté podstatě jeví, nezatížené žádnými předsudky. 

Jazyk je komunikačním systémem, který se nemusí vždy shodovat se skutečností. 

Lidská komunikace umožňuje odkazovat na předměty dvojím způsobem. Označuje jménem 

nebo poukazuje na předměty obrazem, který je napodobuje. Vše závisí jen na tom, jakým 

způsobem jazyk používáme a jakými pojmy označujeme věci kolem nás. Ty stránky věcí, 

které jsou pro nás běžné přehlížíme, naopak si všímáme nových věcí, jež svojí neobvyklostí 

přitahují naši pozornost. 

Oproti běžnému postupu, kdy se věc, která je zobrazena, pojmenuje názvem, který jí 

dle konvenčních pravidel náleží, se na obraze L’usage de la parole (The Use of Words)71 z let 

                                                 
71 viz. obr. 5.9 
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1928-29 setkáváme s paradoxní situací, kdy se sice nápis zobrazeného objektu týká, ale 

nedokážeme říci, zdali je tvrzení v textu správné či nikoli.  

Zásadním tvrzením v kontextu tohoto tématu je to, že předmět a jeho zobrazení mají 

naprosto odlišnou funkci. Obraz je podobnější jinému obrazu než svému hmotnému originálu.  

 Jak Magritte poukázal ve svém obraze La clef des songes (The Key of Dreams)72, 

obraz může zobrazovat cokoliv. Objekty na obraze jsou opatřeny odlišnými názvy, než je 

máme ve zvyku nazývat. Divák je při pohledu na tento obraz zmaten, neboť Magritte zobrazil 

předměty tak, aby vyvolávaly co nejstereotypnější dojem jejich zobrazení a připojil k nim 

názvy, které označují naprosto odlišné předměty. Věci a jejich označení nemají v podstatě 

téměř nic společného.  

Vše se odvíjí od lidských konvencí a pravidel, která nám pomáhají jazyk používat a 

rozumět mu. Po tom, co si stanovíme pravidla, jakým způsobem přiřadíme věcem názvy a 

názvům význam, přichází na řadu jejich praktické použití. Další otázkou je to, do jaké míry je 

„imitace“73 určité věci podobná. Zdali nemáme zažitý jiný systém, kdy považujeme za lepší 

zobrazovat věci konvenčním způsobem než usilovně napodobovat skutečnost. Jinak řečeno, 

obraz, kterým chceme určitou věc zobrazit, musí být součástí systému reprezentace, který 

definuje objekty snadněji než obrazy, které objekty opravdu napodobují do detailu. 

Tento paradox najdeme i v jiných než jenom výtvarných oblastech, například v živém 

jazyce. Význam věty se odvíjí od způsobu jejího použití, nikoli od toho, na co věta odkazuje. 

Slova určitým způsobem používáme a jejich použití je determinováno pravidly jazyka a 

vztahy mezi nimi.  

 Důležitým poznatkem je taktéž fakt, že podoba není nezbytnou vlastností odkazu. 

Pokud odkazujeme na určitou věc, není pravidlem, aby odkaz obsahoval minimální 

podobnost. Psaná slova mohou snadno nahradit obraz samotný a nejsou mu ani trochu 

podobná. Například pod slovem „krajina“ si představíme konvenční zobrazení krajiny. Jde tu 

o bilaterální vztah, kde konvenční zobrazení, můžeme jej nazvat dohodnuté „symbolické 

zobrazení“, může naopak nahrazovat slova či slovní spojení. Jako krásný příklad nám 

poslouží obraz pod názvem Le Palais des rideaux (The Palace of Curtains III)74. 

 

                                                 
72 viz. obr. 6.0 
73 Imitací míním napodobeninu toho určitého předmětu. 
74 Viz. obr. 4.9 
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8 Slovo versus obraz  

 

 „(…) oprostit naše myšlení od ustavičných svodů, omylů a fascinací jazyka je úloha 

nekonečná, neboť jsme uvězněni v médiu jazyka a nikdy z něho nemůžeme vyjít.“ (Störig 

1975, s. 472) 

 

 Magritte se celý svůj život zabýval významem a hodnotou textu, který tak rád 

zapojoval do svých obrazů a přikládal jim stejnou, ne-li větší vizuální hodnotu než obrazům 

jako takovým. Proto bychom rádi věnovali samostatnou kapitolu tomuto tématu a pokusili 

bychom se ji objasnit z jiného pohledu. 

 

 Magritte zdůrazňoval, že obraz jako reprezentace objektu, který byl namalován na 

hladkém povrchu, je symbolem a nikoli hmatatelným předmětem. Ve skutečnosti se nám 

může namalovaný objekt zdát nezajímavý, pokud bychom se s ním střetli v reálném světě. 

 Na obraze L’usage de la parole (The Use of Words)75 Magritte odhaluje rozdílné 

významy, kterými objekt oplývá. Tím je tedy jeho obraz a jeho název. Zobrazení dýmky leží 

spolu se svým titulem v nedefinovatelném prostoru. Nápis „Toto není dýmka“ umožňuje 

divákovi si uvědomit, že se opravdu nejedná o dýmku, nýbrž o malbu. Zobrazuje něco jiného 

než objektivní realitu a přesto, že ji Magritte zpodobnil realistickým a pečlivým způsobem 

víme, že ji nelze zaměnit za pravou dýmku.  

 

Gombrichovo pojetí 

 

Gombrich zastává názor, že „(…) největší význam vizuálního obrazu tkví v jeho 

schopnosti aktivace, že jeho použití k výrazovým účelům je problematické a že s vypovídající 

funkcí jazyka se bez pomoci vyrovnat nemůže.“ (Iluminace 1995, s. 50)  

Jinak řečeno, obraz není schopen dosáhnout ekvivalentu jazykové výpovědi, 

respektive jejího přesného sdělení. Obrazem nejsme schopni popsat subjekt tak výstižně, jako 

to dokážeme slovy. Na druhou stranu, pokud se budeme snažit co nejvýstižněji zobrazit určitý 

předmět, dosáhneme tohoto účinku tím nejjednodušším způsobem. Podmínkou ale je, že 

zvýrazníme distinktivní rysy, které si ve spojení s určitým předmětem asociujeme. Když se 
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například snažíme popsat nějakou věc co nejrychleji, začneme popisem jejích nejvýraznějších 

charakteristik a rysů. 

 Správná interpretace se dle Gombricha zakládá na popisku, kódu a kontextu. Popisek 

by zdánlivě mohl vyloučit oba ostatní stavební prvky interpretace, avšak není to tak. Pokud se 

podíváme do jakékoli encyklopedie, uvidíme obrazy vždy ve spojení s jejich popisem. Toto 

sloučení slova a obrazu zvyšuje pravděpodobnost správné interpretace a následného 

pochopení významu.76  

. 

„(…) vizuální informace může být jednoznačná i bez použití slov.“ (Iluminace 1995, 

s. 53) Tomu se děje v případě vizuálních znaků, které mají zjednodušený charakter. Velmi 

často se používají jako prostředek mezinárodní komunikace či komunikace v rámci určitého 

celku. Jedná se o zjednodušené kódy, které jsou používány za určitým účelem a v určitém 

kontextu, se kterými však člověk musí být obeznámen, aby jim porozuměl. Je tedy nutné, aby 

člověk vždy správně pochopil, co vlastně daný zjednodušený kód představuje.77 „Skutečná 

hodnota obrazu (…) spočívá v jeho schopnosti sdělit informace, které nelze kódovat jiným 

způsobem.“ (Iluminace 1995, s. 53-54) 

Záleží pak na divákovi, zdali je dostatečně informován a zda jsou jeho očekávání 

adekvátní tomu, co vidí. Je tedy logické, že životnost těchto symbolů závisí nejen na znalosti 

diváka, ale také na opakování jejich zobrazení. Čím častěji se s určitým symbolem setkáváme, 

tím pravděpodobněji si ho zapamatujeme.   

Při procesu dívání se na obraz hraje velkou roli „divákův podíl“, kdy si divák vybírá 

z řady obrazů, které má uložené v mozku a srovnává je se zobrazením, které si právě prohlíží. 

Dochází k doplňování informací ze vzpomínek a zkušeností s podobným zobrazením. 

 K zobrazení přistupujeme s určitými předpoklady. Pokud se s určitým objektem 

setkáme poprvé, jeho obraz si uložíme a při příštím setkání s podobným obrazem jej snadno 

určíme. Interpretace obrazu závisí na předchozí znalosti možností. Můžeme tedy rozpoznat 

jen to, co známe. 

 Například v kreslených seriálech můžeme najít stovky grafických zobrazení, jež prošly 

vývojem od obrazu k symbolu, se kterými jsme v jeho finální podobě v určité společnosti a 

kultuře obeznámeni. Pointu a vůbec význam komiksů nepochopí ti, kteří nejsou součástí 

určité kultury a nejsou obeznámeni s jejich významem. 
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Pokud se vrátíme ke slovům, jež svou schopností významu nelze s ničím srovnávat, 

pak zde nesmíme opomenout i přednost vizuálních schémat, jež vyjadřují určitou věc 

brilantněji než jakýkoli slovní popis (např. rodokmen). 

 

Foucaultův přístup 

 

Další důležitý a vlastně stěžejní obraz v rámci tohoto tématu je L’usage de la parole I 

(The Use o Words I)
78
, který pracuje s následujícím problémem. Zobrazuje separaci objektu a 

jeho symbolu. Zobrazením dýmky, pod níž je umístěn nápis „Toto není dýmka”79, se Magritte 

vnořuje do otázky reprezentace či znázornění, pomocí něhož obraz znázorňuje určitý objekt. 

Pokud mu přiřkneme nesprávný slovní pojem, může dojít k tomu, že jej zaměníme. V L’usage 

de la parole I (The Use of Words I) nám Magritte demonstruje skutečnost, že obraz nemusí 

být stejný jako objekt, který ho znázorňuje. 

Díky jednoduchému, prostému a snad i školáckému stylu zobrazení dýmky nám je 

jasné, že se jedná jen o její zobrazení, avšak zmíněný nápis nás zvláštním způsobem 

konfrontuje s touto prostou realitou. Právě touto jednoduchostí nás chtěl donutit se zamyslet 

nad smyslem věci. Čelíme dvěma faktům, přímočarosti zobrazení, které nikoho nenechá na 

pochybách, že se jedná pouze o obraz subjektu a negujícímu tvrzení, které nás v našem 

myšlenkovém pochodu ještě utvrzuje, snad i mate v tom, za jakým účelem toto jasné tvrzení 

do obrazu doplnil. 

 Pokud chceme rozebrat toto dílo do detailu, měli bychom začít tím, že tvrzení pod 

obrazem je možno hodnotit jako kaligram či ideogram, naznačující obsah díla samotného. 

Nejedná se o definici pojmu jiným způsobem, nýbrž o výpověď, která nám svým náznakem 

formuluje podstatu věci a její význam.  

 Text, který je do obrazu přidán, Magritte umístil dolů, „kde slouží jako opora obrazu, 

který pojmenovává, vysvětluje, rozkládá.“ (Foucault 1973, s. 23)  

Hlásky tvořící slova, která následně utvářejí větu, jsou součástí kresby - můžeme je 

definovat jako obraz samotné věty. Text tu zastává roli nakresleného zobrazení, neboť je 

ohraničen rámem, který uzavírá obraz jako celek. 

Foucault poukazuje na dvojí paradox textu, který nalezneme v tom, že se jedná o 

pojmenování něčeho jasného, co ve skutečnosti pojmenovat nepotřebuje. Druhým paradoxem 

                                                 
78 viz. obr. 6.3 
79 Foucault, Michel.: Toto nie je fajka, Archa, Bratislava, 1994 
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se zdá být fakt, že když už subjekt nějakým způsobem pojmenoval, svým pojmenováním ho 

vzápětí popřel. 

Smysl kaligramu tkví v tom, že funguje správně jen pokud oddělíme čtení textu od 

vnímání obrazu. Pokud tomu tak není, celá forma obrazu se rozplyne. „Kaligram odmítá 

hovořit a reprezentovat ve stejnou chvíli. Věc, kterou je možno vidět i číst, je umlčená 

viděním a zamaskovaná čtením.“ (Foucault 1973, s. 26) Ať už je to jakkoli, Magritte svým 

obrazem obnovil společné místo obrazu a jazyka, kde se znak podřizuje formě. 

 Foucault přirovnává Magritta ke Kandinskému či Kleemu i přesto, že se na první 

pohled zdá být naprosto odlišným umělcem, používajícím odlišné techniky a prvky. 

Vyzdvihnul prvek napodobení, který je všem vlastní. Kandinskij či Klee ve svých obrazech 

používají prvky, tvary, formy a barvy, které jsou jednoduše definovatelné. Stejně tak konal i 

Magritte, jen s tím rozdílem, že prvek napodobení rozvinul do té nejvyšší formy. List ze 

stromu se podobá nejen listu, ale i stromu samotnému, loď na moři se nejen podobá lodi, ale 

odráží v sobě i obraz moře apod. Tento prvek nápodoby je jak prvkem protikladným, tak i 

komplementárním. 

  Použil odlišných, někdy až zavádějících názvů ryze účelově proto, aby divákovi 

zabránil být zároveň i čtenářem, který by byl v průběhu svého čtení textu ovlivňován 

obsahem a významem obrazu. 

Magritte svým obrazem rozehrál diskurz hry slova a věcí, která se započíná 

v podřízování slova obrazu a naopak, například v naučné literatuře. Slova obraz buď doplňují, 

a nebo obraz doplňuje slova. Tímto obrazem se mohl snažit o vytvoření nových vztahů mezi 

slovy a věcmi, o zdůraznění vlastností jazyka a věcí, kterých si v každodenním životě výrazně 

nevšímáme či je úplně opomíjíme. 

  Princip hierarchie znaku či tvaru poprvé zrušil Klee svým užitím tvarů spolu se znaky 

na jednom plátně. Písmeno má nějaký tvar, který nám připomíná určitý obrazec a naopak. 

Jediná šipka byla v jeho dílech častým ukazatelem naznačujícím postup interpretace. 

 Na mnoha Magrittových obrazech se setkáváme se slovy popisujícími zobrazení. Ale 

po hlubším zkoumání zjistíme, že slova a věci spolu nijak nesouvisí, nejsou jejich 

pojmenováním. Tímto postupem apeloval na diváka a jeho každodenní vnímání reality věcí a 

jejich pojmenování. Tam, kde by zobrazení nepotřebovalo pojmenování, neboť je nám tak 

známé a jasné, vložil slovo naprosto s ním nesouvisející. A nebo právě v případě obrazu 
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L’usage de la parole I (The Use of Words I)
80, kde zobrazil dýmku tím nejjednodušším a pro 

nás nejlépe rozpoznatelným způsobem, vložil tvrzení, které jasné zobrazení popřelo. 

  

 

                                                 
80 viz. obr. 6.3 
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9 Iluze vidění 

 

 Každý z nás preferuje určitý pořádek, určité vztahy mezi objekty našeho vnímání. Tato 

preference nějaké harmonie pochází již z dob starého Řecka, kdy byl kosmos (řád) považován 

za ideál jak vnějšího světa, tak i světa vnitřního, zatímco na druhé straně stál chaos, který je 

jeho opakem. Proto i dnes hledáme nějaké vztahy mezi skutečným objektem a jeho 

zobrazením tam, kde nejsou. Proto je pro umělce tak snadné naše oko ošálit i přesto, že jsme 

přesvědčeni o opaku. Hledáme vztahy a souvislosti tam, kde nejsou a dokonce je i nacházíme. 

Vše se odvíjí od našich předsudků a očekávání, které pramení z našich zkušeností a ovlivňují 

finální vidění.  

 V každém případě to, co „vidíme“ je do značné míry určováno naší znalostí toho, co 

„bychom měli vidět“, což je založeno na naší předchozí zkušenosti.  

 

Proces vidění 

 

 Řečeno moderními kognitivními termíny, vidění se skládá ze tří fází. První dvě fáze 

zahajují proces vizuálního poznávání a někdy se nazývají „vzestupné zpracování“, ve kterých 

podněty řídí funkci vizuálního uvědomování. Třetí fáze se nazývá „sestupné zpracování“.  

Všechny rysy jsou poté sjednoceny do smysluplného celku, procesu, který se nazývá 

„obnovení.“ V této fázi vidíme předmět tak, jak byl určen k tomu, abychom ho viděli. Tato 

fáze závisí na našich rozsáhlých znalostech o světě a možná i na dodatečné informaci, kterou 

jsme obdrželi. Bez znalosti je smysl (alespoň ten zamýšlený smysl) ztracen. (Solso 1996, s. 

76) 

Jak Gombrich uvedl81, je tisíce způsobů jak znázornit jednu určitou věc, závisí to jen 

na subjektivním pohledu, který máme každý z nás odlišný. 

 

Vnímání umění 

  

Magritte rozlišoval mezi podobou předmětu a zobrazením předmětu v tom smyslu, že 

předmět si je podobný, ale sám sebe obvykle nezobrazuje. Chtěl tím poukázat na snadnou 

záměnu těchto dvou termínů, respektive jakousi mystifikaci v našem slovním vyjádření, kdy 

hodnotíme jistou věc jako podobnou originálu a zároveň si pod slovem „podobnou“ 

                                                 
81 viz. sez. lit.: Gombrich E. H. Iluze a umění. Odeon, 1985 
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představujeme „v podstatě stejnou“, ale víme, že stejná není. Nic nemůže být naprosto 

identické s něčím jiným, ale událostem a věcem kolem nás rozumíme prostřednictvím 

nacházení určitých shod mezi nimi. 

 Podobnost však není důkazem shody. Symbol existuje díky opakování a závisí na 

stejném významu, který je mu připisován různými lidmi. Magritte ve svých obrazech 

poukázal na takové omyly, jako pojmenovávání beztvarých forem nebo zaměňování významu 

či použití. Více než na pravděpodobnosti je podobnost závislá na naší mentální konstrukci a 

způsobech reprezentace. Obraz krajiny vypadá spíše jako krajina tak, jak se obvykle 

zobrazuje, než jako skutečná krajina. V tomto případě je velice obtížné zbavit se předsudků, 

které nám ztěžují objektivní posudek, a proto bylo zpochybnění lidského vnímání 

Magrittovým hlavním cílem.  

Iluze spočívá v přesvědčení o tom, že existuje jen jediný způsob interpretace 

vizuálního modelu, tak jak ho známe. Ostatní konfigurace nechápeme, protože si je prostě 

nedokážeme představit, když nemají místo v naší zkušenosti. 

 

Svět, jak ho vidíme, je konstrukcí, kterou každý z nás stavěl po dlouhá léta 

experimentování. Naše oči se podrobují stimulacím na sítnici a z toho vyplývají takzvané 

„barevné vjemy“82. Naše mysl pak tyto vjemy přenese do vnímání, do části našeho vědomého 

obrazu světa, který je založen na našich zkušenostech a znalostech.  

Aby malíř zobrazení správně reprodukoval, musí zbavit mysl všeho, co ví o předmětu, 

který vidí. Nikdy však nemůžeme vidět nezaujatě, neboť máme konceptuální návyky nutné 

pro náš život. Alberti přišel jako první s tím, že by se na obraz mělo pohlížet jako na okno, 

kterým se díváme na viditelný svět. Pokud se ale díváme přes sklo, věci se zdají mít jiné 

relace než ve skutečnosti. To, co vidíme, nemůžeme přesně definovat a říci, co vlastně 

vidíme. Můžeme jen hádat a náš odhad bude ovlivněn naším očekáváním.  

Veškeré myšlení je v podstatě třídění, klasifikování. Vnímání pak tkví ve srovnávání, 

které je ovlivněno naším očekáváním. 

V našem třídění pojmů a klasifikaci nás ovlivňuje charakteristický obraz předmětu, 

který většinou vnímáme z frontálního pohledu. Když tento fakt vztáhneme na Magrittovu 

techniku, téměř vždy zobrazuje malované objekty z frontálního pohledu tak, aby zabránil 

jejich nečitelnosti. 

                                                 
82 viz. sez. lit.: Gombrich, E. H.: Umění a iluze, Odeon, 1985 
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Umělec si musí osvojit principy umění, které osvětlují, jakým způsobem se na objekty 

dívat, jak chápat jejich esenciální podstatu a charakter a jak by měly být znázorňovány. 

Umělecká tvorba se zakládá na schématech, jež se umělec naučí používat. Magritte je měl 

zvládnuté dokonale. 

K tomu patří i schopnost zapamatovat si zobrazení, kterou by měl mít každý umělec, 

ale nejde o „eidetickou schopnost“83, nýbrž o schopnost zapamatovat si velký počet relací. 

Zahrnuje jak představu samotného předmětu, tak i kontext, do kterého byl zasazen, jakými 

korelacemi byl ovlivněn apod. Vědomí viditelného světa si umělec rozšiřuje tvorbou věcí a 

snahou o jejich transformaci v něco jiného.  

 Nyní se dostáváme se k fázi, kdy divák obraz vnímá a hodnotí jej. 

Číst umělcův obraz znamená mobilizovat paměť a zkušenost viditelného světa a 

prověřit jeho zobrazení pokusnými projekcemi. Chceme-li viditelný svět číst jako umělecké 

dílo, musíme udělat opak, tzn. mobilizovat naši paměť a zkušenost se světem umění. 

 

Nápodoba či podobnost  

 

Podle Magritta je naše myšlení schopno pouze napodobovat, neboť napodobujeme to, 

co vidíme a poznáváme, zatímco podobnost nacházíme u dvou a více předmětů.  

Základem Magrittovy tvorby je právě podobnost. Nekonečné hry o podobnosti znaků 

rozehrávají metamorfózu, která se projevuje v nepřerušeném přímém postupu od obrazu 

k modelu, jako například na obraze Le cascade (The Waterfall, Kaskáda)84.  

 

Magritte si rád pohrával s myšlenkou, jestli reálný svět opravdu existuje, anebo je to 

jen iluze. Tyto úvahy jsou zřejmé z obrazu, který pojmenoval Carte Blanche (Le blanc-seing). 

Zobrazil na něm jezdkyni na koni uprostřed lesa. Pokud se podíváme pozorně, zjistíme, že 

postavy zobrazil v prostoru mezi stromy i namísto nich, což nás vede k nekonečné úvaze o 

tom, co je skutečnost a co je iluze. Magritte chtěl jednoznačně diváka přinutit k zamyšlení nad 

námi dennodenně přijímanou realitou a položit nám otázku, zdali jsou věci nám tak známé 

opravdu takové, jaké je vidíme. Proto se nikdy neuchýlil k napodobování skutečnosti 

podobně, jak činil například Constable85.  

                                                 
83 Detailní představa a vzpomínka na určitou věc či její vlastnosti 
84 viz. obr. 5.7 
85 romantický  malíř, žijící 1176 – 1837 (viz. obr. 6.4) 
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Napodobování skutečnosti k žádnému hlubšímu filozofickému úzu nevede, skončí 

konstatováním, že obraz je pokusem o nápodobu skutečnosti. Zatímco Magritte zpochybnil 

skutečnost samotnou. Jen za použití fantazie nutí diváka k zamyšlení. Tuto fantazii však 

nesmí uskutečňovat pomocí zcela neznámých a nerozeznatelných tvarů a forem, protože pak 

by se divák ztratil ve změti nesourodých a jemu nic neříkajících tvarů.  

Magritte svou fantazii projevoval jiným způsobem. Do svých obrazů zapojil familiární 

předměty, které stylizoval do jejich nejstereotypnějších forem a konfrontoval je s jinými 

předměty, obohacenými jistou dávkou neskutečna. Tím dosáhl toho, že každý, kdo se na jeho 

obrazy dívá, je nucen se pozastavit nad uměleckým paradoxem, kterého je svědkem. 
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10 Magrittův přístup  

 

 Magritte se narodil do doby, která byla až příliš temná a komplikovaná. Na druhou 

stranu se vyznačovala zrodem geniálních umělců, jejichž genialita byla zakořeněná v 

nelehkosti života a ve snaze o jeho změnu. Umění se radikálně odlišovalo, nenavazovalo na 

vývojovou cestu a jeho přívlastkem se stala „odlišnost”. Tato touha po odlišnosti se již v 

historii odehrála a svými cíli a prvky se jí velmi podobá. Charakteristika manýrismu se 

vyznačuje proměnou vkusu, novou senzibilitou, novým duchovním postojem a zejména  

„puzením” k vyjádření. „Místo napodobování přírody se rozvíjí umění fantazie.“ (Hocke 

2001, s. 25) Manýrismus 16. století se tedy v moderní době opakuje, alespoň svými 

základními principy. 

 Význačným prvkem v umění manýrismu byla nová proporcionalita předmětů a postav 

jako například u El Greca86. Analogii této inovace najdeme v surrealismu, který je právě tímto 

prvkem tak výrazný. 

  

 Každý objekt má určitý vztah k objektu jinému a tento vztah musí být odhalen. To  

Magritta vtáhlo do soustavného bádání po určitých psychologických či morfologických 

důkazech, které se k objektu vztahují, jež by zdůraznily jednostranný a nevratný poetický 

význam tohoto objektu.  

Později Magritte zanechal všechna zkoumání nesouvisejících objektů a započal 

výzkum objektů a vztahů, které spolu souvisejí. Vztah boty a nohy či krajiny a obrazu a 

podobně (La cascade, The Waterfall
87). Magritte rozvinul svou vlastní metodologii. Prvek 

šokování a překvapení se pro něj stal důležitějším, vědomějším a více ovládaným než byl u de 

Chirica. Jeho metoda spočívala v tom, že se pokoušel pochopit řadu spekulativních maleb do 

té doby, dokud nenašel odpověď u každého objektu.  

Obraz nemá žádnou materiální sílu, ale tato síla je obsažena v mysli. Malba je 

koncipována tak, aby vyvolala tento dojem a navodila v divákovi pocit materiální síly. Tuto 

hypotézu dokazoval Magritte nespočetněkrát, ale nejznámějším pokusem byl obraz L’usage 

de la parole (The Use of Words)88, kde se jedná právě o demostraci tohoto postupu.  

 Magrittovým záměrem bylo vytvořit z proudu existence autonomní a pevné obrazy, 

jež by již nebyly determinovány naší znalostí či předsudky. Jeho obrazy zahrnují dialektický 

                                                 
86 řecký umělec (1541-1614), žijící ve Španělsku 
87 viz. obr. 5.7 
88 viz. obr. 5.9 
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vývoj, založený na paradoxu, který koresponduje s nestálými a proto i nedefinovatelnými 

vlastnostmi univerza. Teze a antiteze jsou vybírány tak, aby vytvářely syntézu, která zahrnuje 

protiklady a aktivně naznačuje paradoxní formy, ze kterých se rodí všechny zkušenosti. 

Základní dynamismus Magrittových obrazů je postaven na využívání volných polí možností 

či potenciálů, které leží mimo sféru „normálních situací”.  

 Je možné redukovat obrazy na dvojitou strukturu, jak se o ni pokusil v obraze Les 

promenades d’Euclide (Euclidian Walks, Euklidovské procházky)89, kde z věže i ulice vytvořil  

kužely. Dvojpólový rys skutečnosti vyjádřil podobně i v obraze L’empire des lumières (The 

Empire of Lights, Království světla)90, kde na jednom plátně smísil den i noc jako noční ulici, 

která se objevuje v denním světle.  

Na obraze Les vacances de Hegel (Hegel’s Holiday, Hegelovy prázdniny)91 se 

Magritte pokusil o vyvolání existence vztahu mezi tématicky vzdálenými objekty, sklenicí 

vody a deštníkem. Magritte o tom napsal: „Zkoušel jsem namalovat mnoho sklenic s vodou, 

které vždy obsahovaly lineární čáru.. Tato čára se po stém pokusu rozšířila a převzala tvar 

deštníku. Deštník jsem pak vložil do sklenice a na závěr i pod sklenici. (…) Poté jsem měl za 

to, že Hegel by byl na tento předmět, který má dvě protikladné funkce, velmi citlivý. Zároveň 

vodu nepřipustit, ale i uznat. Myslím, že by se touto otázkou pobavil, stejně jako o 

prázdninách, a proto jsem tento obraz nazval Hegelovy prázdniny.“ (Gablik 1970, str. 111c) 

Na tomto případě vidíme, jak v Magrittově případě rozhodoval prvek náhody, který 

kooperuje s účelovostí. 

 Magrittovy obrazy jsou systematickým pokusem o přerušení dogmatických názorů na 

fyzický svět. Prostřednictvím zásahu konceptuálního paradoxu se mu daří vyvozovat 

neobyčejné a nepravděpodobné závěry. To, co se děje v jeho dílech, je opakem toho, na co je 

náš mozek zvyklý a co očekává. Jeho obrazy ruší dohodu mezi myslí a životem a prostá vůle 

nahrazuje náhodný stav vědomí. 

V Magrittových obrazech vzdoruje zákon gravitace fyzikálním zákonům 

prostřednictvím levitace, což je jakási antiteze gravitace, a tak najednou skály plují ve 

vzduchu jako mraky po obloze (La bataille de l’Argonne, The Battle of the Argonne92). Nikdy 

si však nemůžeme být jistí, zdali se objekty v jeho obrazech vznáší nebo padají k zemi. Stalo 

se tak Magrittovým cílem, aby zpochybnil divákovu tezi tím, že vedle sebe postaví 

ambivalentní možnosti. Tyto nepravděpodobné události reflektují neuskutečnitelné možnosti 

                                                 
89 viz. obr. 3.4 
90 viz. obr. 6.5 
91 viz. obr. 6.6 
92 viz. obr. 1.9 
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přírody, ve kterých podobné optické klamy existují a slouží jako prostředek úniku. Mluvíme 

zde o adaptaci, která probíhá ve světě zvířat a rostlin a slouží k záchraně, zastrašení či 

zamaskování. Téma tohoto přírodního zázraku Magritte převzal a použil jej v několika svých 

dílech, např. v obraze se jménem L’explication (The Explanation)93 nebo Les grâces 

naturelles (The Natural Graces)94. Opět tu odhaluje druh metamorfózy, se kterým se 

surrealisté dokonale identifikovali.  

Objevoval nové a nečekané korelace mezi odlišnými předměty. Všímal se důvěrně 

skrytých spojitostí mezi věcmi a hledal jejich hypotetické analogie. Vymýšlel nespočet 

metod, jak vyprovokovat toto odhalení. A očividně se mu to podařilo, podobně jako například 

manýristickému Giuseppovi Arcimboldovi, který dal svobodu své fantazii a z neslučitelných 

prvků vytvářel neuvěřitelné nové entity (obraz Librarian, Knihovník) 95. 

Jako jedna z těchto metod by se dala charakterizovat obměna kompozice, kterou si 

Magritte opravdu oblíbil. Setkáváme se s velkým počtem pláten, která jsou téměř identická, 

jen nepatrný detail je pozměněn. Jindy zas ponechal jeden stejný vizuální prvek a obměnil 

celkovou kompozici. Tím dosahoval estetického účinku, který s každou proměnou sílil. Snaha 

o uchování estetického zážitku, jak ze strany umělce, tak zejména ze strany diváka, je 

neodlučitelnou součástí uměleckého díla, která je předpokladem jeho kvality.96 Magrittovi se 

stala doživotní hnací sílou. 

                                                 
93 viz. obr. 2.0 
94 viz. obr. 6.7 
95 viz. obr. 6.8 
96 viz. kapitola Otázka interpretace 
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11 Problematika zobrazování 

  

Magritte do tvorby obrazů nepřispěl žádným formálním objevem, ale jeho dílo 

předchází imaginativnímu plánu celého řetězce problémů, jejichž konečné řešení dospělo k 

umělecké tvorbě 20. století, kde došlo ke zhroucení konvenční struktury iluzionistické 

reprezentace. 

 Obraz La condition humaine I (The Human Condition I)97 vyjadřuje rozpor mezi 

trojrozměrným světem, který je zahlcen objekty a dvojrozměrným světem plátna, které ten 

trojrozměrný svět znázorňuje. Na tomto prostém obraze definoval složitost moderního umění, 

složitost, která vedla ke znehodnocení napodobování přírody, jež bylo základním 

předpokladem tehdejšího umění. 

Ve svém obraze Le bon sense (Common Sense)98 Magritte naznačil své pojetí 

obrazového znázorňování. Namísto toho, aby namaloval zátiší na plátno, postavil objekty na 

plátno, které položil na stůl. Právě krize umění 20. století přímo čiší z okolností, které 

Magritte na tomto obrazu znázornil. Jde o problém  trojrozměrného objektu a dvojrozměrného 

plátna. Účelem tohoto pokusu byla konfrontace diváka s realitou, kterou vnímáme ve 

trojrozměrné rovině a s plátnem, které i přesto, že tu třetí dimenzi zachytit nedokáže, je 

schopno ji velmi kvalitně napodobit. Napodobení však dosahuje perspektivou a dalšími 

výtvarnými technikami Tento obraz divákovi nenastavuje žádnou iluzivní stránku, nýbrž se 

snaží naznačit separaci uměleckého světa od světa reálného Zároveň však připomíná, jakým 

způsobem se mohou tyto světy prolínat. 

 

Konvenční modus pro založení vzájemného vztahu mezi reálným vnějškem a 

iluzorním vnitřkem začíná se zavedením perspektivy v renesanci. Vývojem lidstvo dospělo do 

stádia, kdy umělci odmítli reprezentační funkci umění. Umění bylo přemístěno ze sféry 

iluzionismu znázorňování do sféry autonomního objektu, díky němuž jsou umělecká díla 

vytvářena tak, že existují jako objekt sám bez podobnosti jinému. Tato otázka se v minulosti 

řešila po dlouhá staletí, kdy byl zásadní rozpor vnímán mezi tím, že socha může mít status 

autonomního uměleckého díla či objektu, zatímco obraz je pouhým znázorněním určitého 

objektu. E. H. Gombrich99 se připojuje k tezi, která popírá autonomní status obrazu, i když 

neopomíná zdůraznit, že obraz může být vytvořen tak, aby vypadal jako skutečnost.  

                                                 
97 viz. obr. 1.6 
98 viz. obr. 6.9 
99 viz. sez. lit.:  Gombrich, E. H.: Umění a iluze, Odeon, 1985 
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Na opačnou stranu se staví Mukařovský, který uměleckému dílu přikládá dvojí 

sémiologický význam, tj. funkci autonomního znaku, vytvořeného umělcem, který je složen 

z významu, skrytém v kolektivním vědomí a ze vztahu ke společenskému kontextu. Mimo 

této funkce nese umělecké dílo funkci znaku sdělovacího, vyjadřujícího myšlenky, stav duše 

apod. Tato sdělovací (informativní) funkce je u některých uměleckých děl evidentní, ale u 

jiných je skrytá. Vše závisí na příběhu, zdali ho dílo má či nemá. Pokud jej zdánlivě nemá, 

jako například malby stylu geometrické abstrakce, kde je důraz kladen na strukturu barev a 

forem, pak dílo sdělovací význam nese a my jej nazýváme rozptýleným. (Mukařovský 1971) 

 

 Napětí mezi skutečností a iluzí, které Magritte neustále ve svých dílech vyjadřoval a  

objevoval, nebylo novým problémem ani ve filozofii, ani v umění. Od dob renesance se od 

tohoto problému upustilo, až kubisté přišli s radikálním řešením. Vynalezli obrazový prostor, 

který měl nahradit ten perspektivní, jehož bylo od renesance užíváno. Picasso se před více jak 

padesáti lety pokoušel svrhnout pojetí, které balamutilo oko (trompe-l’ æil), když slepil 

novinové kousky papíru a vytvořil kubistický obraz. Nahradil starý princip tím, co nazýval 

trompe-l’ esprit (obalamucení mysli) a dosáhl toho, že skutečnost již nebyla více v objektu 

samém, nýbrž v obraze, obraz se tedy stal autonomním objektem.  

 

Již jsme se zmínili o oblíbenosti námětu obrazu v obraze, kterými je Magritte proslulý. 

Porovnejme je s renesančním konceptem malby jako „okna do reality“100. Tato „okna do 

reality“ Magritte přetvořil způsobem, který nám neposkytuje jistotu, jestli se jedná o realitu 

skutečného světa nebo realitu uměleckého díla. Je to krajina namalovaná na plátnu stojícím 

uvnitř pokoje nebo je to krajina venku? Na obraze La condition humaine (The Human 

Condition)
101 pozorujeme souvztažnost dvou fenoménů, které se objevují na rozhraní mezi 

subjektivním a objektivním, vnitřním a vnějším světem. 

 Magritte připodobnil tématiku tohoto obrazu našim denním zkušenostem, kdy snadno 

zaměňujeme minulost s přítomností nebo mentální obraz s obrazem skutečným. Okno 

představuje rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, odděluje dva odlišné světy. Obdobně 

chápeme i prvek  zobrazování dveří, které mají podobnou funkci.  

 Na obraze La réponse imprévue (The Unexpected Answer)102 Magritte přímo jedná 

s fenoménem dveří. Důležité není to, že jsou dřevěné či obdélníkové, ale fakt, že nám 

                                                 
100 Termínem „okno do reality“ je míněn princip nápodoby reality. 
101 viz. obr. 1.6 
102 viz. obr. 7.0 
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umožňují jimi projít. Nejsou otevřené, ale zdá se, jakoby někdo prošel skrz ně. Dveře jsou 

zobrazeny streotypním způsobem, vše je ostré a jasné, ale zároveň tajemné. Tma, která se 

skrývá za dveřmi nádech tajemnosti ještě zesiluje.  

Na obraze Le plagiat (Plagiarism)103 použil vynálezu dvojitého obrazu, aby vyjádřil 

syntézu vnitřního a vnějšího. Zobrazil na něm kytici ve váze, respektive její obrys, který 

zaměnil za obraz louky s alejí stromů. Celý obraz nám připadá, že znázorňuje vzpomínku na 

jarní stromovou alej, kterou se možná Magritte rád procházel. Vedle vázy leží ptačí hnízdo 

s vejci, kterého si nemůžeme nevšimnout. Opět je do obrazu začleněn zdánlivě nezapadající 

prvek, které se již nevyhne interpretaci. Vejce s jeho elipsovitým tvarem symbolizuje život, 

zrod života. Již v 17. století se vejce stalo mýtickou formou života, chápaného jako 

„praprincip“. V křesťanském výkladu se symbolu vejce užívá jako znamení vzkříšení. 

 V kontextu tohoto obrazu se nám hnízdo s vejci nakonec nezdá až tak nelogické, 

neboť obraz v obrysu kytice oplývá jarní náladou, vše kolem kvete, barvami to jen hýří a vše 

naznačuje tomu, že malba odkazuje na vzpomínku radosti a domova, znázorněného hnízdem. 

Zarážející je snad jedině název, který v překladu znamená „plagiát“, jež nese význam úmyslné 

napodobeniny. Název nás zavádí k úvahám o zdánlivosti zobrazení, možná i o 

zpochybnitelnosti myšlenek samotných. Pokud Magritte nestál o jakýkoli výklad svých děl, 

proč potom do svých obrazů zahrnoval tolik otázek a tolik hádanek? Smysl tohoto podtextu 

asi zná jen sám autor. 

Také Salvador Dalí vynález zdvojeného obrazu aplikoval ve svých dílech. Vymyslel, 

že by dva obrazy mohly být zaměnitelné tak, aby byl v následující sekundě první obraz 

nahrazen druhým. Chtěl tak divákovi navodit paranoidní stav, ve kterém by nebyl schopen 

rozpoznat, co právě spatřil. Výsledkem je, že v Dalího světě, na rozdíl od Magritta, není nic 

tím, co by se zdálo být. V Magrittově případě a jeho dvojitého obrazu se naopak jedná o 

nástroj myšlenek a jejich dvojnásobné síly v dané chvíli. 

Magritte si na rozdíl od Dalího zachovával určitý odstup, který ho jistým způsobem 

svazoval s realitou více než s imaginárnem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 viz. obr. 7.1 
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12 Změna stylu 

  

Magritte se vždy stylisticky odlišoval od ostatních umělců. Pro něho byly důležité 

myšlenky, které jemným přizpůsobením denní reality ničí tradiční vztah mezi objektem a 

subjektem a tím mění i vnímání celku.  

„Jeho podivné pokusy s impresionistickou tvorbou se objevily za německé okupace a 

bylo to míněno jako boj proti jiným psychologickým podmínkám. Aby odolával útisku 

okupace, jeho tvorba se vyznačovala radostí a hravostí, čímž oponoval Hitlerovu úsilí.“ 

(Gablik 1970, s. 145d)  

Jeho dřívější práce se vyznačovaly úzkostí, používal tvrdé a tmavé barvy, kterými 

oponoval předstíranému optimismu předválečného období. Jeho úsilí a snaha o odpor 

pramenila z jeho přesvědčení, že poezie ve výtvarném umění může změnit svět.  

 Jakmile byl horor války na svém vrcholu i Magritte dosáhl zlomového okamžiku, 

který se projevoval vytvářením kouzelných a radostných obrazů, které se staly symbolem 

provokace. Toto období se datuje do období 40. let a můžeme jej charakterizovat jako éru 

křiklavých barev a vířivých tahů štětce.  

Objekty jeho tvorby byly povětšinou velmi smyslné a erotické, jako například v La 

moisson (The Harvest)104. Ostatní umělci se mu za tato díla odvděčili jen opovržením a 

pobouřením, neboť vycházeli z přesvědčeni, že využíval a kopíroval styl Renoira. 

 V roce 1947 Magritte vytvořil několik desítek obrazů, které se vyznačovaly jistou 

odlišností. Magritte „napadal“ společnost svými agresivními výtvarnými výstupy, jeho malby 

působily hrubě, divoce až agresivně. Jednoduše je vytvořil bez cenzury své rozvážnosti.  

Zuřivou prací štětce se snažil o karikování fauvistického stylu. Postavám na svých 

obrazech dodával nádech erotiky až perverznosti, jako například ženě na obraze Le galet (The 

Pebble)105, která se dotýká svých ňader a přitom si nestydatě olizuje rameno. Jako předloha 

mu stála jeho žena Georgette, kterou však zobrazil dosti nezvyklým způsobem Veřejnost i 

umělecká kritika mu vyčítala neodpustitelnou hrubost v jeho tvorbě, která se tak odlišovala od 

dosavadního vývoje. Magritte se proto vrátil zpět ke svým starým námětům a technikám a jen 

občas se navracel ke svým chvilkovým náladám. 

 

 

                                                 
104 viz. obr. 7.2 
105 viz. obr. 7.3 
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14 Rám jako fenomén 

  

Rámu jako fenoménu věnujeme samostatnou kapitolu, neboť představuje symbol 

institucionálního orámování. Vznikl proto, aby separoval vnitřní obrazový děj od vnějšího 

děje, tedy aby uchránil diváka před zaměněním obrazové iluze za skutečnost. V případě 

Magrittova umění je vysvětlení hodnoty rámu velice podstatnou složkou celkové interpretace, 

protože se jeho obrazy ocitají na hranici iluze a skutečnosti. 

 

K. P. Liessman106 odlišuje umělecké dílo od přírody tím, že zdůrazňuje jeho vnitřní 

uzavřenost, jeho autonomii definující umělecké dílo jako celek sám pro sebe. Apeluje na fakt, 

že nejsme schopni esteticky vnímat bez odstupu, který nám právě rám obrazu poskytuje. 

Umělecké dílo nás vtahuje do svého niterného světa plného estetických prožitků, které 

bychom bez rámu, jako určité hranice oddělující prostor obrazu od okolního prostoru, nebyli 

schopni rozlišovat. 

 Umění si vytváří vlastní svět, do kterého můžeme vstoupit jen za podmínky separace 

od našeho „okolního“ světa. Rám tedy slouží nejen jako oddělení dvou prostorů, ale jako 

přechodová linie dvou světů, světa uměleckého díla a vnějšího světa.  

 Podstata uměleckého díla je paradoxní a rozporuplná, neboť se střetáváme s jeho 

světem uvnitř obrazu, tj. uvnitř rámu, do kterého vstupujeme jakoby osvobozeni od vnějšího 

světa, a se světem vnějším, světem skutečným, který je úzce se světem obrazu propojen.  

 

 Obrazy Empty Mask
107 a Le palais des rideaux III (Palace of Curtains III)108 jsou 

příkadem obrazů, ve kterých se fenomén rámu vyskytuje. Je však na nich něco zvláštního. 

Nejen, že na nich identifikujeme námět obrazu v obrazu, ale rám, který zde Magritte vyobrazil 

není tradičním rámem. Rám obrazu byl donedávna téměř nezbytnou součástí uměleckého díla 

a Magritte se snaží jeho hodnotu zpochybnit. Obrazový rám je Magrittem deformován a 

přejímá nejrůznější tvary, od čtyřúhelníku po geometrii naprosto ignorující tvary. Zdálo by se 

nepodstatné tomuto efektu přikládat větší důležitost, ale Magrittova snaha o to, aby byla 

konvence a její dlouhé prsty svazující společnost dokonale obcházena, je zde ilustrována více 

než jasně. 

                                                 
106 viz. sez.lit.: Liessman, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia, 2000 
107 viz. obr. 5.0 
108 viz. obr. 4.9 
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Klasické obrazy musely být vždy orámované. Rám nejen uzavíral prostor malby a 

separoval ji od vnějšího běžného světa, ale stal se její součástí. Byl zdobený, vyřezávaný, 

pozlacený, „žil“ si svým vlastním životem. Definoval umělecké dílo jako celek a spolupodílel 

se na jeho esenciální podstatě. Dotvářel umělecké dílo ve své úplnosti. Rám byl uměleckým 

dílem a podle toho se s ním i zacházelo.  

 Magritte ve svých dílech důležitost rámu cíleně zpochybňuje a tuto skutečnost 

předkládá divákovi. 

Na obraze Empy Mask
109 vidíme obraz, který je rozdělen na šest částí. Působí na nás 

dojmem špatně spojených obrazů, které však mají společný jmenovatel. Je jím zobrazení 

textur a povrchů. Obraz stojí v prostoru, jakoby na divadelním jevišti. Kombinací 

nesourodých a nezvyklých prvků vytváří absurdní celek působící nelogicky až záhadně. Když 

se však pustíme do interpretace každého prvku zvlášť, pochopíme jasné konotace.  

Náznak divadelního prostředí, ve kterém se obraz nachází, je Magrittovým oblíbeným 

prvkem. Působí na nás zároveň tajemně, ale i reprezentativně. 

 Asymetrický rám obrazu vypovídá o snaze zpochybnit neohebné konvence 

zobrazování. Nabízí divákovi prostor pro své vyjádření, zdali je tento prvek akceptovatelný 

nebo ne. Samotná plátna zobrazují něco neočekávaného až zvláštního, neboť zobrazení textur 

a různých povrchů bylo do té doby velmi nestandardní. 

 Na obraze Le palais des rideaux III (Palace of Curtains)110 se setkáváme s dalšími 

obrazy, opatřené nestandardními rámy, které se nacházejí v prostoru, jenž nám připomíná 

interiér muzea. Obrazy nevisí na zdi, jak jsme v muzeu zvyklí a jak je konvenčně domluveno, 

nýbrž jsou opřeny o zeď. Magritte se v tomto případě snažil o „podkopání“ základů konvence 

vystavování. 

 Slova, jež užil na obraze, zde přejímají roli obrazu. Na levém obraze Magritte ztvárnil 

nebe způsobem, jaký je mu vlastní a na obraze vpravo zobrazil slovo „ciel“, v překladu 

obloha, nebe, mraky. Zde vidíme jasný příklade zobrazení textu, který nahrazuje funkci 

vizuálního znaku111. 

 

 

 

 

                                                 
109 viz. obr. 5.0 
110 viz. obr. 4.9 
111 viz. kap. Slovo versus obraz 
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15 Otázka interpretace 

 

Dějiny umění musejí projít uchem jehly interpretace, nebo nebudou žádnými dějinami umění. 

Kdo žije v iluzi, že se může udržet na „pevném základě faktů“, obchází problém interpretace, 

dostane se na kamenitou poušť dějin prázdných forem. 

          Hans Sedlmayr 

  

V souvislosti s Magrittovými díly a zejména s jejich pochopením a následnou 

interpretací, věnujeme celou jednu kapitolu otázce interpretace, která si žádá jisté osvětlení. 

Zvláště v případě Magrittových děl si troufáme konstatovat, že je tato problematika velice 

aktuální, neboť jakmile spatříme jakýkoli Magrittův obraz, jsme vždy nuceni zapojit naši 

fantazii spolu se symbolickým myšlením či přinejmenším zvážit nepatrné analogické shody.  

Kontury v Magrittových dílech jakoby z oka vypadly pohádkovým zobrazením, 

šablonovitost, nereálnost tvarů a barev, absurdita, nereálná spojení dvou prvků, iluzivnost a 

další mnohé charakteristiky najdeme v jeho obrazech, které jsou díky nim tak 

zapamatovatelné.  

 Otázkou ale zůstává, jaký postup zvolit při jejich interpetaci a zdali je určitý postup 

správný či snad vůbec reálný? 

Magritte byl známý svým odmítavým přístupem k výkladu svých děl, zvláště pak 

k interpetaci, která vedla k naprosto odlišným závěrům než byly jeho prvotní záměry. Odmítal 

soudy, které byly podloženy Freudovou psychoanalýzou, stranil se všem možným 

symbolickým interpretacím odvozeným z jeho životního příběhu. Paradoxem však zůstává, že 

prvků, kterých si musíme všímat je v jeho tvorbě tolik, že pokud bychom je nějakým 

způsobem neinterpretovali, nemohli bychom jeho díla vnímat. 

Obrazy je možné přirovnat k hádankám, neboť stejně jako hádanky i malby si žádají 

své řešení. V případě uměleckých děl jejich řešení nazýváme interpretací, která však nikdy 

nemůže být absolutně naplněna. Tato rozporuplnost umění vytváří vlastní smysl uměleckých 

děl. 

Theodor W. Adorno112 představuje interpretaci díla pomocí pojmu „strukturního 

poslechu“, kterého užil v případě hudby, jež se dá aplikovat i na výtvarné umění. Primární 

vrstva odhalí strukturu obrazu a další vrstvu představuje pochopení „intence díla“, kterou 

chápeme jako to, co  je dílo samo o sobě schopno realizovat, nikoli záměr umělce. Záměr díla 

                                                 
112 viz. sez. lit.: Liessman, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia, 2000 (s. 119-131) 
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je sice vytvářen umělcem, což nás často přivádí k závěru, že intence díla je v podstatě záměr 

umělcův, ale není tomu tak. Umělec dílo vytvoří, pomocí svého umění do něj vloží určité 

sdělení, které se projevuje nezávisle na autorovi.  

Intence díla je jakési sdělení o podstatě díla, pomocí barev, linií a tvarů dílo vypovídá 

o svém smyslu, ukrytém ve změti užitých prvků. Tato výpověď probíhá v rámci procesu 

pochopení a vývoje, díky kterému se dílo a jeho význam realizuje.  
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Interpretace versus reprezentace 

 

Nutnost interpretace souvisí i s problémem reprezentace. To, co napodobujeme a co 

zobrazujeme je určitý objekt, který určitým způsobem vnímáme a registrujeme. Měli bychom 

se stranit všech jiných možných interpretací, pocitů, kontextů a podobně a zobrazit jej 

naprosto objektivně. Problém tkví v tom, že žádné takové „nevinné oko“, které by nahlíželo 

na objekt objektivně a nezaujatě, neexistuje. Oko vždy k objektu přistupuje s nějakými 

zkušenostmi, které získalo v průběhu života našeho složitého organismu. Je zahrnuto 

předsudky a potřebami, které objekt v jejich světle transformují. 

Je tedy jasné, že vnímání a interpretaci od sebe oddělit nemůžeme. Nemůžeme nikdy 

rozpoznat, zdali je objekt již nějakou interpretací zahrnut či ne. Navzdory tomu bychom ale 

neměli upouštět od snah o dosažení nezainteresovaného pohledu, o snahu nahlížet na objekt 

nevinným okem, neboť tím často dosahujeme jiného pohledu na věc, který se vymyká naší 

každodenní rutině.  

 Vnímání je ovlivněno nejen zkušenostmi, názory, zájmy, ale i dalšími aspekty. 

Narážíme zde na problém zvyku a konvence, které jsou k vnímání i chápání umění 

potřebné113. Pokud chce člověk zobrazit prostor, jednoznačně se musí řídit zákony 

perspektivy, u tohoto prvku není jiného vyhnutí. To, „(…) jak předmět vypadá, závisí na jeho 

prostorové orientaci, na vzdálenosti a osvětlení, ale také na všem, co o něm víme, i na našem 

vzdělání, návycích a zájmech.“ (Goodman 2000, s. 33) Rozvíjí se tu tedy ambivalentní vztah 

stereotypů vnímání a reprezentace, což obnáší další nemalý problém v otázce střetu dvou 

nezávislých stran, umělce a diváka, popřípadě kritiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 viz. kap.  Konvence 
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Níže jsme si uvedli velmi jednoduché schéma lidského vnímání a následné reprezentace, 

kterým si ukážeme, jakým způsobem je naše vnímání ovlivněno a kde se rodí iluze. 

 

 

 

Začněme s „reálným objektem“, na který se ve skutečnosti díváme. Jako příklad 

použijeme skutečné jablko, které máme v úmyslu namalovat. „Mentální obraz“ je naše 

představa jablka, kterou jsme získali po určitých zkušenostech se skutečným jablkem. 

„Obrazem reálného objektu“ je míněn dvojrozměrný namalovaný obraz jablka, který jsme 

vytvořili na základě podržení jeho mentálního obrazu v paměti. „Obraz reálného objektu“ 

zpětně ovlivňuje vnímání „reálného objektu“, což si můžeme dokázat mnoha příklady, kdy 

nejsme schopni rozeznat skutečný objekt od jeho obrazu. Zde se utváří prostor pro vznik 

iluze, která ovlivňuje naše vnímání a interpretování skutečných objektů.  
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Pozitiva a negativa interpretace 

  

Existuje mnoho případů, kdy se střetly zájmy dvou stran spolu s jejich výpověďmi a 

kritikou. Umělec vytváří své dílo za nějakým účelem a s určitým cílem, který je mu vlastní, 

veřejnosti však může zůstat neodkrytý. Divák pak jedná dle svého nejlepšího zájmu a 

zapojuje své zkušenosti a racionální i symbolické myšlení k interpretaci uměleckého díla i 

přesto, že může být naprosto zavádějící a mylné. 

   

Pokud se tedy pustíme do interpretace, čelíme hned několika těžkostem, které ji 

provázejí. Interpretace je založena na vlastních subjektivních zkušenostech, na znalosti 

fenoménu, které i tak nemusí být vždy objektivně pravdivé, na estetických a uměleckých 

hodnotách, se kterými se divák identifikuje, ale nemusí kooperovat s uměleckými hodnotami 

umělce a na neznalost aktuálního kulturního a uměleckého pozadí spolu s ostatními aspekty, 

které ovlivňují kritizované dílo samotné.  

Druhý břeh tohoto problému je tvořen následky, které kritika zanechá. Spolu s tím si 

nesmíme zapomenout položit otázku, zdali je kritika jak ze strany umělce, tak i ze strany 

kritiků a recenzentů oprávněná. S tím souvisí i další otázka, kdo je tu autoritou, která má 

legitimní právo na rozhodující slovo, je to umělec, kritik nebo snad historik umění.  

Umberto Eco toto téma osvětluje odhalením dalších přístupů, které zahrnují autorův 

záměr (intentio auctoris), záměr čtenáře či diváka (intentio lectoris) a záměr díla samotného 

(intentio operis). Tyto tři intence vzájemně tvoří jakousi dynamickou strukturu díla 

v kulturním kontextu, ale je samozřejmě možné, že autor někdy nedokáže vyčerpat všechny 

významové možnosti díla. Potom se zde utváří prostor pro samointerpetaci díla, které 

spolupracuje s myšlenkovými pochody a interpretačními snahami diváka. To se často stává u 

děl, která jsou vytvořena s apriorním záměrem, jenž se však v průběhu jeho vytváření vytrácí 

či metamorfuje do něčeho úplně odlišného. Jednoduše řečeno, tato situace nastane tehdy, 

když autor přiřkne dílu smysl až po jeho vytvoření114.  

V tomto případě se angažuje kritika, která „by měla“ fungovat jako prostředník mezi 

světem diváka a světem uměleckého díla. Podstata kritiky spočívá ve sdělování rámcových 

informací, které slouží divákovi k tomu, aby dosáhl potřebných znalostí k pochopení 

správného významu díla.  

 

                                                 
114 viz. sez. lit.: Hlaváček, Josef: Cvičení z estetiky, Praha: Gallery, 2007 (s. 107-111) 
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Kritika 

 

Kritika umění je ve své čisté podstatě neustálým nahlížením díla, „opakovaným 

dotazováním po jeho povaze a poslání“, které by nemělo a nemůže být ovlivněno přehlíživým 

přístupem kritiky samotné. (Hlaváček 2007, s. 109)  

Kritika umění existuje proto, aby poskytovala divákovi dostatečný počet náhledů a 

možností, pomocí kterých se může na díla dívat a hodnotit. Je službou umělecké scéně a 

neměla by přesáhnout hranice tohoto rozsahu.  

Praxí kritiky však i nadále zůstává, že zveřejní určitý názor a podává jej publiku 

s naprostou samozřejmostí, jež divákovi (laikovi) nedává větší prostor k osvojení jiných, 

odlišných stanovisek.  

Přes všechna úskalí umělecké kritiky a jejího dopadu je kritika nutná, neboť analyzuje 

přítomnost a prostřednictvím dějin umění integrujících současné umění, objasňuje minulost. 

Je jedinou autonomní a legitimní metodou, jak osvětlit význam umění v životě člověka. 
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Atraktivita uměleckého díla 

 

Za úvahu stojí otázka, kterou si možná Magritte také kladl, zdali je vůbec žádoucí 

odkrývat umělcův záměr ve prospěch atraktivity díla?  

Jakmile je veřejnosti odhalen význam a smysl uměleckého díla, zúží se divákův 

prostor pro vlastní myšlenky a kreativitu. Zároveň se naprosto vytrácí atraktivita díla a 

„tajemnost“ s ní spojená.  

Kristin Thompsonová115 zvažuje roli uměleckého díla z pozice neoformalistického 

přístupu. Své bádání aplikuje na teorii filmu, ale jako příklad nám poslouží i v kontextu 

Magrittovy tvorby. Podle neoformalismu  má umělecké dílo praktickou funkci, která spočívá 

v tom, jakým způsobem umělecké dílo předává informace a jak tlumočí své významy. 

Velmi rozšířeným názorem na umění je, že slouží k pouhé zábavě, k našemu pobavení, 

které se odvíjí od svého názvu „umění pro umění“. Neoformalisté se staví na stranu teorie, 

která tvrdí, že umění v divákovi navozuje vlnu percepčních vjemů, které jsou pro náš život 

nepodstatné, nepraktické. Umění připodobňují ke hře a rekreačním zájmům. Tato analogie 

však nepopírá jistý aktivní prvek ze strany divákovy percepce. Divák musí zapojit jak své 

smysly, tak i určitým způsobem poznává a posuzuje na základě již získaných zkušeností 

z umělecké sféry i světa skutečného. Zapojuje se zde prvek zvaný „ozvláštnění“, který se 

projevuje pomocí uměleckého díla. Vnímáme jej i v běžném životě, ale naše vjemy jsou tak 

frekventované a známé, že shledáváváme propastný rozdíl mezi počitky z běžného života a 

počitky z uměleckého díla, které je tvořeno neočekávanými a netradičními elementy, 

zasazenými do nekonvenčních rovin. 

„Cílem umění je, abychom pocítili věci tak, jak je vnímáme a ne tak, jak je známe.“ 

(Iluminace 1998, s. 7)  

Umění tak všední realitu ozvláštňuje a tím prodlužuje naši percepci a náš úžas. Pojem 

„ozvláštnění“ je neoformalistický termín, který naplňuje umění a činí ho smysluplným a 

aktivním. Tohoto „ozvláštnění“ umělec dosahuje aplikací inovativních, netradičních forem a 

tvarů, které zasazuje do originálních schémat a prostor. Pokud se však některý z těchto prvků 

shoduje a opakuje, ozvláštnění vyprchá a přemění se v automatickou percepci (automatizaci), 

které se právě Magritte a mnoho jiných autorů tak zarputile vyhýbalo.  

                                                 
115 viz. sez. lit.: Thompsonová K. (1998); Neformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod; 
Iluminace, 10 (1): 5-36 
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Spolu s touto praktickou funkcí, která může přejít do podoby „ozvláštnění“, nesmíme 

zapomenout na funkci sdělovací či informativní, o které jsme si již říkali116.

                                                 
116 viz. kap. Problematika zobrazování 
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Konvence 

 

S termínem „automatizace“ souvisí i pojem „konvence“. Jak jsme si již zmínili, 

konvence a stereotypní zobrazení jsou pro umění stěžejní. Celé Magrittovo úsilí je založeno 

právě na konvenčním zobrazení, které oproti jiným autorům konfrontoval s odlišnými až 

bizarně vzhlížejícími prvky. K tomu, aby u diváka vzbudil podivný pocit nejistoty a 

rozpačitosti, zasadil stereotypní zobrazení předmětu do naprosto nečekaného kontextu. O to 

více dosahoval tohoto účinku svým přímočarým reprezentativním stylem, který na diváka 

působí mnohem důrazněji než jiná realističtější zobrazení. Tímto způsobem získávají jeho 

malby „ozvláštňující“ charakter, který je nezbytný pro přežití a kvalitu uměleckého díla. 

Konvence jako taková má velmi starou historii. Ovlivňovala životy lidí po celá staletí 

a to nejenom ve sféře umělecké. Běžný život byl svázán konvencí tak, že potlačoval podstatu 

samotné lidské existence. Konvenční chování představovalo jakousi monotónost: nevyčnívat, 

nevzbuzovat přehnanou pozornost, mít stálý a neměnný status, který ostatní lidé 

bezmyšlenkovitě přijímali apod. I v umění hrála konvence velmi podstatnou roli. Období 

realismu by se dalo zhodnotit jako období svázané konvencí, neboť obrazy byly ve 

skutečnosti chápány jako odraz skutečnosti, odraz reálného světa, ve kterém žijeme a jejich 

hodnota se odvíjela od míry podobnosti skutečnému světu. Divák umělecké dílo hodnotil na 

základě jeho podobnosti realitě a činil tak z prostého důvodu. Na obraze, na který se díval, 

poznával věci, které v běžném životě potkával. Skutečnost i její obraz v uměleckém podání 

byla daná, jasná a prozřetelná, nezatajovala žádná tajemství.  

Vše záviselo na tom, nakolik byl umělec schopen užít stereotypních zobrazení, na 

která jsme zvyklí a kterých často užíváme. „Do jaké míry je obraz realistický či doslovný, 

závisí na tom, do jaké míry je systém standardní.“ (Goodman 2000, s. 45) 

Téměř každé historické období mělo své konvenční představy o zobrazování. Mezi ně 

řadíme i manýrismus, jenž byl nejprve „manýrismem“ označován posměšně, ale později se 

stal symbolem odvrácení od klasického zobrazovacího stylu a nastolil novou éru, která byla 

inovativní ve všech svých formách. Jak jsme bylo již zmíněno117, manýrismus byl obdobím, 

kdy se hodnoty přisuzovaly uměleckému výrazu, fantazii a originalitě. 

Tento manýrismus, respektive jeho umělecké hodnoty se objevily až s prvními 

náznaky moderního abstraktního umění, které je opakem realismu. S postupem času si 

divákovo oko navyklo na něco, co nemohlo racionálně odůvodnit či přiřadit něčemu 

                                                 
117 viz. kap. Magritte a surrealismus 
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známému. Tato pochybnost se stala oblíbeným tématem moderního člověka, který prošel 

vývojem od naprosté nutnosti pořádku a harmonie, přes jistý náznak chaosu až po naprosté 

zpochybení skutečnosti. I dnes se setkáme s lidmi, kteří hodnotí umělecké dílo skrze míru 

nápodoby skutečnosti. Tato skutečnost je způsobena „encyklopedičností“ doby. S příchodem 

encyklopedií jsme se naučili přijímat informace pasivně, přestali jsme je vyhledávat a bádat 

v jiným zdrojích.  

Jak se zmiňuje Pierre Francastel118, dnešní doba a její diváci dospěli k tomu, že umění 

není přijímáno v pravém slova smyslu. Praxí je, že z muzeí se staly nudné nástroje 

vzdělávání, roste počet stručných tématických přehledů, jenž diváka nezaujmou a díky tomu 

zbylo už jen pár lidí, kteří se o umění skutečně zajímají, a kteří mají zájem na dialogu 

s umělcem. Většina diváků dílo dešifruje způsobem, jenž odpovídá rozpoznání jednoho či 

dvou prvků, použitých v obraze a dospívá k přesvědčení, že smysl díla pochopila. To, že je 

dílo a jeho význam pochopen, je pro ně jakousi podmínkou k tomu, aby byli vůbec malířské 

dílo schopni vnímat. Je tomu však právě naopak. Mnohdy dílo skrývá uměleckou kvalitu 

právě v tom, že ho nelze tak snadno dešifrovat a že některé obrazové prvky zůstávají divákům 

skryty119. 

Důležitá je schopnost interpretace díla, která by se dala nazvat jakousi transakcí, 

jejímž cílem je hodnocení díla divákem. Interpretace uměleckého díla je možná jen na základě 

studia technických a tvárných detailů, díky nimž získáváme „specializované vnímání“, které 

nám pomáhá k interpretaci. Vyvstává otázka, jak můžeme pochopit a ocenit umělecká díla 

vzdálených dob a kultur? Hodnoty byly jiné, ale i přesto, že naše schopnost vnímání podléhá 

jiným zákonům, je umělecké dílo vždy provázeno interpretačním faktorem. Ve svém 

estetickém soudu si pak spojíme tvůrčí faktor s faktorem interpretačním. Pokud interpretační 

schopnost chybí, chybí i sdělitelnost díla a nenastane estetický moment. Pak se umělecký 

jazyk utajený v díle nedokáže projevit. V rámci jazyka je informace dle souvislostí 

očekávaná, snadno předvídatelná, ale čím vyšší stupeň neočekávanosti se v uměleckém díle 

projeví, tím větší je estetická kvalita.  

 

Když si divák dílo prohlíží, vybírá si z různých prvků, které jsou mu povědomé a nebo 

o kterých si myslí, že jej dovedou k nějakému poznatku. Jedním ze záchytných bodů je 

„individuální vědomí“ (subjektivní znalost). Dalším je „kolektivní vědomí“, jež skrývá 

vědomosti a poznatky předávané z generace na generaci a posledním je „institucionalizované 

                                                 
118 Francastel, Pierre: Figura a místo, Odeon, 1984          
119 viz. kap. Atraktivita uměleckého díla 
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vědomí“ (povědomí o pravidlech, stanovených společností). Tyto tři roviny vědomí 

spolupracují na odhalování příslušného systému, zabudovaného v díle. Toto odhalování či 

dešifrování má formu průběhu, určité posloupnosti. Neznamená to však, že bychom měli 

rekonstruovat umělcův postup, neboť umělec si musí zvolit a vybrat z možností, jež se mu 

nabízejí (hodnoty, symboly, schémata, která jsou poplatná prostředí). My se musíme zaměřit 

na ten okamžik, kdy umělec svázal tyto prvky v konvenční soustavu, jež se nekryje s řádem 

přírody. 

Každá epocha ve výtvarném umění má svůj vztah ke světu, který promítá do 

výtvarného díla skrze umělecký styl, který je determinován konvencí. Moderní „realistické“ 

konvence se upevňovaly na malířských akademiích v 17. a 18. století, ale tvořily i součást 

malby středověké. Tyto konvence se pak odrážejí i ve vnímání výtvarného díla, kde je 

nesmíme přehlížet. 
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Tajemnost nebo iluze 

 

V celém eseji se snažíme o rozluštění iluzivních prvků, které se mohly v Magrittově 

tvorbě objevit.  

V moderním slova smyslu se podstata iluze a iluzivní malby nachází v optických 

klamech, kterých však Magritte ještě neužívá. S optickými klamy si pohrávali umělci op-artu 

a ještě dnes najdeme nekonečné pokusy, které vznikají k tomu, aby mystifikovaly lidského 

oko a vnímání. Spíše než s iluzí se u Magritta setkáváme s dvojznačností, 

mnohovýznamovostí, tajemstvím a iracionalitou, které konstruují tajemný celek, 

charakterický pro jeho obrazy. 

Když bychom po iluzi jako takové zapátrali, na obraze La condition humaine (The 

Human Condition)
120 z roku 1935 ji zřetelně rozpoznáme. Ačkoli najdeme několik obrazů, 

které rozpracovávají iluzivní tématiku, žádný ji neřeší tak jasně, jako tento obraz. Průhledem 

se díváme na moře, které pokračuje i na malířském plátně. Je očividné, že Magrittovým cílem 

bylo zmást diváka a uvrhnout jej do nekonečného pochybování o tom, jak je možné, že se na 

moře dívá skrze zeď bránící výhledu. Jedná se o ojedinělý iluzivní prvek, který Magritte 

zakomponoval do svých kompozic. Ostatní tvorba se spíše věnuje problému asociačních 

omylů a očekávání, předurčujících naše vnímání a reprezentaci. 

 

Nyní Magrittovu tvorbu a jeho bravurní styl porovnejme s nizozemskými mistry 

štětce, kteří byli nepřehlédnutelní díky svému umu zobrazování a nápodoby a které je 

v kontextu „tajmena“ nutné zmínit. Poprvé veřejnost projevila svou poctu mistrovské 

šikovnosti a dokonalosti stylu při zveřejnění obrazu od Jana van Eycka s názvem Svatba 

Arnolfiniů
121, který vytvořil v roce 1434. Následovalo celé pokolení malířů, kteří pokračovali 

v Eyckových stopách. S těmito umělci konfrontujeme i Magritta, ačkoli se projevil o několik 

století později v naprosto jiném společenském a kulturním prostředí a s jinými uměleckými 

hodnotami.  

Eyckovým současníkem byl nizozemský malíř Rogier van der Weyden, jehož tvůrčí 

schopnosti nemůžeme s uměleckými kvalitami Jana van Eycka srovnávat. Přestože žili ve 

stejné době, jejich styl se od sebe propastně lišil. Zatímco Eyckova díla byla proslulá doposud 

nevídaným vykreslením drapérie, která obrazu dodávala život a přirozenost, der Weydenova 

                                                 
120 viz. obr. 7.4 
121 viz. obr. 7.5 
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technika se vyznačovala jistou dávkou regrese zpět ke středověké malbě122. Obrazy, které 

vytvořil nevyvolávají dojem hloubky, ani se nesnaží o přesvědčivost, nýbrž působí rigidním 

dojmem. Barvy volil kontrastní a pestré a hry světla a světelných jevů si příliš nevšímal. I 

přesto působí velice expresivně. Podobný pocit v nás zanechávají i obrazy Magrittovy, jež ve 

své době také představují jistý návrat zpět. 

Slovo „tajemnost“ se stalo v souvislosti s Magrittovou tvorbou poměrně 

frekventovaným výrazem, popisujícím charakter nejen jeho děl, ale i maleb nizozemských 

malířů obecně. Tajemnost můžeme definovat dvěma způsoby. Po stránce teologické je 

jakýmsi věroučným dogmatem, které lidský rozum není schopen logicky zdůvodnit a po 

stránce ne-teologické je něčím, co se nachází za hranicí lidského rozumu, laicky řečeno 

hádankou. Nizozemští umělci 15. století podněcovali diváky k zapojení do tajemna, které je 

zasazeno do všední materiální reality, zatímco van der Weyden a Magritte zahalovali 

tajemnost svých děl do hávu stereotypní reprezentace.  

 

                                                 
122 viz. obr. 7.6 
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Závěr 

 

 Magrittovo úsilí tkvělo zcela v lidských konceptech, konvencích a navyklém chování, 

které chtěl tak silně změnit nebo alespoň naznačit nespočet způsobů výkladů, nad kterými by 

se lidé, jako bytosti žijící na světě přijímající jeho evidenci, mohli zamyslet. Už jen proto, že 

je svět kolem nás tak zpochybnitelný.  

U Magritta nečelíme fenoménu iluze jako u jiných autorů, u kterých si opravdu nejsme 

jisti ničím, jako na příkladu optické iluze u op-artistů. 

Magritte nám ukazuje na to, jak snadné je oklamat oko a mozek, který se tak hluboce 

zakořenil ve stereotypním přijímání obrazů.  

Magrittovy iluzivní obrazy jsou jen úvodem ke skutečné iluzi, kterou si sami 

nedokážeme racionálně odůvodnit, aniž bychom znali fyziologii zrakové soustavy a mozku. 

Jeho iluze spočívá v tom, že sloučením jistých prvků v nás vyvolává asociační proces, 

který působí velice rychle a spolehlivě. Asociujeme celý život, každý dle svých zklušeností a 

hodnot. Vidíme stůl, představíme si židli, vyslovíme slovo „rudá“, představíme si krev, cítíme 

určitou vůni, vybaví se nám nějaká vzpomínka apod.  

Magritte nám prostřednictvím svých obrazů ukázal kouzlo volných myšlenkových her, 

které podvědomě svými obrazy navozuje. 

— 

 V této práci jsme si objasnili několik aspektů, charakterizujících Magrittovu tvorbu. 

Ačkoli byl hlavním tématem ambivalentní vztah skutečnosti a iluze, nemohli jsme pominout 

ostatní důležité mezníky v Magrittových dílech, a to zejména slova v obraze, která jsou 

v konceptu jeho umění jedním z ústředních témat. Slova zde zastávají roli „prostředku 

pochybování“ jako zásadního elementu pro pochopení moci a dynamiky jazyka ve výtvarné 

oblasti. 

 Bylo nezbytné do tohoto pokusu o „analýzu“ zahrnout problematiku interpretace, 

neboť bez ní bychom v případě Magrittova uměleckého výrazu zůstali na „mrtvém bodě“. 

 Názvy uměleckých reprodukcí byly ponechány v původním znění pro lepší 

přehlednost. Tam, kde nebylo jiného zbytí, je uveden jen anglický překlad, ale většinou jsou 

ukázky opatřeny dvojjazyčným názvem. 
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Summary 

 

 This essay deals with the phenomenon of illusive painting. It is an attempt to indicate 

and describe illusive and real aspects in René Magritte’s work. This surrealist artist dedicated 

whole his life to representation of artistic paradox, reality and illusion. Magritte desired to 

impugn man’s perception of a world. He created a concept of another reality in images which 

compels us to accept the possibility of different viewing world and art. He wanted to make 

thoughts visible. Thus he did it by making irrational and nonsence images full of symbolic 

meaning. He input words in his images and first attached the word the status of the image.   

 

 This paper presents a sort of analysis of Magritte’s imagery and its fundamental 

elements which participate on illusive nature of his paintings. 
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Poznámky autora: 
 
 
 
                                                 
a E.L.T.Mesens byl až do konce svého života přesvědčený belgický avantgardní umělec. Stejně jako Magritte i 
on se proslavil v zahraničí. Na konci 30. let 20. století zůstal v Londýně, kde se živil jako hudebník, básník, 
malíř, ale známým se stal až jako art dealer a Magrittův propagátor. Dle něj byl surrealismus určitým životním 
postojem, ne jen uměleckým stylem. Bránil se podlehnout institucionalismu, ale neobstál. Jeho životním cílem 
bylo dostát určitého pochopení a podpory, kterou viděl ve formě ceny Prix de fin de carriére, kterého se dočkal 
Magritte a Delvaux. 
 
b Cit.: „To equate my painting with symbolism, conscious or unconscious, is to ignore its true nature. People are 
quite willing to use objects without looking for any symbolic intention in them, but when they look at paintings, 
they can’t find any use for them. So they hunt around for a meaning to get themselves out of the quandary, and 
because they don’t understand what they are supposed to think when they confront the painting. They want 
something to lean on, so they can be comfortable.“  
 
c Cit.: „I began by drawing many glasses of water, always with a linear mark on the glass. This line, after the 
100th or 150th drawing, widened out and finally took the form of an umbrella. The umbrella was then put into 
the glass, and to conclude, underneath the glass. (…) I then thought that Hegel (another genius) would have been 
very sensitive to this object which has two opposing functions: at the same time not to admit any water (repelling 
it) and to admit it (containing it). He would have been delighted, I think, or amused (as on a vacation) and I call 
the painting Hegel’s Holiday.“ 
 
d Cit.: „Magritte’s strange experiment with Impressionism occurred during the German occupation of Belgium, 
and it was intended as an act of defiance against the abnormal psychological conditions then prevailing. It was 
meant to celebrate sun, joy and plenitude in opposition to the psychological oppression of the occupation.” 
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