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Posvátno v umění druhé vlny českého symbolismu 

Diplomantka, Kateřina Jančíková si zvolila zajímavé a dosud nezpracované téma "posvátna" v tvorbě 

výtvarných umělců Uměleckého sdružení SURSUM ( 1910-1912). Záměrem práce je doložit, jak 

rozdílnými přístupy a prostředky naplňovali jeho členové společnou ideu duchovního umění. 

Práce vychází z konceptu posvátna německého teologa a religionisty Otto Rudolfa (1869-

1937) a z definice Gerarda van der Leeuwa (1890-1950), protestantského faráře a religionisty. K 

finální klasifikaci děl umělců Sursum využila autorka kategorizaci jednotlivých stylistických 

prostředků, odpovídají cích individuální náboženské zkušenosti, jak je formuloval německo-americký 

teolog Paul Tillich (1886-1965) 

Předložená práce má přehlednou, jasnou koncepci, kterou se podařilo autorce dobře 

zpracovat. Na pozadí proměn, kterými procházelo české umění na přelomu 19. a 20. století, 

hledající nové adekvátní výrazové formy, charakterizuje Jančíková předpoklady a okolnosti vzniku 

sdružení pozdních symbolistů, nazývaných také druhou symbolistní generací. V podrobných 

medailonech jednotlivých členů výtvarné sekce Sursum se zabývá převážně obdobím, které se kryje 

se skupinovou aktivitou a uvádí nejdůležitější díla z té doby. 

Finální kapitola diplomové práce přináší zajímavý, detailní rozbor vybraných prací z hlediska 

tématu, které si umělci k zobrazení posvátna zvolili. Jančíková je zařadila do "pracovních" kategorií, 

vytvořených pro tento účel. Časový rámec jejich vzniku se pohybuje zhruba v rozmezí let 1905 -

1916. V závěru práce pak Kateřina Jančíková správně zdůrazňuje úlohu autorovy imaginace a 

následné schopnosti jejího sdělení, které jsou důkazem míry autorova talentu. V této souvislosti by 

si zasloužilo víc pozornosti rané dílo Františka Koblihy. Koblihova inspirace sice byla literární, ale jeho 

dílo nelze klasifikovat jako pouhé ilustrace básnických sbírek. Kobliha z nich vytvářel svébytné 

IIvizuální básně" a právě melancholické meditace, snové projekce a extatické vize jeho raných cyklů 

z let 1909-1911 mu vynesly příměr jednoho z nejautentičtějších představitelů českého symbolismu 

obecně. 

Práce prokázala dobrou znalost české i zahraniční literatury, která se k tématu vztahuje, o 

které svědčí zasvěcené odkazy v textu i doslovné citace. Okruh využité literatury by snad mohl být 

rozšířen o publikaci, vydanou k stejnojmenné výstavě, Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné 

umění v Čechách a na Morově v letech 1870 -1914, autorů Aleše Filipa a Romana Musila (vyd. Arbor 

Vitae 2006), která se tzv. druhé vlny českého symbolismu také dotýká. 

Celkově považuji diplomovou práci Kateřiny Jančíkové za dobře zpracovanou a hodnotím ji jako 

výbornou. 
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