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1. Úvod 

 

1. 1. Medzi modernou a poetizmom: pojmový problém v českej 

literárnovednej bohemistike  

     

    Téma predkladanej práce vychádza z pojmového a  interpretačného 

problému dejín českej literatúry prvých dvoch desaťročí 20. storočia, 

ktorý je podmienený tradíciou výkladu výraznej podoby literatúry 

tohto obdobia v súvislosti s vplyvom expresionizmu. Relevantnosť 

otázky, či predstavu expresionizmu tak, ako je zaužívaná v českej 

literárnovednej bohemistike, možno skutočne považovať za 

uspokojivé jednotiace kritérium tohto kontextu, je o to výraznejšia, že 

v dejinách českej literatúry sa pojem expresionizmu tradične spája 

s nástupom avantgardných tendencií. V tomto bode sa totiž otvára 

zásadný problém, a tým je jednoduchá implikácia, že literatúra tohto 

obdobia je avantgardná, pretože sa vyznačuje prvkami 

expresionizmu, ktorého miesto v dejinách avantgardného umenia 

považujeme za etablované. Na druhej strane, pri interpretácii textov 

jednotlivých autorov sa realizácia expresionizmu začína rozpadať na 

rôznorodé podoby, ktorých ´expresionistickosť´ sa potom vymedzuje 

´kvalitatívne´ či ´kvantitatívne´. Zmienený dojem konfúznosti je, 

nazdávam sa, dôsledkom pojmového aparátu, na ktorý si vo vzťahu 

k problému ranej avantgardy česká literárnovedná bohemistika zvykla 

napriek tomu, že nás stále nepriviedol k presvedčivej typológii 

literatúry medzi symbolistickou a dekadentnou modernou 

a najsledovanejšou podobou českej avantgardy, poetizmom. Jeden z 

markantných dôvodov prečo tomu tak je, predstavuje, domnievam sa, 

chýbajúca reflexia určitých aspektov filozoficko-estetického kontextu, 

ktorý má pre myšlienkový svet českej ranej avantgardy zásadný 

význam. Situácia jeho nedostatočnej rekonštrukcie totiž dovoľuje, že 

pojem avantgardy sa objavuje akoby ´z ničoho´, bez presvedčivého 

ozrejmenia, prečo sa v literatúre desiatych rokov ´zrazu´ objavujú isté 

tendencie, ktoré umožňujú hovoriť o avantgardnej literatúre. 

Z literárnohistorických koncepcií českého expresionizmu však ani 
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jedna presvedčivo nepreukázala, že práve expresionizmus by v 

českom kontexte mohol byť latentnou tendenciou určitého 

avantgardného typu literatúry.1 V predhovore k antológii nemeckej 

expresionistickej poézie z r. 1969 Haló, je tady vichr, vichřice! takto 

Ludvík Kundera  hovorí o „druhej vlne expresionizmu“ v 

nenemeckých krajinách a priraďuje k nej široké spektrum českých 

„expresionistických“ autorov.2 Jiří Opelík v čapkovskej monografii 

z r. 1980 pomenúva expresionizmom jednotiaci princíp ranej prózy 

Josefa Čapka, no expresionistické prvky neinterpretuje typologicky, 

ale pokúša sa ich vyložiť na základe Čapkovej spolupráce 

s nemeckými expresionistami. V kontexte problému českého 

expresionizmu však najväčší vplyv zaznamenala práca Jindřicha 

Chalupeckého Expresionisté vydaná v r. 1992 a nadväzujúca na 

autorov výskum z konca 40. rokov, kde je tvorba Richarda Weinera, 

Jakuba Demla, Ladislava Klímu a Jaroslava Haška interpretovaná ako 

výraz zjednotenia života a tvorby, v tejto koncepcii podstatného 

kritéria expresionistického umenia. Chalupeckého koncepcia totiž 

reflektuje expresionizmus predovšetkým na podklade opozície 

„oficiálneho“ českého literárneho spoločenstva voči ´neštandardnému´ 

svetonázoru „expresionistických“ autorov. „Expresionistický“ životný 

postoj považuje J. Chalupecký za hlavný dôvod vylúčenia týchto 

autorov z „oficiálneho“ českého literárneho života napriek 

spriaznenosti ich tvorby s aktuálnymi tendenciami v („západnom“) 

európskom umení  (podrobne sa venuje kontaktu R. Weinera so 

skupinou Le Grand Jeu a poukazuje na aspekty Haškovho 

švejkovského románu, pri ktorých domáca kritika túto súvislosť 

nepostihla). „Expresionistickú osamelosť“ týchto autorov pripisuje 

„lokálnosti“ českých pomerov,  charakteristických kontinuálnym 

negovaním estetických kvalít tvorby ´excentrických´ osobností. 

V literárnej histórii po r. 1989 sa táto koncepcia expresionizmu stala 
                                                 
1 Bližším výkladom  koncepcií expresionizmu sa budú zaoberať kapitoly venované 
konkrétnym textovým interpretáciám.    
2 Lev Blatný, Čestmír Jeřábek, František Götz, Vladimír Vančura, Jiří Wolker, Josef 
Čapek, Jiří Mahen, Bohuslav Reynek, Richard Weiner, Ladislav Klíma, František 
Zavřel. Porov.: Kundera, Ludvík: Expresionismus. In: Haló, je tady vichr, vichřice! 
Československý spisovatel, Praha 1969, s. 5-29.  
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azda najvplyvnejším výkladom kontextu avantgardy existujúcej 

´mimo´ poetistickej línie a v neposlednom rade metodologickým 

východiskom pre interpretáciu textov. Do úzadia tak ale ustúpil 

problém, že hoci je Chalupeckého chápanie expresionizmu 

automaticky spájané s koncepciou avantgardy, avantgardný charakter 

českej ´expresionistickej´ literatúry vlastne neobjasňuje.  

    Koncepcia expresionizmu ako najvýraznejšej tendencie v literatúre 

desiatych až tridsiatych rokov 20. storočia potom provokuje otázku, či 

možno o avantgardnom postoji chronologicky zaradenom medzi 

symbolizmus a poetizmus, neskôr existujúcom popri poetizme, a v 30. 

rokoch ako istá podoba surrealizmu, teda o  avantgardnej literatúre 

temer dvoch desaťročí, skutočne hovoriť v zmysle takejto 

jednoznačnej nadväznosti na myšlienkový svet expresionizmu. 

Vytrhnutím expresionizmu z  historického kontextu stráca totiž 

interpretácia avantgardy práve východiskový rozmer vykročenia 

z filozofického a estetického sveta umeleckej moderny. 

Nedostatočnou reflexiou zmieneného momentu sa dejinám českej 

literatúry strácajú súvislosti, ktoré by pomohli viesť ´červenú niť´  

textami, pri ktorých, ako naznačuje potreba problematizácie tohto 

prístupu, ´expresionistická´ tradícia na presvedčivú interpretáciu 

nedostačuje. Príliš ´elastické´ narábanie tak s pojmom 

expresionistickosti, ako s pojmom avantgardnosti nie je úplne 

primerané i z dôvodu, že zatieňuje rozdiel medzi ranou podobou 

avantgardnej literatúry negujúcou estetiku moderny, na ktorú však 

v istých momentoch nadväzuje, a neskoršími podobami, 

akcentujúcimi estetické problémy iného charakteru.      

    V tejto súvislosti a v neposlednom rade i vo vzťahu k pojmu 

expresionizmu by sa v prvom rade mala položiť otázka, ktoré 

typologické znaky vyznačujú myšlienkový svet literatúry desiatych 

rokov ako avantgardný. Formulácia tohto problému nás opätovne 

zavedie k tradícii rekonštrukcie českej avantgardy. Mám na mysli 

dôraz, ktorý sa kladie na iniciatívu S. K. Neumanna a jeho úsilie 

o prekonanie estetiky symbolistickej a dekadentnej moderny. Vo 

vzťahu k  vývinu avantgardy je však potrebné pripomenúť, že okrem 
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tohto nepochybne neprehliadnuteľného a relevantného zamerania, sa 

literatúra programovo vystupujúca voči mystickým svetom 

symbolizmu a dekadencie realizovala i v podobe, ktorá podnety 

bergsonovského vitalizmu rozvinula iným smerom.   

    Zdá sa teda, akoby cesty expresionizmu a civilizmu obišli 

v kontexte avantgardnej literatúry určité nie bezvýznamné súvislosti. 

Je to prehliadnutie trochu zvláštneho charakteru, pretože ani zďaleka 

nejde o chýbajúce mená, či vôbec faktografické poznatky. Vzťahuje sa 

skôr k celkovej rekonštrukcii kontextu, a predovšetkým k samotným 

 textovým interpretáciám, ktoré očividne pri určitých miestach 

ostávajú akoby bezradne stáť a túto neistotu vyrovnávajú odvolávaním 

sa na nie vždy presvedčivo odôvodnené paralely. K interpretačným 

postupom založeným na zmienenom paralelizme zvádzajú, 

domnievam sa, práve neujasnené teoretické problémy v otázke 

typológie ranej avantgardy. Preto je potrebné poukázať, aké dôsledky 

pre sledovanú literatúru mala ´iná´ podoba recepcie vitalistickej 

filozofie, reflektujúca prednostne jej noetické aspekty. V 

tomto kontexte je totiž vhodné pripomenúť, že Bergsonova filozofická 

koncepcia rezonovala v myšlienkovom svete ranej avantgardy práve 

momentmi dôvery v skutočnosť a v schopnosť ducha odhaľovať jej 

prirodzenú artikuláciu.3 Nazdávam sa, že odhalenie skutočnosti sveta, 

v ktorom sa deje život, ako plodného zdroja pre interpretáciu ´telesno-

duchovného´ charakteru ľudského života, a človekovho zakotvenia v 

tomto svete nie ako prekážky pre uplatnenie duchovných schopností, 

ale ako tvorivého východiska, je podstatným znakom 

avantgardnosti myšlienkového sveta zmieňovaného typu literatúry. 

Tento predpoklad má oporu tiež v okolnosti, že intenzívna reflexia 

zmenenej paradigmy odkrývania skutočnosti sveta sa v danom období 

uplatňovala v širšom kontexte európskeho myslenia o kultúre a umení 

a je evidentne čitateľná i v literárnych textoch zásadného významu.  

                                                 
3 Toto hľadisko vitalizmu zdôrazňuje Josef Fulka pri objasňovaní Bergsonovej 
požiadavky presnosti vo filozofii, na základe ktorej poukazuje, že bergsonizmus  nie 
je filozofiou vágnosti a nestability. Porov.: Fulka, Josef: Bergson a problém paměti. 
In: Čapek, Jakub (ed.): Filosofie Henri Bergsona. OIKOYMENH, Praha 2003, s. 11-
39. 
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    V tejto súvislosti Aage A. Hansen-Löve presvedčivo poukázal na 

mnohostrannejšie vyrovnávanie sa so zmieneným problémom 

v kľúčových avantgardných koncepciách ruského kultúrneho 

kontextu desiatych až dvadsiatych rokov 20. storočia. Presnejšie, ide o 

typologický model, v ktorom sú, vychádzajúc z futuristickej a 

akméistickej filozofie slova a jej interpretácie v začiatočnej fáze 

formalizmu a tzv. Formálno-filozofickej škole rozlíšené dva typy 

avantgardy, vyznačené pojmami „syntetizmu“ a „analytizmu“. 

V článku o Janovi Mukařovskom v kontexte „syntetickej avantgardy“ 

vyslovuje Hansen-Löve hypotézu o možnej existencii podoby 

myslenia v českom prostredí, kde by sa avantgardná paradigma 

inovácie realizovala ináč než v „analytickom“ type raného poetizmu.4 

Jedným z predpokladov na zodpovedanie tejto vo výskume českej 

avantgardy značne relevantnej otázky je, domnievam sa, práve 

prehodnotenie spomenutých nejasností v typológii literatúry prvých 

dvoch desaťročí 20. storočia. Ak totiž hovoríme o avantgardnom type 

umenia tematizujúcom problém odhaľovania skutočnosti, nemôžeme 

prehliadnuť význam esejistiky Josefa Čapka z obdobia desiatych 

rokov, jeho úvahy o filozofii tvorivého procesu, nehovoriac o zbierke 

próz Lelio. Nazdávam sa, že avantgardné znaky týchto textov sa 

vzťahujú práve k myšlienkovému kontextu, ku ktorému sa vyjadruje 

Hansen-Löve. V neposlednom rade i preto, že jeho prístup k tejto 

problematike otvára priestor i na tematizáciu otázok vzťahujúcich sa k 

systému intermediálnych vzťahov v avantgardnom umení. 

Nedostatočná reflexia tejto oblasti v českom výskume ranej 

avantgardy totiž veľkou mierou prispela k zjednodušenej predstave 

o vplyve moderného výtvarného umenia na modernú literatúru. 

Zohľadnenie tohto kontextu logicky posúva interpretáciu ranej 

avantgardy k problému prehodnotenia filozofie estetickej skúsenosti, 

aká charakterizuje postoj umeleckej moderny, s ktorým úzko 
                                                 
4 Hansen-Löve, Aage A.: Jan Mukařovský im Kontext der „synthetischen 
Avantgarde“ und der „Formal-philosophischen Schule“ in Rußland. In: Macura, 
Vladimír – Schmidt, Herta (ed.): Jan Mukařovský and the Prague School. Ústav pro 
ČL AV ČR – Universität Potsdam 1999, s. 219-262. A. Hansen-Löve poukazuje na 
istú korešpondenciu medzi  názormi J. Mukařovského a teóriou ruskej Formálno-
filozofickej školy. 
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súvisí prehodnotenie skúsenosti „ja“ ako poznávajúceho subjektu, 

exemplárne tematizované v Rybích šupinách Bohuslava Reynka 

a Netečnom divákovi Richarda Weinera.  

   

 

1. 2. Akméistická filozofia kultúry a model „syntetickej 

avantgardy“ 

     

    Východiskom hypotézy o dvoch typologických modeloch 

avantgardy je diskurz poetického jazyka v ruskom avantgardnom 

umení prvých dvoch desaťročí 20. storočia. A. Hansen-Löve 

poukazuje, že v zmienenom kontexte existuje koncepcia básnického 

slova, ktorá je založená na princípoch protichodných voči futuristickej 

filozofii básnického jazyka, vo svojej podstate však zodpovedajúca 

paradigme avantgardného myslenia o umení. Na základe tohto ´iného´ 

avantgardného stanoviska hovorí o „syntetickej avantgarde“ 

reprezentovanej akméizmom, koncepciou vedenou záujmom o 

estetiku, ktorá by umožnila nový prístup ku „starým kategóriám“ 

hodnoty, normy či zmyslu.5 Týmto smerom orientovaná filozofia 

kultúry  reaguje vlastne na dve výrazné tendencie v ruskom umení: 

v esejach o kultúre a umení sa koncepciou poetiky „živého slova“6 

Osip Mandelštam kriticky vyrovnáva so symbolistickým 

chápaním obraznosti ako systému „korešpondencií“. Na druhej strane 

je Mandelštamova koncepcia básnického slova polemikou 

s futuristickým predpokladom, že tvorivá manipulácia s materiálom 

(„material“) slov je možná až po ´rozdvojení´ „významu“ a „zmyslu“ 

slova na vzájomne nesúvisiace entity. Akméistickí básnici, naopak, 

odvodzujú tvorivý (poetický) potenciál z ´esencie´ slova, ktorá sa na 

znakovom charaktere nepodieľa (voľba výrazu „slovo ako také“ 

                                                 
5 Akméisti (básnický smer „akméizmus“ proklamovali v r. 1913 Osip Mandelštam, 
Anna Achmatovová a Nikolaj Gumilev) sami hovoria o rozdiele medzi analytickou 
a syntetickou metódou práce s básnickým slovom a používajú pojem syntetického 
umenia ako protiklad futuristickej analytickosti. 
6 Programový charakter vo vzťahu k tejto estetike majú predovšetkým eseje Ráno 
akméizmu (1913, časopisecky 1919), Slovo a kultúra (1921), O podstate slova 
(1922). 
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 naznačuje Mandelštamovu polemiku s rovnomenným futuristickým 

manifestom V. Chlebnikova z r. 1913, v ktorom Chlebnikov 

presadzuje „zaumný jazyk“). Jazyk poézie sa podľa Mandelštama 

zakladá na „živom slove“, t. j. slove v presnom význame („Logos“)7, 

ktoré nie je básnikovou invenciou, ale logickým dôsledkom jeho 

dialógu s „pamäťou kultúry“: 

 

„Je azda vec pánom slova? Slovo je Psyché. Živé slovo neoznačuje 

predmet, ale slobodne si volí, takpovediac ako obydlie, ten alebo onen 

predmetný význam, vecnosť, telo, aké je mu milé. A okolo veci blúdi 

slovo vo svojej voľnosti tak, ako duša blúdi okolo odloženého, nie 

však zabudnutého tela (...) Báseň sa stáva živou prostredníctvom 

vnútorného obrazu, prostredníctvom oného zvučiaceho odliatku 

formy, ktorý napísanej básni predchádza. Ešte tu nie je jedinké slovo, 

no báseň už znie. Znie vnútorný obraz, ktorého sa dotkol sluch 

básnika.“8  

 

    Určujúcou myšlienkou akméistickej filozofie je postoj k 

plynutiu času kultúry. Oproti evolučnému chápaniu tohto času, 

ktorému sa Logos zákonite stráca, rozvíja Mandelštam myšlienku 

„hlbokej radosti opakovania“ ako dynamickej účasti na prúde „pamäti 

kultúry“, kde básnik nachádza Logos medzi ´vrstvami´ vnútorne 

prepojených fenoménov. S negovaním evolučného náhľadu na umenie 

a koncepciou opakovania súvisí akméistický kult monolitných období 
                                                 
7 Predstava „živého slova“ rezonovala i v kultúrnej ´produkcii´, na ktorej 
spolupracovali avantgardní umelci rozvíjajúci  filozofiu slova smerom principiálne 
protichodným voči Mandelštamovej koncepcii. O realizácii „živých slov“ sa v tomto 
období hovorí v súvislosti s typografickými experimentmi smerujúcimi k snahe 
o integráciu momentu čítania a momentu konania, ktoré boli i prostriedkami 
reklamy a agitácie. Porov.: Zimmermann, Tanja: Abstraktion und Realismus im 
Literatur- und Kunstdiskurs der russischen Avantgarde. Wiener slawistischer 
Almanach. Sonderband 68. Wien/München 2007, s. 204-214.      
8 „Ist das Ding etwa Herr des Wortes? Das Wort ist Psyche. Das lebendige Wort 
bezeichnet nicht einen Gegenstand, sondern wählt frei, gleichsam als Behausung, 
diese oder jene gegenständliche Bedeutung, eine Dinglichkeit, einen ihm lieben 
Leib. Und um das Ding herum irrt das Wort in Freiheit, wie die Seele um einen 
abgelegten, doch nicht vergessenen Leib (...) Das Gedicht ist lebendig durch das 
innere Bild, durch jenen klingenden Abguß der Form, der dem geschriebenen 
Gedicht vorausgeht. Noch kein einziges Wort ist da, doch das Gedicht klingt bereits. 
Es klingt das innere Bild, das vom Gehör des Dichters betastet wird.“ Mandelštam, 
Osip: Das Wort und die Kultur, s. 87. In: Mandelštam, Osip: Gesammelte Essays I. 
Ammann, Zürich 1991, s. 82-88.  
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vyznačujúcich sa neevolučným chápaním histórie, nadväzujúcich na 

stredovekú kultúru románskej Európy. V tejto spojitosti sa 

Mandelštam vymedzuje voči symbolistom a o  akméistickom 

umelcovi hovorí ako o obyvateľovi domu a architektovi s kladným 

postojom k nemožnosti prekonať zemskú tiaž či trojrozmernosť 

priestoru. Symbolistov, ktorí túto nezmeniteľnú danosť neakceptujú, 

označuje, naopak, za „zlých obyvateľov“ a „zlých staviteľov“. 

Umelecké tvorenie pripodobňuje Mandelštam k budovaniu veží 

a slovo ku „kameňu“ ako k matérii vydávajúcej svoj tvorivý 

potenciál.9 Slovo-kameň vedie prácu básnika-architekta v tom zmysle, 

že mu ukazuje svoje možnosti určené „tiažou“ a „trojrozmernosťou“.10 

 Túžba po ich prekonaní vedie, ako o tom svedčí abstraktná poetika 

symbolizmu, k vyprázdneniu slov od presných významov. Zvládnutie 

tvorivého potenciálu „kameňa“ sa podľa Mandelštama 

podobá architektúre gotickej veže, ktorej komplikovanosť javiaca sa 

ako „ľahkosť“, je výsledkom dokonalej architektonickej práce.11 

Logos v Mandelštamovom obraznom výklade akméistickej filozofie 

kultúry predstavuje vrchol veže gotického chrámu (šíp, špicatý 

„kameň“, „špic“ je vlastne i významom slova „akmé“) prerážajúci 

nebesá, ktoré sú v tomto kontexte metaforou štylizácie túžby po 

                                                 
9 Prvá Mandelštamova zbierka básní z r. 1913 má názov Kameň a v tejto súvislosti 
upozorňuje Renate Lachmann na anagram v názve akméizmus: akme – kameň. 
Porov.: Lachmann, Renate: Vergangenheit als Aufschub: Die Kulturosophie der 
Akmeisten, s. 368. In: Lachmann, Renate: Gedächtnis und Literatur. Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1990, s. 355-371. 
10 „Kameň bažil po inej existencii. Sám v sebe objavil skryté možnosti dynamiky – a 
žiadal, aby  mohol byť v radostnom vzájomnom pôsobení so spriaznenými účastným 
na ´krížovej klenbe´.“ „Der Stein dürstete gleichsam nach einem anderen Dasein. Er 
selbst entdeckte die in ihm verborgene potentielle Fähigkeiten zur Dynamik – und 
bat gleichsam darum, in freudiger Wechselwirkung mit seinesgleichen am 
´Kreuzgewölbe´teilzuhaben“ (Mandelštam, Osip: Der Morgen des Akmeismus, s. 19. 
In: Mandelštam, Osip: c. d., s. 17-22). 
11 Interpretácia architektúry gotického chrámu sa stala na začiatku 20. storočia 
významným prvkom diskurzu neevolucionistického výkladu dejín umenia s 
orientáciou na systém vnútorných súvislostí. Mandelštam svojou metaforou sleduje 
podobný moment gotickej architektúry, na aký upriamuje pozornosť i Wilhelm 
Worringer: Človekova metafyzická túžba je v gotickej architektúre vyjadrená úsilím 
preniesť schopnosť „vcítenia“ na mechanické zákony matérie. Apel na schopnosť 
„vcítenia“ sa teda neuskutočňuje pritakaním „organickému“ princípu, ale snahou o 
expresívny výraz prostredníctvom „abstrakcie“, gotiku preto nazýva „žijúcou 
mechanikou“ a gotickú katedrálu „kreščendom“ orchestrálnej hudby mechanických 
síl stúpajúcich proti nebesám. Porov.: Worringer, Wilhelm: Abstraktion und 
Einfühlung [1908]. R. Piper&Co, München 1964, s. 155-159. 
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večnosti, symptomatickej pre symbolistov (v tejto súvislosti označuje 

Mandelštam odlišnosť poetiky symbolizmu od poetiky akméizmu ako 

rozdiel medzi pokusom lietať a snahou vystúpiť na vežu):  

 

„Symbolisti boli zlými obyvateľmi, milovali cesty, avšak cítili sa 

stiesnene a nedobre v klietke vlastného organizmu a v onej klietke 

sveta, ktorú vytvoril Kant svojimi kategóriami (...) Stavať znamená: 

bojovať proti prázdnote, hypnotizovať priestor. Dobrý vrchol gotickej 

zvonice je zlostný, pretože jeho zmysel spočíva v tom, aby prebodol 

nebesá a vyčítal im prázdnotu.“12  

 

    Ďalším podstatným prirovnaním, ktoré Mandelštam vzťahuje 

k akméistickej poézii je charakter organickosti. Tvorbu básne 

pripodobňuje k organizovaniu aktívneho potenciálu „matérie“, 

blízkemu k  procesu metamorfózy v prírode: „matéria“ účelne 

dospieva k svojmu cieľu, nachádza svoju identitu („kamenná doba 

slova“) a stáva sa prvkom „pamäti kultúry“, nie však s vyčerpanými 

možnosťami v zmysle finality, ale ako súčasť procesu opakovania, 

v ktorom bude nezávisle od časovej dištancie prehovárať k 

prítomnosti aktuálnym hlasom.  

    Za revolúciu v poézii nepovažuje Mandelštam „metalogický“ jazyk 

ruského futurizmu, v ktorom je poetická funkcia založená na 

´odcudzení´ „faktúry“ od „vedomého zmyslu“ slova. Od 

„materiálovosti“ futuristického „zaumného jazyka“ odlišuje 

Mandelštam „materiálnosť“ akméistickej poézie, kde ´poetickosť´ 

vychádza zo zahĺbenia básnika do „pamäti kultúry“, a kde má táto 

cesta k Logu práve charakter prekonávania odcudzenia: 

  

„Futuristi si s vedomým zmyslom ako tvorivým materiálom 

neporadili, hodili ho ľahkovážne cez palubu a tým v podstate 

                                                 
12 „Die Symbolisten waren schlechte Hausbewohner, sie liebten das Reisen, doch 
fühlten sie sich beengt und unwohl im Käfig ihres eigenen Organismus und in jenem 
Käfig der Welt, den Kant mit Hilfe seiner Kategorien gebaut hat...Bauen bedeutet: 
gegen die Leere kämpfen, den Raum hypnotiseren. Der gute Pfeil des gotischen 
Glockenturms ist zornig, denn sein ganzer Sinn besteht darin, den Himmel zu 
durchstechen, ihm seine Leere vorzuwerfen“ (Mandelštam, Osip: Der Morgen des 
Akmeismus, s. 19-20. In: Mandelštam, Osip: c. d., s. 17-22). 
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zopakovali hrubú chybu svojich predchodcov. Pre akméistov je 

vedomý zmysel slova, Logos, práve tak nádhernou formou ako hudba 

pre symbolistov. A ak u futuristov slovo ako také lezie ešte po 

štyroch, zaujíma v akméizme po prvýkrát dôstojnejšie, vzpriamené 

postavenie a vstupuje do kamennej doby svojej existencie.“13      

 

    Revolúcia v umení sa teda podľa Mandelštama nezakladá na 

ahistorickej novosti, ale na akméistickom „klasicizme“, pri ktorom sa 

novosť ukazuje z objavovania vnútorných súvislostí medzi „vrstvami“ 

„pamäti kultúry“: „Chcel by som nanovo Ovídia, Puškina, Catulla, 

nemôžem sa uspokojiť s historickým Ovídiom, Puškinom či 

Catullom.“14 Myšlienka takto poňatej novosti, ktorá podľa Hansena-

Löveho vyznačuje ´iný´ typ avantgardného postoja, je podnietená, ako 

na to poukazuje R. Lachmann, zaujatím Bergsonovou koncepciou 

pamäti, ktorú Mandelštam uplatňuje aj ako východisko myšlienky 

tvorivého charakteru dejín kultúry.       

  

 

1. 3. Bergsonova myšlienka „tvorivého prúdu“ v kontexte 

akméistickej filozofie kultúry 

     

    Mandelštam je evidentne inšpirovaný predovšetkým kľúčovou 

myšlienkou spisu Tvorivý vývoj z r. 190715, ktorá je v Bergsonovej 

filozofii asi najvypätejším výrazom odmietnutia mechanického 

charakteru darwinovskej evolučnej koncepcie. Bergsonova kritika 

darwinovskej teórie vývoja vychádza totiž z presvedčenia, ktoré 

                                                 
13  „Die Futuristen, die mit dem bewußten Sinn als einem schöpferischen Material 
nicht zurechtkamen, haben ihn leichtfertig über Bord geworfen und damit im 
wesentlichen den groben Fehler ihrer Vorgänger wiederholt. Für die Akmeisten ist 
der bewußte Sinn des Wortes, der Logos, eine genauso herrliche Form wie die 
Musik für die Symbolisten. Und wenn bei den Futuristen das Wort als solches noch 
auf allen vieren kriecht, nimmt es im Akmeismus zum ersten Mal die würdigere, 
aufrechte Haltung ein und tritt in die Steinzeit seiner Existenz“ (Mandelštam, Osip: 
Der Morgen des Akmeismus, s. 18. In: Mandelštam, Osip: c. d., s. 17-22). 
14 „Ich möchte von neuem einen Ovid, einen Puschkin, einen Catull, ich kann mich 
mit dem historischen Ovid, Puschkin oder Catull nicht zufriedengeben“ 
(Mandelštam, Osip: Das Wort und die Kultur, s. 84. In: Mandelštam, Osip: c. d., s. 
82-88).  
15 Henri Bergson: L´évolution créatrice, 1907. 
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začína v tomto období rezonovať i v oblasti myslenia o umení, že 

priraďovanie prvkov k systému a ich mechanické radenie v čase, 

prezentovanom ako postupnosť momentov nevysvetľuje, ale skôr 

zastiera proces, ako sa ´deje´ život. Bergson, naopak, interpretuje 

život ako nepretržitý tok, spontánne tvorivý rozmach, ktorý je 

nemožné uchopiť mechanicky. „Bytie“ považuje za neustálu premenu, 

„trvanie“ za neustále tvorenie, ktoré sa nedá rozložiť na sled 

uzavretých stavov izolujúcich čas súčasnosti od času minulosti. Oproti 

tomu je tvorivý vývoj v Bergsonovom poňatí procesom 

vrstvenia:  každá nová forma obsahuje, ako snehová guľa, i 

predchádzajúce formy, ktoré sa stávajú dynamickými prvkami 

pamäti.16  

    Bergsonovu koncepciu pamäti považuje R. Lachmann za podstatnú 

inšpiráciu Mandelštamovej predstavy „hlbokej radosti opakovania“ 

ako revolúcie v umení. Mandelštam hovorí o tvorivom procese ako 

o pluhu, ktorý preoráva „vrstvy“ kultúry a  dynamickým 

preskupovaním „hĺbkových štruktúr“ sa zúčastňuje na vytváraní 

´nového´ charakteru súčasnosti. Básnikova účasť na tvorivom 

rozmachu kultúry (Mandelštamov pojem kultúry sa vyznačuje 

charakteristikami blízkymi bergsonovskému pojmu vedomia) má 

podobu neustávajúceho dialógu. Akméistický text ako dialóg s 

textami ´nesenými´ „pamäťou kultúry“ sa stáva „makrotextom“, 

„textom kultúry“ (a ako ukazuje R. Lachmann, jeho referenciou sa 

stáva intertextualita, prostredníctvom stratégií ako citát, alúzia, 

sylepsa, anagram sa stierajú hranice medzi žánrami a akméistické 

písanie – poézia, eseje – sa uskutočňuje ako jeden text s vlastným 

„chronotopom“). Práve procesuálnosť dialógu predpokladá okrem 

hovoriaceho a počúvajúceho prítomnosť „tretej“ perspektívnej osoby, 

pre ktorú bude v budúcnosti hlas hovoriaceho odpovedajúcim hlasom 

(pre Mandelštama je „odpovedajúcim hlasom“ predovšetkým Dante, 

Villon a Puškin). S touto predstavou súvisí dôraz na proces utvárania 

textu pred hotovým, zavŕšeným dielom: podstatu procesu písania 

                                                 
16 Porov.: Bergson, Henri: Schöpferische Entwicklung [1907]. Coron-Verlag, Zürich, 
1927.  
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stotožňuje Mandelštam s existenčnou podobou pamäti, ktorá v procese 

neustávajúceho tvorenia uchováva skúsenosť píšuceho smrteľného 

indivídua.17           

 

 

1. 4. Syntetická a analytická avantgarda 

     

    Ak nás myšlienkový svet českej ranej avantgardy zaujíma 

v kontexte paradigmatickej premeny  postoja k svetu, v ktorom sa deje 

život, môže byť zohľadnenie načrtnutej filozofie kultúry ako 

avantgardného stanoviska podnetným ukazovateľom súvislostí, ktoré 

česká literárnovedná bohemistika reflektuje len okrajovo. Model 

syntetickej a analytickej avantgardy totiž poukazuje na podstatné 

aspekty avantgardnej estetiky práve z perspektívy zmienenej otázky. 

Zámer analytickej i syntetickej avantgardy sa v podstate nelíši: 

spočíva, zjednodušene povedané, v hľadaní estetického výrazu, ktorý 

by toto stanovisko zmeneného prístupu k obsahom života adekvátne 

vystihoval. Rozdielne sú však východiská tohto hľadania: zatiaľ čo 

analytická línia sa koncentruje na kvalitu „diferencovanosti“, je 

určujúcim znakom syntetickej línie kvalita „celosti“. Na tomto 

typologickom modeli je zaujímavé a podnetné okrem iného práve 

poukázanie na súvislosti, z ktorých je zrejmé, že stratégie umeleckých 

koncepcií avantgardy sú v istých ohľadoch rozvinutím a domyslením 

niektorých aspektov estetiky umeleckej moderny.  

    Analytickou avantgardou označuje Hansen-Löve18 ruský futurizmus 

a kubofuturizmus, vrátane teórie formalizmu. Historicky sleduje 

analytickú stratégiu od syntagmatickej (evolučnej) orientácie ruského 

symbolizmu, ktorá sa prejavuje v zaujatí vytváraním cyklických 

textov zodpovedajúcich etapám autorovho života: každým „vyšším“ 

cyklom prekonáva básnik „nižšie“ štádium svojich tvorivých 

schopností a približuje sa k apokalyptickému finále. V súvislosti 
                                                 
17 Porov.: Lachmann, Renate: Vergangenheit als Aufschub: Die Kulturosophie der 
Akmeisten. In: Lachmann, Renate: c. d., s. 355-371. 
18 Hansen-Löve, Aage A.: Zur Periodisierung der russischen Moderne. Die „dritte 
Avantgarde“. In: Wiener slawistischer Almanach 32, 1993, s. 207-264. 



 14

s estetikou symbolizmu poukazuje Hansen-Löve na určité myšlienky, 

ktoré formalisti vlastne upresňujú a rozvíjajú ďalej. Nadväznosť teórie 

formalizmu na problémy otvorené symbolizmom vidí predovšetkým 

v záujme o autonómny poetický jazyk, odautomatizovanie jeho 

vnímania a v presadzovaní estetickej svojbytnosti „postupu“. Práve 

rozvíjaním týchto impulzov dospieva formalistická teória k 

revolučnému pojmu „ozvláštnenia“ („ostranenie“). Ozvláštnenie ako 

prelomenie konvencie, sklamanie očakávania, je založené na 

neustálom prekonávaní automatizácie, v princípe teda na 

evolucionistickom procese, a práve na základe „evolučného“ 

zamerania formalistickej teórie dospievajú formalisti ku koncepcii 

umenia ako systému postupov.19      

    Syntetickú podobu avantgardy reprezentuje akméizmus a teória tzv. 

Formálno-filozofickej školy (FFŠ).20 Oproti kultu dieťaťa či 

mladistvého („nezrelosť“), ktorý je charakteristický pre niektoré 

podoby umenia moderny a na ktorý v istom zmysle nadväzuje 

futuristická filozofia jazyka, presadzujú akméisti jazyk dospelého 

                                                 
19 K rekonštrukcii vzťahu symbolizmus – formalizmus porov.: Hansen-Löve, Aage 
A.: Der russische Formalismus: Methodologische Rekonstruktion seiner 
Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung, 1978. V tejto práci hovorí A. 
Hansen-Löve o vývoji formalistickej teórie v troch etapách: 1. redukcionalistický 
model, 2. funkcionalistický model, 3. pragmatický model. Vzhľadom na obdobie, 
ktoré vo svojej práci sledujem, vzťahujem svoj výklad predovšetkým na 1. model 
formalizmu.  
20 Tzv. Formálno-filozofická škola pôsobila na Cárskej akadémii v Moskve 
a Petrohrade (z najvýznamnejších členov Gustav Špet, Boris Tomaševskij, Viktor 
Žirmunskij, V.V. Vinogradov, Boris Ejchenbaum), bola ovplyvnená 
fenomenológiou Edmunda Husserla a polemizovala so závermi OPOJAZ-u. Porov.: 
Hansen-Löve, Aage, A.: Zur Periodisierung der russischen Moderne. Die „dritte 
Avantgarde“. In: c. d., s. 248. V súvislosti s vplyvom Husserlovej fenomenológie 
v dobovom ruskom intelektuálnom prostredí upozorňuje Igor Čubarov, že 
husserlovská metóda transcendentálnej redukcie bola „predobrazom“ i pre 
Šklovského základné pojmy formalistickej literárnej teórie a rozvíja hypotézu 
o konceptualizácii myšlienok ranej fenomenologickej filozofie v teórii formalistov 
(oproti absencii konceptuálnej sily istých dôsledkov týchto myšlienok v samotnej 
fenomenológii). Vo vzťahu k FFŠ upozorňuje na tendenciu k zapleteniu do 
fenomenologických „paradoxov“ vyplývajúcu z akceptovania koncepcie 
„vyzátvorkovania sveta“, ktorá podľa autora mohla v pomeroch sovietskeho Ruska 
evokovať doslovné dôsledky (I. Čubarov má na mysli situáciu, že estetika 
vychádzajúca z fenomenologickej myšlienky „straty sveta“ by v dôsledku mohla 
mať blízko k stalinskému projektu). Porov.: Čubarov, Igor: Die Oberfläche des 
literarischen Dings als Grenze zwischen Sinn und Nonsens. In: Henning, Anke – 
Obermayr, Brigitte – Witte, Georg (ed.): fRaktur. Gestörte ästhetische Präsenz in 
Avantgarde und Spätavantgarde. Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 63. 
Wien/München 2006, s. 127-141.    
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(„zrelosť“), jazyk kultúry, založený nie na náhodnosti či zámernej 

alogickosti, ale na „logike“ odvodenej z „vedomého zmyslu“ slov. 

Tento jazyk je kreatívny „vertikálne“ na rozdiel od „zaumného“ 

jazyka, ktorého kreatívnosť nepresahuje „horizontálnu“ podobu 

„techniky“. Podľa Hansena-Löveho spočíva Mandelštamova 

provokácia voči futurizmu práve v momente prekvapenia z hlásania 

revolučnosti „klasicizmu“ založenému na „logickom“ jazyku oproti 

„metalogickému“ zameraniu analytickej avantgardnej línie.21  

    Všeobecnejšiu tendenciu k princípom syntetickej avantgardy 

v dobovej kultúre zmieňuje Hansen-Löve v súvislosti s 

korešpondenciou Mandelštamových názorov s teóriou Formálno-

filozofickej školy (najmä Gustava Špeta), kritizujúcej „negatívnu“ 

estetiku futurizmu a formalizmu (kritika sa na druhej strane vzťahuje 

aj na marxisticko-leninskú kultúrnu produkciu). FFŠ vytýka 

futuristicko-formalistickej teórii pasivizáciu „materiálu“ (slova), 

vyplývajúcu z preceňovania úlohy postupu („priem“) a tiež 

                                                 
21 Protichodné realizácie avantgardného zámeru o preniknutie ´za´ konvenčné 
použitie slova prostredníctvom poetického jazyka, ktoré sú v avantgardných 
koncepciách totožné s úsilím o preniknutie ´pod´ povrch sveta možno podľa A. 
Hansena-Löveho charakterizovať nasledovnými opozíciami: ozvláštnenie 
(„ostranenie“) – osvojenie („osvoenie“); funkcionalizmus – esencializmus, 
„ontologizmus“; relativizmus („uslovnosť“) – absolútnosť („bezuslovnosť“); 
systémovosť – tvorenie na základe genézy; zameranie na vedomú konštrukciu – 
zameranie na zažitie; odchýlka, deformácia – naplnenie, afirmácia; ne-identita – 
identita; kvalita diferencovanosti, odcudzenie – celostnosť; „inkorporovanie“, 
včlenenie (prvkov do systému) – identifikovanie; iniciálnosť, novosť – finálnosť, 
teleológia; estetickosť v novosti – estetickosť v „kozmickosti“; fikcionalita vs. 
faktickosť – imaginatívnosť; znaková konvencia – znakový „realizmus“; znak-
symbol – znak-ikona; „onomatopoetika“ ako metonymická charakteristika – 
realistická „onomatopoetika“; konštrukcia na princípe semiosféry – kompozícia na 
princípe biosféry; artefakt – estetický objekt; negatívna estetika – pozitívna estetika; 
decentralizácia „ja“ – personalizácia; realizácia každodenného života („byt“) – 
existencia ako realizácia bytia („bytie“); tendencia k systému – tendencia k 
osudovosti; diskontinuita – kontinuita; veda – filozofia; orientácia na „kód“ – 
orientácia na „parole“; jazyk – diskurz; rekonštrukcia – interpretácia, hermeneutika; 
význam („značenie“) – zmysel („smysl“); funkcia – hodnota; reflexia – hodnotenie; 
podvedomé – nadvedomé; archaickosť, utopickosť – kultúra, tradícia; primárne 
procesy – sekundárne procesy; montáž – hierarchickosť, stupňovité myslenie; 
horizontálnosť („vešč“, „oveščestvlenie“, „bespredmetnosť“) – vertikálnosť 
(„predmet/nosť“); pasívny materiál („material“) – aktívna matéria („materija“); 
„vnešnosť“ – „vnutrennosť“; dualita, opozičnosť – monizmus, similarita; binarizmus 
– holizmus; mechanika – organickosť; komunikatívnosť („soobščenie“) – 
„kommunio“ („priobščenie“); správnosť, relevantnosť – pravdivosť; signifikantnosť 
– alegorickosť; estetická autonómia – identita estetiky, etiky, religiozity; hnacia sila 
k Erotu –  hnacia sila k Thanatu (Hansen-Löve, Aage A.: Zur Periodisierung der 
russischen Moderne. Die „dritte Avantgarde“. In: c. d., s. 218-219). 
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nahrádzanie interpretácie (hermeneutiky) analýzou oberajúcou text 

práve o kultúrnu, „organickú“ dimenziu, ktorá je bázou syntetického 

programu. Text vytvorený metódou preferovanou v analytickej 

avantgarde kladie totiž podľa G. Špeta recipientovi iba „úlohu“ 

správneho „rozloženia“ postupu a futuristické umenie sa redukovaním 

na rozložiteľný postup stáva akomunikatívne. Kritika sa týka tiež 

avantgardného úsilia o spojenie umenia so životom prostredníctvom 

„senzuálnej“ súhry autora a recipienta, čím sa z umenia vytráca 

noetický aspekt, ktorý sa, naopak, akcentuje v akméistickej  filozofii 

kultúry. Upozorňovanie na absenciu noetickej váhy umenia v tzv. 

redukcionalistickom modeli avantgardy súvisí s vedomím rizika 

ideologizácie umenia, ako sa to paralelne deje v oficiálne 

proklamovanej marxisticko-leninskej kultúrnej produkcii. Podľa FFŠ 

by kultúra mala byť formovaním, neustálym zdokonaľovaním 

recipienta, schopného rozoznať nebezpečenstvo redukcionizmu, ktorý 

môže v konečnom dôsledku znamenať likvidáciu umenia. Uvedenú 

Špetovu kritiku voči analytickej avantgarde vidí Hansen-Löve 

v principiálnej blízkosti s Mandelštamovou koncepciou umeleckého 

tvorenia ako neustávajúceho dialógu s kultúrou. Ak však, ako 

naznačuje Hansen-Löve, hodnotíme princíp estetiky syntetickej 

avantgardy ako typologické vyznačenie, mali by sme doplniť, že hoci 

sú jej stratégie orientované protikladne voči stanovisku, keď otvorenie 

cesty k onému ´za´ nevyhnutne predpokladá deštrukciu, je 

v myšlienkovom svete umenia blízkeho syntetickej avantgarde 

niekedy potrebné, v záujme potvrdenia celosti, zničiť ´povrch´ sveta 

podstatne radikálnejšie.22  

    V súvislosti s českým avantgardným kontextom sa domnievam, že 

uvedený návrh typológie avantgardy zdôrazňujúci fenomenologickú 

dimenziu avantgardnej estetiky otvára relevantné podnety pre 

interpretáciu textov, ktoré sa už evidentne nezúčastňujú na 

myšlienkovom svete moderny, no ich stratégie nie sú blízke 
                                                 
22 K problému „zničenia sveta“ v súvislosti s fenomenologickou orientáciou FFŠ 
porov.: Čubarov, Igor: c. d., s. 133-140. Myšlienka radikálneho zničenia sveta ako 
stratégia potvrdenia celosti má, ako na to poukáže ďalší výklad, svoju reprezentáciu 
i v českom kontexte.  
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„analytickému“ typu avantgardy, ktorý sa v našej 

literárnovednej tradícii spája s prototypom avantgardného umenia. Tu 

sa totiž stretávame s úvodným problémom: pozoruhodné texty 

určitých autorov z obdobia prvých dvoch desaťročí 20. storočia sa 

evidentne vyznačujú istou podobnosťou. Táto podobnosť má však 

´iba´ typologický charakter, v ktorom je očividne niečo ´avantgardné´; 

pojem expresionizmu tak, ako je zažitý v českej literárnej vede, však 

k pomenovaniu tohto ´tušenia´ nevedie. Domnievam sa, že ´červená 

niť´ týchto textov sa môže odhaliť, ak túto predstavu expresionizmu 

sproblematizujeme práve z pohľadu jedného z najpodstatnejších 

impulzov avantgardného postoja, úsilia o preklenutie pozostatkov 

dualizmu, s akým umelecká moderna pristupovala k interpretácii 

vzťahu umenia a sveta, v ktorom sa deje život. Na úvod takéhoto 

pokusu o rekonštrukciu fenomenologického sveta českej avantgardy 

medzi modernou a poetizmom je dôležité poznamenať, že 

konfrontácia s dualistickou estetikou moderny objavujúca sa v českom 

kultúrnom prostredí v desiatych rokoch, je od 90. rokov 19. storočia 

vlastne prvou vplyvnou koncepciou  kritického uvažovania o tejto 

téme.  

 

 

1. 5. Od „analýzy“ k „štýlu“: Šaldov Synthetism v novém umění  

     

    V dejinách českého myslenia o umení je markantnou formuláciou 

zmienenej reflexie prvá rozsiahla štúdia F. X. Šaldu Synthetism 

v novém umění z r. 1892, programovo odmietajúca umelecké teórie 

a metodológie založené na analytickom postupe. V súlade 

s argumentmi dobových autorít vyvracajúcich ťažiskové myšlienky 

teórie naturalizmu23 sa Šalda pokúša určiť kritériá, ktoré by 

                                                 
23 Vo vzťahu s ´bojom´ proti naturalizmu sa Šalda odvoláva predovšetkým na 
koncepcie E. Hennequina a Ch. Moricea a filozoficky svoj postoj podopiera 
v súvislostiach  ´protiracionalistickej´ tradície estetických koncepcií 19. storočia, 
nadväzujúc viac či menej na impulzy kantovskej koncepcie estetickej skúsenosti 
a goetheovskej estetiky. Oleg Sus upozorňuje na typologické prepojenia Šaldovho 
uvažovania o symbole a syntetizme s vplyvnými koncepciami symbolu F.T. 
Vischera a J. Volkelta a diltheyovskej teórie, potvrdzujúce dôležitosť tejto štúdie 
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vypovedali o umení nie ako o reprodukcii skutočnosti, ale postihovali 

by výlučne špecifické kvality existenčnej podoby umenia. Podstatná 

myšlienka, ktorú Šalda v tejto úvahe tematizuje, sa vzťahuje 

k neúspechu analytickej metódy ´očistiť´ veci od momentu 

nepoznateľnosti a tajomstva, vo svojich dôsledkoch redukujúcej 

umenie na záznam pozorovania skutočnosti. Sympatizujúc s metódou 

tzv. „estopsychológie“, usilujúcej o navrátenie interpretácii umenia 

celostnú (t. j. psychologickú i estetickú) dimenziu, zdôvodňuje, že 

analýza nie je adekvátnym postupom preniknutia do existenčnej 

podstaty umenia. Načrtnutým názorovým zameraním vlastne smeruje 

k rehabilitácii fiktívneho založenia umenia a k potvrdeniu noetickej 

hodnoty fikcie. V tejto súvislosti sa Šalda pokúša odôvodniť 

myšlienku, že funkciu umenia nemožno uchopiť prostredníctvom 

rozkladu na prvky odkazujúce výlučne k oblastiam ´mimo´ 

umeleckého diela. Naopak, noetický a estetický svet umeleckého diela 

koexistujú v nedeliteľnej jednote, za výraz ktorej označuje Šalda 

„štýl“ a princíp tohto integrálneho vyjadrenia nazýva „syntetizmom“:  

 

„Je tedy v estetické theorii synthetismu řešena jako základní pravda: 

identita, integrálnost, adaequatnost Výrazu a Podstaty (nebo podle 

historicky-abstraktního názvu: ´formy´a ´obsahu´) samým přímým, 

plným vytknutím a pochopením, vysledováním intuitivismu-

konkretismu jako podstaty uměleckého poznávání. Neboť v něm 

´Vnější a Vnitřní je jedno´, neboť je celým, jednotným, novým, 

zvláštním a výjimečným proniknutím, vycelením, znovustvořením 

v transcendentní pravdě: totéž a jedno jednou je Výrazem a po druhé 

Podstatou, ale vždy Výraz je celý jedině v Podstatě, Podstata celá 

jedině ve Výrazu. Výraz je zřená Podstata, Podstata je intuovaný 

Výraz.“24 

 

                                                                                                                   
ako iniciačného kroku v českom kontexte ´moderného´ spôsobu myslenia o umení. 
Porov.: Sus, Oleg: Založení Šaldova symbolizmu ve vztahu k německým 
duchovědným teoriím. In: Vodička, Felix (ed.).: F. X.  Šalda 1867, 1937, 1967. 
Academia, Praha 1968, s. 37-66.    
24 Šalda, F. X.: Synthetism v novém umění [1892], s. 32-33. In: Šalda, F. X.: Kritické 
projevy I. Melantrich, Praha 1949, s. 11-54. 
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Dôležitým bodom Šaldovej koncepcie syntetizmu je, že hovorí o 

špecifickej realizácii syntetického noetického postoja (zlučujúceho 

prvky analýzy, psychológie, vôle i citu), aká sa uplatňuje výsostne v 

estetickom systéme. Tento postup, symbolizáciu, považuje Šalda za 

podstatnú zložku „živého štýlu“ a za ideálny prístup k odkrývaniu 

„významov“ za „znakmi“, zabraňujúci vytvoreniu noetickej 

i poetologickej dogmy. Integrálny charakter syntetického umenia je 

takto zárukou jeho smerovania k „Absolútnemu“ (vyjadrené Šaldovou 

terminológiou čerpajúcou z „Genie Ästhetik“), teda k oblasti skrytého 

zmyslu vecí.25 Syntetizmus však Šalda nevzťahuje iba na reakciu voči 

analytickému a na druhej strane abstraktnému umeniu („l´art pour 

l´art“ označený Šaldom ako „abstraktný symbolizmus“). 

Charakterizuje ho principiálne ako „imanentnú podstatu“, v ktorej 

nachádza umenie výraz pre metafyzické ustrojenie človeka a v 

„modernej dobe“ pripisuje adekvátnu realizáciu tohto princípu 

„konkrétnemu symbolizmu“.26 Vyzdvihujúc básnické dielo Stefana 

Mallarmého a Paula Verlaina vyslovuje „konkrétnemu symbolizmu“, 

v podstate modernej poézii, dôveru v schopnosť preniknúť k poznaniu 

práve prostredníctvom fiktívneho založenia umenia (o poznávacej 

hodnote súdobej mystickej poézie, ktorá sa pokúša o ´priame´, 

´nesymbolické´ preniknutie k „Absolútnemu“, ako aj o akejkoľvek 

možnosti poznania transcendentných obsahov nesymbolickým 

spôsobom, Šalda, naopak, pochybuje) :  

 

„Ale i tato užší, specielní, předmětnější a jedině v tom tedy abstraktní 

(t. j. abstraktní jen určitějším předmětem, ne způsobem, metodou, jež 

je, jak před tím zevrubně dovozeno, konkretně-intuitivní) 

symbolisace, jak realisována předem v Stefanu Mallarmé (a 

v některých pracích Paula Verlaina, jako v Moudrosti), má široký 

význam v duševním kultu přítomnosti: pomáhá odpovídati, pomáhá 

řešiti jednu z velikých otázek našeho věku, otázku metyficky [sic] 

                                                 
25 K zmieneným aspektom Šaldovej koncepcie syntetizmu porov.: Bielfeldt, Sigrun: 
Die čechische Moderne im Frühwerk Šaldas. Wilhelm Fink Verlag, München 1975, 
s. 20-36. 
26 Symbolizmom neoznačuje Šalda iba umelecké hnutie, symbolizmus je pre neho 
integrujúcim štýlom protikladným k analytickému charakteru naturalizmu. 



 20

náboženskou (…) – pomáhá tišiti, hojiti, celiti všecky ty rány a bolesti 

moderní Psyche Dolorosy, rány a bolesti, jež jen jitří jak žíravá skepse 

analytické filosofie, tak studený, lichý, prázdný slovný dogmatismus 

určitých, pevných, historických, legálních, sociálných církví a sekt 

(…) Přímo tyto cesty vykazuje umění Wagner v brožuře Kunst und 

Religion: ´Lze říci, že když náboženství stává se umělým, náleží 

umění zachrániti duši náboženství tím, že vrátí figurovou cenu 

mythickým symbolům, jež náboženství bere ve smyslu slovném, a 

tím, že uvede na světlo pravdu obsaženou v jich ideálních 

představách. Kdežto kněz snaží se pokládati alegorie náboženské za 

faktické, umělec naopak otevřeně a svobodně vydává své dílo za plod 

invence´. Ale neztrácí náboženství touto figurací, touto fikcí nic ze 

svojí hloubky, váhy, síly: naopak nabývá, získává ji v celé skutečnosti 

a pravdě, poněvadž, jak právě vyloženo, poznání – představa 

náboženská jedině jako symbolická fikce je pravdivá. Důsledně dán 

tedy v tomto Umění-Náboženství (obě jsou tu projevem jedné a téže 

metafysické potřeby člověka) zákon: jen Fikce je Pravda, Jistota, 

Skutečnost“ (zvýr. F. X. Š.).27    

    

    Ako bolo zmienené, Šaldova koncepcia syntetizmu je v 

dobovom českom kontexte asi najdôkladnejšou reflexiou stroskotania 

pozitivistického charakteru 19. storočia. Jej pozoruhodnosť 

v súvislosti s podobami východísk zo sveta moderny na prelome 

prvých dvoch desaťročí 20. storočia spočíva predovšetkým v obrátení 

pozornosti na fikciu ako existenčnú podstatu umenia, ktorej možno 

priznať poznávaciu hodnotu. V myšlienke, že poznávacia hodnota 

umenia nezávisí výlučne od vzťahu umeleckého diela a vonkajšej 

skutočnosti, ale konštituovaná špecifickými vlastnosťami systému 

umenia, sa otvára cesta k zámerom moderného umenia, 

nachádzajúceho inšpiračný zdroj práve v odhaľovaní podôb sveta, 

ktoré sú tušené ´za´ analytickým uchopením vecí. Ďalšie podobne 

komplexné teoretické rozvedenie problému modernej literatúry 

smerujúce k programovému charakteru, a o tom ešte bude reč, sa 

v českom kontexte vyskytne až o dve desaťročia. Absencia 

                                                 
27 Šalda, F. X.: Synthetism v novém umění, c. d., s. 48, 49. 
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rôznorodejšej teoretickej aktivity v tejto oblasti nachádza svoj 

dôsledok, nazdávam sa, v značnom dôraze zmieneného programu 

práve na súvislosti späté s tými stránkami moderny, ktoré sú 

predmetom Šaldovho záujmu. V aktívnom umeleckom živote 

desiatych rokov 20. storočia, predovšetkým medzi umelcami 

orientujúcimi sa na tvorbu inšpirovanú filozofiou francúzskeho 

moderného umenia, sú však otázky ´inakosti´ súčasného umenia, 

samozrejme, témou najvyššej aktuálnosti. V tomto období preniká do 

českého kultúrneho prostredia ohlas nemeckého kontextu riešiaceho 

otázku vzťahu medzi akadémiou a moderným umením, a  

dôležitý ohlas francúzskeho kultúrneho kontextu, ktorý bol okrem 

rušného umeleckého života i sprostredkovateľom vplyvnej 

filozofickej koncepcie vitalizmu.      

    

 

1. 6. Koncepcie „umeleckého tvorenia“ a otázka prístupu k 

modernému umeniu (Alois Riegl a Wilhelm Worringer) 

     

    V nemecky hovoriacej oblasti sa diskusia o pozícii súčasného 

umenia v súvislosti  s rozmachom expresionistického maliarstva, tzv. 

neoprimitivizmu a abstraktných tendencií týka predovšetkým 

výtvarného umenia. Otvára sa otázka, aký postoj voči týmto javom 

zaujať v oblasti histórie a teórie. Dá sa povedať, že táto diskusia 

prebieha na dvoch úrovniach: v akademickej oblasti a medzi 

samotnými výtvarníkmi. Následkom konfrontácie akademického 

výtvarníctva s najnovším umením, na interpretáciu ktorého sa tradičná 

kunsthistorická metodológia ukazuje byť nepoužiteľná, sa objavuje 

ďalšia dôležitá otázka: akými princípmi sa vlastne riadi akademická 

veda o umení, a sú tieto princípy vôbec adekvátne vo vzťahu  

k súčasnému umeniu? Nemenej zaujímavou je tiež otázka, aké umenie 

vlastne akademická kunsthistória zahŕňa do oblasti svojho záujmu, 

teda postrehnutie absencie metodológie, ktorá by nebola prostriedkom 

diachronického popisu, ale umožnila by interpretovať umenie na 

základe istého komplexného princípu.   
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    Pod vplyvom tejto diskusie sa v myslení o umení objavujú 

koncepcie prepojenia estetiky s „psychológiou umenia“. Je dôležité 

poznamenať, že pochádzajú práve z akademického prostredia a sú 

pokusom riešiť problém ´odrezania´ akademických autorít od 

súčasného umenia neakceptujúceho univerzitný štandard. Styčným 

bodom týchto náhľadov na umenie je hľadanie princípu pre teoretické 

uchopenie estetického zážitku, ktorý by vystihol vnútorné súvislosti 

v dejinách umenia a  ktorý by ukázal zákonitosti špecifické výlučne 

pre vývojový proces umenia. Z tohto dôvodu sa zdôrazňuje potreba 

novej, nie diachrónnej, ale synchrónnej interpretácie dejín umenia, 

pomocou ktorej by bolo možné porozumieť spôsobu, akým je súčasné 

umenie, ktoré veľká časť dobových akademických autorít odmieta, 

späté s kultúrnou minulosťou.         

    Veľký vplyv v tejto oblasti zaznamenala najmä dizertačná práca 

Wilhelma Worringera Abstrakcia a vcítenie28, označená autorom ako 

„príspevok k psychológii štýlu“,  ktorá knižne vyšla v r. 1908. 

Worringerove úvahy sa odvíjajú z motivácie vyvrátiť v akademickej 

kunsthistórii zažité teórie o súvislosti umeleckého diela a prírodného 

krásna. Oproti predstave dejín umenia ako dejín remeselnej zručnosti 

(„Kunstkönnen“), ktorú dobové akademické estetiky založené na 

semperovských princípoch považujú za kritérium hodnotenia vývoja 

umenia, rozvíja myšlienku dejín umenia ako dejín „umeleckého 

chcenia“ („Kunstwollen“). „Umelecké chcenie“ nie je totožné so 

snahou o napodobňovanie prírodného krásna, ale predstavuje 

tendenciu k tvorbe umenia, ktorá sa prejavuje v štýle, kde vývoj 

zručností  („Kunstkönnen“) má iba charakter prostriedku.  

    Pojem „umeleckého chcenia“ je rozvedením myšlienky, ktorú v r. 

1893 formuloval Alois Riegl v práci o vývoji ornamentiky Stilfragen. 

Riegl prichádza vo svojich prácach29 s myšlienkou, že vývoj 

ornamentiky nemá súvislosť s vonkajším prostredím, takže ornament 

nie je napodobňovaním vzoru z prírody, ale jeho vývoj je imanentný a 

jednotlivé vzory a ich štylizácie vznikajú rozvinutím alebo potlačením 

                                                 
28 Wilhelm Worringer: Abstraktion und Einfühlung, 1908. 
29 Stilfragen (1893), Spätrömische Kunstindustrie (1901). 
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motívov z už existujúcich vzorov. Impulzom k preferencii istých 

motívov a ich štylizácie je práve vyjadrenie kolektívneho „chcenia“ 

pre určité umelecké vyjadrenie v istom období. Estetické chcenie 

kolektívu však nie je primárne odrazom sociálnej situácie, v akej sa 

určitá spoločnosť nachádza, ale vyvíja sa v rámci vlastného systému 

štýlov. Význam Rieglovho poňatia vývoja ornamentiky, takého 

odlišného od tendencií v akademickej kunsthistórii konca 19. 

a začiatku 20. storočia, založených na chápaní umenia ako 

zdokonaľovania materiálu a techniky, spočíva predovšetkým 

v poukázaní na inú existenčnú podobu vývoja umenia. 

 S interpretovaním dejín umenia ako prejavu kolektívnej „psychológie 

estetiky“ je spojený tiež dôležitý metodologický krok: preferencia 

synchrónneho pohľadu na dejiny umenia a rekonštrukcia systému 

umenia pomocou hľadania vnútorných súvislostí medzi štýlmi 

chápanými ako výraz „umeleckého chcenia“. Rieglovo myslenie 

o umení je takto dôležitým bodom dobovo aktuálneho 

problému estetických súdov, pretože princípy ´klasického´ stanovenia 

krásna sa ukazujú byť (a to nielen) vo vzťahu k súčasnému umeniu 

nedostačujúce.  

    Worringer nadväzuje práve na Rieglove myšlienky o kolektívnej 

psychológii estetiky a formuluje vplyvnú myšlienku o dvoch 

základných zameraniach umenia, ktoré sa vytvárajú na základe 

prevažujúcej tendencie v „umeleckom chcení“: o „vcítenie“ ide 

v epochách, v ktorých človek pritakáva organickému princípu, 

„abstrakcia“ je, naopak, výrazom človekovho strachu 

z nepoznateľnosti sveta a metafyzickej túžby po nečasovosti. V tejto 

súvislosti Worringer poukazuje, že „estetika vcítenia“, ktorá je 

základom pre interpretáciu dejín umenia západoeurópskej oblasti, nie 

je adekvátna pre výklad dejín umenia s inou „psychológiou“, napr. 

dejín umenia Orientu. „Estetika vcítenia“ je totiž založená na 

predpoklade, že estetický zážitok má charakter zobjektívnenia pôžitku 

zaujatého subjektu. Pohybujúc sa v možnostiach tejto estetiky 

vnímame „abstrakciu“ ako redukciu „vcítenia“. Podľa Worringera tu 

však ide o úplne iný proces: na príkladoch z ornamentiky typickej pre 
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isté etniká rozvíja hypotézu, že prvotným impulzom „umeleckého 

chcenia“ bol inštinktívny pocit strachu z nepoznateľného. Nálezy 

pravekého umenia podľa neho dokazujú, že „prvé“ umenie je 

abstraktné a „naturalizuje“ sa až postupným príklonom k organickému 

princípu. Umenie tvorené na základe tendencie k abstrakcii nie je 

výrazom pôžitku subjektu, ale pokusom o výraz vo vzťahu k 

nadindividuálnemu princípu.  

    Za typické obdobie, pre ktoré je adekvátna interpretácia na základe 

„estetiky vcítenia“, považuje Worringer obdobie antického Grécka, 

vyznačujúce sa organickou ornamentikou s vegetatívnymi motívmi, 

ktoré však nevznikli napodobňovaním prírodnej vegetácie, ale 

postupným naturalizovaním abstraktnej ornamentiky umenia 

pravekého človeka. Kolektívna psychológia v umení má podľa 

Worringera súvislosť so zameraním svetonázoru: vcíteniu zodpovedá 

polyteizmus alebo panteizmus založený na „vcítení“ sa do vnútra 

sveta („imanencia“), abstrakcii zodpovedá monoteistické náboženstvo 

vychádzajúce z túžby byť ´nad´ svetom („transcendencia“).30 

                                                 
30 Porov.: Worringer, Wilhelm: Abstraktion und Einfühlung [1908]. Piper Verlag 
München, 1959. Predovšetkým v nemeckom kontexte ostáva vplyv worringerovskej 
myšlienky o spätosti estetického výrazu s kolektívnou psychológiou účinný ešte 
pomerne dlhú dobu a postupne sa ´modifikuje´ pod vplyvmi myšlienkových 
koncepcií, ktoré sa v dobovom akademickom prostredí stali takpovediac 
štandardom, prednostne novokantizmu. Ukážkovou realizáciou tejto tendencie je 
syntetická práca Hermanna Pongsa Das Bild in der Dichtung z r. 1927, ktorá 
interpretuje dejiny básnického obrazu ako analógiu vývoja organizmu. Pongs vlastne 
sleduje v oblasti básnického jazyka podobnú líniu ako Worringer vo výtvarnom 
umení a architektúre. Geometrický ornament v „predrečovom“ štádiu vývinu 
ľudstva považuje za inštinktívny príklon človeka k abstrakcii zameraný proti sile 
prírody: línia je vyjadrením inštinktívneho chcenia prekonať v prírode „nepekné“, 
prostredníctvom geometrického ornamentu sa človek vlastne pokúša vytvoriť 
„mágiu“ proti nevyspytateľnosti prírody. Podobný proces prebieha na rovine zvuku: 
abstrakcia sa prejavuje v rytme zvuku a v jeho postupnom štylizovaní v snahe 
odlíšiť sa od zvukov prírody. „Štylizovaný“ rytmus sa stáva „posvätným“ zvukom, 
z ktorého sa postupne vyvíja reč. Keď reč ustrnie natoľko, že prestáva byť vhodným 
prostriedkom na komunikáciu o „nad-prírodnom“, oživuje sa metaforou 
odhaľujúcou dosiaľ nepovšimnuté analógie (moment inovácie). Pongs sleduje 
„organický“ vývin metafory: metafora, pôvodne oživujúca reč, sa postupne dostáva 
do štádia, v ktorom prestáva vyjadrovať analógie a je na hranici svojich možností 
(napr. expresionistická metafora). Po období, v ktorom sa metafora „vyžije“, 
nasleduje opakovanie vývojového cyklu na vyššej úrovni (v tejto súvislosti hovorí 
Pongs o poézii W. Whitmana). Pongs takto zdôrazňuje vzťah medzi poéziou 
a noetikou: aby básnický obraz nestratil opodstatnenie, musí  v sebe niesť harmóniu 
„vnútorného“ a „vonkajšieho“ sveta, pretože odpútaním od svojho „praobrazu“ 
(„Urbild“) stráca zmysel existencie. Kým metafora je vyjadrením individuálnej 
noetiky (preto môže vyústiť do tzv. „okrajovej formy“), prostredníctvom symbolu sa 
vyjadruje súhra autora medzi jeho „vnútorným svetom,  vonkajším svetom a nad-
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    Ďalšou oblasťou, v ktorej prebieha diskusia o súčasnom umení je 

oblasť obchodu s umením. V r. 1911 sa odohráva spor nemeckých 

umelcov, kunsthistorikov a obchodníkov s výtvarným umením 

o (ne)progresívnosti súčasných umeleckých smerov a otázke ich 

prínosu k filozofii umenia či ich reflexii v rámci dejín umenia, t. j. či 

je primerané priznať týmto smerom vývinovú hodnotu. Diskusiu 

otvára maliar krajín Carl Vinnen31 a skupina nemeckých umelcov 

protestujúcich proti stavu v súčasnom nemeckom umení, ktoré je 

podľa nich napodobňovaním umenia cudzokrajného, predovšetkým 

francúzskeho.32 Podnetom k protestu sa stala kúpa van Goghovho 

obrazu pre galériu v Brémach, ktorú C. Vinnen označil za prezentáciu 

moderného cudzokrajného umenia, založeného na „náhodnosti“ a 

„neprirodzenosti“ (s dôrazom predovšetkým na obrazy Paula Cézanna, 

Vincenta van Gogha a Henriho Mattissa) a za ohrozenie „národného 

ducha“ nemeckého umenia, spočívajúceho v „poctivosti“ a 

„precíznosti“ maliarovej práce. Na protest odpovedali maliari, 

 kunsthistorici, zástupca múzea v Brémach a prestížni obchodníci s 

umením (Franz Marc, Gustav Klimt, Max Beckmann, August Macke, 

Wassily Kandinsky, Wilhelm Worringer, Ludwig Kaemmerer, K. E. 

Osthaus, Paul Cassirer a i.)33 jednoznačnou obranou súčasných 

umeleckých smerov: pripisujú im schopnosť vystihnúť „ducha doby“ 

a iniciovať potrebu zmeny, a to aj v prípadoch menej kvalitnej 

                                                                                                                   
svetom“. Podstatným zámerom Pongsovej koncepcie je obhájiť myšlienku, že 
básnický obraz nadobúda „aktualitu“ (s ktorou Pongs spája umeleckú hodnotu) ako 
tvorivý výraz psychológie „ducha doby“. Vývojová logika umenia takto podľa neho 
spočíva v akomsi organickom vývine kompatibility medzi „duchom doby“ 
a umeleckým výrazom, kde si tvorivá sila indivídua intuitívne hľadá najvhodnejšiu 
štruktúru básnického obrazu. Porov.: Pongs, Hermann: Das Bild in der Dichtung, 
Marburg 1927.    
31 Carl Vinnen (1863 – 1922) – prevažne krajinomaľba, člen Secesie v Mníchove, 
neskôr  tzv. Umeleckej kolónie vo Worpswede (združenie maliarov vo voľnej 
krajine venujúcich sa krajinomaľbe a zdôrazňujúcich vo svojej maľbe tému domova, 
na základe čoho je Protest nemeckých umelcov niekedy nie celkom adekvátne 
interpretovaný ako prejav „Blut und Boden“). Porov.: Jeddeloh-Sayk, Almuth: 
Studien zu Leben und Werk von Carl Vinnen. Rheinische Friedrich-Wilhelms  
Universität Bonn, Bonn 1986.  
32 Ein Protest deutscher Künstler. Mit Einleitung von Carl Vinnen. Eugen 
Diederich, Jena 1911. 
33 Die Antwort auf den Protest deutscher Künstler. R. Piper und Co., München 1911. 
Zoznam prameňov k sporu nemeckých umelcov porov.: Mannheim, Ron: Im Kampf 
um die Kunst. Sautter+Lackmann, Hamburg 1987, s. 277-286. 
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realizácie. Za priemerných považuje Worringer  práve protestujúcich 

umelcov a za protestom vidí obavu z ohrozenia konvenčnej a 

remeselnej krajinomaľby. Jeho argument pre vývojovo-historický 

význam súčasných výtvarných smerov vyzdvihuje odklon od 

umeleckého zobrazenia ako iluzívneho stvárnenia v 

záujme opätovného objavenia podstaty umeleckého tvorenia:  

 

„Tam, kde nepripravené a vývoj nechápajúce obecenstvo vidí a musí 

vidieť len výplody subjektívnej ľubovôle a krikľavého naparovania sa, 

my pociťujeme nutnosť dejinného vývoja, vidíme predovšetkým 

jednotnosť pohybu, ktorá má vo svojej podstate niečo elementárne 

a pred ktorou všetko, čo sa zdá subjektívnym mizne (...) Táto moderná 

primitívnosť však nie je konečným štádiom. Pohyb kyvadla neustane 

v najviditeľnejšom bode. Táto primitívnosť je skôr veľkým, dlhým 

nadychovaním, než bude vyslovené nové a rozhodujúce slovo do 

budúcnosti. Z predbežne neartikulovaných zvukov sa vybojuje jasné 

slovo a aké mocné môže byť toto umenie budúcnosti, keď po 

spracovaní najelementárnejšej a najmocnejšej formovej reči znovu 

nájde cestu k užšej tradícii a k sebe samému.“34 

 

Zdanlivej „neprirodzenosti“ súčasného umenia a jeho obnovenému 

vzťahu k primitívnemu umeniu rozumie Worringer práve ako 

tendencii, ktorá sa usiluje vrátiť tvorbe umenia jej bytostnú dimenziu:  

 

„Akým samozrejmým sa nám dnes javí, že charakter štýlu tohto 

primitívneho umenia nie je určený nevyvinutým ´vedením´, ale 

                                                 
34 „Wo das unvorbereitete und entwicklungsträge Publikum nur Ausgeburten 
subjektiver Willkür und blöder Sensationsmache sieht und sehen muss, empfinden 
wir das Entwicklungsgeschichtlich – Notwendige, sehen wir vor allem eine 
Einheitlichkeit der Bewegung, die etwas Elementares an sich hat und vor der alles 
Subjektiv – Scheinende verschwindet (...) Denn diese moderne Primitivität, sie soll 
ja kein endgültiges Stadium sein. Der Pendelschlag bleibt nicht an dem äussersten 
Punkte stehen. Diese Primitivität soll vielmehr nur ein grosses, langes Atemholen 
sein, bevor das neue und entscheidende Wort der Zukunft ausgesprochen wird. Was 
vorläufig noch unartikulierte Laute sind, aus ihnen wird sich das klare Wort 
herausringen, und wie stark kann diese Zukunftskunst werden, die nach der 
Verarbeitung der elementarsten und mächtigsten Formensprache sich wieder zur 
engeren Tradition und damit wieder zur sich selbst zurückfindet.“ (Worringer, 
Wilhelm: Zur Entwicklungsgeschichte der modernen Malerei. In: Sturm. 
Monatsschrift für Kultur und die Künste 1911, č. 75).  
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celkom ináč zameraným ´chcením´, ktoré spočíva na veľkých 

elementárnych predpokladoch, aké už my s naším dnešným životným 

pocitom,  temperovaným blahom, môžeme sotva vymyslieť. Iba 

temne cítime, že groteskná neprirodzenosť a násilná jednoduchosť 

tohto primitívneho umenia (násilná, pravda, len pre tých, ktorí 

násilnosť utvárania neidentifikujú s násilnosťou iluzívneho účinku) 

pochádza zo silnejšieho obsahu napätia pri ´chcení´  umeleckého 

výrazu a my sa naučíme rozpoznať, že rozdiel, ktorý leží medzi naším 

a primitívnym umeleckým tvorením, nemá graduálny, ale generálny 

charakter. Celkový rozdiel, ktorý spočíva v tom, že výnos pôsobenia, 

ktorý sme od umenia očakávali, sme nevideli ako dnes vo vzbudení 

zmyslových alebo duševných pocitov luxusu, ale vo vzbudení 

elementárneho pociťovania nutnosti.“35  

 

    Takto postavený problém, prvotne otázka voči nebývalému výrazu 

moderného výtvarného umenia, sa však nemenej naliehavo týka 

dobového literárneho (a intermediálneho) kontextu vyrovnávajúceho 

sa s dôsledkami prehodnotenej filozofie ´vonkajšku´ a ´vnútra´ 

sveta.36    

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 „Wie selbstverständlich erscheint uns heute, dass der Stilcharakter dieser 
primitiven Kunst nicht durch ein unentwickeltes Können, sondern durch ein 
andersgerichtetes Wollen bedingt ist, durch ein Wollen, das auf grossen elementaren 
Voraussetzungen beruht, wie wir mit unserem heutigen wohltemperierten 
Lebengefühl es kaum ausdenken können. Wir fühlen nur dunkel, dass die groteske 
Unnatürlichkeit und die zwingende Einfachheit dieser primitiven Kunst (zwingend 
allerdings nur für die, die den Zwang einer Formung nicht mit dem Zwang der 
Illusionswirkung identifizieren) von einem stärkeren Spannungsgehalt des 
künstlerischen Ausdruckswollens herrühren, und wir lernen erkennen, dass es nicht 
nur ein gradueller, sondern ein genereller Unterschied ist, der zwischen unserem und 
dem primitiven Kunstschaffen liegt. Ein genereller Unterschied, der darin besteht, 
dass man den Wirkungsertrag, den man von der Kunst erwartete, nicht wie heute in 
der Auslösung sinnlicher oder seelischer Luxusgefühle, sondern in der Auslösung 
elementarer Notwendigkeitsempfindungen sah“ (Ibid.).    
36 Význam Worringerovej myšlienky o autonómnom charaktere „umeleckého 
chcenia“ pre výtvarný a literárny diskurz „abstrakcie“ a „realizmu“ v ruskej 
avantgarde spomína T. Zimmermann. Porov.: Zimmermann, Tanja: c. d.,  s. 19-22.  
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1. 7. Recepcia Bergsonovej filozofie a filozofie „perspektívneho 

relativizmu“ v českom kultúrnom prostredí desiatych rokov 20. 

storočia 

    

    Zmienená diskusia o vývojovom opodstatnení súčasného umenia a  

´iných´ kritériách  jeho interpretácie našla v českom kultúrnom 

prostredí ohlas v atmosfére intenzívnej recepcie bergsonovského 

vitalizmu. Ako však bolo spomenuté, uberá sa rozvedenie 

vitalistických myšlienok aj iným smerom než je zaujatie biologickým 

aspektom teórie vitálneho živlu, charakteristické predovšetkým pre 

vitalistickú inšpiráciu S. K. Neumanna. O Bergsonovej koncepcii 

intuície37 ako o možnej metóde uchopenia umeleckého tvorivého 

procesu vyslovuje pochybnosť Karel Čapek:  

 

„Umění, pokud o něm Bergson mluví, je umění intuice, divinační 

sympatie, jež přenáší umělce do nitra modelu. Dobrá, jistě umělcovo 

zažití se tak nějak děje; ale jak to přijde, že nezůstane jen při tom 

vnitrném zažití? Jak to přijde, že umění počíná teprve tam, kde si 

prorazí cestu pud realizovati své intuice? Umělecké dílo není snad jen 

překlad intuice do hmotných značek; je něčím více; ať je v intuici 

obsaženo sebevíce, dokonalost umění je teprve v jeho provedení. A 

jakmile budete analyzovati dokonalost umění, dojdete nutně 

k výrazům, kterými Bergson definuje intelekt: Dokonalost umění 

záleží ve formě, a nikoli v látce, ve vztazích, a nikoli v matérii; umění 

vykrajuje z celku života uzavřené systémy, které skládá dle své tvárné 

vůle; formuje útvar pokud možno pevný (pro názor) a tak dále.“38 

 

Podobne v eseji o Bergsonovom spise Smiech39 spochybňuje K. Čapek 

Bergsonovu predstavu umenia ako intuitívneho „dvíhania závoja“, 

ktoré človeku ukáže veci zbavené konvencie, účelovosti 
                                                 
37 Bergson v spise Tvorivý vývoj rozlišuje dve realizácie životného prúdu: intuíciu 
vyznačujúcu sa momentom aktívnosti, a intelekt, ktorý svojou mechanickosťou 
životný prúd ´brzdí´. ´Bezprostredný´ prístup k životu  podľa neho umožňuje 
intuícia, ktorá však ako taká bez účasti mechanického pôsobenia intelektu 
v ľudskom konaní neexistuje.  
38 Čapek, Karel: Filosofie Bergsonova [1920], s. 183. In: O umění a kultuře II. Karel 
Čapek: Spisy XVII. Československý spisovatel, Praha 1985, s. 159-187.  
39 Henri Bergson: Rire, 1900. 
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a generalizácie. Stotožneniu umeleckej tvorby s odstraňovaním 

zmechanizovaných procesov vyčíta K. Čapek redukciu 

nezohľadňujúcu moment vytvárania, invencie nového, teda podstatný 

aspekt, ktorým umenie presahuje funkciu odbúrania konvenčných 

štruktúr. V kontexte recepcie bergsonizmu v českom kultúrnom 

prostredí otvára tak Čapkova pochybnosť dôležitú otázku, či je 

primerané tvorivý charakter umeleckej tvorby bezvýhradne 

identifikovať s tvorivosťou, akú Bergson pripisuje vitálnemu prúdu.40   

    Zmienené paradoxy vitalizmu sú podnetom Čapkovej úvahy o tom, 

či je koncepcia nezničiteľnej sily životného prúdu skutočne 

uspokojivou teóriou života. V interpretácii Bergsonovej práce Tvorivý 

vývoj41 sa pristavuje pri pasáži vyjadrujúcej absolútnu dôveru v 

neustávajúcu tvorivosť životného prúdu. Intenzitu životného 

rozmachu ´pretekajúceho´ formami v nej Bergson pripodobňuje k 

vojsku, ktorého strhujúca sila môže prekonať všetky prekážky 

vrátane smrti:  

 

„´Jako nejmenší zrnko prachu jest s naším celým slunečním systémem 

solidární, jsouc s ním vlečeno v onom nedílném sestupném pohybu, 

který jest sama hmotnost, tak všechny ústrojné bytosti, od 

nejnepatrnější k nejpovznešenější, od prvních počátků života až do 

dnešních dob a ve všech místech jako ve všech časech, činí jen zraku 

zřetelným impuls jediný, obrácený proti pohybu hmoty a o sobě 

nedílný. Všechny živé bytosti souvisejí a všechny povolují témuž 

strašlivému puzení. Živočich nalézá svůj opěrný bod v rostlině, člověk 

jede na živočišstvu a celé lidstvo v prostoru i čase jest jedno nesmírné 

vojsko, cválající podle každého z nás, před námi i za námi, ve 

strhujícím útoku schopném překotiti všechny odpory a prolomiti 

přemnoho překážek, snad samu smrť.´“42    

 

                                                 
40 Porov.: Čapek, Karel: Henri Bergson: Das Lachen [1914]. In: O umění a kultuře 
I. Karel Čapek: Spisy XVII. Československý spisovatel, Praha 1984, s. 394-397. 
41 Čapek, Karel: Filosofie Bergsonova. In: Karel Čapek, Spisy XVII. O umění a 
kultuře II. Československý spisovatel, Praha 1985, s. 159-187. 
42 Ibid., s. 177. 
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    V súvislosti s touto metaforou K. Čapek poznamenáva, že 

Bergsonovu filozofiu robí príťažlivou práve optimistická interpretácia 

smrti ako prekážky, ktorú vitálny živel dokáže prekonať. Obídením 

problému smrteľnosti sa však podľa K. Čapka Bergsonova filozofická 

koncepcia vzdáva psychologickej a čiastočne aj etickej dimenzie i pri 

reflexii situácií, v akých sa ľudská existencia líši od ostatných 

organických foriem. Charakter Čapkových námietok voči vitalizmu je 

príznačný pre dobovú tendenciu v duchovedách, kedy sa opätovne 

otvárajú problémy, ktoré filozofia moderny v úsilí vysporiadať sa s 

tradíciou systematickej filozofie nedokázala uspokojivo 

konceptualizovať. Upozornenie na potrebu domyslenia celostnej a 

nešpekulatívnej teórie ľudského života je vo vzťahu k českej ranej 

avantgarde hodné povšimnutia z dôvodu, že výrazným rysom jej 

myšlienkového sveta sa stáva práve tematizácia prístupu k otázke 

existenčných podôb života. V oblasti teoretickej reflexie sú význačnou 

témou úvahy o podstate tvorivého procesu, existenčnej podobe 

´produktov´ kultúry a ich hodnote. Tiež ústrednou témou raných próz 

Josefa Čapka je reflexia rôznorodých realizácii vnútorného života, 

ktorej dôsledkom nie je ´rozpoltenie´ subjektu, pretože sa uplatňuje 

ako v živote samom existujúca možnosť k presahovaniu ´vitálnych´ 

dispozícií, „seba-transcendencia“, t. j. stvárnenie života, k akému 

dospieva práve filozofia „perspektívneho relativizmu“.   

    V časopise Přehled uverejňuje K. Čapek v r. 1914 referát 

o publikácii A. Mameleta Le Relativisme Philosophique Chez Georg 

Simmel43 približujúci Simmelovu koncepciu vnútorného života 

chápaného ako aktívny prúd, ktorý je ´žitý´ prostredníctvom foriem – 

jeho pohyblivých funkcií. Čapkov záujem o Simmelovo myslenie je 

podnietený okolnosťou, že táto filozofia sa posúva od systému 

k dynamickej a tvorivej heuristike, ktorá otvára možnosti pre reflexiu 

všetkých obsahov vstupujúcich do vzťahu so životom. Jeho sympatia 

patrí prednostne aspektom Simmelovej koncepcie života 

                                                 
43 Čapek, Karel: A. Mamelet: Le Relativisme Philosophique Chez Georg Simmel 
[Přehled 26. 6. 1914]. In: Karel Čapek, Spisy XVII. O umění a kultuře I (ed. M. 
Pohorský). Československý spisovatel, Praha 1984, s. 400-403.  
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umožňujúcim nešpekulatívne vyložiť koreláciu skúsenosti a 

gnozeologického apriorizmu, ktorej stvárnenie vidí Simmel v 

človekovej intelektuálnej činnosti:  

 

„Simmel tedy přijímá, že existují apriorní podmínky myšlení, ale 

nikoliv jako pevné a hotové formy a nehybné kategorie; daleko spíše 

jsou to pohyblivé funkce aktivně působící v plynulém proudu 

duševního života; jsou to dynamické tendence, jež v bezprostřední 

skutečnosti nemají nic pojmového a určeného, nebo empirické 

syntézy, které zvykem staly se nevědomé a fungují jako a priori; jsou 

to zkrátka orientace duchové spontánnosti, jež ovládají a formují naši 

zkušenost, ale samy jsou výsledkem dlouhé geneze psychologické, 

vynořujíce se z proudu života jako vůdcové k činnosti, jako 

heuristické principy. Tak kategorie jsou vráceny životu; místo aby 

jako u Kanta byly neodvislými, definitivně určenými formami 

myšlení, vstupují zde v korelační vztah se smyslnou zkušeností: 

formují ji, ale samy jsou jí postupně určovány, jsouce koneckonců 

odvislé od ostatních životních sil (…) Pak poznávání nelze 

charakterizovati ani čistou objektivitou realismu, ani čistou 

subjektivitou idealismu, nýbrž jako život, jako intelektuální činnost 

dynamicky fungující; stejně tak nelze mluviti o čistém a priori a čisté 

smyslnosti, nýbrž jen o jejich aktivním a životném souvztahu“ (zvýr. 

K. Č.).44        

 

    V súvislosti s relevanciou podnetov filozofie „perspektívneho 

relativizmu“ pre myšlienkový svet ranej avantgardy je dôležité 

pristaviť sa pri myšlienke „seba-transcendencie“ formulovanej 

v Simmelovom neskorom spise Lebensanschauung45, kde Simmel 

polemizuje na jednej strane s bergsonovskou definíciou života, ktorá 

podľa neho vylučuje existenciu individuality, na druhej strane 

s idealistickým ´dedičstvom´ nepriestupnosti oblasti skúsenosti 

so sférou apriórneho.   

                                                 
44 Ibid., s. 401, 402. 
45 Porov.: Simmel, Georg: Lebensanschauung [1918]. In: Georg Simmel: 
Gesamtausgabe. Band 16. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, s. 209-425. 
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    Podstatnou vlastnosťou života je totiž podľa Simmela i možnosť 

presahovať svoje hranice a schopnosť na jej ´využitie´ nazýva „seba-

transcendenciou“ („Selbsttranszendenz“) života. Koncepcia seba-

transcendencie teda ozrejmuje, že i to, čo je ´za´ hranicou skúsenosti, 

má pôvod v živote. Určenie hodnotnosti ľudského konania nemôže 

potom pochádzať ´spoza´ hranice (či už od metafyzického „súcna“, 

alebo rozumu či vôle stojacich mimo ľudského života), ale práve a len 

zo života samého. Do života totiž patrí i všetko, čo „nie je“, čo nemá 

formu (napr. túžby), čím sa život stáva „viac životom“ („Mehr-

Leben“), a tiež schopnosť utvárania obsahov v logicky imanentnej 

oblasti. Túto oblasť života nazýva Simmel „viac než život“ („Mehr-

als-Leben“). Konečne subjekt má možnosť do ´neznámeho´ zasahovať 

a ´neznáme´ vytvárať, čím sa život stáva ešte „bytím viac než život“ 

(„Sein-Mehr-als-Leben“). Subjekt ako istá individuálna forma je 

spojený so životným tokom, takže vitálny prúd patrí subjektu a, 

naopak, subjekt náleží vitálnemu prúdu. Táto reciprocita však nie je 

plynulá, a práve tu je zásadný rozdiel od bergsonovského vitalizmu, 

pretože aj keď sila vitálneho prúdu nutne vedie k opusteniu 

akejkoľvek formy, individuálna forma nie je súčasťou „zostupného 

prúdu“ ako u Bergsona, ale sa kontinuite vitálneho prúdu vzpiera. 

Individuálna sformovanosť je totiž podľa Simmela „viac“ než vitálny 

prúd. Čím väčšmi táto sformovanosť zasahuje do oblastí „viac než 

život“ či „bytie viac než život“, tým viac stráca charakteristiky 

vitálneho prúdu a odcudzuje sa formám, pri ktorých je kontinuita 

a individualita v rovnováhe.46 Práve rozmer seba-transcendencie ako 

podstatnej vlastnosti života, ktorý ponúka možnosť komplexného 

uchopenia života vo všetkých jeho formách a hlavne navracia 

poznávaciu hodnotu zlomkovitému prístupu k obsahom, nazdávam sa 

a postupne na to poukážem, vystihuje určité význačné rysy 

založenia myšlienkového sveta ranej avantgardy.   
                                                 
46 Silu vitálneho prúdu považuje Simmel i za podnet historických a kultúrnych 
zmien spojených s masovosťou, kedy individualita musí pred touto silou ustúpiť. 
V tejto súvislosti rozvíja Simmel dokonca úvahu, že napr. častá neprítomnosť 
potomstva u silných individualít je práve výrazom ústupu vitálnych charakteristík 
u ľudí snažiacich sa vymaniť z masy prevažne orientovanej na vitalitu. Porov.: 
Simmel, Georg: Lebensanschauung. In: c. d., s. 226-227. 
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1. 8. Predpoklady myslenia o umení v českej avantgarde desiatych 

rokov 20. storočia 

     

    V českom kultúrnom prostredí sa do kontextu filozofie a estetiky 

reflektujúcej myšlienkový svet moderny s nasadením zapájajú najmä 

výtvarní umelci. V spore umelcov združených v spolku Mánes 

a časopise Volné směry, od ktorých sa v r. 1911 odlučuje Skupina 

výtvarných umělců s časopisom Umělecký měsíčník a v geste návratu 

časti umelcov zo Skupiny do spolku Mánes v r. 191347 sa totiž 

aktualizuje práve otázka dôsledkov, aké pre problém kritérií 

umeleckej hodnoty plynú z ´inej´ filozofie moderného umenia. 

Významnou témou, ktorej slabá rezonancia sa českým kubistom 

v tomto spore vyčítala, je totiž uvažovanie o podstate tvorivého 

procesu. Kritické argumenty od výtvarníkov opúšťajúcich Skupinu 

voči ´remeselnej´ interpretácii nielen umenia v akademickej oblasti, 

ale aj voči napodobňovaniu techniky najvýraznejších tvorivých 

osobností, praktizovanému medzi výtvarníkmi orientovanými na 

moderné umenie, sa objasňujú práve v zmienenej súvislosti. Časopis 

Skupiny Umělecký měsíčník pod redakciou J. Čapka48 otvára niekoľko 

dôležitých tém diskusie o význame moderného umenia, ktoré po 

návrate do Mánesu rozvíja i v časopise Volné směry49:  

                                                 
47 V r. 1911 sa od výtvarného spolku Mánes na protest voči „secesnému 
dekorativizmu“ odlučuje skupina maliarov orientujúcich sa na francúzske moderné 
umenie, predovšetkým na kubizmus (Bohumil Kubišta, Emil Filla a i., do tohto 
prostredia sa vracia z pobytu v Paríži Josef Čapek) a zakladá Skupinu výtvarných 
umělců, ktorá sa v časopise Umělecký měsíčník venuje predovšetkým 
smerovaniu súčasného  umenia. V r. 1913 sa však časť výtvarníkov vracia do 
Mánesu a Volných směrov  (tak i J. Čapek), pretože presadzovanie tzv. ortodoxného 
kubizmu nepovažuje za progresívnu cestu českého moderného umenia. Porov.: 
Umělecký měsíčník 1911, 1912, 1913. Volné směry 1913, 1914, 1915.  
48 J. Čapek redigoval do rozchodu s predstavou tzv. ortodoxného kubizmu prvých 
šesť čísiel časopisu a v rámci diskusie o súčasnom umení podrobne sledoval vyššie 
zmienený spor nemeckých umelcov. Porov. jeho referát V boji o umění, In: 
Umělecký měsíčník 1911 – 1912, s. 23-24, a referát o Worringerovom príspevku 
k sporu, ibid., s. 114-116. 
49 J. Čapek redigoval Volné směry v r. 1913 s A. Matějčekom a prvé číslo v r. 1915 
s O. Novotným. Do tohto kontextu patrí tiež Čapkova práca výtvarného kritika pre 
časopis Lumír v r. 1913 – 1914. 
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1. Kritika realizácie moderného umenia ako dekoratívneho 

postupu.50 

2. Otázka recepcie súčasného zahraničného umenia.  

            3. Problém estetiky úžitkového umenia, trhu, majoritného 

vkusu a módneho dekoratérstva v oblasti umeleckého priemyslu.51  

    Čapkova pozornosť sa sústredí na otázku vývojového opodstatnenia 

moderného umenia a s ňou úzko súvisiacu problematiku orientácie 

v mnohosti jeho smerovaní. Všeobecný náhľad na súčasné umenie 

komplikuje totiž podľa J. Čapka situácia, keď sa epigónska recepcia a 

´príživníctvo´ na originálnych postupoch predovšetkým P. Picassa 

stotožňuje s moderným výtvarným výrazom, a v spojení 

s konvenčným vkusom divákov neschopných odlíšiť ´alamódovosť´ 

od kompetentného vyjadrenia, vedie k skreslenej predstave 

o zámeroch moderných umelcov. Hodnota súčasného umenia spočíva 

podľa J. Čapka predovšetkým v záujme umelcov aktívne hľadať 

originálne výrazové možnosti. Vo vzťahu k tejto hodnote, a to je 

vlastne i jeden z podstatných dôvodov jeho rozchodu s českými 

stúpencami kubizmu, kladie túto prioritu dokonca pred výslednú 

kvalitu výrazu. Filozofiou moderného umenia otvorené možnosti 

interpretácie sveta nemožno podľa J. Čapka obmedzovať na 

kvalitatívnu špičku. V recenzii jednej z prvých reflexií významu 

kubistického maliarstva, Apollinairovej knihy Les peintres cubistes, 

argumentuje v prospech pozornosti voči tvorivým pokusom, ktoré, 

hoci sa môžu ukázať ako mylné, či zaostanú v tieni originálnejších 

riešení, majú pre pochopenie logiky moderného umenia podstatný 

význam:  

 

„Vždyť přece veškeré -ismy prostě nejsou než individuálními 

orientacemi v ještě nesformované oblasti moderního umění, jež je 

                                                 
50 Porov. Umělecký měsíčník I, 1911 – 1912. Ide predovšetkým o kritiku secesnej 
orientácie maliarstva, dizajnu a architektúry v záujme ´ľúbivého´ ornamentu. Porov. 
články o pražskej architektúre: secesných stavbách Obecného domu, Novej radnice, 
či architektonického riešenia Mikulášskej triedy v bezprostrednej blízkosti 
synagógy. 
51 Porov. články v Uměleckém měsíčníku 1911 – 1912. Tejto otázke sa J. Čapek 
venuje i v spise Nejskromnější umění z r. 1920.  
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širokou bytností o pohyblivých hranicích. Dokazují široký rozkyv 

dobového vzrušení, jakož i to, že moderní umění je cílem, k němuž 

vede mnoho cest, že ne všechny cesty jsou správné, že některé vedou 

nazpět a že některé mohou končiti v prázdnu. Morálně mohou 

znamenati aspoň tolik, že mnohdy je lepší a užitečnější přičinit 

k daným vlivům také něco z osobního zaujetí a v nejhorším případě 

dojíti třeba i k osobnímu omylu, než neosobně a nepodstatně 

napodobovati nejlepší uznané příklady. (…) I když není již dnes 

nejmenší pochybnosti o tom, že Picasso je nejmocnějším a 

nejvlivnějším umělcem doby, může být jeho jménem bagatellisováno 

vše ostatní snažení? Není snad adorace jednotlivých zjevů vlastně 

estétstvím a příliš kultivovaným stanoviskem? Tesklivé vzhlížení 

k vysokým hodnotám není zárukou tvořivé aktivity, jak ukazují 

nedávno minulá období, ochromená v nutné spontánnosti nadbytkem 

esthetismu. Věcný vztah k aktuální vývojové oblasti umění, který 

přijímá nezaujatě všechna fakta již proto, že existují, zdá se být proti 

onomu povýšeneckému stanovisku nekritický, není snad ale tak 

bezdůvodné předpokládati, že když nová doba přinesla nový způsob 

výtvarného projevování, že snad také v něčem pozměnila lidské 

vztahy k rodící se umělecké látce, je snad možno věřit, že vztah 

moderního člověka k soudobému umění je liberálnější, méně nervosní, 

křehký a esthetisující, než v obdobích nedávno minulých. Ten pak, 

komu je daná schopnost vrůst se svým cítěním spontánně a 

samozřejmě k soudobému výtvarnému vzrušení, nemůže i při největší 

liberálnosti přehlédnout, které jsou ty nejmocnější složky a zjevy 

v celku moderního umění.“52 

       

    Po návrate do redakcie časopisu Volné směry J. Čapek ako 

aktívny autor umenia, o ktorom sa diskutuje, rozvíja svoje názory 

v prostredí, kde pôsobia i výrazné osobnosti starších generácií, S. K. 

Neumann a predovšetkým F. X. Šalda, ktorí v tomto období tiež 

intenzívne uvažujú o postavení súčasného umenia, umelca 

a recipienta. Úvodníky a iné dôležité miesta Volných směrov určené 

aktuálnym témam patria totiž nezriedka práve ich príspevkom. Je 

                                                 
52 Čapek, Josef: Guillaume Apollinaire: Les peintres cubistes. In: Volné směry 
XVII, 1913, s. 204, 205. 
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zaujímavé sledovať, ako sa pri reflexii smerovania moderného umenia 

a jeho hodnôt schádzajú v jednom periodiku zástupcovia niekoľkých 

generácií, možno skôr individuality odtrhnuté od svojich generačných 

skupín. Napriek rozdielnosti spôsobov, akými argumentujú pre 

perspektívne umenie, spája ich stanoviská nedôvera voči epigónskym 

východiskám prezentovaným v mene moderného umenia. Medzi 

riadkami úvah F. X. Šaldu, S. K. Neumanna i J. Čapka sa však odráža 

predovšetkým reflexia situácie vlastnej generácie v aktuálnom 

umeleckom dianí, a teda i príčin svojho generačného ´outsiderstva´. 

Istým spojením ich uvažovania o vnútornej kontinuite dejín umenia 

a otázkach tvorivého procesu sa stáva inšpirácia vitalistickou 

koncepciou vývoja ako tvorivej energie. Šaldov pojem „tvorivého 

činu“ („tvůrčí čin“) a Čapkovo poňatie „tvorivých intenzít“ sa  však 

orientujú na rôzne momenty tejto filozofickej koncepcie. 

 

 

1. 9. Dve podoby inšpirácie vitalizmom: „tvorivý čin“ a „tvorivá 

intenzita“ 

     

Záujem Šaldovej úvodnej eseje pre Volné směry z r. 1912 Tvůrčí 

činy53 patrí otázke zdrojov tvorivého procesu. Momenty „tvorivého 

činu“, akými umelecké dielo nadväzuje na ´kultúrnu pamäť´ a ktoré 

ho vyznačujú ako jedinečné a výnimočné, nemajú podľa Šaldu 

východisko vo „vedení“, ale sú výrazom „nadrozumového“ 

intuitívneho procesu:   

 

„Síla a poznání, nebo přesněji: vůle a vědění jsou dva prvky, které 

spolupracují na každé umělecké tvorbě, a dovedeš-li promyslit jejich 

vztah a zvážit jejich poměr v konkrétním případě, získal jsi bezpečné 

kritérion pro hodnotu uměleckého díla. Poznání jest statický živel; 

předpoklad tvorby a v tomto smyslu ovšem i její prius, i cosi 

záporného, co musí být překonáno, přetvořeno, povzneseno do vyšší 

sféry a roztaveno a přelito tvůrčí vůlí (…) Poznání jest různého druhu 

                                                 
53 Volné směry XVI, 1912, s. 3-7. 
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a způsobu a má nejrůznější stupně a odstíny, od čiré zápornosti a 

všeobecnosti až k poznání zcela jedinečnému a intuitivnému [sic], 

k poznání právě a výlučně uměleckému (…) Umělec cítí (…) v 

každém minulém činu to, co má katexochén svého, iracionálního, čím 

odlišuje se od všeho svého příbuzenstva a podobenství, co má 

jedinečného, nesdělitelného, neopakovatelného, odbojného: umělec 

cítí jej jako nadrozumový akt čisté vůle. A jen pokud odpírá nebo 

přitakává jeho vůli, pokud jest činitelem a hercem v tajemném 

dramatě [sic] duševní afinity, má pro něho zájem a význam.“54   

       

    Interpretácia tvorivej sily reprezentovanej intuitívnym charakterom 

„vôle“, kde má „vedenie“ iba úlohu nevyhnutného nástroja, no na 

originálnom výkone tvorenia sa bezprostredne nepodieľa, evidentne 

odkazuje k bergsonovskej koncepcii tvorivého vývoja, na ktorom sa 

podieľa vzostupná energia intuície a intelekt smerujúci k 

mechanizácii. Šaldove závery sa, samozrejme, vzťahujú predovšetkým 

na ´veľké´ umenie a tvorivú hodnotu pripisuje výlučne dielam, 

v ktorých tvorivá vôľa „triumfovala“ nad vedením. Dôraz na intuíciu 

ako podstatu tvorivého činu a hlavný hybný element „tvorivého 

vývoja“ umenia sa stáva v tomto období vôbec jednou 

z najvýraznejších myšlienok Šaldovej koncepcie umenia. Esej Tvůrčí 

činy zaraďuje v r. 1914 i do druhého vydania súboru esejí z r. 1898 – 

1904 Boje o zítřek s odôvodnením, že je dôležitá pre sledovanie jeho 

cesty od „mysticizmu záporného a snad romantického, k mysticizmu 

jaksi kladnějšímu.“55 

    Vitalistickou myšlienkou „tvorivého vývoja“ je však inšpirovaný 

najmä súbor portrétov a medailónov umelcov z r. 1911 – 1912 Duše a 

dílo vydaný v r. 1913. Umelcov tvorivý čin interpretuje Šalda ako 

realizáciu „duševnej praskúsenosti“, ktorá určuje umelcov vzťah 

k životu a následne podobu jeho diela. Podľa Šaldu existujú umelci, 

ktorí svoje tvorivé činy realizujú na základe „pozitívnej“ vitálnosti, 

kladného vzťahu k životu (sú to vlastne typy „Genie“ ako Dante, 
                                                 
54 Šalda, F. X.: Tvůrčí činy [1912], s. 179, 182, 183. In: Šalda, F. X.: Boje o zítřek. 
Meditace a rapsodie [1914]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, s. 179-187. 
55 Porov.: Šalda, F. X.: Tvůrčí činy [1914]. In: Šalda, F. X.: Boje o zítřek. Duše a 
dílo. Melantrich, Praha 1973, s. 17-21.   
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Shakespeare, Molière či Goethe) a umelci tvoriaci z „negatívnej“ 

vitálnosti, z ktorej vyplýva záporný vzťah k perspektívnej orientácii 

životného prúdu. Význačnou črtou diela umelcov s kladným pomerom 

k životnej intenzite je neprítomnosť rozpoltenia medzi rôznymi 

podobami dualizmu. Zdrojom tvorby druhého typu umelcov je 

intuitívny postoj negatívneho zamerania voči životu. Túto vnútornú 

istotu záporného vzťahu k životu, ktorú nie je možné rozumovo 

odôvodniť, však odlišuje od negativizmu racionalistického či 

pozitivistického a pomenúva ju  „latentným romantizmom“ (za 

latentných romantikov označuje J. J. Rousseaua, H. Ibsena, É. Zolu, 

K. J. Huysmansa, G. Flauberta, K. H. Máchu, B. Němcovú, S. Čecha, 

J. Vrchlického, A. Sovu, O. Březinu, H. Kvapilovú). Zatiaľ čo v 

tvorbe umelcov typu „Genie“ sa dá sledovať kontinuita „dejín života“ 

(ich pritakanie vitálnemu prúdu), tvorba „romantikov“ predstavuje 

kontinuitu „dejín vášne“ vzdorujúcej vitálnemu prúdu. Skutočným 

tvorivým činom týchto umelcov sú práve diela, v ktorých sa sila 

„negatívnej vášne“ dokáže vyrovnať sile životného prúdu. Sila 

životného prúdu sa však domáha svojho vyjadrenia a „romantici“ sa 

nevyhnutne budú intuitívne usilovať o výraz pozitívnej vitálnosti. Ich 

vnútorné ustrojenie však nedovoľuje vznikať „perspektívnym“ 

formám vyjadrujúcim silu životného prúdu, preto je dielo týchto 

umelcov často charakteristické nedostatočnou presvedčivosťou 

a verbalizmom. Šalda poukazuje na neskoršie obdobia ich tvorby, 

kedy sa nezriedka odvracajú od sveta, v ktorom sa deje život, v 

záujme konštrukcie mystických a mýtických svetov ako ochranného 

priestoru na existenciu „ja“.56 Systém umenia je životnému prúdu 

podriadený v tom zmysle, že aj  umelec s negatívnym zameraním voči 

životu musí nutne prejaviť záporný postoj k patologickým javom či 

štylizáciám do odporcu života a bude sa vo svojej tvorbe usilovať 

o perspektívne zapojenie do životného prúdu. Nemožnosť urobiť tento 

                                                 
56 Šalda poukazuje napr. na príklon k monolitnosti stredovekej kultúry u J .J. 
Rousseaua a K. J. Huysmansa, alebo na konštrukciu  ´iných´ svetov  u B. Němcovej 
či O. Březinu. Porov:. Šalda, F. X.: Duše a dílo [1913]. In: Šalda, F. X.:  Boje o 
zítřek. Duše a dílo, c. d., s. 219-471.   
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krok znázorňuje Šalda ako umelcov „heroický boj“, ktorého výsledok 

musí byť negatívny. 

    Šaldova myšlienka pozitívneho a negatívneho zamerania 

„vitálnosti“ sa teda zakladá na predpoklade, že podstatný impulz 

umeleckého tvorenia má priamy vzťah k istej celistvosti človekovho 

vnútorného sveta. A práve v dôraze na nedeliteľnosť pramení Šaldov 

záporný postoj k modernému relativizmu, pre ktorý sa stali impulzy 

vitalistickej filozofie inšpiratívne, naopak, v záujme produktívneho 

prístupu k zlomkovitej tvárnosti moderného sveta.57             

    Táto inšpirácia je však čitateľná v eseji S. K. Neumanna O poměru 

k umění.58 Neumann sa orientuje na ozrejmenie „modernosti“ umenia 

v súvislosti s nevyhnutnosťou pozitívneho postoja k súčasnému svetu. 

Aktuálne umenie je podľa neho jednou z podôb účasti na rozmanitosti 

súčasného sveta a v tomto zmysle mu pripisuje schopnosť pomáhať 

súčasným ľuďom pri duchovnom raste. Neumannovo podmienenie 

modernosti kladným vzťahom k súčasnému charakteru sveta je 

zamerané v prvom rade proti priznaniu významu modernosti umeniu, 

ktoré sa od svojej doby odvracia (protikladným zameraním voči 

modernosti mieni predovšetkým tradíciu českej dekadencie). 

Stanovisko, ktoré nazýva „zdravým pomerom k umeniu“ stotožňuje 

s možnosťou „živých ľudí“ byť očitými svedkami tvorivého „zápasu“ 

„živého umenia“:  

 
„Pro většinu lidí, kteří trochu rozumějí umění, s ním intimněji žijí a o 

ně mají zájem hlubší než průměrný kunsthistoriker, profesor estetiky 

nebo sběratel, platí, tuším, že mají nejbystřejší smysl a nejláskyplnější 

pochopení toliko pro umění vrstevnické, s nímž rostou a v němž jest i 

část jejich vlastní bytosti, a z umění pak staršího a zcela starého 

opravdu milují jen to, často méně známé nebo zneuznané, co 

projevuje některé příbuznosti s uměním právě moderním. Tento 

poměr jest nejpřirozenější, nejzdravější, nejčistší.“59 

                                                 
57 O tomto aspekte Šaldovej koncepcie umenia v knihe Duše a dílo porov.: Bednář, 
Jiří: Filosofické koncepce v Šaldově Duši a díle, s. 87-88. In: Vodička, Felix (ed.):  
F. X. Šalda 1867, 1937, 1967. c. d., s. 67-88. 
58 Neumann, S. K.: O poměru k umění. In: Volné směry XVIII, 1915, s. 5-26. 
59 Ibid., s. 5. 
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V tejto súvislosti vyslovuje požiadavku prehodnotenia dejín umenia z 

dejín „géniov“ na dejiny „príliš ľudských talentov“, aktívne tvoriacich 

práve pre svoju dobu:  

 

 „Talent však jest něco jiného, řekl bych, lidštějšího, občanštějšího než 

genius, kterého nemůžeme ani předvídati, ani vypěstiti, ani podrobiti 

svým zákonům, kdežto talent je zcela po lidsku říditelný a hnětitelný, 

čímž ovšem nepopírám jeho původu rovněž božského, záleží-li 

někomu na této jeho provenienci. Před talentem nestojíme nikdy 

bezradni, je kritisovatelný, je – poctivě řečeno – v jistém směru 

zajímavější než genius, jako všechny věci lidské, přelidské jsou 

zajímavější než věci božské, a my máme před ním milý pocit 

bezpečnosti myslíce si: jsme z jedné krve, ty a já. Proto, i když toho 

neb onoho genia sebe více milujeme, bude nám prostý, dobrý talent 

zde, vedle nás, přece o něco bližší (…) Dějiny umění, které by se 

zabývaly toliko genii, nepověděli by nám téměř nic, ještě méně, než 

povídá o historii školní dějepis, zabývající se toliko vladaři země a 

nejvýznačnějšími figurami minulosti. Esthetické názory karakterisující 

[sic] určitou dobu a z ní vyrůstající mohou se obírati toliko talenty.“60  

 

    Dispozícia moderného umenia sprostredkovať adekvátny výraz 

životného postoja moderného človeka, „nového a moderného cítenia“, 

je tiež východiskom koncepcie modernosti, ktorú formuluje J. Čapek 

v eseji Tvořivá povaha moderní doby.61 Túto výrazovú vlastnosť 

moderného umenia nazýva tvorivou intenzitou, ktorej priekopnícke 

zúročenie pripisuje poézii Walta Whitmana, kultovej postave českých 

moderných umelcov:  

 

„Whitmanovo hymnické dílo obdařilo svět novými intensitami výrazu, 

snad ještě mnohem význačnějšími než jsou formální hodnoty, jež je 

možno vyvodit si z technické organisace jeho básnické látky. Strhující 

účin jeho básní stoupá z nekonečné základny nového a moderního 

cítění, a ze slov syrových, dýmajících teplou krví a původním 

                                                 
60 Ibid., s. 12. 
61 Čapek, Josef: Tvořivá povaha moderní doby. In: Volné směry XVII, 1913. s. 112-
124. 



 41

složením života, jako vzrušené ruce nejšíře rozevřené, aby mohly 

obejmout vše nové lidství a novou zem, jejichž krásy mu bylo dáno 

procítit v nejobsáhlejších stupnicích od prosté vitální pozornosti až 

k šílené extasi zářivě řinoucího se života. Whitmanova odvaha 

vyjádřit se nově je nejkrásnějším obrazem moderního uměleckého 

výboje, projevu tak upřímného a nutně bezohledného, jaký se kdy 

vznesl a osvobodil od přítěží minula.“62   

     

 J. Čapek je zaujatý predovšetkým aspektom ´kompatibility´ medzi 

charakterom „modernej doby“ a realizáciou moderného umeleckého 

výrazu, ktorá je prejavom „prirodzených nutností a imperatívov“ 

podmienených „povahou“ nových obsahov života moderného človeka 

(„nový“ má v Čapkovej koncepcii modernosti jednoznačne pozitívny 

význam, totožný s produktívnosťou). Vývojovú logiku moderného 

výtvarného výrazu vysvetľuje J. Čapek na základe interpretácie 

vývoja umenia ako kontinuity originálnych výrazov svojej doby 

a v tomto zmysle ozrejmuje ´šokujúcu´ výrazovosť moderného 

umenia ako najlogickejší spôsob tvorivého uchopenia aktuálnych 

obsahov:  

 

„Jestliže Whitmanovo dílo dokazuje ustavičnou kontinuitu 

uměleckých schopností v dějinách lidství, pak ještě tím silněji 

potvrzuje, že není zapotřebí dobám vypůjčovati si z minula žádoucí 

kvalitativní hodnoty a šatit svou syrovost transplantacemi bývalých 

forem, nýbrž, že je nutno pocítit svoje vlastní vzrušení, oddat se mu a 

uchopit je do rukou jako jediné světlo, jež může nám osvítit temnoty 

stále se posunující s pomezím přítomna prudce se řítícího ku předu. 

To je obraz moderního chtění. Vše, co v době leží původního a 

nového, je veliké bohatství citových a intelektuálních složek a 

možností dynamické aktivity; moderní doba má však také svou 

chudost, jež je zárukou probuzené a vědomé síly k postupu: 

dobrovolné zřeknutí se mnoha forem a mnoha obrazců formální 

logiky, jaké nám zanechaly minulé doby, jež se plně vyslovily. 

Odvaha k osamostatnění, síla zříci se jich a odmítnouti je jako 

                                                 
62 Ibid.,  s. 112. 
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neorganické pro nás, může být manifestována vědomě, je však ale 

především dána přirozenými nutnostmi a imperativy nového cítění.“63  

 

    Charakteristické podoby výrazovosti moderného umenia kladie J. 

Čapek do súvisu s novou orientáciou tvorivých prístupov, ktorá sa 

riadi logikou súzvuku medzi aktuálnym svetom a aktuálnym 

umeleckým výrazom. Hodnota tvorivosti sa teda i v Čapkovom 

chápaní spája s momentom adekvátnosti umenia  voči charakteru 

svojej doby:64 

 

 „Z různých uměleckých fenoménů moderní doby lze dobře vycítit, 

jak životně je moderní představivost proniknutá schopností citově se 

dojímati. Rozhodující složkou esthetické emoce je (ovšem vedle 

kvality uměleckého díla) intensita výrazu, různé vlastnosti smyslné 

sensace, jež z něho vychází a bezprostředně útočí na naše cítění: 

jednoduchost výrazu, plnost synthese, věcnost, důraznost sumární 

vise, dynamičnost, lehkost, rychlost, jasnost, smyslnost, cudnost, 

zářivé vzrušení z hmotnosti, až bolestné obnažování věcí, ostrost 

dojmu, výlučnost, výraznost kontrastů a disharmonií. – Pohlížíme-li 

od dnešního, nejzazšího výběžku moderních snah na umělecké výboje 

vykonané minulým stoletím, tu vidíme, jak mnoho složek i po všech 

eliminacích zůstává živou součástí nového prostředí, jež dnes již má 

silnější schopnosti dynamické synthese. Nejdražším a života 

nejschopnějším dědictvím po těchto obdobích nejsou však v první 

řade formální kvality, nýbrž především formální intensity, jež jsou 

primární podmínkou kvalit. Jedině jejich prudká vzplanutí a zážehy 

                                                 
63 Ibid.,  s. 112. 
64 V tejto súvislosti sa J. Čapek pridáva k odmietavému stanovisku S. K. Neumanna 
voči  tradícii českej dekadencie argumentom proti opodstatneniu pripisovať tejto 
literatúre znaky „modernosti“. V recenzii knihy noviel J. Karáska ze Lvovic 
Posvátné ohně charakterizuje rozdiel v podstate dekadentného a moderného umenia: 
„Vážné a pravé umění stojí vždy k životním  a myšlenkovým obsahům své doby 
v poměru kladném, jsouc schopno je zmáhati a potencialisovati. Umění, jež před 
životem prchá a jež celým svým založením k němu stojí v negativním poměru, 
vyznačuje se tak svou slabostí a naprostým nedostatkem slohotvorné síly; a právě 
v této základní negativní složce dekadentní literatury leží příčina jejího dohledného 
zániku“ (Čapek, Josef: J. Karáska ze Lvovic: Posvátné ohně. In: Umělecký měsíčník 
I, 1911 – 1912, s. 143-144). 
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mohou nám dáti citovou orientaci uprostřed dnešního neklidu a 

zmatku“ (zvýr. J. Č.).65 

 

    V svislosti s myšlenkou adekvátnosti je dôležitou témou Čapkových 

úvah o modernosti otázka závažnosti umenia v živote moderného 

človeka. V jeho esejistike z tohto obdobia nachádza ohlas fenomén, 

ktorému patrí v kontexte prehodnocovania moderny nemalá 

pozornosť, označený G. Simmelom ako „tragédia kultúry“.66 V 

Čapkovom dôraze na poňatí umeleckej tvorby ako „prostého 

konania“, vyjadrenia sa prostredníctvom tvorivej aktivity, v ktorej sa 

prejavuje vôľa k štýlu, je viditeľná snaha o definovanie ontológie 

umenia zbaveného dualizmu, na ktorom stroskotala estetika moderny:  

 

„Ve své podstatě je umělecké tvoření konáním prostým a snad proto 

mnohem zázračnějším, než jakým ho chce učiniti metafysická estetika 

(Schopenhauer). Veškerá veliká slova o věčnosti a o věčných určeních 

uměleckého projevu a formy jsou ve svých aplikacích na živou a 

přítomnou současnost jen nebeským pískem a planou scholastikou, 

zvláště utíkají-li se k nim ve svém uvažování výkonní umělci sami. 

Tvoření není záležitostí umělcovi metafysické spekulace, nýbrž 

projevem osobnosti nadané jistou intensitou citu a rozumu, intuice 

svobodně a nutně součinné v prostředí a v době, jež jí dává živoucí 

umístění.“67  

 

    V uvedenom prehodnocovaní chápania modernosti sa odhaľujú 

práve myšlienky otvárajúce priestor paradigmatickej premene, ktorá 

býva označovaná ako nástup historickej avantgardy. Na tomto mieste 

je však žiaduce objasniť funkciu dialógu medzi moderným výtvarným 

umením a literárnymi textami, ktoré túto situáciu tematizujú. Ide o 

literárne práce Josefa Čapka vytvorené ako ´praktický príklad´ 

                                                 
65 Čapek, Josef: Tvořivá povaha moderní doby. In: c. d., s. 121. 
66 Georg Simmel: Philosophische Kultur, 1911. Odvolávam sa predovšetkým na esej 
Der Begriff und die Tragödie der Kultur, v ktorej Simmel vysvetľuje svoje chápanie 
pojmu kultúra, kultúrny výtvor či kultúrna hodnota. Korešpondencia náhľadov G. 
Simmela a J. Čapka sa zdá byť širšia a postupne bude na ňu poukázané 
podrobnejšie.  
67 Čapek, Josef: Tvořivá povaha moderní doby. In: c. d., s. 121. 
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programu poukazujúceho na možnosti, prekryté v českom kontexte 

autoritou iných modelov modernej literatúry. Objavovanie skrytých 

súvislostí, zásadný princíp estetiky nemimetického umenia, je vlastne 

témou prestupujúcou niekoľko desaťročí Čapkových úvah o umení, 

pozoruhodne súvisiacich s kontextmi hľadania adekvátneho prístupu k 

modernému svetu a k nevyhnutnosti vyrovnať sa s prchavosťou 

a relatívnosťou jeho charakteristických javov.      
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2. Zmena paradigmy v diskusii dvoch estetických systémov 

 

2. 1. Myšlienka „kultivovania“ v uvažovaní o moderne a Čapkova 

estetika „najskromnejšieho umenia“  

     

    V období, do ktorého spadajú zmienené tendencie v uvažovaní o 

umení je reflexia moderny celkovo upriamená na dôsledky poznania, 

že úsilie o celostné uchopenie podnetov moderného sveta je utópiou. 

Od zamerania na intenzívne, no zároveň prchavé zážitky sa úvahy o 

charaktere moderného života posúvajú k problému selekcie. Otázka o 

zviazanosti človekovho života s existenčnou podobou svojich 

materiálnych i nemateriálnych výtvorov nebývalej mnohotvárnosti sa 

orientuje predovšetkým na fungovanie systému, v ktorom sa tento, pre 

orientáciu v modernom svete zásadný vzťah, uskutočňuje: ´médiom´ 

stretu človekovho duchovného sveta s účinkom výtvorov jeho 

intelektu sa stáva kultúra.68 Jej existenčnej podobe sa pripisuje 

špecifický charakter autonómnosti, umožňujúcej zmienenú interakciu 

regulovať a určovať tak tvárnosť moderného sveta. Výtvory ľudského 

ducha sa totiž až ako prvky kultúry stávajú ´viac´ než ´len´ objektmi a 

táto hodnota im umožňuje vstupovať do opätovného vzťahu 

s poznávajúcim subjektom.  

    S podobnou naliehavosťou je obojstranný vzťah poznávajúceho 

subjektu a prvkov kultúry zdôraznený v estetických koncepciách, 

ktoré rozmerom zvnútornenia podmieňujú možnosť prekonať zážitok 

prchavosti moderného sveta v prospech kvalitatívnej skúsenosti.69 

Myšlienka duchovného zdokonaľovania indivídua prostredníctvom 

zvláštneho komunikačného procesu so svojimi výtvormi, ktorý G. 

                                                 
68 Ute Faath poukazuje na jav charakteristický pre duchovedy na prelome storočí 
a začiatku 20. storočia, kedy sa naliehavá tematika kultúry ´posúva´ do kompetencie 
filozofie a reflexia moderny sa v sociálnych vedách i vo vedách o umení orientuje 
(tematicky i metodicky) podľa aktuálneho filozofického diskurzu. Porov.: Faath, 
Ute: Mehr-als-Kunst. Zur Kunstphilosophie Georg Simmels. Königshausen 
&Neumann, Würzburg 1998, s. 71-77. 
69 Na zaťaženosť pojmov „zážitok“ a „skúsenosť“ v uvažovaní o moderne 
v súvislosti s témou  prelínania vonkajšieho a vnútorného sveta upozorňuje David 
Frisby (Frisby, David: Fragmente der Moderne. Georg Simmel, Siegfried Kracauer, 
Walter Benjamin [1986]. Daedalus Verlag, Rheda-Wiedenbrück 1989, s. 68-75). 
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Simmel nazýva „kultivovaním“, má dôležité miesto i v úvahách Josefa 

Čapka o estetike úžitkových predmetov a laického umenia. 

Simmelovo tematizovanie kultúry ako človekovej duchovnej cesty k 

(nielen estetickým) objektom nie preto, aby uzrel krásu, ale aby sa 

pokúsil porozumieť veciam70, je totiž nápadne blízke centrálnym 

myšlienkam estetických koncepcií podstatného a nadbytočného, do 

kontextu ktorých zapadá i Čapkova estetika „najskromnejšieho 

umenia“.71  

    Simmel interpretuje kultúru ako fenomén určený človekovým 

duchovným založením, podmieňujúcim vstupovanie do vzťahu 

s objektmi – duchovnými výtvormi; umením, etikou, politikou, 

právom, technikou, a opätovný návrat k svojej duchovnosti v 

dokonalejšej podobe. Táto subjektovo-objektová interakcia, ktorú 

Simmel nazýva procesom „kultivovania“, je prejavom 

(seba)transcendentného charakteru života a potvrdením „vnútornej 

nevyhnutnosti“ jeho zdokonaľovania, „cestou od uzavretej jednoty cez 

rozvinutú mnohorakosť k rozvinutej jednote“.72 V tomto procese si 

                                                 
70 Genézu tejto myšlienky v Simmelovej filozofii rekonštruuje U. Faath (porov.: 
Faath, Ute: c. d., s. 107-116). 
71 Typologická blízkosť Čapkovho uvažovania o „kultúre“ moderného sveta práve k 
Simmelovmu prístupu k charakteristickým javom moderny, formulovanému 
v esejach o „filozofickej kultúre“ (Simmelove eseje z r. 1905 – 1911, medzi ktoré 
patrí i práca Der Begriff und die Tragödie der Kultur, boli v r. 1911 vydané pod 
názvom Philosophische Kultur), spočíva okrem tematického dotyku (existenčná 
podoba úžitkových predmetov a ich vzťah k vonkajšiemu svetu a vnútornému svetu 
človeka či problém módnosti) v dôraze na (seba)transcendentný charakter  
duchovného zdokonaľovania. Simmelovo myslenie o „filozofickej kultúre“ totiž, 
ako na to poukazuje Jürgen Habermas, nadväzuje na myšlienkový svet tém 
otvorených Schopenhauerom a Nietzschem, v princípe však neopúšťa isté ´axiómy´ 
kantovsko-heglovskej filozofie a schillerovsko-goetheovskej estetiky (porov.:  
Habermas, Jürgen: Simmel als Zeitdiagnostiker. In: Simmel, Georg: Philosophische 
Kultur Gesammelte Essays [1911]. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1998, s. 7-17). 
Táto reflexia orientujúca podnety ´veľkých´ teoretických problémov filozofie na 
javy každodenného života, dospieva práve k myšlienke seba-transcendencie 
(zásadnú úlohu tu, samozrejme, zohráva vplyv Bergsona), ktorou  ´prelamuje´ 
jednak abstraknosť systematickej filozofie, a tiež pesimizmus „Fin de siècle“. 
Vyrovnávanie sa s týmito tendenciami prostredníctvom zdôraznenia seba-
transcendentného charakteru života je dôležitým bodom i v uvažovaní J. Čapka 
o modernom svete (najmä v esejach, ktoré sa nevzťahujú výlučne k téme moderného 
umenia) a v myšlienkovom svete jeho raných próz.          
72 „Kultur ist der Weg von der geschlossenen Einheit durch die entfaltete Vielheit 
zur entfalteten Einheit“ (Simmel, Georg: Der Begriff und die Tragödie der Kultur 
[1911], s. 387. In: Simmel, Georg: Gesamtausgabe. Band 14. Suhrkamp, Frankfurt 
am Main 1996, s. 385-416). Simmelom uplatnená myšlienka triadického 
„vývojového modelu“ pochádza od Herberta Spencera (porov.: Faath, Ute: c. d., s. 
106). 
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subjekt zachováva svoju duchovnosť, no zároveň stráca nezávislosť 

od ostatných oblastí života. Podstatou „kultivovania“ je totiž práve 

moment cesty (či práce), ktorú musí subjekt na svoje zdokonalenie 

vykonať, preto Simmel z „kultivovania“ vyčleňuje procesy izolované 

v duchovnej sfére i výtvory podmienené vecnou zainteresovanosťou. 

Z rozporu medzi nadčasovou existenciou výtvorov ducha 

a konečnosťou subjektívneho života však plynie nevyhnutný 

dôsledok, ktorý Simmel pomenúva „tragédiou kultúry“. Hromadiace 

sa (materiálne i nemateriálne) prvky kultúry totiž disponujú 

schopnosťou regulovať život moderného človeka, ktorý musí nájsť 

spôsob, ako sa s touto situáciou vysporiadať. Na ceste svojho 

„kultivovania“ vstupuje do interakcie so stále neúnosnejším 

a rôznorodejším množstvom intelektuálnych výtvorov a je nútený 

vyvíjať nové stratégie recepcie a selekcie. Kultúra totiž nepozostáva 

iba z výtvorov, ktoré majú význam pre proces zdokonalenia. Každý 

prvok kultúry má aj individuálnu hodnotu: výtvor s vysokou hodnotou 

vo „vlastnom“ systéme nemusí byť pre duchovné zdokonalenie 

prínosný, a naopak, tento dosah môže mať výtvor vo svojom systéme 

obzvlášť necenený. Výtvory bez vplyvu na zdokonalenie sa však 

množia, vstupujú do vzájomných vzťahov a pracujú v rámci systémov, 

ktorých usporiadanie a fungovanie je prístupné iba okruhu 

„zasvätených“, alebo sa v spoločnosti umelo vytvára dopyt po 

produktoch vznikajúcich nie kvôli tomu, že sú potrebné, ale 

z možnosti využitia „zostatkového“ materiálu. Kultúra modernej doby 

takto pozostáva z kvanta obsahov, ktoré „dušu“ od cesty za 

zdokonalením odpútavajú. Stret s rastúcim množstvom výtvorov 

oslabuje tvorivé schopnosti, čím je podporovaný vznik subjektívno-

formálnej kultúry, kde sa tvorivosť nahrádza konzumom obsahov, 

ktoré už moderný človek nevládze myšlienkovo spracovať. Obsahy 

kultúry sa takto vzďaľujú svojmu účelu a proces kultivovania, ktorý 

by mal viesť k zdokonaľovaniu, podporuje zmätenosť a bezradnosť. 

Za šancu na sebazdokonalenie musí teda človek zaplatiť „tragickým“ 

dôsledkom, že existenčné zákonitosti výtvorov jeho duchovných 



 48

schopností určujú samobytné systémy, ktoré pracujú nezávisle od 

účelu „kultivovania“, spočívajúceho v ceste za dokonalosťou.73  

    Vzťah moderného človeka k svojim výtvorom a charakter jeho 

interakcie so systémom, ktorý síce pozostáva z výtvorov ľudského 

ducha, no jeho existencia je podmienená autonómnym fungovaním, je 

tiež dôležitou témou dobovej estetiky. Neschopnosť moderného 

človeka nájsť rovnováhu medzi rozptýlenými obsahmi sa považuje za 

spúšťací mechanizmus fenoménu preferovania efektného vzhľadu 

úžitkových výrobkov, interiéru či architektonických riešení na úkor 

ich účelného stvárnenia. Charakter krásy, akú užívatelia 

uprednostňujú, totiž zodpovedá práve charakteru modernej doby: 

odpútava pozornosť od vnútorných súvislostí a  podporuje konzumné 

správanie. Reflexia úžitkového umenia smeruje k 

problematizovaniu opodstatnenosti toho, čo je úžitkovému predmetu 

´pridané´, k jeho ozdobe. V období prelomu storočí aktualizovaná 

problematika ornamentu (v zmienených prácach A. Riegla a neskôr 

W. Worringera) je tematizovaná v koncepciách, ktoré sa kriticky 

vymedzujú voči podmienenosti úžitkovej výroby módnymi 

požiadavkami spotrebiteľov. Zázemím témy, ako a či vôbec majú byť 

úžitkové predmety zdobené, je však i snaha o kvalifikáciu možného 

vzťahu medzi estetickou skúsenosťou a psychickou schopnosťou 

duchovnej koncentrácie v konfúznosti moderného života. S filozofiou 

„kultivovania“ súvisí totiž dobovo aktuálna otázka, či kontakt 

s predmetmi dennej potreby ponúka podobnú šancu ako umenie, 

existencii ktorého sa pripisuje, na rozdiel od obsahov oslabujúcich 

človekovu schopnosť rozlišovať kvalitu, práve viazanosť na 

kvalitatívnu skúsenosť  umožňujúcu navrátenie schopnosti rozumieť 

veciam a na jej základe ´rekonštrukciu´ jednoty subjektu.74 Ďalším 

dôležitým aspektom tejto diskusie je otázka, či je možné použitím 

výrobných postupov v priemyselnej produkcii zachovať „kultivujúcu“ 
                                                 
73 Porov.: Simmel, Georg: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Simmel, 
Georg: Gesamtausgabe. Band 14, c. d., s. 385-416. O kontexte uvažovania 
o moderne, ktorý je Simmelovým východiskom a kontexte dosahu Simmelovej 
reflexie moderny porov. napr. Frisby, David: c. d. 
74 O tomto aspekte chápania umenia vo filozofii moderny porov.: Faath, Ute: c. d., s. 
63-70. 
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silu výrobku. V tejto súvislosti formuluje Hans Belting myšlienku, že 

v predstave o možnosti regulácie vnútorného sveta moderného 

človeka prostredníctvom estetického účinku úžitkového predmetu sa 

prejavuje ilúzia „uskutočnenej moderny“: koncepcia ornamentu ako 

výrazu kolektívnej psychológie sa radikalizuje v koncepcii „vôle 

k štýlu“ utvárania človekovho životného priestoru ako korekcie 

individuálneho života i poriadku sveta.75 Predstava štýlu ako možného 

prostriedku kultivovania rozptýleného moderného človeka má na ceste 

k najradikálnejšiemu prejavu vo filozofii združenia Bauhaus oporu 

predovšetkým v dvoch vplyvných podobách teórie ornamentu: 

tvorcom jednej z nich je riaditeľ školy úžitkového výtvarníctva vo 

Weimare Henry van de Velde76, ďalším je solitér viedenskej 

architektúry svojej doby Adolf Loos. Obaja vychádzajú z 

predpokladu, že potreby vyplývajúce zo spôsobu moderného života si 

vyžadujú nielen zodpovedajúce nové predmety, ale i prehodnotenie 

vzhľadu tých ´tradičných´. Van de Veldeho koncepcia účinku 

krásneho predmetu ako protipólu k prchavému zažitiu sveta 

podmieňuje modernú krásu nevyhnutnosťou vyjadrovať harmóniu. 

Harmonicky pôsobiace predmety dokážu podľa H. van de Veldeho 

redukovať rozptýlenosť moderného človeka podporovanú i 

umeleckým priemyslom, kde esteticky neopodstatnené zdobenie 

podliehajúce rýchlej premene módy potláča jednotu krásy a účelnosti. 

Moderný ornament nie je pridanou ozdobou, ale organickou súčasťou 

účelného zamerania predmetu, a nadbytočnej „výpravnej“ či 

„symbolickej“ ornamentike, ktorá sa nevzťahuje k „bytiu“ predmetu, 

pripisuje H. van de Velde škodlivé estetické pôsobenie s negatívnym 

vplyvom na psychický život používateľa. Nový štýl inšpirovaný 

inžinierskymi konštrukčnými postupmi sa koncentruje na možnosti 

formovania línie v záujme účelného a zároveň krásneho produktu, kde 

                                                 
75 Porov.: Belting, Hans: Das unsichtbare Meisterwerk. Die modernen Mythen der 
Kunst. C.H. Beck, München 1998, s. 375-381. 
76 Myšlienky propagované H. van de Veldem boli smerodajné pre filozofiu Waltra 
Gropia realizovanú v združení Bauhaus.    
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ornament užívateľa neodpútava, ale podčiarkuje identitu veci.77 Van 

de Veldeho koncepcia sa takto stáva jedným z exemplárnych vyústení 

myšlienky o spojitosti estetického zážitku a kvality psychického 

života, ktorú Walter Benjamin považuje za jednu z kľúčových 

skúseností moderny. V eseji Paríž, hlavné mesto XIX. storočia,78 

hovorí o izolácii vecí v zdanlivej dokonalosti interiéru 

predstavujúceho ilúziu duševnej vyrovnanosti a potvrdenia 

individuality. Práve lineárny ornament interiérov a úžitkových 

predmetov inšpirovaný novým stavebným materiálom a novými 

konštrukčnými postupmi označuje Benjamin za „posledný pokus 

umenia zoskočiť zo slonovinovej veže obliehanej technikou“ 

a mobilizáciu všetkých rezerv zvnútornenia.79  

    Odlišným spôsobom nadväzuje na túto myšlienku Loosova 

koncepcia štýlu zameraná práve voči secesnej predstave ornamentu 

ako styčného miesta úžitkovosti s umením. Architektúra, dizajn 

a úžitkové výtvarníctvo sú podľa neho prostriedkom napĺňania 

potrieb, aké si vyžaduje moderný životný štýl a nesprostredkúvajú 

skúsenosť identickú so zážitkom umenia. Výrazom adaptovania na 

požiadavky modernej doby je podľa Loosa najmä premena hlavných a 

veľkých miest na metropoly. V eseji Die demolierte Literatur80 píše 

Loosov priateľ Karl Kraus o architektonickej prestavbe Viedne na 

veľkomesto ako o uzavretí dekadentnej epochy reprezentovanej 

štylizovaným kaviarenským životom skupiny umelcov okolo 

Hermanna Bahra. V podobnom zmysle označuje i Loos zánik 

blazeovaného životného štýlu v metropole za vystriedanie 

provinciálnosti kozmopolitizmom. Životný štýl modernej doby 

smeruje totiž podľa Loosa k univerzálnemu, na sociálnej stratifikácii 

                                                 
77 Porov.: van de Velde, Henry: Die veränderten Grundlagen des Kunstgewerbes 
seit der französischen Revolution [1907]. In: van de Velde, Henry: Zum neuen Stil. 
R. Piper&Co Verlag, München 1955, s. 141-147. van de Velde, Henry: Die 
Belebung des Stoffes als Prinzip der Schönheit [1910]. In: Ibid., s. 169-180. van de 
Velde, Henry: Die Linie [1910]. In: Ibid., s. 181-195.   
78 Walter Benjamin: Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, 1935. 
79 Cit. podľa Benjamin, Walter: Paríž, hlavné mesto XIX. storočia [1935]. In: 
Benjamin, Walter: Iluminácie. Prel. Adam Bžoch, Kalligram, Bratislava 1999, s. 
187. 
80 Karl Kraus: Die demolierte Literatur, 1896. 
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nezávislému spôsobu života, ktorý si vyžaduje účelnú úžitkovú 

kultúru. Preto považuje za nevyhnutné prehodnotiť nielen štýl 

úžitkového výtvarníctva, ale celkový systém pracovného 

a spoločenského života, konkrétne podľa amerického príkladu, kde sa 

podoby úžitkovej produkcie neviažu primárne k istému 

spoločenskému statusu, ale k všeobecnej požiadavke účelnosti 

a praktickosti. Loos navrhuje, aby sa reformovanie úžitkovej výroby 

prenieslo z ateliérov dizajnérov zaoberajúcich sa estetickou stránkou 

predmetu do dielní remeselníkov, kde predpokladá vyriešenie 

problému ekonomického výrobného postupu v prospech účelnosti 

výrobku. V súlade s touto predstavou považuje ornament na fasádach, 

v interiéroch a na úžitkových predmetoch za neopodstatnený. V 

prednáške Ornament a zločin prednesenej prvýkrát v r. 1908 v 

Mníchove, vysvetľuje Loos svoju požiadavku zrieknutia sa ornamentu 

ako nevyhnutnosť pre kultivovanie remeselníckej práce efektívnymi 

postupmi zameranými na kvalitu, trvanlivosť a cenovú prístupnosť 

výrobku. Štátom podporovanú ornamentálnu produkciu viedenskej 

Secesie či rakúskych a nemeckých združení úžitkového výtvarníctva 

označuje za zločin voči charakteru modernej doby, pretože namiesto 

záujmu vyrovnať sa s novým praktickým a účelným životným štýlom 

napomáha udržiavaniu dekadentnej kultúry. Boj o odstránenie 

ornamentu z úžitkových predmetov súvisí i s Loosovou filozofiou 

životnej rovnováhy docielenej rozdelením životného priestoru na časti 

vyhradené na vykonávanie jednotlivých činností, ktoré by malo 

umožniť intenzívne prežívanie všetkých oblastí života. Ak človeku 

chýba možnosť alebo schopnosť účasti na niektorej z nich, je 

ornament na jeho výtvoroch opodstatneným prejavom kompenzácie. I 

takto podmienený ornament však podľa Loosa v postupnom vývoji 

európskej spoločnosti k univerzálnej kultúre zjednocujúcej životný 

štýl mesta a vidieku zanikne.81             

                                                 
81 Porov.: Loos, Adolf: Ornament und Verbrechen [1908]. In: Loos, Adolf: 
Sämtliche Schriften I. Herold,Wien 1962, s. 276-288. Loosova prednáška našla 
pozitívny ohlas až po preklade do francúzštiny v r. 1912. V predslove k ďalšiemu 
vydaniu v r. 1920 hovorí Le Corbusier o Loosovej koncepcii ako o významnej 
inšpirácii pre modernú francúzsku architektúru (porov.: Rukschcio, Burkhardt – 
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    V zmienenom kontexte sa ozrejmuje tiež spojitosť, v akej sa J. 

Čapek v úvahách vydaných pod názvom Nejskromnější umění82 

vyjadruje o špecifickej estetike úžitkových predmetov či laických 

výtvorov a princípoch moderného umenia. „Najskromnejším umením“ 

nazýva J. Čapek zaujímavé laické výtvory v odvetviach, ktoré sa 

profesionálne vyučujú na školách zameraných na umelecký priemysel 

a úžitkové umenie. Orientuje sa predovšetkým na úžitkové výrobky 

a laické umenie periférie veľkomesta, kde predpokladá ovplyvnenie 

úžitkovej výroby znalosťou lepšieho či horšieho ´vysokého´ umenia. 

Kvality „najskromnejšieho umenia“ sleduje na výtvoroch určených 

pre súkromie spotrebiteľa (neštýlový nábytok, dekoratívne predmety, 

laické portréty) a pre verejnosť (vývesné štíty, ilustrácie v lacných 

knihách, žurnalistické fotografie, film). V esejach o „najskromnejšom 

umení“ rozvíja J. Čapek myšlienku, ktorá vlastne patrí k určujúcim 

témam jeho estetickej koncepcie, že ovládanie výtvarnej techniky nie 

je totožné s umeleckým tvorením a kritériá estetiky úžitkových 

výrobkov odvodzuje z identickej tvorivej podstaty ´vysokého´ 

i laického umenia.83 Osobitosť estetiky „najskromnejšieho umenia“ 

však vyplýva z charakteru jeho estetického účinku, ktorý je založený 

na zásadne odlišnom efekte než pôsobivosť umeleckého diela. Zatiaľ 

čo umelecké dielo je v momente ukončenia autorovej práce izolované 

od vonkajšieho prostredia, pretože k podstate jeho existencie 

                                                                                                                   
Schachel, Roland: Adolf Loos. Leben und Werk. Residenz Verlag, Salzburg-Wien 
1982, s. 250). Loosove prednášky a časopisecké články porov. tiež Loos, Adolf: 
Trotzdem 2 (1900 – 1930). Brenner-Verlag, Innsbruck 1931. Loos, Adolf: Die 
Potemkinsche Stadt (Verschollene Schriften 1897 – 1933). Georg Prachner Verlag, 
Wien 1983. O vzťahu A. Loosa k dobovému umeleckému kontextu porov.: 
Rukschcio, Burkhardt, Schachel, Roland: Adolf Loos. Leben und Werk, c. d.    
82 Josef Čapek: Nejskromnější umění, 1920. Niektoré úvahy zaradené do spisu 
Nejskromnější umění boli časopisecky publikované už skôr: Fotografie našich otců. 
In: Cesta I, 1918 – 1919, s. 455-458. Film. In: Ibid., s. 477-478. Malíři z lidu. In: 
Kmen 3, 1919 – 1920, s. 25-26, 34-36, 42-43. Tvář mrtvé strašná. In: Ibid., s. 133-
134.    
83 „Umění je vytvářením z lidských rukou, z lidského srdce a ducha, vytvářením 
nové věci, jež se přiřazuje k ostatnímu součtu života a světa. Počíná tedy již asi tam, 
kde poprvé zasáhne člověk v hmotu, aby jí dal svůj původ. Počíná zkrátka 
v počátcích; v prostotě, základnosti, v zdánlivé nuznosti, kdesi nízko, že málokdo si 
toho povšimne. Počíná nízko a hluboko a může dostoupiti až soutěže s bohem; jistě 
nepočíná teprve špatnějšími kousky galerií a výstav, ani obrázky pro mýdlo a 
pohlednice, či líbivými soškami od ´Města Paříže´“ (zvýr. J. Č., Čapek, Josef: 
Nejskromnější umění [1920]. Československý spisovatel, Praha 1962, s. 9). 
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a zachovania hodnoty patrí fyzická neporušenosť, laické výtvory, 

nevýstavné kusy (vývesné štíty, kulisy v lunaparku) vstupujú do 

vzťahov s vonkajším prostredím, sú vystavené znehodnocovaniu 

výrobného materiálu, no toto poškodenie sa stáva súčasťou 

estetického pôsobenia:84  

 

„Zacházejí [obrazy na vývesných štítoch a kulisách v lunaparku], 

vypražené sluncem a rozežírané dešti a rzí. Mnohým však částečná 

zkáza malovaného povrchu propůjčila tím větší tajemnosti a krásy, 

jaké by bylo sotva možno docíliti finesami a rutinou techniky (…) 

Ztratily na hmotnosti a tíži, ale nestaly se zlou vidinou a značkami 

zhouby; nepodobají se bludičkám, i když obraz zpustošený do černa 

zdá se již mnohem spíše nocí konce světa, než jasným božím dnem.“85            

  

    Na príklade pozoruhodných laických výtvorov poukazuje J. Čapek, 

že profesionálny umelec mnohokrát prehliada najpresnejší spôsob 

stvárnenia, ktorý však laik vedený „umeleckým chcením“ použil ako 

samozrejmé riešenie. Všíma si zvláštnu pôsobivosť takýchto výtvorov, 

kde tvorivý prístup umožnil zjednotenie účelnosti výrobku 

s maximálnym estetickým účinkom a tvorivému procesu smerujúcemu 

k tejto celosti pripisuje hodnotu podobnej cesty, k akej sa 

                                                 
84 Estetickou pôsobivosťou fyzicky porušených výtvorov sa zaoberá Simmel v eseji 
Die Ruine, v ktorej uvažuje o zmene estetických kvalít architektonického diela 
následkom deštruktívneho pôsobenia prírodných síl. Chátraním, rozpadom či 
vznikom patiny sa v ľudskom výtvore narúša rovnováha medzi prírodou a duchom, 
príroda vracia duchu násilie, ktoré jej spôsobil formovaním hmoty. Uzavretá forma 
sa znova otvára silám, ktoré „umeleckosť“ diela síce deštruujú, zároveň však s 
viditeľnými  zvyškami človekovho pôsobenia vytvárajú novú, celostnú kvalitu 
(ruine vzniknutej ľudskou deštrukciou táto celosť chýba). Nová forma je dráždivá 
tým, že dielo ducha schopného násilne meniť prírodné formy podľa svojej ľubovôle, 
je pozvoľna menené práve silami vytvárajúcimi umelecky nestvárniteľné útvary. Na 
druhej strane však charakter ruiny popiera nihilizmus, pretože znázorňuje kozmický 
poriadok, keď sa všetko v goetheovskom zmysle navracia k Prírode v novej kvalite 
obohatenej duchom. Dráždivú silu ruiny pripisuje Simmel tiež okolnosti, že jej 
možno rozumieť ako symbolu pre nemožnosť rovnovážneho stavu medzi 
prírodnými a duchovnými silami v procese „formovania duše“. Metafyzické 
pôsobenie ruiny či starožitnosti je dané i aktualizovaním minulosti v prítomnom 
okamihu ako momentálnej jednoty účelu a náhody, prírody a ducha, minulosti 
a prítomnosti. Porov.: Simmel, Georg: Die Ruine. In: Simmel, Georg: 
Gesamtausgabe. Band 14, c. d., s. 287-295. 
85 Čapek, Josef: Nejskromnější umění [1920]. Československý spisovatel, Praha 
1962, s. 26. Nasledujúce citácie podľa tohto vydania. 
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viaže myšlienka „kultivovania“.86 V súvislosti s kultivujúcim 

rozmerom „najskromnejšieho umenia“ uvažuje  J. Čapek o možnej 

komunikatívnej sile výrobku, ktorého tvar je maximálne účelný, 

a práve preto esteticky pôsobivý. Takýto výtvor totiž nadobúda podľa 

J. Čapka vo vzťahu k používateľovi transcendentný rozmer a môže sa 

tak stať prostriedkom kultivovania každodennej činnosti na rituál 

navracajúci do rozptýleného života koncentráciu. K tomuto 

predpokladu sa vzťahuje Čapkov postreh, že umeleckopriemyselné 

výrobky prispôsobené móde zväčša človeka na takúto skúsenosť 

elementárnych denných činností koncentrovať nedokážu.87 Okolnosť, 

že spotrebitelia uprednostňujú výrobky, ktorých (profesionálne) 

estetické stvárnenie je podriadené módnej obľube ornamentiky 

imitujúcej prírodné tvary, zaujíma J. Čapka predovšetkým ako jeden 

z prejavov podobného nepochopenia, s akým je konfrontovaný ´iný´ 

princíp stvárnenia skutočnosti v modernom umení.88 Pozornosť 

                                                 
86 Na príklade problému so stvárnením držadla na nádobe, ktoré spája výrobok  so 
svetom účelnosti a tvorí s týmto predmetom zároveň estetickú jednotu interpretuje 
v eseji Der Henkel tvar úžitkového predmetu ako miesto spätosti dvoch svetov G. 
Simmel. Prostredníctvom držadla preniká k uzavretému estetickému stvárneniu 
vonkajší svet, a tvar či spôsob pripojenia držadla k nádobe vypovedá o zámere 
autora (ne)spojiť predmet s vonkajším svetom a (ne)určiť mu účelnosť. Za krásny 
úžitkový predmet považuje Simmel taký, v ktorého stvárnení je vyjadrený zámer 
o harmonické zlúčenie príslušnosti k obom svetom. Simmel interpretuje dvojdomosť 
úžitkového predmetu tiež ako symbolický výraz charakteru ľudského života 
uskutočňujúceho sa takisto v dvoch svetoch: okrem existencie vo svete 
bezprostredných vzťahov sa človek snaží vytvoriť systém hodnôt a pravidiel 
konania, ktorý by mal byť nezávislý na „reálnych“ prekážkach každodenného 
života. Porov.:  Simmel, Georg: Der Henkel. In: Simmel, Georg: Gesamtausgabe. 
Band 14, c. d., s. 273- 286. 
87 Prednosti priemyselnej výroby úžitkových predmetov J. Čapek akceptuje, no 
kriticky sa stavia voči úžitkovému výtvarníctvu, v ktorom sa módne stvárnenie 
prezentuje ako umelecký vplyv („umprumáctví“, „nové svérazující umprumáctví“). 
Tematika alternatív úžitkového výtvarníctva a remesla voči UMPRUM v období 
prvých dvoch desaťročí 20. storočia je zaujímavá v neposlednom rade i v súvislosti s 
kubistickým umením, ktoré, ako bude ďalej zmienené, malo pre kontext zmeny 
umeleckej paradigmy v českom kultúrnom prostredí zásadný význam. 
O individuálnych iniciatívach a združeniach úžitkového remesla a výtvarníctva 
presadzujúceho kubistické princípy (Artěl a Pražské umělecké dílny, ktorých 
zákazníkom bol i A. Loos), porov.: Lahoda, Vojtěch: Český kubismus.  Brána, Praha 
1996, s. 66-72.   
88 Problém charakteru napodobňovania v súvislosti módnou produkciou je však 
tematizovaný najmä v Čapkových esejach z r. 1918 – 1923, knižne vydaných v r. 
1923 pod názvom Málo o mnohém. Zameranie na tento aspekt módnosti približuje 
Čapkove úvahy k ďalšej zásadnej téme „filozofickej kultúry“, Simmelovmu 
výkladu psychológie módy v eseji Die Mode, kde existenciu módy odvodzuje práve 
z tendencie človeka k napodobňovaniu, ktorú považuje za psychologické dedičstvo 
prechodu od skupinového k individuálnemu životu. Móda ponúka spotrebiteľom 
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v úvahách o „najskromnejšom umení“ patrí práve charakteru 

napodobňovania, ktoré sa síce jednoznačne vzťahuje k skutočnostiam 

vonkajšej reality, no ktoré J. Čapek definitívne odlišuje od zámeru 

imitovať ´prírodný´ prototyp. Tvar, ktorý je prejavom tohto 

„umeleckého chcenia“ môže byť podľa J. Čapka esteticky maximálne 

pôsobivý i napriek chybám z hľadiska výtvarných zásad 

proporcionality. Estetická hodnota takýchto výtvorov vyplýva z 

efektu, keď zdanlivo triviálny postup založený na plastickom 

zjednodušení nevedie k estetickej vulgarizácii, pretože umožňuje 

práve cestu k optimálnemu výrazu. Princípy takéhoto stvárnenia 

ozrejmuje J. Čapek argumentmi charakteristickými pre teóriu 

moderného umenia:  

 

„Je to [maximálny estetický efekt] jednak proto, že přírodní vzor je tu 

velmi šťastně zachycen do prosté formy, ale je to také proto, že tato 

forma má zde veškeru svou samozřejmost a svébytnost, jež by ji činila 

živou a organickou věcí, i kdyby třeba vůbec nebylo přírodního vzoru 

(…) Jsou stvořena [niektoré laické výrobky] pro pohled ze všech 

stran, neboť jejich bytnost se podává vědomí jako úhrnný celek. Jsou 

                                                                                                                   
východisko z pocitu neistoty: jej príťažlivosť tkvie v tom, že isté konanie sa zdá 
zmysluplným a účelným, aj keď nie je originálne a tvorivé. Dodáva človeku istotu, 
že vo svojom konaní nie je osamotený a zbavuje ho zodpovednosti za konanie, 
pretože ju presúva na niekoho neurčitého. Poskytuje oporu v zaradení do sociálnej 
skupiny, je tiež ukazovateľom stavovskej cti a sociálneho rozvrstvenia (vyššia vrstva 
opúšťa danú módu, keď si ju nižšia vrstva začne prisvojovať). Držanie kroku 
s módou je síce osobná činnosť, ale bez možnosti získať z nej individuálny obsah; 
indivíduum sa jednoducho uspokojuje s vplynutím individuálneho do všeobecného. 
K módnosti sa preto uchyľujú predovšetkým ľudia, ktorí sa potrebujú o niečo 
opierať a kompenzovať tak neschopnosť vlastnej individualizácie. Z týchto dôvodov 
je výskyt módnosti najrušivejší v oblastiach, ktoré sú založené práve na 
individuálnych prejavoch (náboženstvo či veda), no na druhej strane môže 
zaradením do módnej vlny obliekania či správania človek zakrývať svoju 
individualitu aj vedome. Podstatnou charakteristikou módy je, že zaniká už počas 
svojho aktuálneho trvania. Je dráždivá, pretože neustálym balansovaním na hranici 
medzi existenciou a neexistenciou vyvoláva intenzívny pocit prítomnosti a 
predstavuje jednu z foriem objektivizácie protikladných smerovaní života: potreby 
zaradenia sa do skupiny i túžby po individuálnej odchýlke. Ani jedna z týchto 
tendencií však nepodmieňuje kritériá, ktoré rozhodujú o pretrvaní či nepretrvaní 
módneho artikla. Napriek tomu, že móda nie je účelnou sférou, včleňuje sa do 
systému hospodárstva a vytvára vlastný trhový mechanizmus, obdobný k obchodu 
s nepostrádateľnými výrobkami (výrobky sa však produkujú nie preto, že sú 
potrebné, ale preto, aby boli módne). Porov.: Simmel, Georg: Die Mode. In: 
Simmel, Georg: Gesamtausgabe. Band 14, c. d., s. 186-218. 
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svým absolutním tvarem, svým vlastním kusem života a organičnosti, 

není třeba očím a mysli nic na nich přičiňovati“ (s. 66-67).  

 

    V zmienenej súvislosti si Čapek všíma predovšetkým postupy 

laickej maľby. Verné zobrazenie, ktoré je najčastejším námetom 

laického maliarstva, nepovažuje totiž za imitáciu zobrazovaného 

predmetu: obrysy predmetov stvárnených v laickej maľbe sa 

nevzťahujú k ´odmaľovanému´ povrchu, ale k vnútornej skúsenosti 

maliara-laika o tejto veci. Vychádzajúc z tohto predpokladu 

tematizuje Čapek myšlienku o nezávislosti kvality estetického výrazu 

na technickej dokonalosti zobrazenia, ktorá má dôležité miesto i v 

jeho esejach o modernosti, a na základe ktorej priznáva niektorým 

laickým výtvorom vyššiu estetickú hodnotu než remeselnej 

akademickej maľbe:  

 

„Kde tedy jeden [akademický maliar] (stává se to pohříchu velmi 

často) spoléhá výhradně na receptivnost své sítnice a učiní 

východiskem svého tvoření pouze optický dojem a nadto svou 

technickou pohotovost, vytváří druhý [laický maliar] z niterného 

světa, kde rozlohy a podoby věci jsou dány vnitřním zažitím, velmi 

zhuštěním a ustáleným, v němž poznatky se ucelily do jednoduchých 

pevných forem“ (s. 16). 

 

    Krása ´realizmu´ laickej maľby nie je teda založená na napĺňaní 

zásad zobrazenia proporcií a perspektívy, ale vyplýva podľa Čapka zo 

schopnosti tohto elementárneho výtvarného výrazu ´dotknúť 

sa´ bytostnej podstaty zobrazovanej veci:  

 

„– A tu [v laickej maľbe] tvárný prostředek zůstává zvláštně čistý, 

nerozrušený, protože se organicky ještě zvýrazňuje a soustřeďuje 

cestou práce, poddán témuž vnitřnímu zákonu státi se věcnou, 

tělesnou hodnotou obrazového prostoru. Rozvine se prostě, přímočaře 

a důsledně, nepřibíraje postupem práce na sebe efekty, klamy a 

napodobivé záludnosti, jež by jej porušovaly. Proto se tato 

elementární technika může v nynějších umělecky desorientovaných 
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dobách, navyklých na velmi diferencované napodobivé efekty, zdát 

primitivní. Zajisté; ale je to jednoduchý melodický souzvuk a 

nejprostší úměrnost mezi předmětem a tvárným podáním. V umění, 

jež má tuto jasnost a upřímnost úmyslu, jeví se věci téměř svaté, a 

jejich pietní a neokázale velkorysá prostota je prohřátá srdečností“ (s. 

18).   

   

Čapek tiež pripomína, že práve priamy výraz laického výtvarníctva, 

ktorý je však podmienený iným postojom k zobrazovanej skutočnosti 

než zámerom o jej ´kopírovanie´, sa stal, ako o tom svedčí zaujatie 

moderných maliarov tvorbou Henriho Rousseaua, inšpiráciou pre isté 

tendencie v modernom umení.89 Estetická pôsobivosť 

charakteristického výrazu „najskromnejšieho umenia“, od akého sa 

módna výtvarná (umelecká i úžitková) produkcia vzďaľuje, vyplýva 

podľa Čapka z autorovho postoja k identite vecí, z rešpektovania 

elementárneho poznania, že veci „sú, čím sú“:  

 

„– Byl jsem dalek úmyslu, vyvolávati (…) náladu a působiti jí na 

čtenáře. Jestliže jsem mluvil o šeru, neběželo mi o jeho možné kouzlo, 

a nechtěl jsem proti zániku a smrti postaviti sluneční záblesk, 

pohrávající na bílém ubruse mezi nádobím svačiny. O to mi šlo, abych 

od nepoznatelna zavedl všechnu pozornost na jednoduchou pravdivost 

a jsoucnost věcí, nejbližších dennímu člověkovu životu. – Je třeba 

                                                 
89 „Vzpomněl jsem si tedy trochu na Primitivy, i trochu na malbu gotickou i 
empirovou, napadli mi Le Nainové a Chardin a ovšem Henri Rousseau, pak také 
Cézanne, Derain i Picasso, nová moderní malba. Ať mi toho nikdo nezazlíva: chtěl 
jsem chválit a pozvednout práce neslavné a velice nezávažné a při tom jsem si 
vzpomněl na dokonalé věci. Byl jsem dalek úmyslu ponížiti nějakým srovnáváním 
jejich dokonalost; ale dívaje se na nepochybnou Krásu, viděl jsem, že chudoba nemá 
sprosté tváře“ (s. 27). Retrospektíve tvorby H. Rousseaua bola venovaná v r. 1911 
i výstava parížskeho Salónu nezávislých. Rousseauovu tvorbu uvádzajú vo svojich 
obhajobách moderného umenia G. Apollinaire a W. Kandinsky ako príklad 
intuitívneho výtvarného vyjadrenia, ktoré však nemožno stotožniť s imitáciou 
skutočnosti a ktoré má vyššiu estetickú hodnotu než epigónske umenie. Apollinaire 
nazýva „rýdzosť, prostotu a pôvab“ Rousseauovej tvorby „cnosťami maliarstva“ 
(porov.:  Apollinaire: Der Salon des Independentes [1911]. In: Düchting, Hajo (ed.): 
Apollinaire zur Kunst. Texte und Kritiken 1905 – 1914. Du Mont Buchverlag, Köln 
1989, s. 117-123. Apollinaire: Der Zöllner [1914]. In: Ibid., s. 219-224). Kandinsky 
v almanachu Der blaue Reiter na príklade Rousseauových obrazov vysvetľuje 
„komunikatívnu schopnosť“ umenia „veľkého realizmu“ (porov.: Kandinsky, 
Wassily: Über die Formfrage [1912]. In: Kandinsky, Wassily – Marc, Franz: Der 
blaue Reiter. Dokumentarische Neuausgabe von Klaus Lankheit. Piper&Co, Verlag 
München 1984, s. 132-188).  
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věřiti, že jsou; že jsou tím, čím jsou; že jsou takové, jak je známe. – 

(…) lidé, kteří z plného srdce věří v existenci věcí, jsou nejméně 

špatnými a nízkými modloslužebníky hmoty (…) právě tento prostý 

cit je schopný i v nejméně náročném uměleckém výrazu hmotu přímo 

povznésti a posvětiti“  (zvýr. J. Č., s. 12-13).   

 

    Prístup k stvárneniu veci a (ne)vyjadrenie jej identity je témou, v 

ktorej sa Čapkove úvahy stretávajú so spomenutou diskusiou o 

úžitkovom výtvarníctve, ktorá viedla k odklonu od dekoratívnosti 

k protichodnej tendencii s najradikálnejším dôsledkom vo filozofii 

Bauhausu. Zdôraznením tohto vzťahu uzatvára v r. 1902 prednášku 

o princípoch nového štýlu Henry van de Velde:  

 

„Táto atmosféra [odmietnutia dekoratívnosti] nás obšťastní novým 

fatalizmom, naplní dogmatickým pokojom, ktorý spočíva 

v myšlienke, že všetky veci materiálneho a morálneho života sú také, 

aké sú, pretože nemôžu byť iné, a prostredníctvom nášho spoločného 

usilovania o dobro sa v skutku stanú tým, čím majú byť“ (zvýr. H. van 

de V.).90  

 

Van de Veldeho konštatovanie, že veci nemôžu byť iné než sú, sa 

vzťahuje práve k zámeru „oslobodiť“ predmety od nadbytočného 

ornamentu zaťaženého symbolickým významom (týmto pojmom 

označuje H. van de Velde konvenčnú alebo imitujúcu ornamentiku, 

napr. imitáciu prírodných útvarov na kobercoch či tapetách so 

zámerom simulovať prírodné prostredie, epické motívy na 

kuchynskom riade alebo fasádach domov a pod.) v prospech 

zdôraznenia prirodzených vlastností materiálu a funkčnosti tvaru. 

Tendenciu k jednoduchosti však presadzuje ako možnosť nadviazať 

na obdobie „veľkých štýlov“ (predovšetkým na stredovek a gotiku, 

                                                 
90 „Diese Atmosphäre wird uns mit einem neuen Fatalismus beglücken, mit einer 
dogmatischen Ruhe erfüllen, die in dem Gedanken liegt, dass alle Dinge des 
materiellen und moralischen Lebens so sind, wie sie sind, weil sie nicht anders sein 
können, aber dass sie in der Tat durch unsere gemeinsamen Bestrebungen zum 
Guten das sind, was sie sein sollen“ (van de Velde, Henry: Prinzipielle Erklärungen, 
s. 195. In: Kunstgewerbliche Laienpredigten [1902]. Gebr. Mann Verlag, Berlin 
1999, s. 138-195). 
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keďže jeho teória je podložená názorom o absencii umeleckého štýlu 

v období počínajúcom renesanciou), preto považuje princíp tvorenia 

„krásneho“ úžitkového umenia ako smerovania k dobru a morálke za 

nezlučiteľný so systémom trhového mechanizmu. Čapkova reflexia 

profesionálneho a laického úžitkového výtvarníctva, samozrejme, 

nezachádza do podobných dôsledkov, kedy sa (ako je to v zásade 

charakteristické pre všetky výrazné koncepcie dizajnu pripravujúce 

cestu filozofii Bauhausu) preferovanie istého tvorivého princípu blíži 

k religióznemu postoju. V tematizácii požiadavky ´očistiť´ predmety 

dennej potreby od nadbytočného ornamentu je však citeľný práve 

záujem o ´inú´ interpretáciu života a sveta, ktorá by namiesto zo 

zdôrazňovania ozdoby vychádzala z veci samotnej a ktorú sa J. Čapek, 

ako bude poukázané, pokúša riešiť i vo svojich prozaických textoch.              

    Iným výrazom postaveným v Čapkovej eseji do konkurenčného 

vzťahu voči netvorivému výtvarníctvu je  fotografia (portrétová i 

reportážna). Technické možnosti vizuálne dokonalej 

reprodukovateľnosti ohrozujú totiž podľa neho práve existenciu 

výtvarných produktov, ktorým chýba iný než imitačný rozmer. 

Fotografii ako médiu technického charakteru však pripisuje výlučne 

informačnú funkciu presnejšej dokumentácie, než môže 

sprostredkovať textová či výtvarná reprodukcia. I fotografia stvárňuje 

veci „aké sú“, ich identitu ´nepokazenú´ zbytočným ornamentom, no 

bez schopnosti realizovať výraz prenikajúci veciam ´pod kožu´, ktorý 

je podľa J. Čapka výsadou umeleckého vyjadrenia:91  

                                                 
91 J. Čapek síce naznačuje možný umelecký rozmer fotografie, no keďže sa 
vyjadruje predovšetkým k časopiseckej produkcii rozličnej úrovne, usudzuje, že 
opustením dokumentárnej funkcie smeruje fotografia ku gýču. Jeho postoj 
k fotografii v avantgardnom umení 20. a 30. rokov nie je známy. Zmienené 
stanovisko k fotografii stotožňovanej v prvom rade s verným zachytením vonkajšej 
skutočnosti na rozdiel od moderných výtvarných postupov, interpretovaných ako 
výraz svojbytnej ´umeleckej skutočnosti´ odhaľujúcej veci v nebývalých 
súvislostiach, je pre dobové myslenie o umení charakteristické. Podobný prístup k 
problému fotografie nachádzame u H. van de Veldeho, Apollinaira i W. 
Kandinského. Na Čapkov odstup od experimentov vo výtvarnom umení 
prekračujúcich hranice maľby (napr. koláž) upozorňuje i V. Lahoda. Porov.:  
Lahoda, Vojtěch: c. d., s. 101. Odstup od umeleckých koncepcií, ktoré sa inšpirovali 
logikou technických postupov uplatňovaných v inžinierskej oblasti vyjadruje J. 
Čapek tiež v článku Purismus a kritika Purismu z r.1923. Puristickej teórii maľby 
prezentovanej A. Ozefantom a CH. E. Jeanneretom (Le Corbusierom) pripisuje 
hodnotu individuálnej intelektuálnej koncepcie, o jej akceptovaní ako všeobecného 
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„Fotografuje se život, události, lidi, věci, krajiny. A pořádná fotografie 

je věrná, i nedovede zapřít to, čeho neuzdá se viděti a poznati malíři, 

jenž je malým a jalovým člověkem; který nemá ducha a srdce, jen 

trochu té techniky. Ano, pohled aparátu se dívává rovněji a hlouběji, 

nebývá tak povrchně rozptýlený jako takový člověk. A proto vynese o 

mnoho více pravdy ze světa viditelného. A mnohem více krásy. 

Hmotná pravda světa, jak ji třeba jen fotografie podává, není – ujišťuji 

– ničím naprosto tak nízkým a málo krásným a podivuhodným. Hřích 

a materialismus je spíše v nízkém umění, jež ji povrchňuje, zošklivuje, 

odjímá moci (…) Abychom náš svět viděli velce a dostatečně, k tomu 

není třeba jasnozření; je třeba jen jasně viděti. A fotografie může 

viděti jasně a nazírá vážněji, bez opičí hravosti palety a vyhýbavých 

parád malířské povrchnosti, jaká nemá říci co jiného než technickou 

frázi (…) Mám tu ovšem na mysli pěknou fotografii a špatné umění; 

jinak bych ji nemohl tak chváliti“ (s. 31, 32).   

 

    V súvislosti so špecifickými podobami zobrazenia skutočnosti sa J. 

Čapek vyjadruje tiež k problematike filmu. Hoci v kinematografickom 

médiu vidí náznaky originálnych postupov inšpiratívnych i pre 

modernú literatúru a výtvarné umenie, neverí v možnosť prekonania 

istej nekomplikovanosti danej momentálnymi technickými 

možnosťami a ´prchavým´ charakterom filmovej recepcie.92 Čapka na 

filmovom stvárnení zaujíma predovšetkým charakter spojenia 

                                                                                                                   
princípu moderného výtvarného výrazu však vyslovuje pochybnosť, a možnosť 
originálneho uplatnenia purizmu posúva práve do oblasti  architektúry. Porov.: 
Čapek, Josef: Purismus a kritika purismu. In: Čapek, Josef: Nejskromnější umění. 
Málo o mnohém. Československý spisovatel, Praha 1962, s. 119-125.    
92 H. Molderings v štúdii o vplyve fotografie a filmu na výtvarné umenie v Paríži 
okolo r. 1910 pripomína, že prvé filmové fikcie začali vznikať až od r. 1908. 
Dovtedy bol film prevažne púťovou atrakciou. Produkcia ranej filmovej fikcie však 
mohla pracovať iba s jednoduchými výrazovými prvkami (statická kamera) a bola 
konfrontovaná s možnosťami a tradíciou divadla. Výrazové prostriedky, na ktorých 
staval avantgardný film 20. rokov, boli v tejto fáze vývoja filmu ešte neznáme 
(začali sa používať až v r. 1915). Výrazové možnosti filmu sa teda pomerne dlhý čas 
nepovažovali za adekvátne iným umeleckým postupom. Molderings poukazuje, že 
inšpiráciou pri paralelných snahách výtvarných umelcov o zobrazenie pohybu boli 
v ranom období fotografie a filmu skôr podoby ich využitia vo vede, než pokusy 
o umelecký výraz prostredníctvom týchto médií (konkrétne inšpirácia prác M. 
Duchampa, J. Villona a F. Kupku chronofotografiami /fotografiami priebehu času/ 
E. J. Mareyho). Porov.: Molderings, Herbert: Film, Photographie und ihr Einfluss 
auf die Malerei in Paris um 1910. Marcel Duchamp – Jacques Villon – Frank 
Kupka. In: Wallraf-Richartz Jahrbuch 37, Verlag DuMont Schauberg, Köln 1975, s. 
247-286.       
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dokumentárnosti s fikciou, situovanie fiktívneho deja do reálneho 

priestoru, umožňujúce sprostredkovať dianie skutočnosti:   

 

„Je to [film] pronikavý a mnohostranný pohled na lidské drama, 

představované hercem, a na svět, jímž je hmotná skutečnost, neboť 

film se může nejsnáze obejít bez kulis. Malebnost filmu může 

vzniknouti jen ze smyslu pro pravdivost a z nové básnické fantasie, 

neboť tento náš svět a skutečnost se tu mají představovat jako 

bezprostředná dramatická realita. To ovšem neleží  ve vyhledaných 

pitoreskních a zajímavých detailech, nýbrž ve vzácném smyslu 

realismu, jenž nevidí v světě jen snůšku věcí, ale prostor a prostředí 

dramatického dění“ (zvýr. J. Č., s. 46).    

 

    Technické médium viazané na kolektívne autorstvo a predpoklad 

masového vnímania  tak podľa J. Čapka nedokáže adekvátne 

uskutočňovať zámer moderného umenia, a preto pripisuje  fotografii 

a filmu prvotne úžitkovú funkciu. Fotografia i film ostávajú v jeho 

chápaní prostriedkom sprístupnenia obrazu aktuálneho života 

vkusným spôsobom, ktorému by publikum mohlo dať prednosť pred 

produkciou epigónskeho umenia.  

    Čapkove úvahy o laickom a úžitkovom umení možno v dobovom 

českom kultúrnom kontexte považovať nielen za zaujímavý, ale i za 

dôležitý príspevok k reflexii filozofického východiska moderného 

umenia, ktoré sa usiluje preniknúť pod povrch(nosť) kontaktových 

stratégií, charakteristických pre interakciu človeka s nebývalým 

množstvom obsahov moderného sveta. V myšlienke tvorivej činnosti 

ako možnosti objaviť podobu vecí, ktorá ostáva pri všednom 

´povrchovom dotyku´ so svetom skrytá, sa totiž črtá jeden z prístupov 

k problému noetických dôsledkov koncepcie umenia, ktorá i v českom 

výtvarnom umení, a pod týmto vplyvom aj v literatúre, viedla 

k prehodnoteniu myšlienkového sveta umeleckej moderny.  
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2. 2. Zmena paradigmy: Almanach na rok 1914  

     

V českom kultúrnom prostredí mala práve výtvarná 

koncepcia prehodnotenia spojitosti medzi princípmi umeleckého 

stvárnenia a podobou vonkajšej skutočnosti zásadný dosah i na 

vystúpenie orientované na zmenu filozofie modernej literatúry. 

Zborník poézie a prózy Almanach na rok 1914, programová 

konfrontácia s estetikou moderny, je totiž podstatným spôsobom spätý 

s výtvarnou koncepciou upriamenou na ontologický rozmer 

umeleckého stvárnenia. Zámer autorov Almanachu poukázať na iné 

možnosti modernej poetiky  než sú tie, na akých je založená 

dekadentná a symbolistická literatúra platná v dobovom českom 

kontexte ako prototyp literárnej moderny, čerpá predovšetkým 

z inšpirácie vitalizmom a poéziou W. Whitmana. V jedinom 

teoretickom texte, ktorý sprevádza poéziu a niekoľko prozaických 

textov tohto zborníka, v eseji Vlastislava Hofmana Duch přeměny 

v umění výtvarném93, je však stanovisko voči tejto požiadavke 

formulované v prvom rade z hľadiska moderného výtvarníctva 

odmietajúceho ´kódy´, na ktorých je založená ilúzia identickosti 

medzi vonkajšou skutočnosťou a umeleckým stvárnením.94 V tejto 

súvislosti sa Hofmanova esej stáva v českom kultúrnom prostredí 

vlastne prvým výkladom filozofie moderného umenia pri kolektívnom 

vystúpení, ktoré nie je výlučne programom výtvarných umelcov. 

I Josef Čapek sa o svojich prózach pre Almanach vyjadruje ako o 

zámere priblížiť moderné písanie  filozofii moderného maliarstva:     

 

                                                 
93 Almanach na rok 1914, s. 49-56. Táto esej bola uverejnená i v časopise Der Sturm 
(V. H.: Der Geist der Umwandlung in der bildenden Kunst. In: Der Sturm IV, 1913, 
190/191, s. 146-147). Druhý teoretický text napĺňajúci zámer poukázať, že zmena 
estetických akcentov sa uskutočňuje vo všetkých umeleckých výrazových 
systémoch, esej Václava Štěpána Včerejšek a dnešek hudební formy (s. 68-74) sa 
zaoberá požiadavkou autonómnosti hudobnej „formy“.  
94 Koncepčný dosah nadobúda Almanach na rok 1914 práve na základe Hofmanovej 
formulácie tejto ´semiotickej´ myšlienky, ku ktorej sa viažu i prózy J. Čapka. 
Semiotickú interpretáciu estetiky „nemimetického“ umenia raných avantgárd vo 
výtvarnom umení a literatúre dôkladne rozvádza George Yúdice. Porov.: Yúdice, 
George: Cubist aesthetic in painting and poetry. In: Semiotica. Journal of 
International Association for Semiotic Studies. Vol. 36 – 1/2, 1981, s. 107-133.   
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„Pro Almanach (…) bylo nutno napsat ještě nějaké prózy a bratr, který 

byl silně znechucen jednou básní, která mu dala strašnou práci a 

nakonec se nepodařila, byl tak nepovolný, že ničím se nedal pohnout 

k nové práci. A přece to bylo velice zapotřebí; nemohu Vám to ani 

vyložit, jak na tom záleželo, abychom tam měli ještě nějaké věci a 

právě věci určitého způsobu. Zůstalo to tedy na mně a vlastně nerad, 

jen z výsměšné zlomyslnosti vůči literátům, napsal jsem tři zcela 

krátké věci, naprosto teoreticky dělané, jež proti jejich způsobu psaní 

znamenají způsob modernější, mnohem bližší moderním obrazům.“95  

 

    Zviazanosť tohto programového vystúpenia s myšlienkami 

moderného výtvarného umenia je o to dôležitejšia, že Čapkove prózy 

patria medzi textami Almanachu k najprecíznejšie formulovaným 

pokusom o uplatnenie princípov, na ktorých spočíva prehodnotenie 

konvenčného modelovania umeleckej skutočnosti, i vo výrazovom 

systéme literatúry. Konceptualizácia myšlienky o nezávislosti logiky 

umeleckého stvárnenia na podobe vonkajšej skutočnosti, ktorú tlmočí 

Hofmanova esej a tematizujú Čapkove prozaické texty, je totiž 

zásadným impulzom pre zmenu prístupu k umeleckej tvorbe ako ku 

kompenzácii banálnej každodennosti, ktorý charakterizuje postoj 

umeleckej moderny. Táto zmena historicky označovaná ako 

nástup avantgardy sa vyznačuje, naopak, práve príklonom 

k aktívnemu stanovisku voči zmenenému svetu a k záujmu o tvorivý 

potenciál rozmanitosti.96 V nadväznosti na snahu umelcov obhájiť 

názor o povrchnosti „naturalistického“ zobrazenia v prospech 

princípov, keď sa referencia stvárnených objektov vzťahuje k inému 

systému než k identickosti ´kontúr´ zobrazenia a vonkajšej 

skutočnosti, sú formulované i prvé pokusy o teoretické uchopenie 

dosiaľ nebývalých (alebo presnejšie dosiaľ nie tak intenzívne 

riešených) problémov umeleckého výrazu a vôbec podstaty umenia. 

                                                 
95 V dopise J. Pospíšilovej 24. 7. 1913. Cit. podľa Opelík, Jiří: Josef Čapek. 
Melantrich, Praha 1980, s. 89. 
96 O paradigme historickej avantgardy porov.: Wehle, Winfried: Avantgarde: Ein 
historisch-systematisches Paradigma ´moderner´ Literatur und Kunst. In: Warning, 
Rainer – Wehle, Winfried (ed.): Lyrik und Malerei der Avantgarde. Wilhelm Fink 
Verlag, München 1982, s. 9-40.  
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Ide v nich o reflexiu predovšetkým kubistického maliarstva, ktorého 

systematická práca na potvrdení myšlienky, že umelecký výraz nie je 

´prepisom´ podoby vecí z vonkajšej skutočnosti, podnietila otázku 

o filozofických predpokladoch i dosahoch tohto umenia.   

    Apollinaire interpretuje situáciu odmietnutia výtvarných postupov 

kopírujúcich predlohu z vonkajšej skutočnosti ako výraz prirodzeného 

a nevyhnutného vývoja umeleckej tvorivosti, ktorá je človekovou 

obranou voči mechanickosti  prírodného systému a vo svojich 

úvahách o kubistických maliaroch97 nazýva princíp nemimetického 

umenia „očistením“ maliarstva. Toto „čisté umenie“, a to je vlastne 

jeden z Apollinairových najdôležitejších postrehov o modernom 

umení, nereprodukuje povrchové znaky vecí, ale naznačuje novú 

možnosť pohľadu na stvárňovaný objekt. Metafora plameňa 

osvetľujúceho „cnosti“ umenia, „čistotu, jednotu a pravdu“, či 

vyjadrenie o umení „vyššej pravdy“ a „metafyzických foriem“  sa 

vzťahuje práve k zaujatiu kubistického umenia stratégiami 

vizualizácie vnútornej logiky tvaru, ktorá umožňuje odhaliť 

nezvyčajnú podobu skutočnosti.98 

    Charakteristickej črte moderného maliarstva, ktorú Apollinaire 

nazýva „očistením“ od závislosti na podobe vonkajšej skutočnosti, 

pripisujú definitívne ontologickú hodnotu Albert Gleizes a Jean 

Metzinger, keď v spise O „kubizme“99 interpretujú nemimetický 

princíp moderného umenia ako možnosť filozofickej reflexie vizuálnej 

podoby vonkajšieho sveta. Tento výklad vlastne posúva kubistickú 

estetiku na úroveň stratégie, prostredníctvom ktorej sa človek pokúša 

´nanovo´ definovať vzťah k vonkajšej skutočnosti: prelomenie 

renesančnej tradície stotožnenia viditeľného so skutočným totiž otvára 

                                                 
97 Apollinaire: Les peintres cubistes, 1913. 
98 V tejto súvislosti hovorí Apollinaire o intuitívnej snahe moderných maliarov 
zobraziť na dvojrozmernej ploche ďalšiu tzv. „štvrtú dimenziu“. Pod „štvrtou 
dimenziou“ si predstavuje jednak moment v pôsobení geometrickej kompozície, 
ktorý sprostredkúva priestorové vnímanie plošného zobrazenia, ale aj rozmer 
umeleckého stvárnenia vyjadrujúci vlastnosti vecí nepostihnuteľné vnímaním 
obmedzeným v priestore a čase. Tento predpoklad však súvisí so záujmom o dobové 
teórie „štvrtej dimenzie“, ktorým  neskôr  i Apollinaire pripisuje iba špekulatívnu 
hodnotu. Porov.: Apollinaire: Die Maler des Kubismus [1913]. Die Arche, Zürich 
1956. 
99 Albert Gleizes, Jean Metzinger: Du „Cubisme“, 1912. 
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výtvarnému výrazu prístup k stvárneniu skutočnosti nie na základe 

reprodukcie povrchových kontúr, ale prostredníctvom možnosti 

preniknúť k vnútorným zákonitostiam podoby vecí. Výtvarný výraz, 

ktorého cieľom je odkrytie tvárnych zákonov určovaných 

stvárňovaným objektom, prekonáva povrchnosť zobrazenia pomocou 

perspektívy založenej na ilúzii subjektívneho pohľadu. Umelecké 

stvárnenie potom nadobúda funkciu zviditeľňovania skutočnosti 

skrytej pod kontúrami, ktoré sa javia zraku ako hranica tvaru 

predmetov. Kontúry v kubistickom maliarstve sa, naopak, neviažu k 

ohraničeniu stvárňovaných objektov, ale naznačujú významy, ktoré 

odkrýva umelec pri prenikaní k vnútornej logike tvaru.100     

    Najradikálnejšie v rámci dobovej reflexie formuluje myšlienku 

kubistickej maľby ako ontologickej koncepcie parížsky obchodník s 

moderným umením Daniel-Henry Kahnweiler v eseji Cesta ku 

kubizmu.101 Kahnweiler totiž interpretuje kubistické „prelomenie 

uzavretej formy“, ktoré umožňuje „zvliecť“ predmety z „kože“ 

iluzívneho povrchu výslovne ako sprístupnenie možnosti stvárniť 

elementárne vlastnosti vecí. V protiklade k „dramatickosti“ 

„iluzívneho“ maliarstva odkazujúceho k vonkajšej realite, 

sprostredkúva kubistický obraz odkazujúci k elementárnym 

geometrickým štruktúram, ktoré Kahnweiler ovplyvnený 

novokantovskou filozofiou stotožňuje s formami poznávania 

(„praformy“), „lyrickú“ kvalitu. Kubistickému výtvarnému výrazu 

pripisuje tento výklad teda hodnotu filozofického nazerania, preto 

podľa Kahnweilera vyvolávajú kubistické obrazy u diváka rozpaky iba 

kvôli  nedostatku skúsenosti s recepciou tohto stvárnenia, ktoré by 

v dôsledku malo poznávací proces uľahčovať.102 Myšlienka o utváraní 

                                                 
100 Porov.:  Gleizes, Albert – Metzinger, Jean: Über den „Kubismus“ [1912]. R. G. 
Fischer Verlag, Köln 1988. 
101 Daniel-Henry Kahnweiler: Der Weg zum Kubismus, 1915.  
102 Porov.: Kahnweiler, Daniel-Henry: Der Weg zum Kubismus [1915]. Verlag Gerd 
Hatje, Stuttgart 1958. A. Gleizes, J. Metzinger i Kahnweiler však s odstupom času 
tento extrémny dôraz v interpretácii kubistickej maľby ako formulácie filozofického 
stanoviska prehodnocujú, no práve z dôvodu priblíženia dobovej atmosféry 
nechávajú i v neskorších vydaniach svojich spisov publikovať text v pôvodnom 
znení. Otázka, nakoľko tieto teórie zdôrazňujúce ontologické zameranie kubizmu 
skutočne zodpovedajú zámerom kubistického maliarstva bola v kunsthistorickej 
diskusii o avantgarde začiatku 20. storočia opätovne problematizovaná  
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konceptuálnej reality, na ktorú sa sústredia prvé pokusy o teoretickú 

reflexiu moderného maliarstva, patrí vlastne k najdôležitejším témam, 

ktoré otvorilo estetické myslenie o východiskách z myšlienkového 

sveta moderny.103 Tento predpoklad, ako konštatuje s odstupom času 

                                                                                                                   
z fenomenologického pohľadu (koncepcia „eidetického kubizmu“, ktorú navrhuje 
Guy Habasque) a tiež  v sociologicko-esteticky zameranej koncepcii Arnolda 
Gehlena (Gehlen, Arnold: Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen 
Malerei. Bonn 1960), podľa ktorého  filozofický rozmer moderného maliarstva 
otvára cestu k jeho adekvátnej interpretácii (proti myšlienke o podmienenosti 
recepcie moderného umenia znalosťou filozofického diskurzu  sa následne vyslovuje 
H. G. Gadamer. Porov.: Gadamer, Hans Georg: Wissenschaftliche Malerei? In: 
Philosophische Rundschau. Eine Vierteljahresschrift für philosophische Kritik. 10. 
Jahrgang, Tübingen 1962, s. 21-30). Na filozofický dosah kubizmu ako 
„kultúrnohistorického kontinua“ prekračujúceho hranice inovácie výtvarných 
postupov podrobne poukazuje v náväznosti na zmienenú diskusiu Jan M. Broekman 
(porov.: Broekman, Jan M.: Malerei als Reflexion. Prolegomenon zu einer 
Philosophie des Kubismus. In: Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft. Band X, 1965, s. 35-64). Ku kritike interpretácií filozofie 
kubizmu porov. Dittmann, Lorenz: Die Willensform im Kubismus. In: Argo. 
Festschrift für Kurt Badt. Köln 1970, s. 401-417.           
103 Myšlienka, že vizuálna podoba umeleckého diela je naplnením istej 
nevyhnutnosti, charakterizuje i ďalšie výklady podstaty „neiluzívneho“ maliarstva. 
Podobne Kandinsky zakladá svoju teóriu abstraktnej maľby na predstave „vnútornej 
nevyhnutnosti“, ktorou vlastne nadväzuje na Worringerovu koncepciu „umeleckého 
chcenia“, no zachádza do radikálnejších dôsledkov, keď vo „forme“ nevidí iba 
možnosť interpretácie sveta, ale pripisuje jej hodnotu jeho ´kreácie´. Iba „forma“, 
ktorá naplnila „vnútornú nevyhnutnosť“, stvárňuje podľa Kandinského obsahy 
nevyjadriteľné v iných komunikačných systémoch, vzbudzuje nepoznané pocity 
a uspokojuje človekov „duchovný hlad“. Predstavu o vzťahu umenia a duchovného 
rastu, do veľkej miery ovplyvnenú jeho sympatiou k dobovo populárnym 
teozofickým teóriám, sprostredkúva Kandinsky ako obraz pohybujúceho sa 
„trojuholníka duchovného života“ s oddielmi predstavujúcimi úrovne duchovnej 
vyspelosti. Umelec, ktorého duchovné schopnosti dosiahli najvyšší bod tohto 
trianglu, zväčša nedosiahne súzvuk s „dušami“ ľudí s duchovnými schopnosťami 
nachádzajúcimi sa pod vrcholom, čím Kandinsky vysvetľuje jav, že mnohí umelci 
„predbiehajú dobu“ a ich dielo je ocenené až v inom historickom čase. Pohyb 
v trojuholníku je vlastne stvárnením logiky neustáleho a nevyhnutného vývoja, 
´rastu´ „tvorivého ducha“ (v Kandinského slovníku „evolúcia“). Zmena 
v duchovnom zameraní doby teda nespočíva na náhode a účelom umenia v tomto 
vývoji je podľa Kandinského komunikácia, pri ktorej „duchovná energia“ diela 
aktivizuje duchovný život príjemcu. Divák, ktorý je na rovnakej duchovnej úrovni 
s autorom, dokáže jeho zámer „rozšifrovať“. Ak nedôjde k dokonalému súzvuku, 
„duchovná energia“ diela má napriek tomu danosť sprostredkovať istú atmosféru, 
ktorá privádza príjemcu k duchovnému zážitku. Takéto „duchovne aktívne“ dielo 
môže vzniknúť v škále postupov medzi tzv. „veľkým realizmom“ a „veľkou 
abstrakciou“ („veľkým realizmom“ sú mienené postupy odkazujúce k vonkajšej 
skutočnosti, ktoré však prekračujú efekt napodobňovania, napr. obrazy H. 
Rousseaua). Porov.:  Kandinsky, Wassily: Über das Geistige in der Kunst [1912]. 
Benteli Verlag, Bern 2006 a Kandinsky, Wassily: Über die Formfrage [1912]. In: 
Kandinsky, Wassily – Marc, Franz: Der blaue Reiter. Dokumentarische Neuausgabe 
von Klaus Lankheit. R. Piper&Co, Verlag München 1984, s. 132-188. Pri sledovaní 
Kandinského, Kahnweilerových a Apollinairových názorov je vhodné mať na mysli 
rozdiel medzi dobovým francúzskym a nemeckým umeleckým kontextom. Nemecké 
kultúrne prostredie totiž francúzski moderní umelci a záujemcovia o moderné 
umenie vnímali ako príliš akademické, kde sa v ´praktickom´ umeleckom živote 
neexperimentuje tak intenzívne ako vo Francúzsku. Konkrétne u Apollinaira je toto 
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i sám Kahnweiler, totiž pripravuje priestor pre problematiku stratégií 

manipulácie so znakovým charakterom umenia, s ktorou sa vyrovnáva 

avantgardná estetika.104  

    Táto premena prístupu k podstate umeleckého tvorenia sa vlastne 

tematizuje i v Hofmanovej obhajobe moderného výtvarného výrazu. 

Umenie vo svete, ktorý nemožno pochopiť iba pomocou princípov 

mechaniky a euklidovskej geometrie, sa tiež nemôže zastavovať 

pri povrchu, pod ktorým sa objavujú súvislosti spochybňujúce 

absolútnosť toho, čo sa javí ako vonkajšia realita, preto ani 

„naturalistické“ zobrazenie nemôže byť primerané charakteru 

tvorenia, aké si vyžaduje charakter moderného sveta. Moderný 

výtvarný výraz smeruje práve k zviditeľneniu „konštrukcie“ vecí, 

                                                                                                                   
stanovisko spojené s jeho extrémnym dôrazom na dôležitosť vplyvu francúzskeho 
umenia na moderné tendencie v iných národných kultúrach. Kandinského však 
považuje za najprogresívnejšieho moderného umelca v nemeckom kultúrnom 
prostredí. Porov.: Apollinaire: Der erste deutsche Herbstsalon in Berlin [1913]. In: 
Düchting, Hajo (ed.): Apollinaire zur Kunst. Texte und Kritiken 1905 – 1918, c. d., s. 
216-218. V. Hofman a J. Čapek inklinovali tiež viac k francúzskemu než 
k súdobému nemeckému alebo talianskemu výtvarnému umeniu a v kubizme videli 
koncepčnú schopnosť vyjadriť zámery moderného umenia, ktorá podľa nich chýbala 
nemeckému expresionistickému umeniu, abstraktnému maliarstvu z Der blaue 
Reiter alebo talianskemu futurizmu. J. Čapek v recenzii prvého jesenného salónu 
v Berlíne v r. 1913 charakterizuje obrazy nemeckých maliarov v porovnaní so 
zastúpenými kubistami (Léger, Picabia) ako presilu farebnej expresívnosti na úkor 
postihnutia vnútornej logiky stvárnenia: „Zevně nejradikálnější ráz vtiskli výstavě 
Němci, vedle nichž málo zastoupení Francouzové působili dojmem skoro zralé 
klidnosti a odborné distingvovanosti. Němcům dnes ještě je stále nejbližší výraz 
expresionistický, barevný; pod nátlakem německé senzitivní vydrážděnosti a pod 
jejich symbolickými a groteskními sklony přeměňuje se však do exprese křiklavé a 
drásavé, které krom toho schází ona lepší stránka ostatního vývoje dnešní tvorby, 
hlavně francouzského, totiž nutná výrazovost a hloubka krásné formy.“ 
Konkrétnych maliarov Čapek nemenuje, no na berlínskom salóne vystavovalo 
okrem W. Kandinského, F. Marca, A. Mackeho či M. Chagalla viacero, i menej 
výrazných nemeckých maliarov. Na rozdiel od Apollinaira, ktorý označuje za 
najvýraznejší zjav berlínskeho salónu R. Delaunaya a  výstavu za poctu orfizmu, je 
J. Čapek Delaunayovými obrazmi sklamaný. Okrem francúzskeho kubizmu 
pozitívne hodnotí práce P. Mondriana a zastúpených českých umelcov, najmä O. 
Kubína, V. Beneša a E. Fillu, ktorým však vyčíta prílišnú závislosť na Picassovom 
a Braqueovom štýle. Podobnú výčitku ako voči nemeckým umelcom vzťahuje i na 
futuristických maliarov Ballu a Russolu, ktorých nazýva „špatnými 
postimpresionistami“ (porov.: Čapek, Josef: První berlínský podzimní salón. In: 
Lumír XLII 1914, s. 94-95). Kriticky sa Čapek vyjadruje aj o ezoterickom zameraní   
Kandinského spisu o „duchovnosti“ (porov.: Čapek, Josef: Kandinsky: Über das 
Geistige in der Kunst. In: Umělecký měsíčník I, 1911 – 1912, s. 236-237, 269-270). 
104 V predhovore k reedícii svojej eseje v r. 1958 hodnotí Kahnweiler ako prínos 
kubizmu práve „vynájdenie“ stvárnenia prostredníctvom znakov, ktoré 
sprostredkúvajú umelcov pohľad na svet bez nevyhnutnosti iluzívneho 
napodobňovania tvarov. Porov.: Kahnweiler, Daniel-Henry: Der Weg zum 
Kubismus, c. d., s. 10. 
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ktorú odhaľuje umelec koncentrujúci sa nie na napodobnenie kontúr 

prostredníctvom perspektívy, ale na uchopenie vnútorných súvislostí 

stvárňovaného objektu : 

 

„Moderní doba jest povahou protinaturalistická: přemáhá přírodu, 

zmocňuje se jí a stvořuje umělý svět, svět řízený mocnými 

schopnostmi člověka; vším dotud dosaženým, technikou, důmyslem a 

praxí, jistotou, rychlostí a samozřejmostí, vědomostmi, tvrdostí a silou 

staví se lidstvo proti domnělé utlačující moci stvořitele a přírody. Tak 

také v umění syrový charakter naturalistický proměňuje se duchem 

účinnějším a neskonale hlouběji fungujícím, než bylo pouhé opsání a 

napodobení skutečnosti v dobách předchozích (…) Moderní umění 

uvědomuje si jiné úkoly; jemu nestačí rozmnožovat přírodu třeba 

zkrášlenou temperamentem umělce, jako nestačí fotografie 

k vnitřnímu poznání věci (…) Moderní umění jest silná touha zmáhati 

realitu; již tím, že jest principiální, odtrhuje se od živého a syrového 

podkladu skutečnosti, a veškero jeho úsilí jež přehodnotiti masivní 

dynamiku života do konstrukce a do abstraktního povrchu, 

oduševnělého průchodem ducha. Jeho postup je zduchovnění a 

zformování, přeměnění světa ve stav ideality, v úhrn autonomních 

forem“ (s. 50, 51). 

 

Hofman ozrejmuje myšlienku, že prekonanie povrchnosti 

„naturalistického“ zobrazenia si vyžaduje ´nový´ pohľad na 

stvárňované objekty, umožňujúci zviditeľnenie tvárnosti skrytej za 

´obrysmi´ vonkajšej skutočnosti. Takýto tvorivý pohľad má schopnosť 

zaobchádzať s logikou existujúcou pod povrchom vecí a privádza k 

výrazu „formu“, ktorá nemá dekoratívnu funkciu, ani neodkazuje k 

„prírodnej“ podobe vecí, ale znamená ´samu seba´:  

   

„Ale samo slovo ´forma´ nabývá v něm [v modernom umení] 

odlišného smyslu: neznamená již formu ozdobnou, neboť v tom bylo 

by pro moderního ducha málo praktického, čistotného a odborného; 

rovněž ne formu přírodní, napodobenou podle přírodních věcí a 

odkukanou z průběhu fysického světa. Moderní forma jest věcná; není 

ani imitací předmětů, ani symbolem věcí, nýbrž sama jest věcí, je s ní 
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nakládáno jako se zcela samostatnou věcí, velmi nezávislou na tom, 

je-li nebo není-li podobna nějakým naturálním předmětům. Tedy 

zvláštní povaha moderního umění jest jednak cit, stav emoce, jednak 

jasné a bezpečné vědomí principiálnosti, jakási vědomá racionální 

logika uměleckého tvoření, a konečně odvažování se, vynalézání a 

zkoušení nových výrazů lákavých pro novost samu (…) Jest zřejmo, 

že moderní umění jest souhrn lidských duševních sil nebývalé 

složitosti, a že vniterný pochod, kterým vzniká, se velmi liší od 

snadného tvoření naturalistického (…)  Avšak moderní duch přijal do 

sebe příliš mnoho vědeckého poznání, než aby nevěděl, že to, co děje 

se pod povrchem věcí, uvnitř v jejich struktuře a jich silách, je 

mnohem tajemnější a také krásnější než jejich zevní obal. Sebe 

dokonalejší illuse předmětu neposkytla by již duchu současnému 

plného a trvalejšího uspokojení. Odtud stává se úkolem umění 

osvoboditi se od přírody a podmaniti si ji“ (zvýr. V. H., s. 51, 52). 

 

Obhajoba základného princípu moderného umenia, nahradenia 

„ilúzie“ prírody „umeleckou substitúciou veci“, sa v prostredí českého 

umeleckého života vzťahuje predovšetkým na opozíciu skutočnej 

modernosti a modernosti zdanlivej, za akú považujú moderní umelci 

secesnú dekoratívnosť, ako aj ideálne a heroické svety literárnej 

dekadencie a symbolizmu. Hofmanova argumentácia objasňujúca 

podstatu moderného umenia v súvislosti s pochopením ´krásy´ 

modernej skutočnosti smeruje práve k spochybneniu myšlienky 

o umeleckom tvorení ako kompenzácii banálnej každodennosti, ktorá 

viedla umelcov moderny k snahe nahradiť nedostatok ´krásy´ vo 

vonkajšej skutočnosti ´ozdobnosťou´ vyšších svetov umenia. Podľa 

Hofmana ide v tomto umení iba o ilúziu krásy prekrývajúcu 

elementárnu podobu vecí, ktorej sa možno zmocniť až definitívnym 

prekonaním zmieneného dualizmu. Objavenie ´skutočnej´ krásy 

nepredpokladá negáciu vonkajšej skutočnosti, ale pohľad, ktorý sa 

nezastavuje na povrchových kontúrach:     

 

„Náš reální smysl je tak zbystřen, že vše, co je pouze illuse, nechává 

na dně duše člověka nemělkého trýznivé neuspokojení a pocit 
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nepravděpodobnosti. Moderní duch nedrží se země, nýbrž skutečnosti, 

která neustále člověka vybízí, aby ji zmáhal jednáním. Tato pravá 

skutečnost, která je stálým předmětem aktivního tvořivého díla 

člověkova, nemá pro naše smysly již nic ošklivého a všedního. Již 

nepotřebujeme zkrášlovati ji, zastírati symboly a metaforami, nalíčiti 

bengálovými náladami a haliti pláštěm božství. Umění není již 

z jiného světa, nýbrž děje se v téže skutečnosti jako práce učence, 

chemika, fysika neb inženýra. Umění minulých dob tvořila stále spíše 

ideální svět než ideální formu. Obsahem jeho byly krásné 

´idealisované´ předměty, podané naturalistickou imitací. Důstojnost 

umění byla pak nahražována jakousi illusí božskosti, vznešenou 

aristokratickou krásou, jež znamenala něco lepšího než je pouhá 

skutečnost (…) Nyní žádáme od básníků více než elegantní a 

filosofické projížďky na Pegasu, od hudebníků více než krásné 

melodie, od malířů více než galerijní mistrovství; neboť toto vše jsou 

divadélka, kde v půvabné posici leží illuse krásy. Moderní doba luští 

v sobě něco mnohem principiálnějšího a elementárnějšího a nežádá si 

uspokojení a oblouzení, nýbrž vlastní konstrukci. Zájem moderního 

umění směruje k věcem, k zmocnění se věcí. Nová výrazová řeč 

podává tajemnost a pravdu reálnosti jako nový dotek ducha a doléhá 

na nás tak silně, že se realitou ustavičně skoro vystrašujeme. Moderní 

malířství zkoumá věci s přesností skoro analytickou, otáčí se kolem 

nich, překvapuje se jimi; nikdy umění nepostupovalo s takovou 

přesností jako nyní“ (s. 54-55). 

             

Modernému umeleckému výrazu, ktorý sa definitívne zriekol 

priameho vzťahu ku ´kontúram´ pripisuje Hofman funkciu 

špecifického interpretovania skutočnosti založeného na autonómnom 

znakovom systéme, ktorého významy sa nedajú odvodiť z podoby 

vonkajšej reality. Keďže tento výraz predstavuje možnosť uchopiť 

logiku „obnažených“ vecí, nie je v ňom miesto pre ozdobu slúžiacu 

ako dekorácia ilúzie: 

 

„[Umelec] Mluví čarou, jež nejúplněji stenografuje dlouhou cestu, 

kterou byl přeměňován a v duši lomen přírodní zjev; mluví plochou, 

která je limitou na mezi přírodního povrchu, plochou velice výraznou, 
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na níž jsou sehnány stejné molekule, aby zněla hlasitě a určitě; mluví 

formami, jež jsou na poslední hranici mezi nemožností a 

pravděpodobností; tu barevné plochy, jež podobají se třebas barevným 

stuhám, podivným pruhům a deskám jsou výsledek umělecký, 

omlazující účinnou dekorativní moc obrazu od základu, jaký nemůže 

být dán barevnou fotografií; a tato abstrakce od přírodní podoby jde 

tak daleko, že formální prvky mají ráz téměř geometrický nebo 

strojový. Ale jak současně se vznikem ideální formy lze cítiti reálně 

s věcmi? Tak, že věci jsou zbaveny kouzla měnivého povrchu a jaksi 

obnaženy; že z nitra věci hledí se vydobýti jich formální konstrukce, 

jež je zároveň zjednodušením a rozvinutím věcí, jich shrnutou a 

mnohonásobnou visí“ (zvýr. V. H., s. 55).    

 

Presvedčenie, že funkciou tvorivého procesu nie je korigovať estetické 

nedostatky sveta, v ktorom sa deje život, ale prostredníctvom 

zvláštneho znakového systému ´dobývať´ spoza ´prírodnej´ podoby 

esenciálnu „konštrukciu“ vecí je vlastne najdôležitejšou myšlienkou, 

ktorú prezentuje Almanach na rok 1914 pod vplyvom filozofie 

moderného výtvarného umenia. Hofmanovo konštatovanie, že 

„moderní umění je činěno, ne sněno“ (zvýr. V. H., s. 53) vystihuje 

predstavu, ktorá podnietila i vystúpenie s požiadavkou modernej 

literatúry akcentujúcej iný „moderný“ postoj ku svetu než dekadencia 

a symbolizmus, ťažiace v tomto období z tradície modernosti 

založenej na prelome storočí.  

    Z hľadiska dejín recepcie filozofie a estetiky umeleckej moderny v 

uvažovaní o literatúre nadväzuje program Almanachu na rok 1914 na 

Šaldovu koncepciu syntetizmu, ktorá modernému umeniu pripisuje 

hodnotu metódy poznávania sveta. Nie je bez zaujímavosti, že 

Hofman svoj výklad o modernosti vzťahuje historicky až k dosahu 

teórie H. Taina a k obdobiu prekonania pozitivistickej metodológie 

ako k medzníku modernosti,105 teda k problému, ktorý je témou 

Šaldovej koncepcie syntetizmu, no bez zohľadnenia zmienenej 

myšlienky tejto programovej štúdie. Presvedčenie, že z vplyvov 

                                                 
105 Porov.: Hofman, Vlastislav: Duch přeměny v uměním výtvarném. In: Almanach 
na rok 1914, s. 49.   
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umenia európskej moderny neťažilo české umenie (predovšetkým 

literatúra) dostatočne a efektívne, súvisí, samozrejme, nielen 

s negatívnym stanoviskom autorov Almanachu voči estetike českej 

dekadencie a symbolizmu, ale i s nezhodami s aktuálnou koncepciou 

umenia F. X. Šaldu a generácie tzv. „českej moderny“ z prelomu 

storočí. Historicky sú však Šaldova teória syntetizmu a program 

Almanachu na rok 1914 späté ako najvplyvnejšie koncepcie 

definujúce ´modernú´ premenu umeleckého výrazu. V Šaldovej 

koncepcii modernosti, ktorá je vlastne obhajobou noetickej hodnoty 

umeleckej fikcie, spochybňovanej pozitivistickými teóriami 19. 

storočia, je syntetizmus chápaný ako najprimeranejší umelecký spôsob 

priblíženia sa k možnostiam poznania.  

    Hofmanova prezentácia modernosti síce principiálne nadväzuje na 

problémy otvorené Šaldovým uvažovaním, no práve z hľadiska, akým 

sa vyznačuje zmena prístupu k ontológii moderného umenia 

tematizujúceho otázku stvárnenia skutočnosti. Tento paradigmatický 

´medzník´ medzi Šaldovým a Hofmanovým prístupom 

k problémom moderného umeleckého výrazu vlastne poukazuje na 

´prázdne miesto´ v dejinách recepcie filozofie a estetiky naznačujúcej 

východiská z krízy umenia moderny. Odhliadnuc od aktivity 

výtvarníkov nevznikla totiž medzi Šaldovou teóriou, vychádzajúcou 

z kantovskej filozofie a goetheovskej estetiky (samozrejme, nie sú to 

jediné východiská Šaldovej estetiky, no ich vplyv prestupuje i jeho 

neskoršie náhľady na moderné umenie, ktoré smeruje k podstatne inej 

estetike), až do vystúpenia s Almanachom na rok 1914, kde je 

teoretický program formulovaný z pohľadu výtvarného umenia, 

teoretická koncepcia zásadného vplyvu. Manifest Českej moderny z r. 

1895 má predovšetkým pojmový význam, pretože chápanie 

„moderny“ sa v ňom vzťahuje k situácii človeka hľadajúceho spôsob, 

ako žiť vo svete, kde sa počas posledného storočia dovŕšilo utváranie 

systémov rozkladajúcich jednotu života. Prvotne však tento manifest 

nebol formuláciou estetického programu, ale hlavne vysporiadaním sa 

so schémami umeleckého i politického myslenia staršej generácie. 
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Práve k tomuto generačnému sporu sa viaže požiadavka 

„individuality“ a  premeny spôsobu myslenia o súčasnom svete:  

 

„Chceme individualitu. Chceme ji v kritice, v umění. Umělce chceme, 

ne echa cizích tónů, ne eklektiky, ne diletanty. Nevážíme si 

pestrobarevného látání přejatých myšlenek a forem, zrýmovaných 

politických programů, imitací národních písní, veršovaných 

folkloristických tretek, šedivého fangličkářství, realistické ploché 

objektivnosti. Individualita nade vše, žitím kypící a život tvořící. 

Dnes, kdy esthetika našla útulku jen v učebnicích středních škol, kdy 

boje o účelnost v umění jsou směšným přežitkem, kdy všechno staré 

padá do rumů a počíná se svět nový, žádáme od umělce: Buď svůj a 

buď to ty! (…) Umělče, dej do svého díla svou krev, svůj mozek, tvá 

krev bude žíti a dýchati v něm, a ono žíti bude jimi. Chceme pravdu 

v umění, ne tu, jež je fotografií věcí vnějších, ale tu poctivou pravdu 

vnitřní, jíž je normou její nositel – individuum.“ 106  

 

V oblasti myslenia o literatúre však táto požiadavka modernosti našla 

výraznejšiu konceptualizáciu iba v Šaldovom programe syntetického 

umenia. Problém ontológie modernej literatúry je následne 

tematizovaný vlastne až v intermediálnom dialógu princípov 

„neiluzívneho“ výtvarného umenia a predstavy o „nemimetickej“ 

 literatúre v textoch Almanachu na rok 1914, ktorých zámerom je 

´praktické´ podloženie myšlienok estetiky moderného výtvarného 

umenia. Hofman svoju požiadavku konaného a nie snívaného umenia 

totiž uplatňuje aj ako východisko pre program prehodnotenia možností 

voľného verša, ku ktorému sa vlastne vzťahuje väčšina textov tohto 

zborníka: „A jak toto hnutí [moderného umenia] rozrušilo svou 

intensitou mnohé pojmy a estetické celky, jež platily za hotové a 

absolutní, tak rozložilo již i mechanickou homogennost děje veršem 

uvolněným, který se nově organizuje a hledá svou zákonnou vazbu 

(…)“ (s. 55-56). 

                                                 
106 Česká moderna [1895]. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy II. Melantrich, Praha 
1950, s. 361. 
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    Ukážky poézie v Almanachu sú v prvom rade konfrontáciou s 

dekadentným estetickým výrazom opierajúcim sa o predstavu psyché, 

utiekajúcej sa pred banalitou každodennosti do vyššej sféry umenia. 

Príležitosť navrátiť poéziu zo ´slonovinovej veže´ k ´životu´ 

nachádzajú autori Almanachu, samozrejme, v impulzoch 

bergsonovskej filozofie, udávajúcej ´základný tón´ ich poetike 

voľného verša.107 I keď v kvalitatívne rôznorodej textovej produkcii 

tohto zborníka108 nie je ´nová´ poetika úplne odpútaná 

od myšlienkového sveta, s ktorým títo autori polemizujú, programové 

zameranie na prehodnotenie výrazových možností voľného verša 

signalizuje, že  záujem o pomenovanie vzťahov medzi systémom 

umeleckého diela a ´mimoumeleckou skutočnosťou´ sa 

pre uvažovanie o literatúre stáva  naliehavou témou.   

    Programová myšlienka odmietnutia dekadentného postoja k životu 

je tematizovaná vo ´whitmanovsky´ ladenej básni Karla Čapka Ve 

věku mladého života.109 Stanovisko k problému modernej poézie však 

K. Čapek vyjadruje v inom texte: približne v čase prípravy Almanachu 

ho požiadali o napísanie predhovoru k zbierke básní Kniha lesů, vod a 

strání S. K. Neumanna, ´priekopníka´ moderny, ktorý sa však na 

rozdiel od básnikov okolo časopisu Moderní revue postupne prikláňal 

k odlišnému chápaniu moderného umeleckého výrazu. V tomto úvode 

vyslovuje K. Čapek v súvislosti s modernou poéziou naliehavú 

požiadavku prehodnotenia paradigmy interpretácie modernosti:  

 

„(…) avšak jsem přesvědčen, že toto pokračující umělecké dílo [S. K. 

Neumanna] je důležitě vetkáno do širších souvislostí moderní 

vznikající poesie. Kdyby ta nová poesie se příště nenarodila, kdyby 

různé ty pokusy o ni byly jen marné a nešťastné, toto dílo a 

                                                 
107 Podrobne o voľnom verši autorov Almanachu na rok 1914 a  polemickom 
zameraní voči podobám voľného verša v symbolistickej a dekadentnej poézii porov.: 
Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše, Brno 2001, najmä s. 38-62.  
108 Na kvalitatívnu rôznorodosť textov Almanachu na rok 1914 poukazujú už 
dobové recenzie: „(…) ideová náplň almanachu se tedy koncentruje v pracích dvou 
zbývajících autorů – ve verších Karla Čapka a prózách Josefa Čapka“ aj keď iba ako 
analógia francúzskej literatúry, vcelku však považuje autor recenzie práce bratov 
Čapkovcov pre Almanach za náznak pohybu a premýšľania. Porov.: Winter, G.: 
Almanach na rok 1914. In:  Umělecký měsíčník II, 1913, č. 10, s. 281-282. 
109 Almanach na rok 1914, s. 21-23. 
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roztroušené nové básně, jež po něm následují, obstojí samy o sobě; 

avšak není-li marná víra naše ve skutečný přerod moderní poesie, pak 

náleží jim nový význam, jenž jest ještě cennější než jejich přirozená 

krása.“110  

 

K. Čapek konštatuje, že Neumannova vitalistická poetika „života 

živého“ dokáže moderným spôsobom uchopiť práve tému, ktorá je 

dekadentnou poetikou narcistického „života žitého“ programovo 

negovaná:  

 

„Ale příroda je tu [v poézii S. K. Neumanna] něčím více než daným 

thematem: toto přírodní a fysické, toto vitalistické, toto dechnutí 

života do věcí a obrazů je tu tím novým dílem, jež není nikde dáno; 

smím-li se tak neobratně vyjádřiti, přestává poesie života žitého, 

subjektivního a rodí se poesie života živého. Života brutálního a 

smyslného, řekne snad někdo z jemných; avšak zkuste jen, zda vaše 

smysly se dovedou dostati až k životu živému, a zde neměli byste 

k tomu zapotřebí nesrovnatelně více imaginace, nepoměrně více 

soustředění než ke krásným abstrakcím.“111  

 

    V Neumannových príspevkoch pre Almanach na rok 1914, v 

básniach Dub a Střevlíci112 sa vplyv bergsonovskej myšlienky 

uplatňuje v tematizácii tvorivej sily prírody, keď deje v rastlinnej 

a zvieracej ríši nadobúdajú hodnotu obdoby ´biológie´ ľudského 

života (rast, zretie, párenie – dospievanie, starnutie, milostný akt; 

botanická terminológia sa spája s personifikáciou: bozkávať, celovať, 

objímať – dub, samček, samička) a ich vitálnu silu zdôrazňuje 

stvárnenie okolností, aké sa v súvislosti s ´ľudskou´ verziou tradične 

podobnej otvorenosti vzpiera (chemické procesy v organizme, 

sprievodné zvuky „zápasu“ chrobákov). V tejto interpretácii 

                                                 
110 Čapek, Karel: Předmluva, s. 7. In: Neumann, S. K.: Kniha lesů, vod a strání. 
Mánes, Praha 1914, s. 5-7. 
111 Ibid., s. 7. 
112 Almanach na rok 1914, s. 36-38. Báseň Střevlíci bola zaradená aj do zbierky z r. 
1914 Kniha lesů, vod a strání vydanej Mánesom, básne Dub (s menšími úpravami) 
a ďalšia z básní pre Almanach, Cirkus do zbierky Nové zpěvy z r. 1918, ktorá vyšla 
s kresbami V. Hofmana, J. Čapka a V. Špálu u F. Borového. 
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identickosti života organických foriem a ľudskej existencie je do 

dôsledkov dovedená práve myšlienka vitalistickej filozofie, s ktorou 

sa nestotožňuje K. Čapek, poukazujúc na jej psychologické a noetické 

nedostatky, a voči ktorej sa vo svojej poézii vymedzuje, no 

prostredníctvom podstatne odlišného argumentu, i ďalší z iniciátorov 

Almanachu na rok 1914,  Otakar Theer.    

    Bergsonovskou koncepciou tvorivého prúdu je v 

Theerových básniach Zázraku života!, Vzpomínka na mrtvou a Na 

kříži113 inšpirovaná predstava života existujúceho v dvoch 

protikladných realizáciách, z ktorých jedna, 

dynamická, musí prekonávať prekážky vytvárané druhou, menej 

progresívnou podobou. Možnosť účasti na tvorivom prúde predstavuje 

pre Theerov lyrický subjekt duchovná existencia prekonávajúca 

statickosť zmyslového života. Zmyslový život sa stáva zdrojom 

negatívnej skúsenosti, ktorá podnecuje heroickú pózu jeho 

odmietnutia, nevyhnutný predpoklad na možnosť stať sa tvorivým 

umelcom. Umelecká reflexia nemôže byť teda ako u Neumanna 

inšpirovaná zmyslovým svetom, ale vychádza práve z gesta jeho 

odmietnutia.114 Logika Theerových básní sa napĺňa podľa schémy: 

zmyslová skúsenosť prežitá „srdcom“, jej nepriaznivý dosah na 

´umeleckú senzitívnosť´ lyrického subjektu a vôľou podmienené 

                                                 
113 Almanach na rok 1914, s. 24-25, 59-60, 79-81. Všetky tri básne boli zaradené do 
zbierky Všemu navzdory z r. 1916. 
114 Neumannovou  polemikou s poetikou O. Theera je báseň z r. 1914 Jarní neděle 
(Večery, č. 19, 1914, Jarní neděle v restauraci, zaradená i do zbierky Nové zpěvy), 
ktorá je reakciou na Theerovu báseň V neděli v restauraci (Lumír 42, č. 6, 1914, 
zaradená i do zbierky Všemu navzdory). Theerov lyrický subjekt, pozorovateľ 
udalostí nedeľného popoludnia v reštaurácii pociťuje pohŕdanie voči davu 
napĺňajúcemu v prvom rade fyziologické túžby: „Čím jste mi vy, spokojení lidé? / 
Čím je mi vaše teplé lidství, vaše bezpečné lůžko, vaše ukojená / [pleť, váš 
zažívající chtíč? / Věřím, byť jeden proti tisícům, / věřím, navzdory desítitisícům, / 
že můj život je lepší než váš, / A rty, steskem sevřenými, si šeptám: / kéž nejsem 
jako ti druzí!“ (Theer, Otakar: Všemu navzdory. Fr. Borový, Praha 1916, s. 26-27). 
Neumann reaguje na túto štylizáciu kladným postojom k možnosti jednoty 
„ľudských“ a „umeleckých“ túžob: „Na tvé zdraví piji, dave, kaleidoskope, hluku! / 
Ztotožňuji se s vámi a nechci nic věděti o domýšlivosti / básníků. / Na tvé zdraví 
piji, krásný povyku barev a zvuků, / a tvé zdraví, květnový dne, zahrado hostinská, / 
na tvé zdraví, světe, jenž tančíš!“ (Neumann, S. K.: Jarní neděle [1914]. In: Spisy S. 
K. Neumanna 8. Básně III. Odeon, Praha 1972, s. 118-120, k polemike porov. tiež 
ibid., s. 468-471).  
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rozhodnutie pre duchovnú realizáciu života.115 Tento imperatív, ktorý 

si kladie sám lyrický subjekt, nie je len prostriedkom približovania sa 

k istému ideálu, ale funguje aj ako prevencia pred ďalším sklamaním, 

ktoré predpokladá v zmyslovej oblasti života. Heroická a asketická 

štylizácia totiž zároveň eliminuje možnosť interpretovať negatívnu 

skúsenosť lyrického subjektu ako vlastné zlyhanie. Argumentom pre 

opodstatnenosť takejto štylizácie je zdôraznenie skutočnosti prežitia 

istej situácie, teda ´dôkaz´, že isté hodnoty sa neprijali apriórne, ale 

dospelo sa k nim empirickou cestou a najmä vnútorným bojom. Motív 

milostného zážitku v básniach Zázraku života! a Vzpomínka na mrtvou 

funguje ako potvrdenie predpokladu, že zmyslový rozmer citového 

zážitku kladie prekážku duchovnej tvorivej schopnosti a citové 

prežívanie je následne interpretované ako neschopnosť uplatniť vôľu v 

záujme ´vyššieho´ než zmyslového zažitia: „Ty jsi stála bílá, velká, 

s odhalenou šíjí, / profil těžkých tvých ňader odrážel se od zeleného 

pozadí lesa, / tam na druhém břehu, / a v tvých očích poskakovala 

radost, žes milována a že se můžeš / odmilovat / kdykoli se ti 

zachce… (Vzpomínka na mrtvou, s. 59). Heroická hodnota 

asketického činu však nespočíva iba v obetovaní milostného života 

kvôli možnosti tvoriť, ale v prvom rade v skutku prekonania 

zmyslovej túžby: „Těžko ublížit ruce, jež krve své teplý ti podává 

květ. / Leč ve mně byla síla, vyšší než lidský vznět. / Já slzy měl 

v očích, v nitru však jas, / že hrdinsky údolí malost jsem se sebe střás. 

/ Ó, ledovce v měsíční mze! / Mne do světlé noci odcházet / vítěze nad 

tebou, vítěze nad sebou spatřilas“ (Zázraku života!, s. 25). Toto 

stanovisko si však vyžaduje prekonanie zmyslovej túžby nielen 

v oblasti skúsenosti, ale i vo sfére spomienky a imaginácie, pretože 

akékoľvek prepojenie so zmyslovým svetom predstavuje prekážku pre 

uskutočnenie tvorivého života: „Kterak, táži se, ty, tak živá ve 

vzpomínce, tak vonící v mou / přítomnost, / nejsi dnes už víc, než co 
                                                 
115 Otvorene je tento protiklad vyjadrený v básni Řeklo mé srdce zo zbierky Všemu 
navzdory: „(…) Řekla má vůle srdci mému / Dobře se děje zhýčkanému! / Léta jsi 
těkalo ze slasti v slast; / mně nebýt, neznáš trpět ni vlást. // Jsme zrozeni k činům, či 
zrozeni k snům? / Jsme voda a pára, či blesk a chlum? / Já paní, ty rab jsi, já ruka ty 
věc, / mým rozkazům klaň se, jak větru svit svěc.“ (Theer, Otakar: Všemu navzdory. 
Fr. Borový, Praha 1916, s. 11).   
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bylo, / co přešlo, co dohaslo, co je mrtvo? / Kterak, že nesu v sobě 

spár tvého objetí, / že jsi mne učinila jiným, než jsem byl před prvním 

tvým polibkem, / a přece jen, že ty sama nejsi dnes víc než smrt?“ 

(Vzpomínka na mrtvou, s. 60). Almanach na rok 1914 uzatvára 

Theerova báseň Na kříži116, v ktorej sa napätie medzi zmyslovou 

a duchovnou realizáciou života posúva do roviny dualizmu ľudského 

a božského. Interpretáciou predestinovaných udalostí ako víťazstva 

individuálnej vôle nad možnosťou zaradiť sa do života davu v motíve 

heroického zničenia ´ľudského´ ako podmienky na oslobodenie 

´božského´, je inšpirácia bergsonovskou koncepciou dovedená do 

dôsledkov, v ktorých vlastne stráca vitalistický rozmer: „Abys Bohem 

zůstal, / toť zápas s každou chvílí, s každým okamžikem / a každý 

vítězný. / Byť zapochybovals / tak na krátko, co zrak přivře za 

nečekaného ohně, / otevrou se nebesa a strašným hlasem /  tě zapřou. / 

Leč sláva božství, / ta lehká peruť, letět nad zemí, svou ruku v laskavé 

dlani Otce, / hovořit světlem, a nekonečností být sledován jako 

lašťovkou, / se změní v skálu, zdrtí v tobě / Člověčství, kde jsi hledal 

úkryt“  (Na kříži, s. 81).  

    Poetika inšpirovaná vitalizmom v ostatných kvalitou rôznorodých 

textoch Almanachu (básne O. Fischera, S. Hanuša, J. Kodíčka, Jana 

z Wojkowicz a dramatická črta A. Nováka Příchod jižního jara) 

vcelku neprekračuje úroveň konštruovania myšlienky, ktorá je 

východiskom pre ich programovú  polemiku s dekadentnou estetikou.  

    Odlišnosť prozaických textov Josefa Čapka (Procházka, Událost, 

Vodní krajina)117, ktorú si všímajú už dobové recenzie, však nie je tak 

nápadná kvôli kvalitatívnemu presahu ostatnej produkcie Almanachu. 

Ich výraznosť spočíva skôr v ´intermediálnom´ charaktere tohto 

pokusu, a síce, že zaujatiu J. Čapka pre dôsledky „prelomenia 

uzavretej formy“ vo výtvarnom umení sa otvára možnosť overiť 

relevantnosť spomenutej myšlienky iným, než výtvarným estetickým 

výrazom. Samozrejme, v tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že až 

                                                 
116 V zbierke Všemu navzdory posledná časť cyklu Golgota (I. Království světa, II. 
Na hoře, III. Na kříži). Porov.: Theer, Otakar: Všemu navzdory, c. d., s. 50-61. 
117 Almanach na rok 1914, s. 39-42. 
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preklad Apollinairovho Pásma Karlom Čapkom v r. 1919 a poézie 

ďalších moderných francúzskych básnikov v r. 1920 podnietil 

u nastupujúcej generácie intenzívnu, a hlavne aktívnu recepciu 

modernej literatúry, porovnateľnú s intenzitou recepcie moderného 

maliarstva na prelome prvých dvoch desaťročí 20. storočia.118 O 

možných súvislostiach medzi prózami J. Čapka, jeho vlastnými 

obrazmi (Most, 1913) a istými obrazmi moderných maliarov 

(Cézanne, Braque, Picasso, Derain, Severini, Duchamp, Boccioni) 

uvažuje J. Opelík.119 Táto interpretácia je však založená skôr na 

subjektívnej asociácii než na uchopení systému intermediálnej 

problematiky obrazu a textu.  

    Ak chceme porozumieť súvislosti medzi prózami Josefa Čapka 

a moderným výtvarným umením, je potrebné uvedomiť si, že nejde 

o paralely medzi motívmi týchto textov a motívmi na plátnach 

určitých maliarov. Hľadanie takejto súvislosti môže len ťažko 

prekročiť hranicu subjektívnych asociácií, vypovedajúcich málo 

o korelatívnosti Čapkových textových prác s moderným maliarstvom 

a myslením o umení. Niet pochýb, že za Hofmanovými formuláciami 

i za Čapkovými textami stojí predovšetkým ich interpretácia princípov 

kubizmu. Hovoriť však v tejto súvislosti o textoch J. Čapka ako 

o kubistickej literatúre, či dokonca o literárnej (kubistickej) 

 koncepcii, by určite nebolo primerané. Ak sám Čapek poukazuje na 

spätosť svojich próz s modernými obrazmi, je tým mienená skôr 

nadväznosť na naznačený filozofický kontext moderného maliarstva. 

Z neho asi najvýraznejšie na myšlienku, že predpokladom na 

porozumenie nemimetickému umeniu je z podstaty iné rozlišovanie 

´kontúr´ vecí než to, na základe ktorého sú vo ´vonkajšej skutočnosti´ 

opätovne identifikované. Tematizácia umeleckého výrazu, ktorý V. 

Hofman charakterizuje ako „substitúciu veci v umeleckej 

                                                 
118 Porov. i predhovor V. Nezvala k rozšírenému vydaniu Čapkových prekladov 
francúzskej poézie v r. 1936, kde K. Čapkovi pripisuje výrazný podiel na premene 
českého básnického jazyka a hovorí o dôležitosti týchto prekladov pre formovanie 
básnikov nastupujúcej generácie (Nezval, Vítězslav: Průvodce mladých básníků 
[1936]. In: Čapek, Karel: Spisy XXIV. Básnické počátky – Překlady. Ed. Emanuel 
Macek. Československý spisovatel, Praha 1993, s. 55-61).   
119 Porov.: Opelík, Jiří: Josef Čapek, c. d., s. 89-90.    



 80

skutočnosti“, sa v Čapkových textoch, samozrejme, nedeje obdobne 

radikálnou problematizáciou jazykovej sémantiky a semiotického 

procesu ako v experimentálnej literatúre, ovplyvnenej myšlienkovým 

svetom kubistického maliarstva, ktorej ukážkovými autormi sú 

Gertrude Steinová či Pierre Reverdy.120 Prózy pre Almanach sú 

„z výsměšné zlomyslnosti vůči literátům“ mienené ako príspevok do 

diskusie súdobého českého literárneho kontextu a vo vlastnom zmysle 

zacielené na ´praktické´ podloženie programovej myšlienky, že tvorba 

(moderného) textu, tak ako (moderného) obrazu má do činenia so 

systémom, ktorý nie je s ´vonkajšou skutočnosťou´ priamo zviazaný. 

Nazdávam sa, že relevantnosť hovoriť o súvzťažnosti Čapkových 

textov a kubizmu ako jednej z najvýraznejších tendencií dobového 

výtvarného umenia, sa vzťahuje práve k zmienenému momentu, 

k tematizovaniu umeleckého tvorenia ako procesu, kedy sa 

v intelektuálnom svete umelca rozkladá zažitá podoba vecí a nanovo 

sa organizuje v systéme odlišného založenia.  

    Čapkov textový pokus je v kontexte dobovej českej literatúry 

pozoruhodný predovšetkým v zmienených súvislostiach, a vo svojej 

podstate preto, že v porovnaní s predchádzajúcimi zámermi 

niektorých autorov o priblíženie literatúry istým črtám výtvarnej 

moderny sa v jeho prózach podoba komunikácie medzi moderným 

maliarstvom a literatúrou uskutočňuje z významne modifikovaného 

hľadiska. V štúdii Mezi poesií a výtvarnictvím poukazuje Jan 

Mukařovský na postup priameho odkazovania, „slovesnej 

transpozície“ „rukopisu“ secesného ornamentu do básnických figúr 

vyjadrujúcich farebné odtiene a línie, ktorými sa básnici 

sympatizujúci  s estetikou secesného výtvarníctva pokúšali  priblížiť 

                                                 
120 Okrem toho (aspoň pokiaľ mi je známe) ani u J. Čapka, ani u iného z českých 
umelcov sympatizujúcich s kubizmom, nie je doložená reflexia tejto kubistickej 
literatúry. O experimentálnych stratégiách, prostredníctvom ktorých sa zmienení 
autori pokúšali uplatniť kubistickú koncepciu nemimetického umenia v literatúre,  
porov.: Ingenschay, Dieter: Poesie des Deskriptiven. Figuren der Beschreibung im 
poème en prose des frühen 20. Jahrhunderts. In: Warning, Rainer – Wehle, 
Winfried: c. d., s. 211-241, a Dirscherl, Klaus: Wirklichkeit und Kunstwirklichkeit. 
Reverdys Kubismustheorie als Programm für eine a-mimetische Lyrik. In: Ibid., s. 
445-480. 
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poéziu maliarstvu.121 Charakter rozdielu medzi zmieneným 

a Čapkovým postupom pri ´preberaní´ impulzov z výtvarného umenia  

vlastne naznačuje, prečo je menej problematické hovoriť o secesnej 

literatúre oproti komplikovanému vzťahu medzi kubistickým 

maliarstvom a tzv. kubistickou literatúrou. Ak sa pre kubizmus 

charakteristické vypäté úsilie o odhalenie systému tvaru umeleckého 

diela a o objasnenie jeho autonómnosti vzhľadom na ´vonkajšiu 

skutočnosť´ uplatňuje i v literatúre, deje sa tak už ináč než „slovesnou 

transpozíciou“ podoby obrazov. Preto sa nazdávam, že nie sú na 

mieste interpretácie vykladajúce kubistické tendencie Čapkových próz 

ako literárnu podobu (ktorou je v dôsledku mienený opis) 

kubistického obrazu122 a prehliadajúce zásadnú skutočnosť, že 

výtvarná inšpirácia, ktorá za Čapkovými textami nepochybne stojí, sa 

v nich (programovo) realizuje už v znamení inej paradigmy než napr. 

spomenutá podobne otvorená komunikácia literatúry so 

secesným maliarstvom, ktorej zámerom bolo taktiež podloženie istých 

tendencií v literatúre myšlienkami tematizovanými vo výtvarnom 

umení.  

    V textoch pre Almanach na rok 1914 tematizuje Čapek toto 

podstatné východisko moderného umenia v niekoľkých variáciách. 

Myšlienka konštituovania ´umeleckej skutočnosti´ ako prelamovania 

„uzavretej formy“ zobrazovacej konvencie je v nich 

reprezentovaná motívom „inteligencie oka“, prevádzajúceho tvárnosť 

                                                 
121 Mukařovský, Jan: Mezi poesií a výtvarnictvím. In: Slovo a slovesnost, roč. VII, 
1941, s. 1-16. V tejto štúdii ide o básnické texty Almanachu secesse z r. 1896 
redigovaného S. K. Neumannom. J. Mukařovský upozorňuje tiež na nie 
bezvýznamnú okolnosť, že v nadväznosti na Rieglovu a Worringerovu koncepciu 
umenia ako výrazu „umeleckého chcenia“ sa v danom období záujem o možné 
intermediálne vzťahy v umení zintenzívnil i v oblasti akademickej kunsthistórie (ako 
o tom svedčí vplyv práce O. Walzela Wechselseitige Erhellung der Künste z r. 
1917).  
122 Na tomto predpoklade sú však založené tak antologické informácie o Čapkových 
prózach, ako aj monografická interpretácia J. Opelíka, ktorý v súvislosti s 
Čapkovou prózou Událost hovorí o odkaze k futuristickému maliarstvu, konkrétne 
k Severiniho plátnam z r. 1910 – 1912, Ballovým z r. 1912 – 1913, Boccioniho 
obrazu Hluk ulice vnikol do domov (1911) a Duchampovmu Aktu zostupujúcemu zo 
schodov (1912). Porov.: Opelík, Jiří: Josef Čapek, c. d., s. 90. Napriek tomu, že toto 
tvrdenie pôsobí príťažlivo, je znova podložené iba subjektívnymi asociáciami autora 
a neobstojí ako presvedčivý argument o konkrétnych prepojeniach medzi prózou J. 
Čapka a futuristickým maliarstvom. 
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vecí do nových kontextov.123 V prvej próze s titulom Procházka sa 

„inteligentné oko“ aktivizuje ako zraková perspektíva rozprávača, 

ktorý opisuje pole svojho pohľadu. Nápadne systematicky, 

zameriavajúc sa najskôr na horizontálny, potom na vertikálny rámec, 

označuje veci prostredníctvom najvýraznejších vizuálnych príznakov. 

Po udelení tejto funkcie znakov ich umiestňuje do „priestoru“ textovej 

kompozície, ktorý nimi vypĺňa „do najposlednejšieho miesta“. 

Tematizácia ´premeny´ opakovaného rozpoznávania objektov vo 

´vonkajšej skutočnosti´ na organizovanie znakov v ´umeleckej 

skutočnosti´ zdôrazňuje zaťaženie inej než zobrazovacej funkcie 

média: skreslenie opisu, ktorý by napomáhal opätovnej identifikácii 

vecí, podnecuje re-konštrukciu významov v kontextoch, ktoré nie sú 

podmienené zobrazovacou konvenciou. S týmto akcentom súvisí tiež 

funkcionalizácia grafickej podoby textu, keď sú priestorové zmeny 

pozície rozprávača pri pohybe vpred vyjadrené grafickým členením: 

 

„Po světlé cestě, místo po místu, na zaprášené silnici 

postupuje ku předu konám procházku: 

podél silnice jdou příkopy se špinavou vodou, dále po straně 

jsou kopretiny, kymácející se bílé kytky v trávě, v příkopech a kolem 

ustupujících tyčí telegrafu křičí vrabci, pod plechovou klenbou nebe 

rýsuje svou dráhu velký pták spouštěje na zem dolů své chraplavé 

volání; 

slunce teple hřeje opírajíc se každým paprskem o jeden bod a 

všemi paprsky o každý atóm, až je zaplněn celý prostor do 

nejposlednějšího místa –  

 Na pravo i na levo opouštím věci, návrší, domy, spěchající 

vlak, jedno podívání, jedno pokynutí a zase dále a jsou tu zas nové, 

                                                 
123 Analýza vzťahu medzi podobou senzuálneho vnímania skutočnosti a jej 
stvárnením, ktorý tematizuje  kubistická maľba podmieňuje bohaté ´zrakové´ 
pojmoslovie, aké sa spája azda so všetkými dôležitými interpretáciami kubizmu. O 
„inteligencii oka“ hovorí v nadväznosti na Herberta Reada Arnold Gehlen (Gehlen, 
Arnold: Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei, 1960). 
Problém autonómie zobrazenia objasňuje Max Imdahl ako napätie medzi „zrakom 
opätovného poznávania“ („das wiedererkennende Sehen“) a „tvorivým videním“ 
(„das sehende Sehen“) (Imdahl, Max: Cézanne – Braque – Picasso. Zum Verhältnis 
zwischen Bildautonomie und Gegenstandssehen. In: Wallraf-Richartz Jahrbuch 36, 
1974, s. 325-365).   
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stromy s řinoucími se lístky v chvějivém pohybu tichá zelenost, a přes 

ni se ohýbá mírný vítr, ostře vykrojené listy s jemně vystříhanými 

vroubky a zoubečky jako z papíru, jeden každý je znát v znehybnění – 

to je lípa, 

   a pak zase zelenost do dálky splývající – (…) 

Krásná je taková procházka, když všude je světlo, slunce hřeje 

a ukazuje cestu, vzdálenost od jednoho místa k druhému, a mezi nimi 

bílá cesta, po které jdu, potkávám, míjím, zvolna přecházím, a jsou tu 

zas nové: (…) 

             když pokračuji ve své cestě a když pak jsem potkal dívku 

v červené bluse a prostovlasou, má pružné tělo, jak pěkně se drží 

v bocích, i její chůze je hezká; 

 podívali jsme se na sebe a oba si myslíme, že ji něco 

žertovného povím: ´Kš kš, miláčku, není třeba tak pospíchat, raději 

bychom mohli jíti spolu´ – 

nedá slovo k slovu, ale na odpověď se usměje rty, očima i 

v tvářích, až celá je úsměv a za bílými zuby smích ještě půvabnější 

stoupá dokola a rozlévá se, kam až mohu dohlédnout;“ 

 

Ako naznačuje ústredný motív znamenia vyslaného rozprávačom 

(„...ale ještě jsem udělal svůj barevný signál a zamával jím na všechny 

strany, aby nic nescházelo:  

zamával jsem praporkem znamení: Na shledanou“), 

nejednoznačné významy sa otvárajú zrozumiteľnosti, ak adresát 

nehľadá bezpodmienečne konvenciou motivované vzťahy, ale, 

naopak, prijme ako kľúč k porozumeniu predpoklad, že nevyhnutnosť 

(vyjadrená motívom úplnosti, ktorý prózu uzatvára: „aby nic 

nescházelo“), na základe ktorej sa konštituuje poriadok sveta umenia, 

je autonómna práve vzhľadom na túto konvenciu.  

    Asi najzjavnejšou tematizáciou spomenutých myšlienok je motív 

premeny v próze Událost, kde oko rozprávača prelamuje siluetu 

identifikovanú zrakom opätovného poznávania ako violončelo 

a pretvára ju na znak pre podobu ženského tela. Naliehavosť takéhoto 

preusporiadania je podnietená účinkom ´umeleckej skutočnosti´ 

(´premenu´ vizuálnej podoby violončela na krivky ženského tela 
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iniciuje a jej trvanie podmieňuje intenzívny hudobný zážitok), 

a v tejto súvislosti sprostredkovaná ako naplnenie natoľko zreteľnej 

nevyhnutnosti, že ju rozprávač označuje za kolektívne pozorovanú 

udalosť (´premenu´ videli všetci prítomní):  

 

„Nejvíce ze všeho bylo slyšet hru cella, jež znělo hlasem nejsilnějším 

a nejsmutnějším. Byl to hlas tak silný, že všichni jsme viděli, jak 

rozvinulo své křivky a oživilo své plochy pohybem podivným, který 

zasahoval až do diváků a rušil jejich podobu, až bylo nahá žena 

s překrásně vykrojenými boky a oble vypnutým zadkem, úpěnlivě 

prosící cellistu, aby ji obejmul. On se nad ní skláněl, naslouchal a její 

prosbu nevyplnil; když pak skončila hudba, viděl jsem také, že to bylo 

jen cello a nikoli žena k obejmutí“.   

 

    V tretej z Čapkových próz Vodní krajina je tematizované napätie 

medzi situáciou opätovného poznávania a tvorivého nazerania. Motív 

stúpajúceho zraku pozorujúceho premeny vzhľadu krajiny sa stretáva 

s motívom obrátenej logiky priestoru a času (nehybná rieka 

a ubiehajúca krajina), ktorý signalizuje zmenu perspektívy: od 

okamihu, kedy pohľad opätovného poznávania stráca schopnosť 

rozlíšiť v zrkadlení na vodnej hladine kontúry krajiny, sa v texte jej 

označenie výrazom „odraz“ mení na pomenovanie slovom „obraz“ 

a prostredníctvom tohto posunu sa  zdeformovanej ´vonkajšej 

skutočnosti´ umožňuje nová tvárnosť „vodnej krajiny“:      

 

„Může vzniknouti takové místo a zdání, že řeka uzavřená do 

krajiny již neplyne a zastaví se v sobě v utkvění nezachytitelném 

rafiemi času. Ale krajina podél břehů zachází, ztrácí se jako vidina ve 

snu a zvolna opouští ten utkvělý prostor. To všechno je pak jako 

zvláštní oblast v průsvitném minerálu, jehož všechny molekuly jsou 

z čistého živlu vody, ačkoliv je vidět i krajinu, stromy, skály a domy.  

Sladký tlak urovnané volnosti je jasný a stejnoměrný vzhled jednoty, 

jako když se ve snách zjevují krajiny pod vodou (…) Jako zdání 

chladné obrazy, tiché a rovné odrazy, podivně vážný soulad, 

zkonejšení a mír bez kazu.  
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Čisté a rovné obrazy stoupají v hlubokém spojení, v rythmu 

zastaveném a trvajícím se v sobě shlížejí chladné plochy, kamkoli na 

pohled hlubiny skrz sebe procházející. 

Oblaka utkvěla v hlubokých rovinách daleko dole i nad 

hlavou, vysoké skály sestupují k hladinám, oblouky mostu jsou 

zdvojené tak jako přízrak.“ 

 

    Naznačený aspekt Čapkových próz azda ozrejmuje funkciu 

myšlienkového sveta moderného maliarstva v tomto dialógu medzi 

dvoma estetickými systémami o možnostiach umeleckého výrazu, 

ktorý by ujasnil, že autonómnosť umenia voči ´vonkajšej skutočnosti´ 

podmieňuje funkčnú nezávislosť média na zobrazovacej konvencii. 

V tomto zmysle sa zdá byť mienená i „výsmešná zlomyseľnosť voči 

literátom“. V súlade s programovým dištancom autorov Almanachu 

na rok 1914 od vysokej autoštylizácie dekadentných básnikov je 

v Čapkových prózach čitateľná sympatia k zmenenej priorite 

v uvažovaní o umení, ktorého ontológia si vyžaduje formulovanie 

otázok iného zamerania než položila koncepcia umeleckej moderny. 

Objasnenie významu tohto programového vystúpenia odhaľuje práve 

problematiku, s ktorou sa vyrovnáva sledovaná literatúra medzi 

modernou a poetizmom, typologicky zjednotená, ako poukážu 

nasledujúce kapitoly, témou (ne)možného uchopenia ´skutočnej´ 

skutočnosti prostredníctvom estetických stratégií.  
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3. Kontexty „estetickej mentality“ ranej avantgardy 

 

3. 1. Problém „pravej tvárnosti“ v myšlienkovom svete ranej 

avantgardy a téma podvojného subjektu v Leliu Josefa Čapka  

 

    Téma poznávacej hodnoty estetických stratégií, otvorená 

v predchádzajúcej kapitole v súvislosti s dosahom kubistického 

maliarstva na isté tendencie v literárnom programe vymedzujúcom sa 

voči estetike umeleckej moderny, spája v rámci sledovaného 

literárneho kontextu práve texty tradične zaradené medzi exemplárne 

ukážky expresionistického charakteru českej literatúry prvých dvoch 

desaťročí 20. storočia. V spojitosti s výhradami voči tejto interpretácii 

expresionizmu je preto dôležité poukázať na iný zásadný moment, 

v ktorom sú tieto texty blízke myšlienkovým východiskám avantgardy 

začiatku 20. storočia. Práve tematizácia vzťahu medzi vonkajším 

svetom, vnútorným svetom človeka a špecifickým svetom umenia 

úzko súvisí s hľadaním východiska z krízy umeleckej moderny, 

prameniacej i v interpretácii moderného subjektu na podklade 

dualistického modelu karteziánskej filozofickej tradície. V tomto 

myšlienkovom kontexte sa nápadnou témou literatúry, ktorá svoju 

modernosť zakladá na vymedzení sa voči tradícii dualizmu vonkajšku 

a vnútra, stáva problém podvojnosti. Vo svetle filozofie subjektu, 

ktorá neodvodzuje jeho úplnú realizáciu z výkonu „cogito“, ale 

zdôrazňuje situáciu prepletenia so svetom, v ktorom sa deje život, sú 

čitateľné i ďalšie prozaické texty Josefa Čapka. K postoju, kedy 

podmienkou cesty k spoznaniu pravej tvárnosti nie je popretie 

prepletenia s vonkajším svetom, a kedy je podvojnosť na rozdiel od 

rozštiepenia subjektu spojená s produktívnou kvalitou, sa v umení 

ranej avantgardy viažu isté estetické postupy so zámerom poukázať, 

že podstatu vecí je nezmyselné hľadať ´mimo´, pretože je skrytá vo 

veciach samotných. Estetické stratégie sa teda chápu aj ako 

metóda odkrytia tejto esencie, ktorej uchopenie umožňuje úplnú 

realizáciu tvorivých schopností subjektu. Takáto estetika sa potom 

stáva ´viac´ než estetikou, a ako sa pri interpretácii Apollinairových 
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textov zmieňuje W. Wehle, jednou z charakteristických čŕt poriadkov 

sveta, ktoré možno rekonštruovať na základe estetických koncepcií 

avantgardy, je okolnosť, že ich ontológia sa nezakladá na predpoklade 

metafyzickej alternatívy k životnej skutočnosti, ale na dôvere v 

možnosť tvorivého prístupu k pravej podobe sveta.124 Umeleckému 

tvoreniu sa teda pripisuje hodnota cesty ku skúsenosti, ktorá, keďže na 

rozdiel od skúsenosti povrchovej skutočnosti spája zažitie s reflexiou, 

nadobúda okrem estetického rozmeru aj existenciálny dosah. Práve 

z tohto hľadiska možno rozumieť dialogickej koncepcii literárneho 

textu, charakteristickej pre avantgardnú literatúru začiatku 20. 

storočia, ako tematizácii situácie subjektu, ktorý prežíva svoje 

zapletenie do sveta, v ktorom sa deje život, a skúsenosť prežívajúceho 

„ja“ súčasne transcenduje.125 Nazdávam sa, že kontext tohto problému 

otvára prístup i k myšlienkovému svetu raných próz Josefa Čapka, 

upriamených na tému poznania seba a sveta pri strete s náhodným 

charakterom života, voči ktorému je človek bezmocný, a s estetickou 

skutočnosťou, ktorú riadi (s)tvoriteľská moc autora.  

    Interpretácia Čapkových próz z rokov 1914 – 1916 vydaných v r. 

1917 pod názvom Lelio však práve motív podvojnosti a problematiku 

autorského subjektu ako tvorcu poriadku v nedeterminovanom behu 

udalostí, akému je človek vo svojom prepletení so svetom vystavený, 

tradične spája s nadväznosťou na expresionistickú poetiku. Nazdávam 

sa, že estetika škaredého, či motívy smútku a nedostatku nádeje sú tu 

čitateľné v inom myšlienkovom kontexte, než v akom vidí 

expresionizmus táto tradícia. Názor stotožňujúci expresionistické 
                                                 
124 Porov.: Wehle, Winfried: Orpheus´ zerbrochene Leier. Zur ´Poetik des Machens´ 
in avantgardistischer Lyrik (Apollinaire). In: Warning, Rainer – Wehle, Winfried: c. 
d., s. 381-420. W. Wehle interpretuje fascináciu vytváraním, ktorou sa vyznačuje 
estetika avantgardnej literatúry začiatku 20. storočia  ako dôsledok premeny prístupu 
ku skutočnosti, kedy presvedčenie, že ´skutočná skutočnosť´ sa neskrýva za javmi, 
ale nepodmienene súvisí s ľudskou duchovnou činnosťou, podnecuje experimenty, 
kam až siahajú možnosti estetických stratégií a moc umelcovej imaginácie.     
125 O tejto funkcii dialogického zamerania avantgardnej literatúry začiatku 20. 
storočia hovorí Karl Alfred Blüher pri analýze dialogickej štruktúry Baudelairových, 
Apollinairových a Éluardových textov. Všíma si, že funkcia textového elementu, 
ktorý charakterizuje ako „lyrické ty“ smeruje k zrovnoprávneniu subjektívnej 
skúsenosti „ja“ s „paradigmou všeobecnej modernej životnej skúsenosti“. Porov.: 
Blüher, Karl Alfred: Das ´lyrische Du´ in der Dichtung der Moderne. 
Modellanalysen zu Baudelaire, Apollinaire und Éluard. In: Warning, Rainer – 
Wehle, Winfried: c.d., s. 113-143.  
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zameranie týchto próz a údajný nihilizmus pripisovaný 

nepriaznivej osobnej situácii, v akej sa J. Čapek v danom období 

nachádzal, je navyše podložený argumentom, že niektoré z textov 

uverejnil nemecký expresionistický časopis Die Aktion126 

a vydavateľstvo Franza Pfemferta Der rote Hahn vydalo v r. 

1918 knižne výber z Čapkovej prózy pod názvom Der Sohn des 

Bösen.127 S periodikami H. Waldena Der Sturm a predovšetkým F. 

Pfemferta Die Aktion, blízkymi umeniu nazývanému v nemecky 

hovoriacej oblasti expresionizmom, spolupracovali však okrem J. 

Čapka i ďalší českí umelci. V rokoch 1915 – 1918 uverejnil časopis 

Die Aktion ukážky z prác P. Bezruča, O. Březinu, V. Dyka, O. 

Fischera, J. Karáska, J. Kvapila, S. K. Neumanna, A. Sovu, F. 

Šrámka, O. Theera, K. Tomana, J. Vrchlického, R. Weinera, S. 

Boušku, K. Čapka, K. Hlaváčka, J. S. Machara či F. X. Šaldu a 

výtvarné reprodukcie M. Aleša, F. Bílka, V. Hofmana, O. Štursu, K. 

Teigeho (podobne Der Sturm uverejňoval reprodukcie prác E. Fillu 

a V. Beneša). Spolupráca s nemeckými expresionistami teda nebola 

v českom kultúrnom prostredí ojedinelá a je trochu zavádzajúce 

odvodzovať z nej Čapkovo prihlásenie sa k svetonázoru nemeckej 

expresionistickej generácie. Označenie „kuboexpresionizmus“, ktoré 

v súvislosti s prózami zo zbierky Lelio používa J. Opelík, sa pohybuje 

skôr v rovine subjektívneho pohľadu prenášajúceho pojem dejín 

výtvarného umenia na isté motívy prozaického textu,128 no 

neumožňuje presvedčivý výklad možnej nadväznosti Čapkových próz 
                                                 
126 Die Laus (Die Aktion 7, 17. 10. 1917, s. 614-621), Lelio (Die Aktion 7, 15. 12. 
1917, s. 672-673), Der Trunkenbold (Die Aktion 8, 15. 6. 1918, s. 306-310). 
127 Josef Čapek: Der Sohn des Bösen. Der Rote Hahn – Verlag der Wochenschrift 
Die Aktion, Berlin-Wilmersdorf 1918. Toto vydanie obsahuje s podtitulom 
Erzählungen des Malers (Poviedky maliara) v preklade Otta Picka prózy Syn zla, 
Záchrana, Rukopis nalezený na ulici, Plynoucí do Acherontu a desať reprodukcií 
Čapkových výtvarných prác s podtitulom Zeichnungen des Dichters (Kresby 
básnika). 
128 Pojmom kuboexpresionizmus označuje nemecká kunsthistória štýlový 
synkretizmus, typický najmä pre výtvarnú scénu povojnového Berlína, kde sa 
zhromaždili umelci ovplyvnení rozličnými podobami moderného umenia. Táto 
synkretizujúca tendencia sa spája i s postupnou politizáciou filozofie moderného 
umenia. K tejto problematike porov. napr. Roters, Eberhard (ed.): Berlin 1910 – 
1933. Rizzoli, New York 1982, predovš. s. 53-169. V českom kontexte nazýva V. 
Lahoda kuboexpresionizmom isté štýlové tendencie v období, keď do českého 
výtvarného umenia začal prenikať vplyv francúzskeho kubizmu. Porov.: Lahoda, 
Vojtěch: c. d., s. 25-26.    
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na myšlienkový svet kubizmu alebo expresionizmu.129 Toto 

zjednodušené poňatie miesta dotyku moderného výtvarného umenia a 

literatúry sa tak nechcene vzďaľuje práve od aspektov, ktoré sú v 

daných prózach zaujímavé vo vzťahu k jednej zo zásadných tém ranej 

avantgardy, a síce k spochybneniu dualistickej interpretácie subjektu 

rozpolteného medzi životom a umeleckou tvorbou.  

    Tému podvojnosti otvára úvodná próza Lelio, v ktorej sa monológ 

rozprávača realizuje z perspektívy prvej i druhej slovesnej osoby.130 

Dialogické zameranie monologického textu sa vzťahuje k dvom 

hľadiskám, z akých rozprávač sprostredkúva svoju situáciu: 

perspektíva „ja“ je výrazom vnútorného sveta, v pásme prehovoru 

„ty“ je rozprávač pozorovateľom a komentátorom svojho prežívania. 

Rozdvojenie subjektu na prežívajúcu a transcendujúcu perspektívu 

smeruje v Čapkovej próze k úsiliu pomenovať skúsenosť „pravej 

tvárnosti sveta“. A hoci túto skúsenosť rozprávač nenachádza, je 

jasné, že únik zo života do sna, či od tela k duši, predstavuje 

vzďaľovanie sa od tejto tvárnosti, „prázdny sen“:           

 

„Vše, co žiješ, je bázeň a zjitření, a již nemáš ničeho svého. Duše, 

spící prázdným snem, a necitlivá těla, rozpjatá na operačních stolech, 

vy budete vzkříšeny, já však nejsem uspán a žiji stonásobnou úzkostí! 

                                                 
129 Porov.: Opelík, Jiří: c.d., s. 130-131. Interpretácia Čapkovej ranej prózy sa často 
opiera o nedostatočne podložené konštatovania istých vplyvov z oblasti moderného 
výtvarného umenia alebo modernej literatúry. Väčšina výkladov sa však zastavuje 
práve v momentoch, kedy by bolo možné prekročiť rovinu naznačenia istých paralel 
k postihnutiu ich fungovania. Tiež interpretačná možnosť intertextových vzťahov 
zbierky Lelio k  Lautréamontovým Spevom Maldororovým, otvorená esejou, v ktorej 
sa V. Nezval pokúša východiská českého surrealizmu odvodiť práve z tvorivých 
postupov J. Čapka, prezentovaných ako metóda psychického automatizmu, 
nepresahuje Nezvalov voluntaristický pohľad na možné súvislosti medzi týmito 
textami. Porov.:  Nezval, Vítězslav: Josef Čapek. Fr. Borový, Praha 1937, s. 22-31. 
Podobný charakter domnienky má Opelíkova citácia zmienky P. Raabeho 
o sprostredkovateľskej činnosti pražských nemeckých básnikov pri oboznamovaní 
nemeckých expresionistov s novou českou literatúrou a jej silným pôsobením na 
nemecký expresionizmus Porov.: Opelík, Jiří: c.d., s. 129. Petr Mareš orientuje svoju 
interpretáciu zbierky Lelio na analýzu Čapkovej textotvorby (Mareš, Petr: Dílo 
skutečně nové /Lelio/. In: Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka. UK 
Praha 1987, s. 39-57).   
130 Otázku o vzťahu názvu Lelio k typizovanej postave krásneho, mladého 
a úspešného  milovníka, Harlekýnovho odporcu z commedie dell´arte alebo 
k hrdinovi časti Fantastickej symfónie H. Berlioza Lelio alebo Návrat do života, 
načrtli interpretácie J. Opelíka i P. Mareša. Intermediálna problematika, ktorú táto 
možná súvislosť otvára, však presahuje tému sledovanú v predkladanej práci.   
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Chloroform jsou tyto čtyři prázdné zdi, chloroform je němá skvělost 

nehybně letního žáru, chloroform je žalný zvuk varhan, tajemná 

dvouhlasá virgule, hřbitovním vápnem, zsinalými sloupky a 

stupnicemi bílí jejich hudba stěny tohoto interiéru odloučeného od 

celého světa. Já však nejsem uspán a můj duch vzlyká bázní, odnášen 

z pravé tvářnosti světa na temných křídlech smutku. Tvá přítomnost 

jest jen poslední bolest hynutí a odcházení, a kde jsi přebýval 

v radosti, květiny jsou zvadlé, tvoje nástroje jsou opuštěny a na tvé 

knihy se uložil prach“ (Lelio, s. 7).131       

  

Skúsenosťou prežívania subjekt svoje možnosti nevyčerpáva („Vše, 

co žiješ, je bázeň a zjitření, a již nemáš ničeho svého“) a zmienka 

o opustených nástrojoch a knihách naznačuje otázku o charaktere 

tvorivej skúsenosti, ktorá by mohla viesť k „pravej tvárnosti“. 

Atribúty pripomínajúce tradičný umelecký topos sú však nazvané 

chloroformom a označené ako „interiér odlúčený od sveta“. Z 

hľadiska „ty“ sa perspektíva „ja“ konfrontuje s možnosťou úniku do 

sféry dokonalej krásy, spojenej s esteticky bezchybnou rastlinou ľalie 

vyrastajúcej v „hypnotickom rytme“ a  živiacej sa „z napätia 

fascinovaného srdca“, ktorá sa neovládateľne zmocňuje vnútorného 

sveta „ja“:  

 

„– Štíhle vyrůstá, zelené listy se rozvíjejí a sklánějí k zemi, vzhůru 

zvolna se rozvíjí a vznáší smutná škála, lomená, mrtvě nyvá a 

slavnostní svou vznešenou neradostností, a na útlé lodyze již rozkvétá, 

živí se z napětí tvého fascinovaného srdce, ach, zvolna trhá ti duši ten 

němý hypnotický rytmus, zvolna rozvíjí se bledý květ lilie. Kéž by jí 

nebylo, kéž by nerostla, kéž by byla v některé daleké zahradě nebo 

kdesi na oltáři, kéž by byl ten květ ze zinku a natřen bělobou! To 

zjevení vyrostlo z tvé úzkosti, již nemáš síly a přál by sis umříti“ 

(Lelio, s. 8).      

 

                                                 
131 Čapek, Josef: Lelio. Pro Delfína. Dauphin, Praha 1997. Nasledujúce citácie 
podľa tohto vydania.  
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„Ja“ však nehľadá krásu, ale „pravú tvárnosť“, ktorá nie je totožná so 

svetom estetickej bezchybnosti. „Úzkosť duše“ vo svete, v ktorom sa 

deje život, nie je pre Čapkovho rozprávača podnetom k úniku do 

situácie rozpoltenia na neproduktívnu zmyslovú a produktívnu 

duchovnú realizáciu života, kde by podmienkou na aktivizovanie 

tvorivého duchovného potenciálu bolo oslobodenie od senzuálnej 

príťaže. Vzájomná izolácia duše a sveta predstavuje v tomto prípade, 

naopak, prekážku na ceste za „pravou tvárnosťou“, bariéru pre zrod 

„jasnej myšlienky“, a je zdrojom obrazov odvádzajúcich produktívne 

schopnosti do „ničoty“. Motív izolácie je zdôraznený 

motívom nutnosti zakryť si zrak, aby oči neschopné uzrieť to, čo 

hľadajú, nepodľahli falošnému zdaniu krásy, ktorej však chýba 

hodnota skutočnosti: 

 

„Když všechen duch je jasný a myšlenka se rodí světlem, já zde jsem 

strašně izolován, zavržen do klína nicoty, zastíraje si oči před 

podobami zmaru, bolesti a zoufalství. 

– Z úzkosti té duše se zjevila smutná tvář, její ústa byla truchlivě 

skloněna a z jejích očí, zářících němou něžností, zvolna, 

nezastavitelně a bez konce se řinou slzy, a nehnutá tvář té 

nejlaskavější milenky je hoře a útrpnost nad tvou bídou, a ona ústa, jež 

toužil jsi líbati vždy v lásce a radosti, byla mrtva a zavřena, protože 

nechtějí vyslovit lítost a beznaději, a ty oči byly truchlivé a plakaly 

němě a palčivě, a ty rty byly smutně skloněny a milovaný půvab té 

tváře byl proměněn v samu žalost a tesknotu věčné ztráty“ (Lelio, s. 8-

9, zvýr. J. Č.).  

 

Práve odmietnutie stavu rozpoltenia umožňuje rozprávačovi 

pomenovať vzťah medzi jeho negatívnym životným rozpoložením a 

udalosťami vonkajšieho sveta, ktorý následne charakterizuje ako 

situáciu náhodného míňania sa so šťastím: „Procházejíc propastí 

života jsem zmrazen v zakletí mezi míjejícími stěnami šťastného bytí, 

kterých nevidím, pohlížeje v beznaději na marný a nepřekročitelný 

závěr svého života“ (Lelio, s. 8).   
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    Problém hľadania princípu logiky životných udalostí tematizuje i 

nasledujúca próza Rukopis nalezený na ulici, v ktorej sa rozprávač 

pokúša nájsť príčinu negatívneho priebehu života a zmysel svojho 

nešťastia. Aj napriek nevýnimočným spôsobilostiam, ktoré 

neprekračujú schopnosti „ostatných“ ľudí, dokáže rozpoznať 

a pomenovať klamlivý charakter kompenzačných mechanizmov 

(denných snov, vízií), k akým sa uchyľuje pri obrane voči 

skutočnosti nenaplneného života: „Mějte se mnou strpění, jestliže lžu 

a blábolím. Jsem jako mnoho jiných. Slabý a ošklivý, kalný bídný 

stín. Jsem pouhý muž z ulice, s rezignovaným výrazem těch, kdož jsou 

odsouzeni věčně doufati“ (Rukopis nalezený na ulici, s. 15, zvýr. J. 

Č.). V tejto súvislosti si rozprávač kladie otázku, či existuje príčina 

nepriaznivých okolností stíhajúcich človeka, ktorý sa postupne vzdáva 

nevšedných predstáv a jeho jedinou túžbou ostáva život v „obyčajnom 

šťastí“, aký žije väčšina nevýnimočných ľudí. Situácia, ktorá sa 

napriek naliehavému úsiliu nemení, ho však privádza k odpovedi, že 

viera v skrytý osudový plán zaručujúci vyrovnanie protikladov je 

nezmyslená:    

 

„– Ach, což mne hned za narození, křičící a hladové nemluvně, 

podobné všem jiným, nezavinuli do zástěry, abych měl na světě štěstí? 

(…) Což jsem nebyl dosti dobrý ani dosti zlý? Nesnil jsem také o 

štěstí, o bohatství, slávě a moci? A netoužil jsem pak dosti hořce po 

malém štěstí a malé slávě a nakonec jen po tom, abych pouze byl živ? 

A dosti jsem se neponižoval, nenapáchal dosti zla a lsti, nemučil jsem 

si mozku kalkulacemi a nevysoušel srdce závistí a umíněním a 

nechvěl jsem se vyčerpáním? Nebděl jsem v nocích, nezabloudil se do 

úpadu v palčivých výčitkách, což jsem o záchranu dosti pokorně 

neprosil? (…) Znamenán! Což může planě a nadarmo zaniknout tento 

sličný a zároveň silný zjev? (…) Jestliže trpíš, bolest pozvedne tvou 

tvář a hrůza rozevře ti oči dokořán, a dají ti spatřiti smysl a příčinu 

tvého neštěstí. Viděl jsem svůj život, ztracený jako odvátý list, a 

pravím, že jsem jich nepoznal: vycházejí a vracejí se k nedostupné 

mocnosti, jež se zdá slepou a bezcitnou k lidským kletbám i 

modlitbám“ (Rukopis nalezený na ulici, s. 12, 15). 
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Motív nezaujatého a mlčiaceho božstva, „nedostupnej mocnosti“, ku 

ktorej nepreniknú modlitby, sa v súvislosti s otázkou o (ne)možnej 

determinovanosti života opakuje vo viacerých prózach. Postavy 

vyslovujú pochybnosť nielen o existencii istého plánu, ktorý by bol 

súčasťou života samotného, ale aj o možnosti jeho determinácie 

prostredníctvom metafyzického zásahu: „– Sklouzaje zrakem po 

zaprášených ramenou, přes prosvítající škebli ucha a smutně spadajíc 

římsy čel, snad spatříš v nekonečné dáli nepřítomný pohled oka 

božího, odvráceného do sebe v bezmocném majestátu“ (Záchrana, s. 

45). 

    Postavám Čapkových próz sa nepodarí nadviazať kontakt s 

mocnosťou, ktorá by existovala nad životom, pretože táto entita sa 

vyznačuje ľahostajnosťou voči otázkam o príčinách. Mlčanie božskej 

moci však nevyvoláva vo vnútornom svete subjektu rozvrat, ale 

podnecuje presun riešenia otázky o zmysle života do oblasti „seba-

transcendencie“. Problematika (ne)determinovanosti života 

a osudovosti čitateľná v týchto textoch teda, nazdávam sa, nesmeruje 

k nihilistickému postoju a „rozpadu ja“, ako jej to pripisuje 

interpretácia prirovnávajúca Čapkove prózy k „víchrici“ či „valiacemu 

sa prúdu“.132 Vo vzťahu k myšlienke seba-transcendentného rozmeru 

života, ktorá je vlastne i východiskom pre stanovisko ku skutočnosti, 

charakteristické pre umeleckú avantgardu začiatku 20. storočia, a v 

Čapkovej próze tematizovaná v súvislosti s religióznym problémom, 

je v rámci dobového myšlienkového kontextu relevantné zmieniť inú 

typologickú príbuznosť. Približne v tom istom období patrí totiž práve 

seba-transcendentný aspekt religiozity i k podstatným 

témam Simmelovej koncepcie „perspektívneho relativizmu“.  

    Filozofia náboženstva orientovaná na problém religiózneho 

správania, ktorá tvorí súčasť Simmelových úvah o filozofickej kultúre, 

a neskôr dôležitú tému spisu Lebensanschauung, charakterizuje 

religiozitu ako „zmyslový orgán“ na uchopenie istého rozmeru bytia 

napĺňajúceho potrebu, ktorú neuspokojí rozum ani fantázia. Simmel 

                                                 
132 Ako „valiaci sa prúd“ označuje expresionistický postoj k svetu L. Kundera a J. 
Opelík toto prirovnanie používa v súvislosti s Čapkovou prózou. 
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však kladie otázku, či predstava o ceste k uchopeniu týchto obsahov 

musí nevyhnutne predpokladať existenciu metafyzickej hranice. 

Simmelova koncepcia sa zaoberá práve seba-transcendentnou 

dimenziou schopnosti realizovať náboženskú vieru, ktorá sa podľa 

neho u človeka „religióznej povahy“ napĺňa sama sebou, ak však 

človeku táto schopnosť chýba, nebude religiózna potreba uspokojená 

nijakým iným spôsobom. S uvažovaním o religiozite v spojitosti s 

myšlienkou seba-transcendencie súvisí Simmelov výklad charakteru 

inakosti, s akým je konfrontovaná filozofia náboženstva (nie teda 

oblasť náboženskej vierouky) pri formulovaní pojmu boha. Podstata 

tejto inakosti vychádza podľa neho zo špecifickej podoby vzťahu 

medzi individuálnym životom a okolnosťami, s ktorými sa prepletá 

(životným prúdom, ktorý sa však, ako bolo poznamenané vyššie, 

nerealizuje podľa bergsonovskej logiky). Na rozdiel od foriem života, 

ktoré sa realizujú iba na fyzickej úrovni, kde sa príčiny strácajú 

v účinkoch, sa človek, schopný interakcie s okolitými prejavmi 

životného prúdu, ukladania prežitého do pamäti a neustále nového 

aktivizovania týchto obsahov pri ďalšom prežívaní, stáva podľa 

Simmela osobnosťou („Persönlichkeit“). Keďže k podstate ľudskej 

pamäti však patrí i zabúdanie, nemožno interakciu človeka so svetom 

uchopiť ako celok. Na základe významu, aký Simmel pripisuje 

individualizácii životného prúdu, považuje človeka za osobnosť s tým 

väčšou intenzitou, čím viac nezávislým od vonkajších okolností sa 

dokáže stať. Keďže pojem boha možno myslieť v súvislosti s 

absolútnou sebestačnosťou, ktorej sa proces zabúdania netýka, je 

práve v tomto zmysle vlastným realizovaním pojmu osobnosti. 

Relevantnosť pojmu božskej osobnosti však nespočíva v jeho 

„skutočnosti“, ale v ľudskej schopnosti myslieť ho a v tomto dôsledku 

stráca podľa Simmela opodstatnenie otázka, či je boh entitou 

tvoriacou s človekom jednotu, alebo stojacou voči nemu.  

    Náklonnosť považovať interakciu individuálneho života 

a životného prúdu za metafyzický plán nazývaný osudom, vysvetľuje 

Simmel ako neochotu pripustiť „temnú“ skutočnosť, že poznanie 

nemožno uskutočniť výlučne prostredníctvom  duchovnej energie 
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bez zmyslového základu. Subjekt sa síce orientuje na istú vnútornú 

tendenciu nezávislú od vonkajšieho diania, no povedľa prebiehajú 

udalosti, ktoré sa k nemu „správajú“ podporne alebo nepriaznivo. 

Môžu síce vytvoriť zdanie spojitosti vzdialených okolností, v zásade 

sú však subjekt a vonkajšie dianie vzájomne nezávislé. Priebeh 

vonkajších udalostí sa však dostáva do určitého vzťahu s duchovnými 

výkonmi subjektu, nadobúda tak zdanie zmyslu a práve náhodnosť 

tejto spojitosti prekonáva človek prostredníctvom pojmu osudu. 

Okrem toho, hodnota osudu nie je pripísaná všetkým udalostiam, ale 

iba tým, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú subjektívny život 

a do pojmu osudu sa tak premietajú len udalosti, ku ktorým má človek 

zvláštny vzťah. Podľa Simmela sa teda človek pokúša pomocou 

pojmu osud prekonať desivý pocit, že ľudský život by predsa len 

mohol byť sledom náhod bez skrytého zmyslu.133  

Nazdávam sa, že stotožnenie motívov nešťastnej existencie a 

mlčiaceho božstva s výrazom nihilizmu zastiera práve typologickú 

spätosť reflexie rozkúskovaného bytia moderného človeka v 

Čapkových prózach s jednou zo zásadných tém dobovej filozofie, 

dotýkajúcej sa otázky o prístupe ku skutočnosti, či  otázky o situácii 

prepletenia sveta a subjektívneho intelektuálneho výkonu. Čapkove 

postavy, hoci po možnosti vyslobodenia z negatívnej životnej situácie 

prostredníctvom metafyzickej moci túžia, sa od dôvery v osudové 

 naplnenie odvracajú.134 Rozprávač prózy Rukopis nalezený na ulici 

                                                 
133 Porov.: Simmel, Georg: Die Persönlichkeit Gottes. In: Simmel, Georg: 
Gesamtausgabe. Band 14, c. d., s. 349-366. Simmel, Georg: Das Problem der 
religiösen Lage. In: Ibid., s. 367-384. Simmel, Georg: Lebensanschauung. In: 
Simmel, Georg: Gesamtausgabe, Band 16, c. d., s. 318-324. Úsilie o prekonanie 
zdania náhodnosti života spája Simmel tiež so sférou umenia, obzvlášť so žánrom 
tragédie, ktorá je založená práve na motivácii a determinácii určitých udalostí. 
134 „Kéž by sestoupili zářivé bytosti, mužní andělé v jasném šatě a ušlechtilého 
výrazu tváře a jejich příchod by vzbudil v tomto pokleslém duchu paprsek 
rozsvěcující se naděje. A kéž by zvolali: Zvítězil jsi! Jsi vysvobozen!“ (Lelio, s. 9, 
zvýr. J. Č.). Pochybnosť o metafyzickej determinácii udalostí je tiež kľúčovou 
témou prózy bratov Čapkovcov Zářivé hlubiny: „Kde tedy je člověk nebo bytost, 
která by byla příčinou té nesmyslné katastrofy? Neboť obšťastnil bych se velice 
pocitem nenávisti a úlevy, kdybych mohl někoho obvinit. Z jaké důvěry srdce bych 
musil uvěřit, že bylo to vše určeno věčným osudem, v němž skrývají se všechny 
důvody? Jak mohu se utéci do klína nejvyšších příčin, jak mohl bych se oslepit 
světlem svrchované vůle? Nikde nevidím nikoho, v kom by se rozplynula má hrůza, 
nikoho, komu bych vložil do rukou zbytek svého života“ (Čapek, Josef – Čapek, 
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spoznáva náhodný charakter života a vzdáva sa pokusov o odhalenie 

zmyslu pretrvávajúceho nešťastia. Podobu svojho života odvodzuje 

z vlastného povahového ustrojenia, charakteristického tendenciou 

„obnažovať sa“ z „necitlivosti“ voči „strohej existencii vecí“: ak 

nešťastné udalosti nemožno vysvetliť ako dôsledok tohto konania, ide 

o náhodný stret udalostí, ktorý subjekt môže iba konštatovať a kde je 

pravdepodobnosť pozitívneho, negatívneho alebo žiadneho riešenia 

rovnaká: 

 

„Jako u jiných trvalou vnitřní pohotovostí jest odpor a síla, tak já jsem 

opoután nepolevující bázní. Prozřetelnost, která podle svrchované 

potřeby odívá zvířata i lidi necitelnými krunýři a ostny, dravou 

pohyblivostí a ostrými drápy i zuby, zbavila mne postupně veškeré 

tvrdé i útočné ochrany, s níž jsem se zrodil, a nyní tu stojím obnažen 

jako živá rána. Strohá existence věcí mne trýzní, ostré úhly bolí, světlo 

svírá, plný prostor mne utlačuje a v prázdném jektám a mám závrati. 

Trpím halucinacemi, chodím plíživě, těsně ramenem, přitisknut ke zdi, 

a chvěji se ve světe jako osika, často ani nevím proč (…) – Jako každý 

balvan nesrazí cíle, jemuž jest určen, a balvan, řítící se z vrcholku 

hory, nerozdrtí vždy pastýře, když si vroubkuje hůl a přemýšlí o 

povětrnosti uprostřed svých stád, stejně každé neštěstí, padající jako 

temná hvězda z klína osudu, nesetká se na své zhoubné cestě s obětí, 

jíž by se dostatečně prokázala veškerá jeho ničivost. A jako peníz, 

vržený do žebrákovy čepice, padne mimo, nebo květina, dopadlá 

v láskyplném zmatku k nohám, může zůstati nepovšimnuta; jako 

záchranné lano nedosáhne vždy k ruce tonoucího, nebo kdo je čekán, 

nepřijde – tak z nezodpovědného klína věčnosti se odpoutávají osudná 

schémata šťastných i neblahých dějů, a stala by se lidskou skutečností, 

kdyby někdy nepadala do prázdna“ (Rukopis nalezený na ulici, s. 12, 

13). 

 

 

                                                                                                                   
Karel: Zářivé hlubiny. In: Čapek, Karel – Čapek, Josef: Ze společné tvorby. Spisy II. 
Československý spisovatel, Praha 1982, s. 171, zvýr. v orig.). 
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Naráža však i na klamlivosť falošných obrazov, „eidôla“135, ktoré 

označuje za „smrteľne príťažlivé“ zdanie zmyslu v temnej náhodnosti 

života. „Eidôla“ nevedú k pravému poznaniu, predstavujú iba zdanie, 

aké sa javí zastretým očiam. Jasný pohľad, motív viazaný na tému 

„pravej tvárnosti“, sa pod vplyvom „eidôla“ stáva „kalný“ a čas 

ubiehajúci popri klame týchto vidín stratený: 

 

„Mé vědomí se náhle odpoutávalo a moje pozornost odplývala ode 

všeho okolí, a zjevovaly se mi nejrůznější vidiny (eidôla), obrázky, 

které mizely a bledly, aby se kdykoliv a nenadále vrátily, smrtelně 

přitažlivé jako v hypnóze snu, pravdivější a silnější než každá 

přítomná skutečnost (…) A když můj život nezadržitelně se stával 

beztvarou prázdnotou, do níž se propadaly tisíce náhod, odváté naděje 

a všechno teskné tkanivo zmařených dnů, jako poslední věc zůstala mi 

schopnost věřiti v tyto vize. Jakkoli přicházely samy a nevolány, 

v nocích beze snu, nad tekoucí vodou, mezi davy, před očima 

zakrytýma dlaní, mohl jsem je přivolati kdykoli, provázeje mučivou 

účastí jejich příchod a odcházení ve směru snu (…) ztratil jsem svůj 

čas! moje ramena jsou blátivá, mé tělo hyne, oči zapadají kalným 

hořem a v mém srdci není souhlasu a rozpomenutí, ale propastná 

zátopa lítosti a zklamání“ (Rukopis nalezený na ulici, s. 16, 17, 19). 

 

Schopnosť rozpoznať kompenzačné mechanizmy nenaplneného života 

podnecuje otázku, či k jeho náhodnému charakteru existuje prístup 

s vyššou poznávacou hodnotou než tieto kompenzačné stratégie a iná 

perspektíva vyrovnania sa so svojím prežívaním než „vnútorný hlas“, 

štiepiaci subjekt medzi skutočnosť a „eidôla“:  

 

                                                 
135 Leukipovo, Demokritovo a Epikurovo učenie označuje ako „eidôla“ 
dvojrozmerné atómové štruktúry vyžarované vecami aj živými bytosťami, ktoré na 
hladkých plochách vytvárajú ich zrkadlový obraz a v oku pozorovateľa optický 
vnem, no sú tiež príčinou človekových snov. Atomisti hovoria i o „eidôla“ 
neznámeho pôvodu, ktoré predpovedajú budúcnosť a zapríčiňujú dobré i zlé 
udalosti. Platón charakterizuje „eidôla“ ako ´odtlačky´ prvotného vnemu predmetu 
vo vedomí, ktoré umožňujú opätovné rozpoznávanie. O „eidôla“ sa Platón vyjadruje 
i v súvislosti s umením chápaným ako napodobňovanie, ktoré produkuje namiesto 
vecí práve ich „eidôla“ a sprostredkúva teda iba púhe zdanie. Porov.: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie (ed. Joachim Ritter). Band 2. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft Darmstadt. Schwabe&Co, Basel 1971, s. 330-331.         
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„Neodbytný vnitřní hlas mu praví a přesvědčuje: Tyto obrazy, stále a 

nezměněně se ti zjevující – nechť již je tvůj život jakýkoli –, jsou 

jedinou a nejvlastnější pravdou tvého života. Hypnotizují tě a svírají 

tvé srdce jako tušení, protože jsou skutečností, připravenou v klíně 

budoucnosti, skutečností, kterou prožiješ. – Přítomnost, na níž zříš své 

bytí se odrážeti jako hynoucí stín, je pouze přechodným zmatkem (…) 

Ach, muž vydechující v bezpečí a míru, vysvobozený láskou, onen 

muž obrácený k ženě ve spolubytí, jež proudí v něm blízce jako krev 

vlastních žil: to měl jsem býti já! – Já však jsem sám! –“  (Rukopis 

nalezený na ulici, s. 18-19, zvýr. J. Č.). 

 

Možnosťou prekonať sebaklam sa pre Čapkovho hrdinu stáva čin 

(s)písania manuskriptu. V tejto podobe, kedy sa udalosti menia na 

príbeh, nadobúda hľadanie ich skrytých súvislostí hodnotu 

produktívneho prístupu k temnej náhodnosti.136 Čas, ktorý 

protagonista stratil zotrvaním pri falošnom zdaní, môže byť v príbehu 

znovu naplnený zmyslom a moment náhody, opätovne tematizovaný 

prostredníctvom motívu nájdeného rukopisu, je v tejto situácii spojený 

s objektívnym pohľadom náhodného čitateľa, ktorý protagonista 

označuje za šancu na scelenie svojho rozpoltenia:  

 

„Ty, jenž jsi sklonil oči k těmto řádkům a nasloucháš slovům 

přicházejícím z dálky, ale přece ještě z tvého světa, já nemohu před 

tebe předstoupiti pevným a hlasitým krokem a učiniti se viditelným. 

Co bylo mým životem, je tu pouhými slovy, zakletými ve značkách 

písma. Jsou to jen slova, co čteš; mezi ně a na průmětnu stránek 

vstupuji krokem vratkým a mátožným. Kéž by se otvíraly tyto stránky 

životu většímu a věčnějšímu než je můj! Ale uzříš-li mne na nich spíše 

podobnějšího přízraku než člověku, snad zaslechneš ještě tichý vzdech 

srdce právě tam, kde před tvým zrakem bude zdánlivě hasnout 

zborcený stín“ (Rukopis nalezený na ulici, s. 11). 

                                                 
136 Je len zaujímavé dodať, že myšlienka o realizácii bytia ako „zapletenia do 
príbehu“ sa v 20. storočí v nadväznosti na koncepciu Wilhelma Schappa (Wilhelm 
Schapp: In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding, 1953) stala 
dôležitou témou modernej fenomenológie s dosahom tak na naratívne teórie, ako 
aj na filozofiu vedy. O reflexii dosahu tejto teórie porov.: Lembeck, Karl-Heinz 
(ed.): Geschichte und Geschichten. Studien zur Geschichtenphänomenologie 
Wilhelm Schapps. Könighausen & Neumann, Würzburg 2004.    
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    Moment fikcie, ktorý sprevádza premenu udalosti na príbeh, je v 

Čapkových prózach interpretovaný práve ako prístup k uchopeniu 

prepletenia vonkajšieho a vnútorného sveta. Naopak, poňatie 

estetického výrazu ako výkonu subjektu odpútaného od banality 

vonkajšieho sveta je spochybnené v úvode prózy Plynoucí do 

Acherontu, kde rozprávač v prípade „poviedok zvláštneho rázu“ 

unikajúcich do sféry ideálu, izolovanej od „akéhokoľvek cudzieho 

sveta“, problematizuje poznávaciu funkciu takéhoto príbehu:  

 

„Některé povídky zvláštního rázu, kde lidské srdce je vyprovozeno 

řadou dobrodružství nebo stavem až nadpřirozeným ke konečnému 

spočinutí a štěstí v trvalé lásce, zaokrouhlují se v závěru do věty: ´– a 

život jejich byl nyní jako sen.´ Jsou to slova touhy, protože mají 

vyvolati představu života očištěného, již neotřásaného nárazy 

z jakéhokoli cizího světa. Chtějí vysloviti ideál žití dokonale 

splněného, život úzce soustředěný, ale vysvobozený“ (Plynoucí do 

Acherontu, s. 21).       

   

Zámerom „pripojenia fantazijných prvkov“ však nie je oddeliť ideál 

od skutočnosti, ale naopak, zviditeľniť v udalosti samovraždy 

„obyčajného muža“137 rozmer neobyčajnosti. Imaginácia sa teda stáva 

cestou pod povrchnosť všedného dotyku so svetom, s ambicióznym 

cieľom odhaliť „pravú povahu prípadu“:       

 

„Je možno představiti si krajinu podél řeky od Vyšehradu až ke 

Karlínu jako vzdušnou chodbu bezhraničného kouzla. Mnozí 

prochazeči to dobře vědí. Prostor obražený ve vodě se zdvojnásobuje, 

prohlubuje se, a procházíte se tu mezi dvojí oblohou. Někdy tu 

přejdou lidé zcela podivuhodní, a stává se, že se tu vyskytli i lidé 

                                                 
137 „Jeho případ nebyl neobyčejný. Stává se až příliš často, že lidi se vysilují marně 
v boji i v touze o zlepšení svého osudu, až se jim zdá, že vzchází jediné a poslední 
poznání, že již nikdy volně nevydechnou a že již si nemohou pomoci (…) Ten muž 
byl si dobře vědom svého bídného stavu a nevemlouval jsi ničeho lepšího. 
Nedostatek a utrpení jsou důtklivou skutečností, jejíž studený dotyk přivolá vždy 
k sobě člověka, který se toulá bez cíle, protože nejí a nemá kde spáti, jak by se ve 
svém bloudění po ulicích zapomněl a rozesnil do jasnějších kruhů života (…) Tento 
muž by byl snad brzo umřel, i kdyby neskočil do řeky, protože bída by ho sama 
dorazila“ (Plynoucí do Acherontu, s. 22-23).    
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nadpřirození (…) Dříve než se vrátím k vlastnímu tématu, musím tu 

zaznamenati příběh jistou měrou paralelní, který se mi nyní neodbytně 

vnucuje ve volné souvislosti s vlastním jádrem tohoto vypravování. 

Pokusím se podati ho zde tak, jak se vrací v mých vzpomínkách; byť 

by se ten nárys mohl mnohému zdáti pouhou fantastickou divagací, 

domnívám se, že i fantasie může někdy vystihnouti pravou povahu 

případu ve směru reálním. Připojení bezesmyslných elementů 

k holému faktu má právě dokázati, že mládí a půvab nemohou býti 

smrtí tak úplně zmařeny“ (Plynoucí do Acherontu, s. 24, 26).  

 

Rozprávač tejto prózy zdôrazňuje, že jeho príbeh ponúka istú možnosť 

uchopenia dotyku vonkajšku a vnútra: uvádza ho spomienkou na 

náhodné pozorovanie nálezu tela ženy utopenej v Seine a atmosféru 

tejto udalosti presahujúcej skúsenosť všedného dňa stotožňuje so 

situáciou rozpoznania hĺbky skutočnosti, skrytej pod povrchnosťou 

všedného prístupu k svetu.138   

    Práve pred takto sústredeným pohľadom sa v nasledujúcom príbehu 

utopenej dievčiny otvára zvláštna spojitosť vecí: vodná hladina 

nadobúda význam hranice stretnutia života so smrťou a tok Vltavy 

plynutie do rieky smrti Acheron. Z roviny príbehu sa rozprávač do 

roviny o udalosti mužovej samovraždy vracia úvahou o podobách 

umeleckého prístupu k motívu vody, ukončenej zmienkou o motíve 

podsvetnej rieky.139 V kontexte týchto súvislostí sa prípad utopeného 

                                                 
138 „Za takové procházky jsem se nahodil zrovna, když u Pont des Arts vytahovali 
z vody utonulou. Byla to žena starších let, oděná černým šatem (…) Obličeje diváků 
se trhaly a splývaly v prostoru a lidé, zaměstnávající se kolem utopené, prohýbali se 
a vlnili jako dým a hmoždili se s temnou mrtvolou, jež do jejich mlhavé přízračnosti 
umíněně nastavovala své urputné údy. – Bylo to jako tiché drama nenávisti a 
opovržení mrtvého světa k živým. Dotyk, s jakým ten mrtvý svět podával svou 
kamennou cizotu, byl příliš důtklivý a zlobný, a také v našem soucitu se probouzelo 
vedle bázně jisté nepřátelství“ (Plynoucí do Acherontu, s. 25).   
139 „Krása vody! V mnohých básních celého světa jsou místa, kde okouzlený básník 
ji věnoval některou ze svých nejcitlivějších myšlenek. Někdo vidí ve svém snu stále 
týž obraz řeky dřímající mezi stromovím a požívači opia se zjevují vody rozlévající 
se do nezměrných záplav. Ten básník miluje nejvíce představu vody v podobě rosy 
duhově se skvějící, a ještě jiný, když pocítí smutku, je zároveň upoután představou 
vodopádu nebo velkého rybníku třpytícího se ve slunci, a chce-li mluviti o svém 
smutku, vloží do své básně jejich obraz, a když je v živém pohnutí nad krásou nebo 
z lásky, sevře se jeho srdce přeludem stříbrného rybníku nebo vodopádu. Nebo je 
posedlost představou ledové hladiny, za níž přízračně se zjevuje nejspanilejší tvář, 
nebo utkvělé myšlenky, snivé výrazy bolesti či útěchy, vyslovené obrazem deště, 
řeky bezhlasně plynoucí v mlhách, a je zapomenutí na žal nad šplounající vodou, u 
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muža stáva tiež čitateľným ako esenciálny príbeh o smrti, ktorý pred 

„svetom živých“ odhaľujú jeho mŕtve oči:   

 

„Muž, sebevrah, o němž byla dříve řeč, nebyl ani trochu básníkem. 

Když hledal ve Vltavě ukončení svého nesnesitelného života, nebylo 

to proto, že by  řeka na něj vykonávala nějakou zvláštní přitažlivost, 

že by k ní měl jakýkoli psychický vztah (…) jestliže volil raději 

zemříti, umřel, protože si již ničeho nesliboval od boha ani od lidí, ani 

od sebe (…) Zatím řeka plynula nad ním jako sen, až nadešla doba, 

kdy rozkladné plyny zvětšily objem jeho těla natolik, že nadlehčená 

mrtvola musila se objevit na povrchu vody. Na hladině řeky se obrážel 

svět živých i s jejich oblohou, ale v jeho jasném obraze vynořil se 

z průsvitné tůně utopenec jako cizí host. O zábradlí mostu se opírali 

lidé a pohlíželi na člověka ve vodě a on se opět díval na ně – dívá se 

upřeně a nehnutě i skrze plynoucí závoje vln, kterými řeka oplachuje 

jeho oči. Svět mrtvých a živých se zhlížejí v sobě v mučivé hypnóze. 

Nad řekou zavanula hrůza, živý svět v okamžiku úzkosti se 

zakymácel, ubíhal a ztrácel v odrazech třesoucích se na vodě. V jeho 

těkavých očích byla slabost a strach, ale cize upřený pohled mrtvého 

světa byl pevný, beze zvědavosti a touhy“ (Plynoucí do Acherontu, s. 

30-31, 31-32). 

 

    Téma poznávacej hodnoty pripísanej estetickým stratégiám sa 

v Čapkových prózach radikalizuje v otázke, či tvorenie príbehu 

znamená  viac než interpretáciu sveta. Dvojaká rozprávačská 

perspektíva v próze Syn zla, kedy rozprávač v istom okamihu otvorene 

zaujíma stanovisko autora tvoriaceho pred čitateľovými očami príbeh, 

a súčasne reflektujúceho svoju autorskú skúsenosť, sa v tomto prípade 

vzťahuje k problému autorovej (vše)moci pri stotožnení svojho 

výtvoru s pravou skutočnosťou. Posun zo stanoviska rozprávača na 

pozíciu všemocného autora je totiž motivovaný predpokladom, že 

možnosť neobmedzenej manipulácie so svetom príbehu otvára 

príležitosť zasiahnuť i do poriadku iných svetov. Na základe tohto 

                                                                                                                   
jezu, nad proudy šiře plynoucímí. Pak hlubiny, hukot vln a příboje, oceán a také 
divná myšlenka podsvětních řek, řeky nářku a řeky zapomenutí“ (Plynoucí do 
Acherontu, s. 30). 
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elitného postoja, postaveného do protikladu voči klamnej predstave o 

možnosti sebapoznania v odraze zrkadla, si rozprávač vo funkcii 

autora udeľuje právo rozvrátiť takýto klamlivý svet. Proces 

pozorovania vlastnej tváre v zrkadle je v prípade adresáta 

rozprávačovho prehovoru („vy“) interpretovaný ako výraz 

bezradnosti, pri ktorom sa subjekt vzďaľuje od poznania „temer do 

stavu bezvedomia“, zatiaľ čo rozprávač dokáže prezrieť cez klam 

zrkadlového obrazu i cez všetky povrchy zdania a dospieva tak 

k presvedčeniu o nevyhnutnosti (s)tvoriť pravdivejší svet. Ako 

naznačuje motív zrkadla v spojení s motívom papiera a pera, takýto 

svet bude napísaný a jeho skutočnosť sa preukáže prostredníctvom 

zásahu do poriadku sveta čitateľa tohto textu:   

 

„Nemyslete si, že nevím, jak bych počal, a že nemám ničeho říci, když 

se odvracím od připraveného papíru a odkládám péro, tak sytě 

namočené, že jeho hrot napuchuje kašovitou boulí zaschlého inkoustu, 

co pozorně se zhlížím v kapesním zrcátku (…) Prohlížím se zevrubně 

v kapesním zrcátku, cením zuby, nadýmám si tváře jazykem, nahlížím 

si pod víčka i do nosu, předvádím si žilky a sliznice. Ano, šklebím se 

a vbodávám oči do mastného stínu mezi kořínky vlasů, šilhám si za 

uši a lezu si až do chřtánu, zrovna jako vy činíte se svými zrcátky, 

jste-li sami a nevíte-li si jinak se sebou rady. Nemyslete si však, že to 

dělám v takové chvíli otupělosti jako vy. Jako vy, když jste si jisti, že 

se nikdo na vás nedívá. Když maříte čas a zapomínáte se v takové 

hloupé hře, která vás nakonec uvádí – ačkoli jste soustředili všechnu 

pozornost svých vyboulených očí na sebe – téměř do stavu bezvědomí 

(…) Tak jsem prohlédl každého; kdo se zdá neprůhledným nebo kdo 

světélkuje vnitřním rozkladem nebo v kom napořád se rvou na život a 

na smrt dvě duše naprosto protichůdné; kdo je červem, razícím si své 

křivolaké cesty shnilou krví v žilách mrtvol, či stává se tasemnicí nebo 

hlístem vyžírajícím potmě živá střeva bližního (…) Dosti – abych 

neřekl ještě více, co byste beze všeho musili uznati za své – (…) Na 

tom, co jsem tak dobře prohlédl, jsem postavil svůj počet a rozpředl 

plán. Ode mne nečekejte soucitu a slitování. Jsem nepřítelem 

rozvážlivým, který vše řádně promyslil; neslibujte si ode mne slabosti, 

které byste přelstili. Nechte si říci, že se mi záhy podařilo pochopit 
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vše, čeho je potřeba; dnes jsem obrněn natolik, že až do chvíle, kdy 

byste mně mohli dohoniti (a toho nedocílíte), nic mne nepodlomí“  

(Syn zla, s. 59-60, 63-64). 

 

Rozprávač vo funkcii autora je voči čitateľovi značne komunikatívny 

a v zaujatí svojím stvoriteľským gestom demonštruje, ako podoba 

sveta, ktorý vytvára, podlieha jeho absolútnej kontrole: odhaľuje 

stratégiu vytvárania príbehu, oboznamuje čitateľa so svojimi 

tvorivými zámermi, odkazuje na podnety pre voľbu jednotlivých 

motívov a zdôrazňuje svoje postavenie tvorcu hrdinovho osudu:  

  

„Jdeme-li na procházku podél řeky – když bývá nad řekou ticho nebo 

někdy v mrákotách večera nad skalami, můžeme uslyšeti mnohý hlas 

v trýzni, volající o pomstu –, tu se nám snadno přihodí zažíti výjev 

jako je tento. Není v tom ničeho divného, že něco takového může se 

státi, a není to ještě konec světa“ (Syn zla, s. 67-68).  
„Toho dne nenastalo totiž ráno – je-li možno nazvati svítáním ledovou 

mlhu, pološero bez stínu a světla, ohavně zapáchající svítiplynem, 

nevyjasňující se a podobné polárnímu dnu – asi následkem nějaké 

větší poruchy v naší sluneční soustavě. Nepochybujme o tom, že tento 

den špatně se začínal. A že trestanec, připravující se k útěku, mohl si 

k tomu zvoliti chvíli mnohem příhodnější, než je zrovna konec světa“ 

(Syn zla, s. 68). 

 

 Samotný proces rozprávania príbehu je tiež prerušovaný výkladom 

o logike jeho konštruovania:  

 

„Nyní teprve, za jasného vědomí nutného efektu, vpisuji 

slovo, jež jsem si šťastně vyspořil v obsahuplných líčeních tohoto 

odstavce: 

                AGONIE“ (Syn zla, s. 70).  

„Doposud jsme mohli doufat, že uprchlý trestanec, až se octne na 

svobodě uprostřed zkázy světa a překoná své první překvapení, bude 

z plné duše hlasitě triumfovati. Mohli jsme si představovati jeho 

vítězný tanec, nestoudně výsměšnou posunčinu, a vymýšleti apostrofy 
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tak mstivé a rouhavé, že by se je štítila opakovati i ozvěna. Než věci 

nastaly jinak“ (Syn zla, s. 71). 

    

    K problému estetických postupov vo funkcii stratégií vytvárania 

hodnotnejšieho sveta sa viaže i konanie hrdinu v príbehu o zničení 

a opätovnom stvorení sveta, ktorý píše Čapkov rozprávač. Deštrukčné 

zámery tohto hrdinu sa prirovnávajú k pohnútkam umelca140 a úloha 

stvorenia sveta, ktorá mu je v príbehu pridelená, sa uskutočňuje ako 

výmena stroskotaného prostriedku božieho pôsobenia za časti 

vlastného tela. Kľúčový motív totožnosti umelcovej činnosti 

a stvoriteľského aktu sa následne opakuje v rovine, kde sa rozprávač 

prihovára čitateľovi so zámerom manipulovať s jeho svetonázorom. V 

tejto súvislosti rozprávač oslovuje dvojakého čitateľa: v texte sa 

vyskytuje pomenovanie „čtenář“ i „Čtenář“. Voči čitateľovi 

označenému malým začiatočným písmenom, ktorý hľadá v príbehu 

obraz vlastného prežívania, si rozprávač vyhradzuje absolútny nárok 

vystupovať ako viac než autor príbehu. Takýto čitateľ sa priamo 

vyzýva na vžitie sa do deja a k nahradeniu vlastného sveta tým, ktorý 

mu ponúka autor:  

 

„Kdo mne chce následovati, nechť vypije sklenici studené vody, nechť 

se podívá, že zbývá mu pročíst už jen menší počet stránek, a věru že 

nebude zklamán (…) 

Chvějíce se nejstrašnější závratí, slézejte s ním [so zločincom na úteku 

z väzenia] po drobivých římsách a sklouzačkách střech a nakonec 

učiňte ze sebe nemotorný blesk sjíždějící rychlostí, zvyšovanou podle 

zákona o pádu těles, po hromosvodě, který hrozí vám odříznouti prsty 

od těla a expedovati vás předčasně na tvrdou základnu dlažby (…)  

...A ty, nespokojený čtenáři – jenž se ptáš, proč uprchlý zlosyn 

zachránil svého otce –, tobě odpovídám: proč by měl zachrániti otce 

                                                 
140 „Jako se staly případy, že někdo rozpoznal v sobě umělce teprve až ve zralých 
dobách svého života, pozval syn po mnohaleté dětinné oddanosti na výlet svého 
otce, aby mu nejprve ukázal svou vzornou synovskou lásku a potom navrch to, co 
dovede (…) Výlet se protáhl až do noci, a tu teprve, ohlížeje se z pobřežní hráze po 
posledním parníku od Chuchle, který ostatně již dávno odejel, zpozoroval otec 
v ruce synově ostrou dýku, kterou ho tento zamýšlel zezadu probodnuti“ (Syn zla, s. 
65). 
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tvého, ačkoli pochybuji, že bys měl na tom upřímný zájem? Nebo by 

měl snad, když by nadešel konec světa, ohlásiti tobě svůj překotný 

příchod rachotem schodů, po nichž vířil by vzhůru jako koule 

kouzelníkova, měl by se vřítiti do tvého pokoje, vyzvednouti tebe od 

knihy, která tě ostatně neteší, a měl by zachrániti tebe? A usaditi po 

boku božím tebe? –  

A což, kdyby raději uchvátil tvou mladou sestru, dceru nebo 

snoubenku? A osedlal svá násilnická ramena jejím něžným omdlelým 

tělem! A dosáhl zátoky, kde by prohlásil loď za dobrou kořist, a vydal 

se, až by po opravách méně nákladných a obětavých vztyčil na ní 

černou vlajku, na pirátské výpravy a udělal z tvého miláčka svou 

otrokyni? –“ (Syn zla, s. 68-69, 74).      

 

    Čitateľ s „Č“ je označený ako neúčastný pozorovateľ: „Nejsem 

spisovatelem a dosti těžce jsem se napřecházel a napodpíral si hlavy, 

kdy mi ani nejméně nepřišlo na mysl, že bych někdy mohl svoje 

myšlenky sepsati pro někoho tak cizího a neúčastného, jako je Čtenář“ 

(Syn zla, s. 59). „Čtenář“, ktorý nečíta zážitkovo, ale pokúša sa 

preniknúť do logiky príbehu,  vstupuje do rozprávania replikami 

priamej reči s komplikovaným jazykom v podobe hlasu kritizujúceho 

rozprávačove zámery:  

 

„– Slyším hlas sladký a přemlouvavý, který se líčí lepším než jest: 

Ušetřil jsi – jak bylo vidět kdesi výše – od záhuby hmyzu i zvířat, a 

mluvíš o stromech a bylinách… Jestliže by ušetřena byla rostlinka, 

která dychtivě se vzpíná k slunci i k oblaku přinášejícímu déšť, 

rostlinka pnoucí se v přesilné touze, aby její sevřené poupě zítra 

rozkvetlo žlutě a zářilo ve štěrbině zdi jako hvězda, třebaže malá, 

sama a nepovšimnutá; má-li se ponechati byliny, jejíž stonek již vadne 

a znavenou a zároveň úlisnou křivkou den ze dne se sklání a stáčí 

k zemi, aby do klína podzimní prsti složila konečně zralost svých 

semen; a jestliže má se ušetřiti drobtů, pokorně čekajících na vrabce, i 

jeho, který neužitečně poskakuje opodál a dosud jich nezpozoroval – 

pročpak má zahynouti, co jim je podobno a co nad ně je cennější? (…) 

– Ne, pravím já; myslíš snad na sebe, lichotný hlase, jenž promlouváš, 



 106

či byl by to sám Čtenář, jenž nechce ještě umříti? Nebo byl by to snad 

ten, kdo ze všech nejvíce se bojí smrti? 

    Nebo však, odpovídá hlas ještě skromněji – přiznávám se, že tebe 

jasně nechápu, neznám temné a zmatené cesty tvého ducha, ba zdá se 

mi ostatně, že si často odporuješ –, když tedy je dokázáno, že 

vražedník se ukázal schopným skutku tak ušlechtilého, vypustil bys za 

zkázy světa snad z bran žalářů všechny vězně, otevřel bys jim 

v naději, zda se nenajde mezi nimi takový, jenž by se obětoval za 

znovuzřízení světa?“ (Syn zla, s. 74-75). 

 

Nezaujatý pohľad Čitateľa sa takto stáva konkurenčnou reflexiou k 

elitárskemu stanovisku rozprávača vo funkcii autora, ktorý si pripisuje 

schopnosť „všetkých prehliadnuť“. Nedôvera Čitateľa voči logike 

príbehu zasahuje práve toto presvedčenie: v záverečnej odpovedi 

rozprávača na Čitateľovu otázku sa síce spochybňuje totožnosť 

autorskej skúsenosti a stvoriteľského činu, no umelcovi sa prisudzuje 

spôsobilosť zamedziť opakovaniu nedokonalostí zničeného sveta 

a zaručiť, že nový svet v sebe ponesie božskú esenciu:  
 

„Ne, pravím, neudělal bych díla tak neúplného, abych někoho ušetřil. 

Kdybych viděl trestance nabízeti své tělo bohu, aby z něho znova 

zřídil svět, rozmýšlel bych se jen chvilku a pak bych ho zničil, dříve 

než by jeho oběť mohla se přijmouti. A kdybych viděl, že bůh se 

shýbá k zemi, že nabírá do ruky kopřiv a troudu zašlého světa a hnete 

z nich hlínu, aby z ní znova stvořil člověka, váhal bych jen chvíli a 

rouhavě bych vyrazil tuto nehodnou hroudu z jeho velebné dlaně. 

    A když potom bych spatřil, že bůh si povzdechl a že po jeho 

vznešené tváři kane palčivá slza lásky a milosrdenství, že počíná 

mučiti své vlastní údy a části a pleniti své svaté tělo, abych z něho 

stvořil člověka, poklekl bych a z jednoho mého oka by se řinuly slzy, 

bez ostychu a neustále, a druhým okem bych pohlížel upřeně a 

pozorně na jeho vznešené dílo, abych se přesvědčil – až mu propůjčí 

život –, že do něho skutečně vdechne svůj božský dech“ (Syn zla, s. 

75-76). 
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    V myšlienkovom kontexte avantgardy začiatku 20. storočia, na 

ktorú Čapkove rané prózy typologicky nadväzujú, sa teda funkcia 

estetiky radikalizuje v predstave, že ide o  prostriedok umožňujúci 

preniknúť k podstate vecí bez nevyhnutnosti spochybniť skutočnosť 

sveta, v ktorom sa deje život. Motív nezávislého pozorovateľa, 

ktorého pohľad odhaľuje zmysel prepletenia vonkajšku a vnútra nie je 

však v tomto kontexte, ako sa ďalej poukáže, nápadný iba 

v Čapkových textoch. Jeho frekvencia signalizuje, s akou intenzitou 

zasahuje dôsledok prekonania karteziánskej filozofickej tradície 

problém ontológie umenia a estetickej skúsenosti, a v neposlednom 

rade naznačuje, že rekonštrukcia literárneho kontextu ranej avantgardy 

sa nemôže vyhnúť zohľadneniu jej fenomenologického rozmeru.   
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3. 2. Nadviazanie na myšlienkový svet ranej avantgardy: 

fenomenológia Rybích šupin Bohuslava Reynka  

 

    Pri rekonštrukcii filozofického a estetického kontextu literatúry 

českej ranej avantgardy je dôležité poukázať na ďalšie 

jednostrannosti, vyplývajúce z tradičnej interpretácie istých 

literárnych tendencií ako českej obdoby nemeckého expresionizmu. 

Ako už bolo zmienené, táto zaužívaná predstava redukuje nemecký 

expresionizmus na hnutie odporu voči životným 

konvenciám sociálno-kultúrnych štruktúr modernej spoločnosti a 

charakter expresionistického umenia tak identifikuje s výrazom 

revolty voči istému sociálnemu systému a voči estetike naturalizmu 

a impresionizmu. Fungovanie zmenenej paradigmy prístupu 

k modernému svetu však táto interpretácia vníma značne 

zjednodušujúco. Kritériami, ktoré vzťahuje k expresionizmu, možno 

argumentovať vlastne v prospech ktorejkoľvek tendencie v modernom 

umení, zastrešiť expresionizmom množstvo autorov, a zároveň 

prehliadnuť relevantné momenty literárnych textov, ktoré sú vtesnané 

do spomenutých zreteľov. 

    Chápanie expresionizmu ako prejavu nihilistického svetonázoru nie 

je primerané, ak sa zanedbá jeho spojitosť s epochálnym záujmom o 

skúmanie možností poznávania sveta a o hľadanie metódy preniknutia 

k podstate vecí. Tento zámer najužšie súvisí so spochybnením 

pretechnizovaného charakteru 19. storočia vo všetkých oblastiach 

života a vedách o človeku, považujúcich za hranice skutočnosti to, čo 

sa dá uchopiť pozorovaním fyziológie, psychológie a preukázať 

technickým experimentom. Jedna z najzásadnejších tém filozofie 

začiatku 20. storočia sa vlastne viaže na predpoklad, že ku skutočnosti 

je možné pristúpiť inak než prostredníctvom zmyslového poznania, no 

zároveň spôsobom, ktorý by neústil do idealistických konštrukcií 

operujúcich hranicou, za ktorou sú veci nepoznateľné. Prelomové 

postavenie Bergsonovej koncepcie životného prúdu, ktorá je 

postavená, na rozdiel od myšlienky obmedzených poznávacích 

možností, charakteristickej pre idealistickú filozofiu, na chápaní 
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poznávania ako účasti na tvorivom vývoji, bolo naznačené 

v predošlých kapitolách. Vitalistická interpretácia poznávacieho 

procesu signalizuje nevyhnutnosť zmeny ´gnozeologickej paradigmy´, 

na ktorú vlastne principiálne kladne reagovalo umenie obdobnou 

zmenou paradigmy estetickej, vychádzajúcej zo snahy poukázať, že 

exaktná analýza povrchu vecí neodhaľuje to, čo je adekvátne nazývať 

skutočnosťou. V originálnej štúdii o expresionizme upozorňuje 

Ferdinand Fellmann, že táto nedôvera voči pozitivizmom skreslenej 

skutočnosti podnecujúcej odcudzenie, mala vplyv práve na všeobecnú 

tendenciu umenia prelomu storočí pokúsiť sa identifikovať „skutočnú 

skutočnosť“. Expresionizmu je podľa neho vlastná práve extrémne 

intenzívna „vôľa ku skutočnosti“, spochybňujúca „skutočnosť“ 

vytvorenú pozitivistickým svetonázorom 19. storočia a smerujúca k 

odhaleniu „bytia“ vecí. Dôležitou črtou tohto postoja je predovšetkým 

okolnosť, že na rozdiel od novovekých idealistických koncepcií stavia 

na nemožnosti dištancu od sveta, v ktorom sa deje život (v tomto 

zmysle možno podľa Fellmanna expresionizmu rozumieť nie ako 

popretiu naturalizmu, ale jeho najviac vystupňovanej forme).141  

    Myslím, že problém s uchopením expresionizmu (nielen) v českej 

literárnovednej tradícii nastáva práve pri interpretácii zmienenej 

tendencie: utopické črty expresionizmu súvisiace so snahou preniknúť 

ku skutočnosti, predmetnosti, „vedomému zmyslu“ vecí (tu sa 

odhaľuje ďalšia paralela poukazujúca na epochálny charakter tohto 

úsilia – predmetnosť nie je pomenovaním materiálnosti, ale 

pôvodného neskresleného významu vecí, ktorý O. Mandelštam vo 

vzťahu k slovám nazýva Logom), sú vykladané bez zohľadnenia 

okolnosti, že možnosť úspešnej realizácie tohto postoja nepredpokladá 

popretie skutočnosti vonkajšieho sveta. Takéto vnímanie 

expresionizmu je skresľujúce hlavne preto, že sa uspokojuje 

s konštatovaním istých opozičných vzťahov, ale prehliada ich 

fungovanie. A práve funkčná stránka tohto vzťahu ukazuje, že ak sa 

o expresionizme hovorí ako o reakcii na pozitivizmus či naturalizmus 

                                                 
141 Porov.: Fellmann, Ferdinand: Phänomenologie und Expressionismus. Verlag Karl 
Alber, Freiburg/München 1982, s. 44-56. 
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a impresionizmus, nejde výslovne o negáciu, ale o rozvinutie 

myslením 19. storočia nezohľadnených súvislostí v uvažovaní 

o modernom svete a živote. Poňatiu expresionizmu ako nečasovej 

tendencie v umení unikajú práve črty, ktoré objasňujú, akým 

spôsobom expresionizmus súvisí s myšlienkovým svetom príznačným 

pre avantgardu začiatku 20. storočia: interpretácia problému poznania 

cez prizmu dualizmu charakteristického pre novoveký idealizmus 

zastiera práve zaujatie expresionizmu pre ´iný´ prístup ku skutočnosti. 

Je pritom zaujímavé, že v zmienených interpretáciách sa spravidla ako 

dôležitý vplyv na expresionistický postoj zmieňuje paralelný vznik 

vedeckých teórií založených na spochybnení absolútnosti tzv. 

objektívnych fyzikálnych veličín vo vzťahu k zmyslovému vnímaniu 

(napr. teória relativity). Deje sa tak však bez zohľadnenia tvorivého 

prvku, ktorý objav relatívnosti tohto vzťahu vlastne naznačil, a tak 

tomu, čo je na expresionistickom svetonázore nové a tvorivé, sa 

vlastne pripisujú charakteristiky evokujúce príklon k jednému z pólov 

dualistickej interpretácie sveta. Ďalším neadekvátnym aspektom 

zmienenej interpretácie je, že expresionizmus vníma podstatne širšie 

než ako esteticko-filozofickú koncepciu viazanú na situáciu v kontexte 

dobovej filozofie a duchovied. Platnosť expresionistického postoja 

pripisuje akémukoľvek svetonázoru, ktorý sa vyznačuje negatívnym 

zameraním voči aktuálnemu svetu a z tohto nečasového chápania 

vystupuje zmienená situácia, kedy sa kritériá, na základe ktorých sú 

autori označení ako expresionisti, uplatňujú značne voluntaristicky.  

    V nemeckom literárnovednom kontexte samozrejmé chápanie 

expresionizmu ako tematizácie jednej z najviac zaťažených dobových 

otázok, problému „pravej skutočnosti“, by mohlo otvoriť priestor na 

primeranejšiu interpretáciu myšlienkového sveta avantgardy ´pred´ 

poetizmom. Mnohé sa azda môže vyjasniť, ak sa pri tejto 

rekonštrukcii zohľadní „estetická mentalita“ prestupujúca esteticko-

filozofický kontext začiatku 20. storočia,  ktorú charakterizuje Beat 

Wyss ako výraz túžby po intenzite, ktorá by spojila vôľu k životu 

s vôľou k umeniu a vo vzniknutej „kvalite“ by sa uvoľnili tvorivé sily 
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potlačené „mentalitou“ storočia predošlého.142 V dobovom českom 

kultúrnom prostredí predstavuje jednu zo smerodajných podôb 

tejto estetickej mentality program Almanachu na rok 1914. Tiež 

prozaická prvotina J. Čapka naznačuje príklon k interpretácii sveta, 

v ktorej je odstránená nepriepustnosť hranice medzi vecou osebe 

a možnosťami ľudského poznania, a kde ľudské vedomie nie je 

odkázané na chiméru vecí, ktorých bytie nie je poznateľné.  

    V závere eseje uvádzajúcej antológiu nemeckého expresionizmu 

Haló, je tady vichr, vichřice! z r. 1969 zmieňuje Ludvík Kundera 

„druhú vlnu“ expresionizmu v nenemeckých krajinách.143 Okrem 

osobitého prípadu „česky prehodnoteného expresionizmu“ v programe 

brnenského umeleckého združenia Literární skupina, uvádza obsažný 

menoslov autorov, ktorých považuje za predstaviteľov českej podoby 

expresionizmu.144 Je zaujímavé, že do 

literárnohistorického uvažovania o expresionizme v českom kontexte 

nezasiahli podnety tejto eseje výraznejšie. Kunderova interpretácia 

naznačuje totiž práve súvislosti relevantné pre „estetickú mentalitu“ 

expresionizmu, zastrešuje však týmto pojmom bez bližšieho 

vysvetlenia široké spektrum autorov. Na sprehľadnenie kontextu 

českej ranej avantgardy by však efektívnejšie než hľadať 

(ne)podobnosť tvorby istých autorov s tvorbou charakteristických 

predstaviteľov expresionizmu (najmä ak takáto obdoba vlastne ani 

neexistovala), bolo práve ozrejmenie možnej blízkosti myšlienkového 

                                                 
142 Porov.: Wyss, Beat: Der Wille zur Kunst. Zur ästhetischen Mentalität der 
Moderne. DuMont, Köln 1996. B. Wyss poukazuje v tejto súvislosti na naliehavú 
dobovú požiadavku rozšíriť kritériá krásneho o možnosti, ktoré sa vzpierajú 
estetickým teóriám o vznešenosti umenia a zrod estetiky moderny interpretuje ako 
jeden z výrazov dobovej „mentality“, ktorá sa vyznačuje hľadaním tvorivej sily 
potlačenej „faktografickým“ charakterom 19. storočia. Všíma si pozoruhodné 
paralely v niektorých nezávisle od seba vzniknutých filozofických a estetických 
koncepciách (napr. M. Heidegger, P. Mondrian, W. Kandinsky, F. Wölfflin), v 
ktorých samotných, ale aj v ich dobovej recepcii, sa zviditeľňuje práve „duchovné 
zameranie“ podnecujúce zmenu paradigmy filozofie a umenia. Wyss tiež sleduje, 
ako sa absolutizované princípy tejto „novej“ paradigmy postupne stávali 
„estetickým sprievodcom“ militantných režimov (konkrétne poukazuje na direktívne 
črty koncepcií absolutizujúcich myšlienku života chápaného ako veľké a večné 
„kreovanie“, napr. v koncepcii Der blaue Reiter, v teórii Le Corbusiera a 
v estetických stvárneniach teozofického životného postoja).     
143 Kundera, Ludvík: Expresionismus. In: Haló, je tady vichr, vichřice! 
Československý spisovatel, Praha 1969, s. 5-29. 
144 Kundera, Ludvík: c. d., s. 26-27. 
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sveta ich textov k zmienenej „estetickej mentalite“. Hľadanie 

presvedčivejšieho kritéria príslušnosti k avantgardnému 

myšlienkovému svetu než predstavuje koncepcia expresionizmu 

tradovaná v českej literárnovednej tradícii, nás potom privádza k 

textom, ktoré preukázateľne tematizujú problém „pravej skutočnosti“ 

a „vedomého zmyslu“ vecí. 

    Bohuslav Reynek patrí tiež k autorom, ktorých L. Kundera zaraďuje 

medzi českých expresionistov. V žiadnej z ´reynkovských´ 

interpretácií však nie je dostatočne odôvodnené, čo texty tohto autora 

spája s expresionistickým myšlienkovým svetom.145 Nazdávam sa, že 

spriaznenosť Reynkovej ranej tvorby so zmienenou estetickou 

mentalitou je viditeľná predovšetkým v osobitom náhľade na tému 

poznávania podstaty vecí v textoch zbierky básní v próze Rybí šupiny 

z r. 1922. V spomenutej práci F. Fellmanna sa poukázuje na afinitu 

myšlienkového sveta nemeckého expresionizmu a filozofickej 

koncepcie epochálneho významu, ktorá podstatne ovplyvnila nielen 

dobovú akademickú filozofiu, ale i spôsob uvažovania v kognitívnych 

vedách všeobecne. Zámerom predvojnovej podoby fenomenológie, 

akú predstavujú úvahy Edmunda Husserla, predovšetkým jeho 

práca Idey k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii146, je 

práve odhaliť systém poznávacieho procesu, ktorý by umožnil ukázať, 

že upriamením pozornosti na sféru poznávajúcej subjektivity možno 

odkryť prístup k „pravej skutočnosti“. Táto filozofická koncepcia 

prekonáva platnosť idealistickej tézy o nepoznateľnosti „vecí osebe“, 

keď v duchu filozofie života poznávací proces nevykladá ako 

koincidenciu metafyzického charakteru „vecí osebe“ a apriórnych 

poznávacích kategórií, ale ako nazeranie fenoménov „očistených“ od 

skreslení nadobudnutých vo funkcii prvkov kultúrneho systému 

a východiska pre pozitivistickú vedu. Fenomenologické poznávanie je 

procesom rôznorodých vzťahov vedomia k fenoménu, bez 
                                                 
145 Reynkovo meno je s expresionizmom spájané i v temer všetkých publikáciách 
syntetického a príručkového charakteru. Problém, že nikde nie je dostatočne 
vysvetlené, čo je vlastne v Reynkovej tvorbe expresionistické, vystupuje práve 
z neopodstatnene širokého chápania expresionizmu v českej literárnovednej tradícii.   
146 Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie, 1913. 
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predpokladu obmedzenia apriórnymi kategóriami, a podmienky 

poznávania, ktoré Husserl nazýva apriórnymi sa nevzťahujú k 

delimitácii vedomia ´skresľujúceho´ metafyzickú povahu vecí, ale 

patria do sféry „bytia“, „pôvodnosti“. Na rozdiel od „klasických“ 

novovekých idealistických koncepcií umožňuje teda výkon vedomia 

poznávanie fenoménov nie ako kategóriami skreslených obrazov „vecí 

osebe“, ale ako ich bytostnej podoby. Fenomenologické poznávanie 

podstaty nezávisí od faktov a Husserlom požadovaný „návrat 

k veciam“ je založený na inom kritériu než na dôkladnej zmyslovej 

skúsenosti. K podstate možno preniknúť nazeraním fenoménu 

„očisteného“ metódou fenomenologickej redukcie147 a samotné 

poznávanie znamená konštituovanie jeho významu prostredníctvom 

aktívnej činnosti vedomia, v zásade podobného procesu, aký je 

i v centre záujmu avantgardných estetických stratégií začiatku 20. 

storočia. Vedomie v Husserlovej koncepcii totiž nie je totožné s 

„psychickým komplexom“. Práca vedomia na konštituovaní 

významov je od psychických procesov nezávislá a legitímnym 

spôsobom poznávania sa stávajú iné postupy, než sú primerané 

zmyslovému kontaktu so svetom; teda i fikcia.148  

    V načrtnutých myšlienkach aktualizovaných fenomenologickou 

filozofiou vidí F. Fellmann dôležitý krok k filozoficky 

systematickému uchopeniu epochálneho pocitu, ktorý je podľa neho 

vlastný i expresionizmu.149 Ak sú expresionistické pokusy 

o transformáciu skutočnosti, či vizionárstvo expresionistov 

označované za útek od skutočnosti, treba upresniť, že ide o útek od 

skutočnosti etablovanej ako súhrn faktov zmyslovej skúsenosti 

                                                 
147 Prvou fenomenologickou redukciou sa podľa Husserla „očistí“ fenomén od 
 charakteristík, ktoré o ňom sprostredkúvajú empirické vedy. Ostatné redukcie 
„očisťujú“ fenomén od psychologických spojitostí s vonkajším svetom. 
Fenomenologická redukcia predstavuje prechod od „vonkajšieho horizontu“ vecí 
k ich „vnútornému horizontu“, inému charakteru bytia pod „povrchom“, ku ktorému 
patrí i „očistená“ perspektíva poznávajúcej subjektivity. Porov.: Husserl, Edmund: 
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Husserliana III/1. Ed. Karl Schuhmann. Martinus Nijhoff, Den Haag 1976.  
148 Porov.: Husserl, Edmund: c. d. 
149Práve na okolnosť, že kľúčové myšlienky Husserlovej koncepcie sa 
chronologicky prekrývajú s „expresionistickým desaťročím“, poukazuje L. Kundera 
v zmienenej eseji. Porov.: Kundera, Ludvík: c. d., s. 9. 
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a mechanického charakteru k hľadaniu iného spôsobu, 

prostredníctvom ktorého by bolo možné dopátrať sa skutočnosti nie 

v zmysle dokonalého poznania materiálnosti vecí, ale uchopenia ich 

duchovnej „podstaty“. Túžba po zažití takejto skutočnosti objasňuje 

mnohé črty expresionistického umenia, v neposlednom rade i jeho 

vizionársky a religiózny charakter.150 

    Myšlienkový svet textov Bohuslava Reynka charakterizuje zvláštne 

prepojenie nazerania vecí a transcendencie, kde tematizácia vzťahu 

medzi materiálnosťou vecí, ich podstatou a možnosťou reflexie nie je 

nepodobná fenomenologickému prístupu k poznávaniu bytia. 

Reynkove básne v próze totiž tematizujú práve približovanie sa k 

„vnútornému horizontu“ vecí a možnosť ich transcendencie. Náhľad, 

pred ktorým sa odhaľuje bytie fenoménu, nemá ambíciu prekročiť 

metafyzickú hranicu poznateľnosti. Naopak, v Reynkovom 

fenomenológii blízkom náhľade sa črtá nepochybnosť o poznateľnosti 

každej veci prostredníctvom nazerania, aké je primerané jej povahe. 

Tento myšlienkový svet sa fenomenologickému uvažovaniu približuje 

presvedčením o samozrejmej a prirodzenej možnosti poznania vecí 

takých, aké sú a o schopnosti uchopiť skutočnosť, podstatu vecí 

´očistenú´ od súvislostí, v akých existuje vzhľadom na vonkajší svet. 

Prezretie za súvislosti systému sociálnych a kultúrnych vzťahov 

otvára inú dimenziu poznávania, v ktorej sa aktivujú procesy viazané 

nie na systémové konštrukcie, ale na vzťah poznávajúceho subjektu a 

bytia vecí.  

    Táto reflexia sa v Reynkových textoch orientuje na religiózny svet 

indivídua, kde nazeranie neskresleného významu zbavuje 

biblické príbehy funkcie symbolov pre nepochopiteľné božské 

obsahy. Reynkove texty sú zamerané predovšetkým na nachádzanie 

„vedomého zmyslu“ biblických príbehov. Nahliadnutím „vedomého 

zmyslu“ biblického slova sa z jeho symbolickej funkcie stáva zážitok 

všedného dňa. Božské teda nie je kvalitatívnym presahom ľudského a 

úzkosť z nedostatočnosti ľudských možností prístupu k božským 

                                                 
150 Porov.: Fellmann, Ferdinand: c. d. 
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obsahom je v  myšlienkovom svete Reynkových textov nezmyselná: 

duchovný život tu totiž neprebieha v chronologickom čase meranom 

hodinami, ale v správnom čase pre jednotlivé udalosti, v čase 

biblických príbehov, „kairos“.151 Istota vo vnútornom svete, že všetko 

sa deje v pravý čas, umožňuje odpútať sa od klamlivej vonkajšej 

skutočnosti viazanej na vonkajší čas, „chronos“ a upriamiť pozornosť 

na nazeranie podstaty:  

 

„Nevím, na které hvězdárně mají hodiny nejlepší, ale to vím, že nikde 

nemají hodin dobrých: kdo sestaví hodiny, které by netrápily? Hodiny 

jsou démonovo dílo. Chtěl v nich napodobit Slunce, slavné a sladké 

Hodiny Boží (…) Hodiny jsou kruhovitá brána Edenu, o niž všecky 

laskominy se rozbíjejí. A nestačí již jediný meč andělův, aby ji bránil. 

Krouží zde dva, kdybys zoufalče, jednoho rouhavě se chytil, mysle, že 

se tam nějak přemetneš, abys jako v klepetech byl rozmáčknut o 

druhý…“ (Hodiny, s. 13, zvýr. B. R.).152 

 

Človek, ktorého vedomie je zamerané na „vnútorný horizont“ vecí 

nepotrebuje odpočítavať momenty života v historickom čase. Na 

rozdiel od chronologického času vnímaného človekom ako čas, ktorý 

ho každou merateľnou jednotkou ukracuje o dobu života, umožňuje 

čas vnútorného sveta vedomia prežívanie neustálej plnosti:  

 

„Tedy tam [do záhrady bláznov] nelezte a vraťte se k modrému 

kakostu kvetoucímu v zelené šedi, sedněte si k němu a rcete si 

umíněně, že jste tak šťastni jako ti šílení, že vám totiž po nikom nic 

není, že jste bezpečně ostříháni hradbou svrchované Vůle a že smrt se 

dostaví v příhodný čas, a nikoli brutálně, buď jak buď, to jest, že vám 

nic dobrého rouhavě nepřekazí, i že zatím stačí kochati se v nevinné 

bylince vystavené zhoubě, a přece rozvité pohledům Boha, pohledům 

andělů, duchů bludných i lidí, a jíž nikdo nezmařil, protože nesměl, 

                                                 
151 Výklady Biblie rozlišujú medzi ponímaním času označovaným ako „chronos“ a 
„kairos“. „Chronos“ je čas meraný od významných udalostí, „kairos“ pravý čas na 
uskutočnenie. Porov.: Lexikon zur Bibel (ed. Fritz Rienecker). Brockhaus Verlag, 
Wuppertal 1988, s. 1563-1565.  
152 Reynek, Bohuslav: Rybí šupiny. Rty a zuby. Had na sněhu. Vyšehrad, Praha 
1990. Nasledujúce citácie podľa tohto vydania. 
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protože jí nevypršel čas pokoje a lásky, a tak jest se všelikou živou 

duší, také se všelikou nešťastnou duší lidskou, jejíž spanilost je věčna 

jako spanilost písně a jež ukládá své tajemné dílo jako med v plástvy 

záměrů Toho, jenž ji učinil a soudí“ (Kakost, s. 46). 

 

Prostredníctvom takéhoto nazerania sa odkrýva „vedomý zmysel“ 

biblického príbehu: veci nadobúdajú posvätný charakter nie preto, že 

sú dotknuté metafyzickým svetom, ale preto, že človek sám nachádza 

prístup k ich „bytiu“. Táto cesta za poznaním božského nesmeruje k 

extatickému stavu, v ktorom sa zjavuje pravda neprístupná ľudskému 

poznaniu, ale uskutočňuje sa prostredníctvom vedomej redukcie 

kognitívnych procesov umožňujúcich postihnutie povrchovej 

skutočnosti, no skresľujúcich podstatu vecí. Takéto nazeranie 

presahuje zmyslové poznávanie dimenziou, v ktorej je možné uchopiť 

vec nie jednostranne, ale v komplexnosti bytia. Poznanie je „videním“, 

ktoré je viac než činnosť zrakového zmyslu. Je zároveň pochopením, 

ktoré je založené na inom princípe než na analytickej rozumovej 

činnosti:  

 

„Den, kdy se naplní proroctví Hadovo ´Budete jako Bůh´, – viděti 

budeme jako Bůh – navzájem se viděti. Moje oči, vy psi žádostiví, to 

budou hody pro vás, ale nevím, za jakou cenu (…) Zázračný rybolov, 

och Rybáři lidí, viz, co jsi nachytal, i čehos, běda, nenachytal! Dosud 

nevím, jsem-li nadobro v tvé síti, a měl bych plakati a volati o pomoc, 

ale moje oči nemají kdy na pláč, jen hledí a hledí a na sebe zapomínají 

– och, Tříditeli, který odvrhuješ ryby špatné, pomoz mi a poshov, 

nesoudím, a pravda-li, že nebudu souzen? – Vhoď mne do Světla, 

kterého hledají mé oči…“ (Poslední soud, s. 15, zvýr. B. R.).  

 

V sérii prednášok o fenomenológii z r. 1907 uvažuje Husserl o 

nazeraní „čistou intuíciou“ a vylúčení rozumovej aktivity a 

reflexívnych postupov. Takémuto nazeraniu sa podľa neho blíži napr. 

intelektuálny náhľad mystikov, ktorý sa označuje ako „prenechanie 
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slova pozerajúcemu sa oku“.153 V neskorších fenomenologických 

úvahách, najmä v Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie však formuluje myšlienku tzv. 

transcendentálnej fenomenológie s pozornosťou upriamenou na 

konštituovanie významu nahliadnutej podstaty. Podobne sa 

charakterizuje rozlíšenie božského videnia a ´vidiaceho´ ľudského 

nazerania v Reynkových textoch. Fantazijná transcendencia privádza 

veci „od ich mlčania k výrazu“154, a práve táto tvorivá schopnosť 

etabluje človeka ako boží obraz. Fantazijná transcendencia konštituuje 

významy, ktoré o podstate vypovedajú závažnejšie než analytické či 

psychologické skutočnosti a ďalšia transcendencia prekračujúca 

rovinu ´čistého´ poznávania a aktivizujúca analytické rozumové 

procesy vlastne nehovorí o podstatnom význame vecí nič, čím by sa 

toto poznanie kvalitatívne presiahlo. Hodnotová hierarchia vecí tu 

neexistuje, pretože každá vec dotknutá ´vidiacim´ pohľadom, 

nevynímajúc veci, ktoré sú v „chronologickom“ živote kvalifikované 

ako obyčajné, otvára rôznorodé možnosti svojej transcendentnej 

existencie. Takouto transcendenciou sa biblické príbehy ´očisťujú´ od 

symbolickej funkcie a dogmatického aspektu a obyčajné udalosti 

nadobúdajú rovnakú hodnotu, aká je vlastná biblickým príbehom:  

 

„Řekněte, že mám v prvém [sic] poschodí dvě okna vedoucí do sadu 

zastavená květinami – ale není to jen tak! Opijte se, nebo se dlouho 

modlete nevyslyšeni nebo se vystavte vydatnému pokušení, prostě 

pomozte si k obraznosti, a hned poznáte, že to tam nejsou dva rudé 

chomáče rozvité pelargónie, ale že to jsou veliké rány po uřezaných 

prsech mučenice, že čerň a zlatost, které máte za pučící stromy 

v západu slunce, jsou její líbezně prokreslenou, úchvatem ustrnulou 

tváří a jejími rozpuštěnými vlasy. A vedle to vysoké není svlačec na 

prutě, to je žebř Jákobův a chór andílků ve vonných řízách tu čeká na 

                                                 
153 Porov.: Husserl, Edmund: Die Idee der Phänomenologie [1907]. Felix Meiner 
Verlag, Hamburg 1986, predovš. IV. prednáška, s. 55-63. 
154 Ako „vyvedenie vecí samých z ich mlčania k výrazu“ charakterizuje 
fenomenologické uvažovanie Maurice Merleau-Ponty v úvode práce Viditeľné 
a neviditeľné (Maurice Merleau-Ponty: Le visible et l´invisible, 1964. Porov.: 
Merleau-Ponty, Maurice: Viditelné a neviditelné [1964]. Prel. Miroslav Petříček. 
OIKOYMENH, Praha 2004, s. 15-24). 
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dívčinu duši, aby ji odnesli do lůna Abrahámova. – A zdá-li se vám, 

že v druhém okně mám fuchsii, já tvrdím, že to jsou krůpěje Krvavého 

Potu; nevidíte-li Pána, to ještě vám prominu, zéterněl bolestí a také jej 

těžko rozeznávám; ale jak byste neviděli zahrady, naší zahrady, 

zahrady oliv? A není-li všecka mřežovaná kříži a křížky? A reflexy 

zapadšího slunce v skle vidíte? Ó ne, to jsou pochodně pochopů a 

Jidáš dole mňouká nedočkavostí jako ryšavý kocour po úkoji“ 

(Večerní okna, s. 50).     

 

Spiritualita človeka sa spája práve s  dôverou v poznanie, ktoré sa 

odhaľuje pri takomto nazeraní vecí. Ľudia bažiaci po poznaní, ktorí si 

však nevšimli túto prirodzenú možnosť preniknutia k podstate vecí sú 

v Reynkových textoch označení ako „nevidiaci“. „Videním“ sa človek 

totiž približuje k poznaniu, ktorému sa dá so samozrejmosťou bez 

pochybností a neistoty dôverovať a pochybnosť o tejto možnosti 

poznávania je prehliadaním, zastretím zraku:  

 

„Stařci a stařeny, a vy všichni, kteří čekáte na smrt v peřinách 

nakyslých potem, a vy, kteří jí prcháte do davů, a vy opletení 

ostnatým a jalovým plotem svých myšlenek, a vy, kteří ji hltavě pijete 

z rozkoší – kteří jste si mne vyslali na zvědy v obavách, jako Noe 

vypouštěl ptáky za potopy, co vám povím? (…) Vody smrti 

neopadnou, oliva pokoje nad nimi nevypučí, utoneme všichni; ale 

vězte: ponořil se do nich Boží Syn a jeho světlo se v nich rozkládá a 

klene se nad zemí jako Duha Úmluvy; viděli byste ji, kdybyste neměli 

bělma na očích. Ale jest žíhána chóry černých čar a každý z těch zlých 

šlehů v její tváři znamená barvu nějaké duše, tedy též vaší, barvu 

neskonale barevnou“ (Věčná duha, s. 48). 

 

    Schopnosť pozerať za systém opätovnej identifikácie vonkajšej 

podoby vecí neznamená v myšlienkovom svete Reynkových textov 

pritakanie dualizmu pasívnej matérie a aktívneho ducha, ale otvára 

práve možnosť nahliadnuť netušené súvislosti vecí a precítiť 

spiritualitu bez obetovania telesnej dimenzie života. Poňatie 

transcendencie v  Rybích šupinách je fenomenologickému uvažovaniu 
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blízke momentom prekonania kognitívneho systému založeného na 

povrchovom videní a s ním súvisiaceho gnozeologického dualizmu 

uplatňovaného pri interpretácií podstaty religiozity či umenia. Ako 

upozorňuje Jan Patočka, vnímanie Husserlovej fenomenologickej 

filozofie ako absolútneho prevrátenia filozofických „axióm“ 

vyplynulo z neprekonanej uzavretosti filozofickej interpretácie sveta 

v karteziánskom dualizme, po niekoľko storočí považovanom nie za 

možnosť, ale za skutočnosť jeho výkladu, ktorá ani po stroskotaní na 

skúsenosti moderného sveta nedokázala identifikovať, prečo nemôže 

presvedčivo uchopiť esenciu života.155 Je asi príznačné, že uvažovanie 

nadväzujúce na Husserlovu fenomenológiu sa vzťahuje 

k problematike tela a predovšetkým zraku, pohľadu, oka. 

Rehabilitáciou zraku ako schopnosti zachytiť nielen priemet na 

sietnici, ale aj súvislosti presahujúce mechanickú činnosť zmyslu, je 

ľudskému telu priznaná účasť na „cogito“. V Reynkových básniach 

v próze sa tematizuje práve neoddeliteľné spletenie viditeľného 

a neviditeľného v „zviditeľnení“ či „stelesnení“ zmyslovo 

nenahliadnuteľných fenoménov, „tajomných entít“ v jazyku poézie, o 

akom hovorí Husserlov žiak Maurice Merleau-Ponty vo svojej 

poslednej práci Viditeľné a neviditeľné.156  Vnútorný a vonkajší svet 

sa podľa Merleaua-Pontyho spájajú práve aktivitou zraku a pohľadu, 

ktorá podnecuje „prepletenie“ telesnosti a pred-vecných 

„monokulárnych“ obrazov konštituovaných vo vnútornom svete 

vedomia. Videnie a jeho transcendencia,  imaginácia a vnímanie takto 

nie sú nespojiteľnými protikladmi, ale rubom a lícom jedného bytia.157 

Podobná skúsenosť ´telesného´ výrazu vnútorného sveta sa tematizuje 

v Rybích šupinách. Predovšetkým zrak ako spojnica či rozhranie 

neviditeľna a viditeľna, miesto, kde vec prestáva patriť iba vedomiu 

a stáva sa súčasťou reflektovaného sveta, pamäti a reči otvára 

možnosť (a nevyhnutnosť) artikulácie súvislostí, ktoré sú vo 

                                                 
155 Porov.: Patočka, Jan: Co je fenomenologie? In: Husserl, Edmund: Idea 
fenomenologie. Prel. Miroslav Petříček a Tomáš Dimter. OIKOYMENH, Praha 
2001, s. 78-102. 
156  Porov.:  Merleau-Ponty, Maurice: Viditelné a neviditelné, c. d.,  s. 152. 
157 Ibid., s. 19-20. 
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vnútornom svete jasné i ako mlčiace, bez potreby situovania, 

systematizovania a vyslovenia:  

 

„Jdu od prudké řeky do městečka s hradem na velikém kopci. Je 

březen a již zcela jaro, slunce plane a všechno je již tak pěkné, že 

nemohu mysleti než na věci, které vidím. Nebudu jich vypočítavati, 

protože se zřídka podaří ukázati je ve světle milosti, a spíše jen pro 

sebe zmiňuji se o mnohém vřesu vedle pěšin na svazích, který mne 

věrně provázel a byl ještě nečist jemným bahnem, které zůstalo po 

sněhu, navátém z polí. Ale vám povím o svižnících, vášnivých a 

kousavých, kteří tam divně létali a pobíhali. Chytil jsem jednoho a 

prohlédl si ho s láskou, a pustiv jej, celou cestu jsem se těšil blaženou 

věcí: jak by bylo pěkné, kdybych mohl uplést prsten z tlustých, jarních 

paprsků slunečních, a za drahý kámen do něho zasaditi nohatého 

bratra svižníka, a prsten darovati milence na zásnuby. Celé slastné 

jarní půldne měl bych potom ovinuto kol bílého prstu a nikdy již bych 

na ně nezapomněl“ (Jasný prsten, s. 37). 

 

Subjekt Reynkových textov odhaľuje poznanie, že skúsenosť 

vnútorného sveta vedomia nie je sprostredkovateľná v imanentnej 

podobe („neviditeľná duša“). V mlčiacej vnútornej netranscendovanej 

skúsenosti si subjekt  vytvára svet, v ktorom vidí, no ktorý je 

neviditeľný, intersubjektívne neprístupný:  

 

„Večery, paláce teskna a touhy! Paláce ze drahých kovů, z ohně a 

z démantů, ó jak tvrdé, ó jak nedobytné, seskupeny kol černé věže 

noci, kde jest zajata bílá Pastýřka, oděná v perly a střehoucí holoubka 

utěšení, kterého vypouští k umírajícím! Má duše často se pokoušela 

ulétnouti do vás, ale vždy jí před očima hasla vaše perleťová zdiva, 

duše zmatena se vracela a snášela se smutně, neviditelna do bárek 

rybákům na moři a usedala na košíky, hledíc na poslední odlesk vaší 

nádhery v penízcích hedvábnosti ryb a dumajíc o Pastýřce oděné 

v perly a, jako hřadující sova, o jejím holoubku s očima jako rubíny“ 

(Večery, s. 18). 
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V Rybích šupinách sa médiom zviditeľnenia vnútorného sveta 

subjektu stáva básnická reč tematizovaná ako podoba „telesnosti“, 

umožňujúca dotyk s vedomým zmyslom vecí, videnie „so 

závojom“158, ktorá sa odlišuje od reči ´kopírujúcej´ zmyslové videnie:  

 

„Jest jasný den prosincový, potok na lukách je zamrzlý u břehů a 

prostředkem proudí, Sázava taktéž. Země jest zmrzla a přikryta 

popraškem sněhu, den jest bílý jako svatý Mikuláš, vrátný Vánoc. 

Vrabci na dvoře skáčí až u síně, na zahradě pod okny v jasmínech a 

v brslenu sýkorky jsou celé dni [sic], někdy také k nim přiletí spanilí, 

rudí hejlové; a hlouběji u zdi ve smrcích veverky olupují šišky, není 

jich viděti, ale slupky tajemně se snášejí s ševelením. A mnoho ještě 

podobných krásných věcí se děje, ale slova jsou příliš střízliva a malba 

nebo kresba jsou příliš logicky [sic], aby se to povědělo. Sním tedy o 

tom, kdyby v některém klášteře při moři nebo v lesích žila sestra 

Poesie: ta by ušila širý, bělostný háv z atlasu svatému Mikuláši, a na 

tom hedvábím prudkých i křehkých barev celý rok by vyšívala všecky 

ty ptáčky a stromy, koroptve oklovávající vrcholky trav čnějících ze 

sněhu, bažanty na poli za pasekou, a vody a led a rákosí a ryby a vše, 

nač by zimního se rozpomínala ze svého rodného kraje, i o čem 

slýchala vyprávěti. – Také by mu potom vyšila mitru, nad čelem by 

bylo Narození Páně, nad týlem strom Poznání s Hadem a Evou. Takto 

oděn, svatý Mikuláš by stál v branách Vánoc a vpouštěl by v jich 

Pokoj lidi dobré vůle – ty, kteří by opravdově řekli: jsem hříšník, a 

sklonivše se, políbili křížek na jeho štóle“ (Advent, s. 32).       

 

 ´Stelesňovanie´ imaginácie sa tematizuje už v ústrednom motíve 

rybích šupín, v ktorých   organických štruktúrach rozoznáva subjekt 

básnické slová:159  

                                                 
158 „Videním so závojom“ nazýva Merleau-Ponty, v nadväznosti na Proustovo 
Hľadanie strateného času, umelecký výraz, ktorý označuje ako „telesnú“ podobu 
myšlienky. Porov.: Merleau-Ponty, Maurice:  Viditelné a neviditelné, c. d., s. 151-
157. 
159 Nie je bez zaujímavosti, že téma slova a tela je frekventovaná v širšom dobovom 
kontexte literatúry a esejistiky problematizujúcej podstatu básnickej reči. Tiež napr. 
O. Mandelštam v eseji Slovo a kultúra z r. 1921 hovorí (vzťahujúc sa k Jánovmu 
evanjeliu) o básnickom slove ako o tele a chlebe (porov.: Mandelštam, Osip: Das 
Wort und die Kultur. In: Mandelštam, Osip: c. d., s. 82-88). V súvislosti s motívom 
rybích šupín je tiež zaujímavé sa zmieniť, že podľa textu Starého zákona slúžili ako 
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„Kdosi nachytal ryb, zabil je a oškrabal na velikém ploském kameni a 

odnesl pak domů. Za nějaký čas šel mimo a uzřel, že kámen se třpytí. 

Sehnul se a poznal šupiny svých ryb, vyprané deštěm (mázdřička krve 

tu a tam nekazila krásy) a sluncem vysušené, některé hrály jako 

pokreslený, duhový kov, jiné se podobaly křišťálkům sněhu a jiné 

ojíněnému pavučí. Sebral si jich trochu a schoval na památku“ (Rybí 

šupiny, s. 12).    

 

V myšlienkovom svete Rybích šupín sa prepletenie viditeľného a 

neviditeľného vzťahuje k motívu oka. Imaginárne obrazy vnútorného 

zraku, ktoré Merleau-Ponty nazýva monokulárnymi, sa stávajú 

viditeľné prostredníctvom „telesného“ binokulárneho videnia, a práve 

táto schopnosť zraku umožňuje dotyk medzi svetom vecí, aké sú, a 

svetom telesnej skúsenosti. Svet vedomia tu nie je protikladom 

zmyslovej skúsenosti, ale redukciou, ´očistením´ od vlastností, ktoré 

veci charakterizujú iba zdanlivo. Ostrosť zrakového zmyslu uchopuje 

len povrch vecí a jeho nedokonalé fungovanie (napr. krátkozrakosť) 

skresľuje iba povrch veci nesprostredkúvajúci nič o jej podstate, 

nebráni však objaveniu iného videnia ´vnútornej´ skutočnosti. 

Takýmto pohľadom redukuje subjekt Reynkových textov povrchové 

vlastnosti vecí a ich  neviditeľnú ´skutočnú´ podobu privádza znova 

k viditeľnosti v ´telesnej´ podobe básnickej reči:  

 

„Zasněžená, chladná zahrada, sníh na zelených lístcích, kos zpívá 

v soumraku. Dubová píseň kosa ´ve hrobě bílého světla´, fialová 

píseň, teskná píseň v křišťálové běli, v modře nadechnutých palmách, 

které vidím myopníma očima namístě zachumelených teplých smrků, 

na kterých se rozpouští sníh. Pláč sněhu, pláč jara, pláč můj, očistný 

pláč (…) Zasněžená vypučelá zahrada, sníh na zelených lístcích, pták 

v palmách zpívá“ (Jarní sníh, s. 39). 

 

Redukcia logiky vonkajšieho sveta a reflexia vnútornej skutočnosti 

prostredníctvom takéhoto pohľadu naráža, podobne ako 

                                                                                                                   
potrava iba vodné živočíchy, ktoré mali šupiny a plutvy (porov.: Lexikon zur Bibel, 
c. d., s. 404-406).   
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fenomenologická filozofia, na otázku, či je vôbec možné 

intersubjektívne sprostredkovať a zdieľať skúsenosť individuálnych 

svetov a akým spôsobom sú prístupné perspektíve druhého. Výpoveď 

frekventovaného „ja“ subjektu v Rybích šupinách je reflexiou 

jedného konkrétneho vnútorného sveta, ktorá si nenárokuje na 

všeobecnú platnosť. Z perspektívy pozorovateľa sa javí svet druhého 

človeka ako mlčanie, absencia schopnosti či ochoty komunikovať. Zo 

zdôraznenej protikladnej perspektívy „on“-„vy“ pripadá pohľadu 

druhých telo človeka obráteného do svojho individuálneho sveta 

neobyčajné a odpudivé. Telesná nehybnosť a ochromenie zmyslov sú 

však iba zdaním. Skutočnosťou je aktívny proces ´videnia´, ktorý nie 

je z perspektívy zmyslového pohľadu rozpoznateľný. K motívu 

nazerania, zraku, oka sa pripája motív mlčania a nahoty ako výraz pre 

poznanie ´očistené´ od skutočnosti vonkajšieho sveta. Pozeranie, 

poznávací proces inej než zmyslovej povahy, prekonáva povrch vecí a 

vedie k „nahej“ podstate:  

 

„Nemyslete, že to jest mumie, je to živý člověk. Slyší dobře, když mu 

po straně spíláte, a vidí vaše odvrácení. Zajisté, vy jeho uší nevidíte, 

protože jsou jako netopýři schovány ve vlasech. A ty vlasy jsou spekly 

krví, on však má za to, že to je dobré, aby jeho mozek neroztrhl lbi, - 

příliš často běsně buší do kostí, skoro jako zaživa pohřbený do stěn 

rakve. A jeho oči vás vidí, ač jsou upřeny do jakéhosi záhadného 

místa, kde, jak svědčí ostatní, nic není. Jsou však citlivější nežli 

všecka zrcadla a odrážíte se v nich tak, že byste se styděli a báli 

uzřevše se. Plujete tam bez hlesu a nazi a nahy [sic] jako ryby 

v osamělých tůních, které co nevidět do dna promrznou“ (Podobizna, 

s. 14). 

 

Zvláštny charakter ´videnia´ je v Rybích šupinách tematizovaný 

v motíve stretnutia s vlastnou tvárou pri pohľade do zrkadla, kedy sa 

neviditeľné stáva viditeľným.160 V texte Zrcadlená tvář umožňuje 

                                                 
160 O schopnosti vzhliadnuť v zrkadlovom obraze „metafyzickú štruktúru našej 
telesnosti“ hovorí Merleau-Ponty v eseji Oko a duch: „Zrcadlo se objevuje, protože 
jsem vidoucím-viděným, protože existuje reflexivita smyslového a zrcadlo ji tlumočí 
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odraz na vodnej hladine pohľad na vlastnú telesnosť, bez zrkadla 

vizuálne nepoznateľnú tvár. Nad zrkadlovým odrazom tváre sa otvára 

otázka, či je v tom, čo sa stalo viditeľným, vzhliadnuteľný i 

neviditeľný vnútorný svet. Aktivita zrakového stretnutia v zrkadle je 

akoby reflexívna: aktívny sa zdá pohľad vo vode prezrádzajúci jeho 

pozorovateľovi tajomné súvislosti, ktoré on sám dokáže 

prostredníctvom básnickej reči ´stelesniť´, no nedisponuje 

schopnosťou ich vizualizácie voči samému sebe tak, ako z jeho tváre 

môžu ´čítať´ iní, ktorí však nemajú šancu nesprostredkovane zdieľať 

jeho vnútorný svet:  

 

„Sedím na břehu potoka v mátě, odpočívám ve hluboké pohovce 

krásy, ovívá mne vřelá letní radost. Vedle mne dva přespanilí lovci: 

pod hladinou okoun, tvrdý a drsný okoun a nachový a bělostný a 

modrý, a na hlíně svižník jako zelená a horká hvězda. Svorně se 

snášíme, čekáme všichni na kořist, okoun na ráče a svižník na 

mravence, já pak ani nevím na co, já již ze zvyku čekám. 

Milosrdenství vod jest veliké, srazily se z dechu Otcova, vyprýštěly ze 

Synova boku, opakují lkání Holubice, obmývají všechny hříchy, jsou 

stále svěží a plodny, okoun se dočká potravy a svižník sevře svůj lup 

do železných kusadel ve vůni sítin; a naposled já uvidím obraz ve 

zčeřených průzračných vlnách, budu to já, ale bude to mrtvá tvář, 

nešťastná, bílá tvář bez krve s modrými pruhy vystydlých ran a 

zasypaná oblázky; tajemná tvář ukamenovaná, která bude vzkříšena, 

vzkříšena, vzkříšena!“ (Zrcadlená tvář, s. 47). 

 

Vo vzťahu k fenomenológii je nápadné, že Reynkove texty tematizujú 

i podobu vedomia nezávislú nielen na zmyslovom zraku, ale i na 

spletení viditeľného s neviditeľným. Pre snové videnie nemá 

binokulárny zrak dostačujúcu prenikavosť („pozemská slepota“): 

                                                                                                                   
a zdvojuje. Pomocí zrcadla se můj vnějšek kompletuje a všechno, co bylo mým 
nejskrytějším tajemstvím, přechází do tváře, toho plochého a uzavřeného jsoucna, 
tušeného již podle mého odrazu ve vodě“ (zvýr. M. Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, 
Maurice: Oko a duch [1961]. In: Oko a duch a jiné eseje. Prel. Oldřich Kuba. 
Obelisk, Praha 1971, s. 14). 



 125

významy vytvára imaginácia vnútorného zraku, ktorý nemusí nič 

redukovať, pretože všetko je samozrejmé a jasné:  

 

„A jak v horku chodím bujnými brázdami, kde však již voní první 

jesenní závan, padá na mně veliká únava, i spouštím kohoutky a 

klesám u chuchvalu ostružin. A té chvíle mne opouští všecka 

pozemská slepota a těžkost smyslů jako by vyprchala, ocitám se 

v tajemném, teplém a modrém paláci Poledne (…) Na stěnách 

průzračného paláce slunko maluje obrazy zevnějších věcí, květiny, 

stromy a vše, co náleží do krajiny, ale všecko tajemně zvětšeno, 

lámáno a rozkládáno, a přitom neskonale prostší než ve světle 

všedním. Času jakoby nebylo, jest přecezen z ostnů, ale přece 

pozoruji, že modrý palác přechází do fialova, potom že houstne a 

rudne “ (Pohádka, s. 29). 

 

Obrátenie sa do sveta imaginácie však pre subjekt Reynkových textov 

neznamená zmocnenie sa možností, ktorými môže manipulovať podľa 

vlastnej ľubovôle. V tomto zameraní vedomia totiž subjekt preniká k 

´božskej podstate´ vecí – k poriadku vo svete vedomých zmyslov a 

zaraďuje sa v ňom na ´svoje´ miesto:  

 

„Nikoli, nespím, sedím a dívám se v bdění za soumraku na starou naši 

cestu, lemovanou stromy. Jde mi až pod okna, a poněvadž vůkol vše 

ztichlo, ona zpívá. Chová v sobě všecky bolesti, všecky lásky, všecky 

kletby, všecky modlitby lidí, kteří po ní přešli za staletí truchlíce neb 

klnouce neb žehnajíce, a složila z nich písně a mně je zpívá. A stromy, 

holé, modravé stromy, to jsou prosící duchové, obři vyšedší z země, 

ale halí je mha prokletí, jinak by zářily a hřály za živa, ne až tráveny 

ohněm, který je vykupuje a v kterém se vznášejí do končin čistších. 

A takový je o tom můj sen: jsem i se svou jizbou v té aleji, a jsem 

kolébán jejím zpěvem, a stromy, zakletí duchové, úpěnlivě se pnou, až 

se zavírají nade mnou v černý stan živoucí prosby. A ten poroste ještě 

tisíc let a budu tam zavřen a sám, a moje duše bude tam jediným 

světlem, a na konec tolik se roztouží láskou ze samoty, že vzplane a 

od ní se zapálí klenba stromů, a lehkostí plamene vynese zemi jako 
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hrotitou hvězdu před Boží trůn mezi Zvířata a Starce, a bude potom 

konec bědy lidské“ (Alej, s. 22).    

 

Istým aspektom fenomenológie blízky myšlienkový svet Rybích šupín 

teda nadväzuje na zámery umenia ranej avantgardy dôverou v 

schopnosť imaginácie odhaliť ´skutočnú skutočnosť´. Prístup k nej sa 

však nezakladá na možnosti ľubovoľnej manipulácie, pretože 

vnútorný zrak preniká k „vedomému zmyslu“ vecí, k tomu, čím sú nie 

potenciálne, ale skutočne ako súčasť Bohom vytvoreného sveta. 

Tvorivé schopnosti teda človeka potvrdzujú ako „Boží obraz“, ale 

nerobia z neho boha svojho vnútorného sveta. Zatiaľ čo v textoch J. 

Čapka je tematizovaná potenciálna všemoc autora a jeho absolútna 

voľnosť vo svete imaginácie, v Reynkových básniach v próze 

predstavuje imaginácia transcendenciu bytostného významu 

fenoménov. Najmä táto fenomenologickému uvažovaniu blízka 

myšlienka je, nazdávam sa, dôležitá vo vzťahu k českému kontextu 

ranej avantgardy. Vyjadruje totiž inú perspektívu prístupu k svetu 

voľných možností, než k akému sa prikláňa estetika nemimetického 

umenia v Almanachu na rok 1914. V myšlienkovom svete 

Reynkových textov je zdôraznené existenciálne hľadisko, kde sa 

možnostiam rozumie ako realizácii rôznorodých poznávacích 

postupov orientovaných na ´vnútorné nevyhnutnosti´, ktorých 

esenciálna podoba však nepodlieha vôli subjektu.161  

    Ako pripomína D. H. Kahnweiler v eseji Der Weg zum Kubismus, 

cieľom kubistického maliarstva bolo vyvrátenie umeleckej praxe, 

v ktorej sa objekt tradične zobrazoval z centrálnej perspektívy. 

„Prelomením uzavretej formy“, polyperspektívnym zobrazením sa 

umelecké vyjadrenie „vyslobodzuje“ zo zajatia iluzionistických 

obrysov a zobrazovaný predmet je „poskladaný“ tak, ako ho vidí jeho 

autor.162 Revolučný pohľad, ktorý vedie od zavádzajúceho obkreslenia 

obrysov k zdôrazneniu iných vlastností predmetu, si však nenárokuje 

                                                 
161 Na myšlienkové postupy, ktorými fenomenologické myslenie presahuje istú 
povrchnosť filozofie perspektívneho relativizmu, upozorňuje F. Fellmann. Porov.: 
Fellmann, Ferdinand: c. d., s. 9-15. 
162 Porov.: Kahnweiler, Daniel-Henry: c. d., s. 38-87. 
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na sprostredkovanie podoby veci v jej ´skutočnej´ skutočnosti, ale 

ponúka jednu z možností tvorivého uchopenia súvislostí, aké práve 

takáto optika umožňuje.163 Básne v próze považované za 

charakteristický žáner literatúry, ktorá mala blízko k filozofii 

kubizmu, demonštrujú tiež predovšetkým presvedčenie, že k veciam 

sa môžeme priblížiť aj ináč, než prostredníctvom deskripcie 

vonkajších znakov.164 Podobne Čapkove prozaické texty v Almanachu 

na rok 1914 smerujú k poukázaniu na nezávislosť skutočnosti v 

systéme umenia od skutočnosti vonkajšieho sveta. Fenomenologický 

náhľad vecí je síce v istom zmysle rozvinutím myšlienky 

o nedostatočnosti zmyslového pohľadu, no zachádza ešte ďalej, keď 

poznávaciu schopnosť zmyslového zraku radikálne obmedzuje. S 

fenomenologickou ´skutočnou´ skutočnosťou nemožno ľubovoľne 

manipulovať, pretože má jedinú podobu, ku ktorej možno preniknúť 

pomocou redukcie, myšlienkovej operácie podnecujúcej zameranie 

pozornosti na oblasť poznávajúcej subjektivity ´očistenej´ od stratégií, 

akými je poznávaná vonkajšia skutočnosť.165 V myšlienkovom svete 

Reynkových básní v próze je vnútorný svet vedomia miestom prístupu 

k vedomému zmyslu vecí, k „božskej podstate“, a pre subjekt týchto 

textov znamená poznanie schopnosť rozpoznať túto podstatu 

a transcendovať ju z pozície prepletenia telesného a duchovného. 

Básnická reč je tu istým médiom, akým sa neviditeľná skutočnosť 

vecí znova zviditeľňuje v ´telesnej´ podobe, nie však so zámerom 

začlenenia do systému vonkajšej reality, ale preto, že oko a duch sú, 

ako poznamenáva Merleau-Ponty, rubom a lícom bytia, ktoré môže 

byť žité iba v tejto jednote.166  

   

                                                 
163 Ambíciu vyjadriť geometrickými „praformami“ elementárnu štruktúru vnímania 
pripisuje kubistickým obrazom až Kahnweilerova novokantovská interpretácia.  
164 Porov. analýzu opisného postupu básní v próze P. Claudela, F. Pongeho a najmä 
G. Steinovej (Ingenschay, Dieter: Poesie des Deskriptiven. Figuren der 
Beschreibung im poème en prose des frühen 20. Jahrhunderts. In: Warning, Rainer 
– Wehle, Winfried: c. d., s. 211-241).   
165 Práve na tento aspekt fenomenologickej redukcie kladie dôraz F. Fellmann pri 
interpretácii myšlienkového sveta expresionizmu. Porov.: Fellmann, Ferdinand: c. 
d., s. 18.  
166 Porov.: Merleau-Ponty, Maurice: Oko a duch, c. d., s. 10. 
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3. 3. „Zapletenie do sveta“ ako korektúra narcizmu moderny: 

Netečný divák Richarda Weinera 

 

    Pri sledovaní prác o expresionistickej línii českej literatúry začiatku 

20. storočia je nápadné, že v eseji o českej podobe expresionizmu 

zastrešil L. Kundera Čapkovu zbierku próz Lelio a básne B. Reynka 

identickým estetickým princípom ako tvorbu Richarda Weinera. 

Nehovoriac o štúdii J. Chalupeckého predstavujúcej R. Weinera ako 

jednu z najvýraznejších postáv českého expresionizmu.167 Táto práca 

je síce dôležitým krokom k iniciovaniu weinerovského výskumu, no v 

širokom poňatí expresionizmu sa v nej stráca súvislosť, ktorá by 

presvedčivo poukázala na súvzťažnosť Weinerovej tvorby s 

touto „estetickou mentalitou“. Chalupeckého komplexná interpretácia 

Weinerovej osobnosti a tvorby naznačuje isté súvislosti, ktorých 

relevantnosť sa však v konečnom dôsledku stráca v explikácii 

expresionizmu ako nadčasového umeleckého výrazového princípu.168 

Myslím, že interpretácia myšlienkového sveta Weinerových (raných) 

próz ako expresionistického konfliktu človeka s neznámou či 

nepomenovateľnou entitou („iracionálno“, „absolútna cudzota“) tesne 

obchádza podstatný problém, ktorý je v nich tematizovaný v súvislosti 

s krízou subjektivity, otázkou ´skutočnej´ identity človeka a možností 

jej uchopenia. 

    Predchádzajúca kapitola naznačila, že expresionistické pocity 

znepokojenia, strachu či odvrátenia sa od vonkajšieho sveta nie je 

primerané interpretovať ako nečasovú umeleckú tendenciu, pretože 

preukázateľne ide o výraz estetickej mentality istej epochy, ktorej 

význačnou témou sa stalo prehodnocovanie kognitívnych schopností 

človeka a problém poznávania skutočnosti inak než prostredníctvom 

senzuálnych a psychologických vnemov. Dôležitou implikáciou tohto 

záujmu, významnou i pre ranú prózu R. Weinera, je snaha 

                                                 
167 Chalupecký, Jindřich: Richard Weiner [1971]. In: Chalupecký, Jindřich: 
Expresionisté. Torst, Praha 1992, s. 11-78. Štúdia je prepracovanou verziou  
monografie o R. Weinerovi z r. 1947. 
168 Moje poznámky k problému Weinerovej tvorby z pohľadu J. Chalupeckého sa 
prednostne vzťahujú k interpretácii próz z r. 1911 – 1919.  
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o preskúmanie ´štruktúry´ vnútorného sveta človeka a 

následné spochybnenie jej rovnoznačnosti s psychologickým 

prežívaním. Práve pochybnosť, že „ja“ je identické s psychologickou 

osobnosťou, súvisí i v oblasti (nielen expresionistického) umenia 

s naliehavým zaujatím pre možnú existenciu skúsenosti, keď sa 

kognitívny výkon neuskutočňuje vo vonkajšom svete vedomia. 

Tendencia spochybniť psychologickú realizáciu „ja“ ako jeho úplnú 

podobu je podnietená túžbou po odhalení vnútornej skúsenosti 

nadobudnutej nie na základe psychologickej jednoty osobnosti, ale 

uskutočňujúcej sa vo vnútornom svete vedomia, kde je tušená 

možnosť existencie „ja“ vo viacerých vzájomne nekonfliktných 

realizáciách.  

    Nazdávam sa, že práve v súvislosti s ranými prózami R. Weinera je 

podnetné pripomenúť tento postoj, pretože pozornosť v obsiahlych 

analytických interpretáciách je upriamená predovšetkým na texty 

Lazebník a Hra doopravdy,  ktorých myšlienkový svet reflektuje iné 

filozoficko-estetické problémy.169 Weinerove rané texty sú 

pozoruhodné práve z perspektívy problematizácie vzťahu ´pravej´ 

identity človeka a ´skutočnosti´, a predovšetkým limít tejto 

skúsenosti.  Úvodná próza rovnomenného súboru Netečný divák z r. 

1917 je v kontexte zmienených myšlienok o to zaujímavejšia, že na 

pozadí motívu dvoch protikladných pokusov o dokonalú realizáciu 

                                                 
169 Linhartová, Věra: Doslov. In: Weiner, Richard: Hra doopravdy [1933]. Mladá 
Fronta, Praha 1967, s. 275-313. Chalupecký, Jindřich: Richard Weiner [1971]. In: 
Expresionisté. Torst, Praha 1992, s. 11-78. Ibler, Reinhard: Der einsame 
Avantgardist: Zur Deutung von Richard Weiners Poetik Lazebník (Der Bader). In: 
Wiener slawistischer Almanach 35, 1995, s. 245-270. Málek, Petr: Alegorie 
marnosti. K dílu Richarda Weinera. In: Slovo a smysl I, č. 2, 2004, s. 33-69. K 
Weinerovým raným prózam odkazuje J. Chalupecký v súvislosti s témou priestoru 
v próze Lazebník. Označuje ich ako kubistické, no toto tvrdenie bližšie 
nezdôvodňuje. Podľa kontextu interpretácie túto spojitosť zrejme odvodzuje z 
tematizácie problému skutočnosti a fikcie (porov.: Chalupecký, Jindřich: c. d., s. 
43). Jedna z najnovších weinerovských prác, dizertácia Steffi Widery poskytuje 
komplexný pohľad na Weinerovu ranú prózu vo vzťahu k problémom národnej 
identity, judaizmu a homosexuality (Widera, Steffi: Richard Weiner. Identität und 
Polarität im Prosafrühwerk. Verlag Otto Sagner, München 2001). V interpretačne 
zameranej práci metodologicky inšpirovanej filozofickou hermeneutikou H. G. 
Gadamera sa však filozofickou kontextualizáciou prózy Netečný divák zaoberá Filip 
Charvát (Charvát, Filip: Richard Weiner oder Die Kunst zu scheitern. 
Interpretationen zum Erzählwerk. Mit einer vergleichenden Studie zu Franz Kafka. 
Acta Universitatis Purkynianae 122. Ústí nad Labem 2006, s. 63-102).       
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života tematizuje problematiku prieniku estetickej a existenciálnej 

skúsenosti. Otázky o vzťahu prežívajúceho subjektu k skutočnosti tak, 

ako si ich kladú hrdinovia Weinerovej prózy, smerujú k problému inej 

než psychologickej celistvosti „ja“, ktorý vlastne stojí v centre záujmu 

epochálnej filozoficko-estetickej reflexie krízy moderny. Práve 

fenomenologické zaujatie podobou „čistého ja“, ktoré však nie je 

izolované od sveta, v ktorom sa deje život, je implicitne 

charakteristické i pre estetiku hľadajúcu východisko z paradigmy 

umenia moderny. Ako poukazuje F. Fellmann, Husserlova koncepcia 

kognitívneho výkonu, keď poznávajúci subjekt vyradí logiku 

zmyslového sveta, no zároveň ostáva so žitým svetom istým 

spôsobom prepojený, a najmä koncepcia intersubjektivity 

formulovaná v spise Karteziánske meditácie,170 zbližujú niektoré črty 

fenomenologickej filozofie s princípmi, ktoré sú rozvíjané i v 

estetických teóriách vyznačujúcich mentalitu daného obdobia. Ťažko 

pochopiteľná komplikovanosť stanoviska, kedy sa subjekt odpútava 

od psychologického prežívania, aby mohol sám seba nezúčastnene 

pozorovať sa totiž podľa Fellmanna približuje k podstate estetického 

postoja. Upozorňuje, že funkcia, ktorú transcendentálnej redukcii 

pripisoval Husserl, sa skôr než v podobe individuálnej „meditácie“ 

realizuje zvnútra ´von´ a pripomína tak princípy estetických postupov, 

kde skúsenosť ´inej´ logiky podnecuje nový pohľad na súvislosti 

sveta, v ktorom sa deje život a tvorivý pohľad odhaľuje nepovšimnuté 

súvislosti žitej skutočnosti.171  

    Prózu Netečný divák rámcuje rozhovor o „psychologickej štruktúre“ 

výnimočných skutkov provokujúci otázku, či analýza 

psychologických pohnútok dostačuje vysvetleniu excentrického 

života. Reakciou na tento podnet je rozprávanie „tajomného“ 

účastníka debaty Ludvíka Mareka o stretnutí dvoch zámerov realizácie 
                                                 
170 Edmund Husserl: Meditations cartesiennes, 1931. 
171 Porov.: Fellmann, Ferdinand: Phänomenologie als ästhetische Theorie. Verlag 
Karl Alber, Freiburg/München 1989. Fellmann  v tejto práci poukazuje na históriu 
myšlienky o intersubjektívnom sprostredkovaní  skúsenosti (predovšetkým 
v myslení W. Windelbanda, H. Lotzeho a R. Euckena), pripravujúcej cestu 
Husserlovej koncepcii intersubjektivity a kognitívnej skúsenosti formulovanej 
v spise Karteziánske meditácie, a jej blízkosti k princípom estetickej (predovšetkým 
naratívnej) reprezentácie.         
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života vybočujúceho z determinácií racionálno-psychologického 

sveta. Štylizácia Weinerovho hrdinu do postoja sugerujúceho efekt 

intenzívneho žitia, a experiment jeho náprotivku s vlastnými 

kognitívnymi schopnosťami, prostredníctvom ktorého sa usiluje 

o prepojenie žitej skutočnosti s výkonom vnútorného sveta vedomia, 

sú témami zbližujúcimi kontext modernej filozofie a modernej teórie 

umenia a ich prístup k súvislosti medzi žitou skutočnosťou, 

interiorizáciou skúsenosti žitia a možnosťou jej reprezentácie.  

    Dosah zrušenia radikálneho protikladu medzi ´vonkajším´ a 

´vnútorným´, podnietený možnosťami otvorenými na základe 

zohľadnenia výkonu intencionality, je totiž badateľný i v estetických 

teóriách a v prístupoch k estetickej skúsenosti. Hypotéza, že 

psychologická introspekcia nie je vyčerpávajúcou možnosťou 

zvnútornenia, podmieňuje predpoklad tvorivej aktivity subjektu vo 

vnútornom svete a transcendencie tejto skúsenosti vo svete ´vonkajšej´ 

skutočnosti. Táto komunikácia ´vonkajšku´ a ´vnútra´ sa stáva 

viditeľnou prostredníctvom exteriórneho hľadiska, kedy sa 

transcendentná skúsenosť subjektu prepletá s jeho ukotvenosťou vo 

svete, v ktorom sa deje život.172 V zásade podobnou zmenou 

prechádza i moderné poňatie estetickej skúsenosti. Objavenie 

komunikatívneho momentu medzi „vonkajším“ a  „vnútorným´“ 

svetom vedomia spochybňuje chápanie estetickej skúsenosti ako 

privilegovaného stanoviska umožňujúceho percipientovi zotrvať počas 

pozorovania estetického objektu v  indiferentnom postoji voči svetu, 

ktorý nie je ´krásny´. Exteriórne hľadisko zapletá recipienta do sveta 

fikcie a estetická skúsenosť umožňuje istý pohľad na žitú skutočnosť, 

aký nedokáže sprostredkovať zmyslová skúsenosť, ale ani 

introspekcia.  

    Podobne konanie hrdinov prózy Netečný divák mieri k hľadaniu 

stanoviska, z ktorého by bolo možné bezkonfliktne zjednotiť 

                                                 
172 K významu filozofie exteriority porov. príspevok Z. Mathausera Brentano a 
Husserl. K otázce filosofie exteriority, v ktorom naznačuje dosah Husserlovho 
korigovania Brentanovej predstavy intencionality  na modernú filozofiu (In: 
Mathauser, Zdeněk: Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie. Filosofia, Praha 
2006, s. 37-46).    
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´vonkajšie´ s ´vnútorným´. Ludvíkovo úsilie o „úplný“ život sa 

uskutočňuje ako únik z každodennosti na potulky po nebezpečnej 

parížskej periférii, ktoré mu poskytujú príležitosť dočasného 

vymanenia z prediktabilných rámcov: dobrodružná „druhá existencia“ 

vytvára dojem vytrhnutia z kontinuity života a vzbudzuje efekt 

strhujúcej intenzity žitia. Tento postoj je prejavom snahy o odstup od 

„ja“ určeného psychologickou súdržnosťou, v záujme hľadania jeho 

inej realizácie, ktorá by umožnila skúsenosť žitia odpútanú od 

systému ´vonkajšej´ účelnosti. ´Diagnostik moderny´ G. Simmel 

o tejto funkcii dobrodružstva poznamenáva, že v chvíľkovej 

nezávislosti od histórie dobrodruhovho života tvorí dobrodružstvo v 

kontexte životného toku akýsi cudzí element a postupom času sa od 

priebehu života vzďaľuje natoľko, že vzniká dojem, akoby 

dobrodružstvo zažil niekto iný; „to, ako vzdialene sa [dobrodružstvo] 

vznáša mimo tohto celku [života], ako sa mu odcudzilo, nachádza 

výraz práve v okolnosti, že by, takpovediac, bolo v súlade s naším 

vnímaním, keby sme mu pridelili iný subjekt.“173 Zámerom postoja, 

kedy je možné zo života ´vystúpiť´ a opäť do neho ´vstúpiť´ 

s odstupom od  ´excentrického´ zážitku, je kompenzovať všednú 

existenciu, v ktorej sa možnosti subjektu nemôžu naplno uplatniť. 

Oproti nej ponúka dobrodružná existencia vyraďujúca zo života 

účelnosť, príležitosť na aktivizovanie nevyužitých schopností:  

 

„Nikoliv; jsem velmi prostinký člověk, tak prostý, až mi je líto. Neboť 

hrozím se bohabojných mravů a zásad – a život jimi určený nazýváme 

přece prostým, vyrovnaným a přímým –, ale hrozím se jich snad jen 

proto, že ve skutečnosti řídí ony moje kroky. I oblíbil jsem si, ba 

                                                 
173 [„Und so weit rückt es /das Abenteuer/ oft von dem zentralen Punkte des Ich und 
dem von ihm zusammengehaltenen Verlaufe des Lebensganzen ab, daß wir an das 
Abenteuer leicht so denken, als ob ein anderer es erlebt hätte]; wie weit es jenseits 
dieses Ganzen schwebt, wie fremd es ihm geworden ist, drückt sich eben darin aus, 
daß es sozusagen mit unserem Gefühl vereinbar wäre, ihm ein anderes Subjekt als 
jenem zu geben“ (Simmel, Georg: Das Abenteuer. In: Simmel, Georg: 
Gesamtausgabe. Band 14, c. d.,  s. 169). 
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vnutil sobě jistou zvědavost po krotkých dobrodružstvích, jimiž se 

hledím druhdy omamovati“ (Netečný divák, s. 10-11).174  

 

Do všednosti prenáša Ludvík slobodu dobrodružného života 

symbolicky, prijatím prezývky „dandy“: „(…) říkali jsme mu 

[Ludvíkovi] dandy, což, zdá se, mu lichotilo; alespoň se nebral o toto 

slovo s onou chladně odmítavou ironií, kterou měl pro jiné přezdívky, 

jimiž jsme jej někdy označovali“ (s. 10). V akceptovaní práve 

tejto prezývky ako symbolickej identity, sa odráža jednak dištanc od 

triviálnosti všedného života vyžadujúceho prezieravé konanie, ale tiež 

snaha o odstup od neobyčajnosti dobrodružného postoja. 

Symbolickým prijatím identity dandyho však Ludvík v kruhu svojich 

spoločenských stykov podnecuje ilúziu, že je výnimočnou „tajomnou“ 

osobnosťou so schopnosťami zvláštneho charakteru, ktoré 

sa aktivizujú za okolností neprístupných ľuďom, pre ktorých je všedný 

modus jedinou realizáciou života.  

    Ludvíkova spoľahlivá orientácia vo svojich „premenách“ identity je 

narušená stretom s úmyslom Josefa Černého, ktorý svoje realizovanie 

´zmnoženej´ identity označuje za cestu k „produktívnemu životu“. 

V ´hĺbkovej štruktúre´ tejto skúsenosti vyložiteľnej z psychologického 

hľadiska ako rozpad subjektu je taktiež predpokladaná príležitosť na 

aktivizovanie tvorivých schopností, ktoré sú zastreté zákonitosťami 

všedného sveta. V podobe života, v ktorej je psychologický konflikt 

medzi viacerými realizáciami subjektu bezpredmetný, vyzdvihuje 

Josef Černý rozdiel medzi „rozpoltenosťou“ a „podvojnosťou“: 

„Nebyl jsem rozpolcený, nýbrž jen podvojný“ (s. 18). Uvedeným 

rozlíšením deklaruje tento hrdina podstatnú odlišnosť svojej 

´nekompaktnosti´ a Ludvíkových ´prestupov´ medzi všedným 

a dobrodružným životom. Pointou stavu, ktorý Josef Černý nazýva 

„podvojnosťou“, je nekonfliktná koexistencia takých podôb identity, 

ktoré nie sú vo všednom živote zlúčiteľné, no v podvojnej existencii 

                                                 
174 Weiner, Richard: Netečný divák [1917]. In: Weiner, Richard: Spisy 1. Netečný 
divák a jiné prózy. Torst, Praha 1996, s. 9-29. Nasledujúce citácie podľa tohto 
vydania.   
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nie je žiadna z nich maskou. Zatiaľ čo povrchnosť Ludvíkových 

pohnútok vidí Josef v zámere kompenzovať dobrodružnou existenciou 

to, čo nedokáže realizovať vo všednom živote, vydáva sa on sám vo 

svojej podvojnosti za ambicióznejším cieľom: za odhalením toho, čo 

ostane z „ja“ po zložení všetkých prestrojení. Z tohto hľadiska hodnotí 

Ludvíkovu štylizovanú pozíciu tajomného a nezvedavého dobrodruha 

ako predstavenie, ktoré, keďže je iba napodobnením života, 

nedostačuje poznaniu, na aké si nárokuje:  

 

„Ve výčepu La Biche poručil [Josef] dvě sklenky. Sedl si na stolek 

jako zkušený návštěvník barů. Já [Ludvík] na židli, ale snažil jsem se, 

abych se mu vyrovnal nenuceností. 

 ´Sedíte zcela dobře, zcela dobře. Jediného by bylo třeba: abych 

nepozoroval, že se o to – snažíte. Škoda!´“ (s. 12). 

 

Posadnutosť Josefa Černého pokusmi o scelenie existencie rozpoltenej 

medzi všedný svet a prestrojenie nahrádzajúce deficit, ktorý človek 

pociťuje v zajatí každodenného života, je hnaná úsilím o dosiahnutie 

jednoty, kedy by sa život nerozpadal medzi banálnu všednosť 

a excentrickosť iných spôsobov žitia. Rozdiel medzi skúsenosťou 

„podvojnej“ existencie a „rozpoltením“ spočíva totiž v možnosti 

zjednotiť paradoxnú skúsenosť všedného sveta so svetom svojich 

predstáv a fantázií. Toto prepletenie stierajúce konflikt medzi 

protikladnými identitami predpokladá perspektívu, ktorú rozpoltený 

život nepripúšťa: pozorovateľa síce totožného s prežívajúcim „ja“, no 

súčasne odpútaného od prežívanej skutočnosti. Podmienkou takejto 

situácie je postoj podobný výkonu, ktorý fenomenológia nazýva 

„vyzátvorkovaním“, otvárajúci poznávanie voči procesom 

umožňujúcim dosiahnuť stav označený Weinerovým hrdinom ako 

produktívnosť: „Je k tomu třeba, abychom už předem byli zařídili svůj 

život na hranici fikce a skutečnosti a pak také na oné velmi ostré a 

nebezpečné hranici mezi frivolním a vroucným názorem na život“ 
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(s.15-16).175 Od presvedčenia hlavného hrdinu o produktívnosti 

podvojného subjektu sa odvíja ústredný motív prózy: zaujatie 

možnosťami poznávania, kedy sa v prepletení reality a fikcie 

konštituuje nová kvalita „ja“ a otázka, či predstava produktívneho 

subjektu, kde rozlíšenie medzi fikciou a skutočnosťou stráca význam 

podmienky na ukotvenie človeka vo svete, neskončí len ako ďalšia 

podoba hry na život.  

     Ludvíkovo indiferentné prijímanie nevšedných udalostí vychádza z 

predpokladu, že to, čo je poznateľné, sa odhalí bez nevyhnutnosti 

aktívneho prístupu voči ´cudziemu´: „Přiznávám bez okolků, že 

zvědavost je první a hlavní pákou všeho mého konání. Věděti a 

poznati, ano; ale netázati se, nýbrž předstírat lhostejnost. A vlastně 

prostě tak: čekám, až věci se samy nabídnou. Věci – a lidé. Čekám, 

ale čekám horečně a horoucně a v očekávání vtavuji celý svůj život“ 

(s. 14). Vo svojej „frivolnosti“ sa Ludvík vyhýba iným možnostiam 

poznania než sú tie, pri ktorých je ´vonku´ a ´vnútri´ jasne ohraničené. 

Práve indiferentný postoj voči cudziemu a pasívne prijímanie vecí, 

ktoré sa dejú ináč než v zákonitostiach vonkajšieho sveta, je 

predpokladom sebaistoty, s akou Ludvík vymieňa svoje identity. 

Snahou o zachovanie ľahostajnosti voči tomu, čo sa človeku 

´prihadzuje´, izoluje svoj svet od možného prepletenia s príbehmi 

odohrávajúcimi sa za hranicou, ktorú mu stanovil:  

 

                                                 
175 Protiklad medzi postojmi Weinerových hrdinov k životu vo viacerých identitách 
pripomína Husserlovu myšlienku „rozštiepenia ja“ („Ichspaltung“), situáciu, kedy je 
na rozdiel od reflexie vo všednom postoji možné „objektívne“ uchopiť 
transcendentne konštituovaný svet. V štúdii Sebastiana Lufta, dôkladnej analýze 
rozdielu medzi rozštiepením vo všednom reflexívnom postoji na tzv. „patentné a 
latentné ja“ (prvé sa vzťahuje k objektom, druhé k sebe samému) a transcendentným 
rozštiepením, kde sa nad „ja“ „pracujúcim“ na fenomenologickej konštitúcii sveta 
usúvzťažňuje jeho časť ako „nezainteresovaný divák“, je vyslovená hypotéza, že 
podstatná myšlienka fenomenologickej redukcie sa napĺňa práve v perspektíve 
diváka. Táto perspektíva vedie totiž k sebapoznaniu, ktoré človeka neoberá 
o komplexnosť života, ale, naopak, až odhalenie sveta z tohto hľadiska umožňuje 
úplný a nekompromisný život. Porov.: Luft, Sebastian: Die Konkretion des Ich und 
das Problem der Ichspaltung in Husserls phänomenologischer Reduktion. In: Kühn, 
Rolf – Staudigl, Michael (ed.): Epoché und Reduktion. Formen und Praxis der 
Reduktion in der Phänomenologie. Königshausen und Neumann, Würzburg 2003, s. 
31-50. Domnievam sa, že vo Weinerovom Netečnom divákovi sa kladie otázka o 
dosahu  podobného predpokladu.      
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„Zdá se mi [Ludvíkovi], že stojím před nejspletitější situací, jaká se 

mi kdy namanula, a přiznám se vám bez okolků – důvěra za důvěru –, 

že mám jistou slabost pro sdělení toho rázu, jaká vy, zdá se, mi 

nabízíte. Prosím vás, nezklamte mě. Mluvte! Nechť vaše vypravování 

na mně působiti bude jakkoliv, překvapením, odporem, hrůzou – 

jednoho jen mě ušetřete: aby se z vaší historie nevyklubalo něco 

všedního a sentimentálního. Chci něco, co bych jen nesnadno chápal, 

nebo něco, nad čím bych se strašlivě otřásl“ (s. 16). 

 

 „Spletitá situácia“ potom neznamená skúsenosť prelínania 

„vlastného“ a „cudzieho“, povedané s Bernhardom Waldenfelsom 

prenikania „cudzieho pod kožu“,176 ale je iba impulzom zamerania 

pozornosti na udalosť, ktorej sa hrdina ´nedotýka´, ale len prizerá: 

„Cítil jsem v sobě neklid, jako by se blížil osud. Hleděl jsem zažehnati 

tento pocit, říkaje sobě, že jde pouze o něho [Josefa]. Já jsem tu jen 

posluchačem – ničím více“ (s. 16-17). Znepokojenie, že aktivitou voči 

´cudziemu´ by vlastné „ja“ mohlo stratiť súdržnosť, prekonáva 

Ludvík symbolickým odlíšením svojho mena pri konfrontácii s týmto 

prepletením: „Věděli jsme pouze, že [Ludvík] píše kamsi pod 

pseudonymem“ (s. 10). Naopak, „produktívny život“, s ktorým 

Ludvíka privádza do styku Josef, riziko opustenia jednoty „ja“ priamo 

vyžaduje: „Žít, Ludvíku, žít – tolika životy, kolika lze, ale žít je 

všechny a vědět si s každým rady!“ (s. 20-21, zvýr. R. W.). Ovládať 

množstvo životov predpokladá uvoľnenie ´skutočného´ „ja“ zo 

psychologickej súdržnosti a prijatie za stredobod existencie logiku, 

akú odhaľuje až zmazanie hranice medzi fikciou a realitou. Stav 

vymanenia z relatívnosti psychologickej ´konzistentnosti´ v prospech 

tejto logiky je pomenovaný v Josefovej identifikácii seba samého ako 

„človeka bez srdca“, „chladného, bezváhového ako svetelný éter“. 

V súvislosti s otázkou aktivity subjektu pri odhaľovaní ´skutočnej´ 

podoby „ja“ ´za´ psychologickou osobnosťou je nápadné, že Josef sa 

                                                 
176 B. Waldenfels interpretuje z hľadiska modernej fenomenológie „chiazmus“ 
vlastného a cudzieho („Pathos“) ako kľúčovú skúsenosť bytia vo svete. Porov.: 
Waldenfels, Bernhard: Bruchlinien der Erfahrung. Phänomenologie, Psychoanalyse, 
Phänomenotechnik. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002.    
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označuje ako „svet sám v sebe“. Toto tvrdenie naznačuje, že 

preniknutie k logike ´skutočnej´ skutočnosti neznamená nájsť ju ako 

„samodanú“, ale predpokladá i účasť subjektu. Je to však nevedomá 

latentná činnosť, ktorá je vo všednom postoji hodnotená ako 

psychická exkluzivita. Preniknutie k vnútornej logike znamená teda 

odhalenie toho, čo subjekt vytvára v nepoznanej hĺbke, ktorá je na 

rozdiel od introspekcie zbavená akýchkoľvek závislostí. Josefovo 

úsilie je zacielené na spoznanie týchto vrstiev vlastného „ja“ a smeruje 

k uchopeniu moci na absolútne ovládanie svojho života:  

 

„I učinil jsem veliký objev: jsem člověk bez srdce. Nemohu dáti a 

nemám vůle žádati. Nic a nikdo mě nevpraví do souznění. Jsem sám 

sobě živlem. Jsem sám v sobě světem. Ach, proto tedy bylo lze žít tak 

dlouho podvojnou existenci! Vášnivé sny, kterým nebylo dopřáno 

projevu? K smíchu! Indiferentní extáze pro odpoutaný prožitek. 

Odpoutaný od lidí a od srdcí. Chladný, nevažitelný – jako světelný 

éter. – Ludvíku, jaký pyšný objev!“ (s. 23-24).  

 

    Tematizácia „skrytej moci subjektivity“ vo Weinerovej próze 

zaujímavo korešponduje s korektúrou, akou prechádza približne od 

polovice druhého desaťročia 20. storočia koncepcia fenomenologickej 

redukcie: spochybnenie predpokladu o „samodanosti“ podstaty vecí 

v prospech názoru, že „vnútorné súvislosti“ sú vytvárané subjektom, 

ale táto produktívna činnosť sa uskutočňuje anonymne a subjekt sám o 

nej nevie, smeruje práve k upevneniu názoru o prepletení 

´vonkajšieho´ a ´vnútorného´. Zároveň sa tu však otvára 

dimenzia, ktorá skrýva riziko tematizované i v próze Netečný divák, že 

odhalenie existencie anonymnej produktivity oprávňuje subjekt 

považovať sa za tvorcu sveta v sebe, a teda za garanta jeho 

´skutočnosti´.177 Táto možnosť podmieňuje otázku o fungovaní sveta, 

                                                 
177 Vývin koncepcie fenomenologickej redukcie od podoby v spise Idey k čistej 
fenomenológii a fenomenologickej filozofii z r. 1913 po korektúru v spisoch 
Formálna a transcendentálna logika (1929) a Kríza európskych vied 
a transcendentálna fenomenológia (1936) a podobný myšlienkový posun v ďalších 
epochálnych hnutiach, predovšetkým v psychoanalýze, pozoruhodne približuje F. 
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ktorý je vo všetkých smeroch určovaný subjektom: v tomto svete 

neexistujú determinácie, nemá žiaden vzťažný bod, žiadne 

obmedzenie, pretože je regulovaný iba sám sebou:  

 

„Pomocí přestálých krizí vychoval jsem se zde k oněm dvěma 

životům, které již znáte oba. Jsou dokonale rozvrstveny. Nežárlí jeden 

na druhý, lhostejny sobě navzájem. Ale já sám jsem jejich 

indiferentním pojidlem, dovedu je oba ne sice vášnivě žíti, leč vášnivě 

utvářeti. Dívám se na ně jako nesmírně interesovaný divák. (…) Mohu 

se dopouštěti všeho, všeho bez výjimky, dostupovati nejvýše, klesati 

nejhlouběji, těžiti ze všech schopností, mučiti se pro všechny své 

neschopnosti – neboť v každém případě mohu se dle libosti státi 

někým, kdo cokoliv dovede velebiti a cokoliv proklíti“ (s. 25).   

 

Problémom tohto „bezváhového“ sveta sa však stáva otázka jeho 

zmyslu. Odhalenie „skrytej moci subjektivity“ a spoznanie anonymnej 

činnosti „ja“ umožňuje veľkolepé operácie vo svete ´rozštiepenej 

jednoty´, no k týmto výkonom nepatrí schopnosť syntetizovať ich 

zmysel. Absencia vzťažného bodu je v Josefovom svete nahradená 

narcistickým priemetom do psychického života partnerov svojich 

milostných vzťahov: „– Připadalo mi však [Ludvíkovi], že Černému 

něčeho se nedostává. Ježto bylo v povaze jeho rozhodně cosi krutě 

narcisovského a ježto byl, ač nepřiznaně, schopen každé lásky, 

potřeboval v každém svém převleku jistých pevných středů, jakoby 

osnov. Něco, v čem by se mohl zhlížeti a co mučiti“ (s. 26).   

    Funkčnosť objavenej sily subjektivity vyžaduje teda ešte jeden 

komponent, a síce pozíciu nezainteresovaného pozorovateľa, ktorý by 

produktívny svet nahliadal ako zmysluplný celok. Divák-Narcis však 

nie je nezainteresovaného pohľadu schopný. V Josefovom podvojnom 

svete je „ja“ „interesovaným divákom“, pre ktorého sú jednotlivé 

podoby života zrkadlami odrážajúcimi ego toho, kto sa do nich 

pozerá. Neschopnosť preniknúť za tento odraz je u Weinerovho 

hrdinu Josefa Černého zdrojom obavy, že skutočný zmysel sveta 
                                                                                                                   
Fellmann. Porov.: Fellmann, Ferdinand: Phänomenologie und Expressionismus, c. 
d., s. 112-143. 
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ostane pre neho zahalený a privádza ho k zámeru odstrániť túto 

nedokonalosť tak, že uskutočnenie syntézy zmyslu zverí inému 

človeku, indiferentnému („netečnému“) divákovi.178 Zapojením tejto 

perspektívy by sa maximálne nezávislý svet dostal do vzťahu, stal by 

sa objektom pozorovaným „netečným divákom“, ktorý však do jeho 

systému nezasahuje. Pohľad „netečného diváka“ by bol potom 

priemetňou, na ktorej sa syntetizuje zmysel podvojnej existencie, 

umožňujúci definitívny krok k prekonaniu anonymity vlastného „ja“:   

 

„´Ó, ten, kdo ví o obém – jaký život širý a hluboký by mohl žíti ve 

spolku se mnou! Přítel ve cti i ve zmatku.´ 

I pohlédl mi [Josef] pevně do očí. V pohledu tom tkvěla úžasná práce 

vůle a držela jej a v jeho očích stála, zdálo se mi, otázka neuvěřitelná. 

I dím: 

´Tedy bych já měl býti vám pevnou osou pro celý život a jistou 

obětí?´ 

´Šťastnou obětí – také,´odpověděl, zraků ze mne nespouštěje, ´nebo 

myslíte, že je cosi nad poznání relativnosti každého pudu, nad 

poznání, že záleží jen na tom, aby žil s někým důvěrně, nezahanbený, 

volný, produktivní?´ 

´Produktivní?´ 

´Ano, produktivní,´ šeptal, ´tvoří Čisto všude a v každém. 

Nepodezírá´“ (s. 27, zvýr. R. W.). 

   

Exteriórne stanovisko, ktoré Josef Černý vyžaduje od „netečného 

diváka“, pohľad, ktorý zjednocuje ´vnútorné´ a ´vonkajšie´, v princípe 

vlastne pripomína stratégiu prístupu k estetickej skutočnosti. 

´Náhradný´ divák, ktorý by mal tohto hrdinu priviesť k 

„produktívnosti“, by sa však musel stať interpretom ´polyfónneho´ 
                                                 
178 Snaha Weinerovho hrdinu o preniknutie k anonymným výkonom subjektivity 
pripomína, samozrejme, ďalší výraz epochálnej mentality, psychoanalytické 
operácie s nevedomím. Reflexy neuvedomovanej činnosti nevedomia, prejavujúce 
sa v „defektoch“ správania, sa stanú ovládateľnými po odhalení vzťahu medzi 
„prácou“ nevedomia a vedomými procesmi. V tejto situácii preberá funkciu 
exteriórneho činiteľa psychoanalytik, ktorý zo stanoviska pozorovateľa naviguje 
pacientovo odkrývanie anonymity nevedomia a interpretáciu vo vzťahu 
k psychickému svetu.  O podobnosti konštruovania pojmu anonymnej subjektivity 
a psychoanalytického pojmu nevedomia porov.: Fellmann, Ferdinand: 
Phänomenologie und Expressionismus, c. d., s. 127-137. 
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sveta odhaľujúceho svoj skrytý zmysel práve tvorivému pohľadu 

objavujúcemu vo ´vonkajšom´ svete súvislosti zahalené všednou 

skúsenosťou. Obaja protagonisti Weinerovej prózy však prehliadajú 

práve „hermeneutický“ výkon, ktorý je vlastný exteriórnemu postoju. 

Josefova predstava, že ak sa „produktívny“ svet stane objektom, 

uchopí pohľad pozorovateľa jeho absolútny zmysel, sa v podstate 

zakladá na predpoklade univerzálnej intersubjektívnej skúsenosti. 

Výkon interpretujúceho subjektu však nemá charakter 

sprostredkovania univerzálneho zmyslu, ako to predpokladá tento 

hrdina, ale vyznačuje sa jedinečným prístupom práve tohto diváka 

k netušeným súvislostiam, aké otvára vo vzťahu k ´vonkajšiemu´ 

skúsenosť fikcie. Voluntarizmus snahy o univerzálny intersubjektívny 

význam naráža na okolnosť, že interpretácia nepotvrdzuje ´väčšiu´ 

skutočnosť sveta fikcie, ale tvorivo ho transcenduje, a práve v tomto 

zmysle sa stáva intersubjektívne prístupným kľúčom k ´neviditeľným´ 

súvislostiam sveta, v ktorom sa deje život. Josefov zámer o spoznanie 

absolútneho zmyslu troskotá práve na okolnosti, že pre výraz „sveta 

v sebe“ nenachádza inú možnosť než explicitnú inštrukciu založenú na 

estetickom diskurze:179 

 

„´Ach,´ pravil [Josef] frivolně, ´vy máte divné názory. Je utrpení 

opravdu údělem tak krásným? Kdyby můj otec nebyl předešel osudu, 

učiniv mě tím, kým jsem, co byl bych, Ludvíku, za to dal, abych se 

vychoval na lhostejného!´ 

´L´indifférent,´ pravím suše. 

´Ano,´ on na to s nadšením, ´tak, jak jej maloval Watteau. Chci, 

abyste si mě představoval i v týchž barvách. I tak křehkým, i tak 

graciózním. V hebké žluti, v odmítavé modři a v růžové, v níž se 

probouzí báječný sen´“ (s. 24).  

 

V momente vyslovenia narcistickej žiadosti o takúto podobu projekcie 

sa Josefova snaha o ´skutočný´ život rúca. Keďže jeho túžba 

                                                 
179 O korešpondencii funkcie fenomenologickej redukcie a hermeneutického 
charakteru naratívnej reprezentácie porov.: Fellmann, Ferdinad: Phänomenologie als 
ästhetische Theorie, c. d., s. 189-216. 
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po preniknutí k podstate vecí je zviazaná s úpenlivým úsilím 

o sebapotvrdenie, možnosť porozumieť skrytým súvislostiam sa 

redukuje na neschopnosť vidieť veci ináč než ako odrazovú plochu 

pre vlastné ego. Tento postoj stráca charakter prepletenia vnútorného 

sveta vedomia s vonkajším svetom a možnosť „chiazmu“ sa 

obmedzuje na pohľad do sveta ako do zrkadla. Hrdina bažiaci po 

produktívnosti zaujíma v rozhodujúcej chvíli frivolné stanovisko, 

následkom čoho je zo strany „netečného“ pozorovateľa označený za 

kaukliara a komedianta, teda za poklesnutého imitátora života. Zámer 

prekonať naliehavosť maskovania jednotou rozštiepenej existencie 

troskotá na nezlučiteľnosti „podvojnosti“ s narcistickou podobou 

hľadania samého seba. Egoistický moment v tejto realizácii cesty za 

´skutočnosťou´ je silnejší než existenciálny záujem porozumieť 

skrytým súvislostiam sveta. Narcistický subjekt nie je spôsobilý 

transcendentálnej skúsenosti, ktorá by ho priviedla ´za´ odraz svojho 

ega. Nedokáže „pracovať“ v rozštiepenom postoji, ktorého podstatou 

je spoznanie seba samého nie ako odraz ega vo veciach, ale ako „ja“ 

v najhlbšej podstate oprostené od závislostí vo vonkajšom svete i od 

zajatia vlastných ilúzií o svete a sebe.180  

    Okolnosť, že narcistická realizácia „podvojnosti“ nerieši problém 

dualizmu myšlienky a činu, na ktorý upozorňuje „netečný divák“ 

Ludvík Marek, podnecuje teda Josefa Černého k najvypätejšej podobe 

svojho experimentu so životom. Samovražda tohto hrdinu tak nie je 

v prvom rade gestom demonštrujúcim autentickosť Josefovho konania 

a dôkazom, že nie je imitátorom života. Tento posledný krok k 

definitívnemu zjednoteniu sveta myšlienky a sveta činu predstavuje 

predovšetkým radikálny zásah do Ludvíkovho nezainteresovaného 

                                                 
180 O takejto zjednocujúcej transcendentálnej skúsenosti sebapoznania hovorí 
Husserl v závere Karteziánskych meditácií: „Delfské slovo gnothi seauton 
nadobudlo nový význam. Pozitívna veda je vedou zblúdenia vo svete. Človek musí 
najskôr stratiť svet v epoché, aby ho v univerzálnom zamyslení nad sebou znova 
získal späť. Noli foras ire, hovorí Augustín, in te redi, in interiore homine habitat 
veritas.“ („Das Delphische Wort gnothi seauton hat eine neue Bedeutung gewonnen. 
Positive Wissenschaft ist Wissenschaft in der Weltverlorenheit. Man muß erst die 
Welt durch epoché verlieren, um sie in universaler Selbstbesinnung 
wiederzugewinnen. Noli foras ire, sagt Augustin, in te redi, in interiore homine 
habitat veritas.“  Husserl, Edmund: Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in 
die Phänomenologie [1931]. Felix Meiner Verlag, Hamburg 1977, s. 161).  
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postoja, preniknutie „pod kožu“, intervenciu do pozície odstupu od 

prepletenia s cudzím, ktorej dôsledok, zničenie indiferentného 

pohľadu, je nezvratný:181  

 

„´Je čas na čin, pane Černý,´ vyřkl jsem nyní já [Ludvík], asi stejně 

bled jako on, neboť pociťoval jsem hlubokou indignaci pro jeho 

invektivy a záměry, ´posud byla slova. Konejte něco! Nu, konejte 

něco. A budiž to cokoliv.´ 

´A pak?´ tázal se, ulpěv zrakem. 

´Pak uvěřím.´ 

´A pak?´ 

´Pak,´ dím s rozmyslem, ´jste hoden, abych vám nahradil Kamilu i 

Karla.´ 

´Věru?´ vykřikl jásavě, ´věru? Váš slib jest již činem. Bozi, podařilo 

se mně sloučiti oba světy, není mezery v mých citech, všecko jsem 

pochopil.´ 

A řka to, strhl zlatý prsten z prstu, a dříve než jsem, jat tušením, mohl 

tomu zabrániti, přitiskl jej ke rtům a sál jeho obsah s vítězoslavným 

pohledem. Konečně jsem mu vyrval zkázonosnou a krásnou zbraň. 

Bylo však již pozdě. Otrávil se.´ (…) 

´Nu, zaplaťpánbůh,´ pravil jakýsi vtipkář, ´aspoň jste to odbyl zkrátka 

s onou kreaturou.´ 

´Ne tak zcela,´ řekl Ludvík bledý a nervózní, chystaje se k odchodu, 

´ne tak zcela. Vídám jej dokonce dosti často. On a já – cožpak jste 

nerozuměli? Opravdu ne, mí bystří přátelé? A sladký jed, který piji, 

kdykoliv svědomí je příliš neomalené, jest výsledkem práce, kterou 

jsem vynaložil na poznání, že svět je jeden nedělitelný a celý v každé 

molekule a že mám, já, náruživý divák, svaté právo na kterékoliv 

                                                 
181 Práve dôraz na situáciu „zapletenia do skutočnosti“, ktorá predstavuje podstatnú 
myšlienku všetkých podôb fenomenologickej filozofie, označuje Rudolf Boehm vo 
svojej originálnej interpretácii husserlovskej myšlienky transcendentálnej redukcie 
za výkon prekonania dualistického prístupu k svetu a životu. R. Boehm upozorňuje, 
že stanovisko nezainteresovaného diváka nie je únikom zo skutočnosti, ktorý by 
ponúkal možnosť nevinného prizerania sa. Podvojnosť fenomenologického subjektu 
totiž podľa Husserla znamená, že „svet transcendentných ´res´ je úplne 
podriadený vedomiu, a síce nie tomu logicky vytvorenému, ale aktuálnemu.“ 
Boehm, Rudolf: Eine Tragödie: Wallensteins und unser aller böser Geist. In: 
Boehm, Rudolf: Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie II. Phänomenologica 83. 
Martinus Nijhoff, The Hague / Boston / London 1981, s. 1-13.      
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místo v tomto slzavém parteru. Ovšemže zabírám vždy jen jedno 

jediné a nepřekážím ostatním´“ (s. 28-29).           

    

     Weinerova raná próza Netečný divák videná ako tematizácia úsilia 

moderného človeka o (seba)poznanie je zaujímavá ešte v ďalšom 

ohľade. Hans Belting poukazuje v knihe Das unsichtbare Meisterwerk 

práve na narcistický moment modernej skúsenosti recepcie umenia, 

ktorý súvisí s túžbou subjektu po sebapotvrdení v prchavom 

charaktere moderného sveta. Moderný recipient verí, že estetická 

skúsenosť mu umožní odhaliť tú stránku „ja“, ktorá je zo 

stanoviska každodenného života nezrozumiteľná. K umeleckému dielu 

pristupuje teda moderný subjekt ako k zrkadlu v domnienke, že v ňom 

vzhliadne tajomstvo svojho „ja“.182 Pochybnosť, ktorá je čitateľná i 

vo Weinerovej próze, že takáto „reflexívna zainteresovanosť“ je rovná 

(seba)poznaniu, však podnecuje dobovú filozofiu i estetiku k 

presunutiu záujmu na iné cesty za sebapoznaním: možno povedať, že 

pozornosť najvýraznejších epochálnych prejavov hľadania východiska 

z krízy moderny sa sústreďuje na „prácu“ „rozštiepeného“ subjektu, 

kedy sa perspektíva odstupu od seba samého, a predsa bez 

nevyhnutnosti samého seba opustiť, stáva šancou na odhalenie svojho 

„ja“ nie ako vlastnej ilúzie, ale takého, aké skutočne je.                

    Ak bolo v tejto súvislosti na príklade expresionizmu 

a fenomenológie poukázané, že ambícia odkryť ´iné´ kognitívne 

možnosti je na začiatku 20. storočia styčnou témou filozofického 

a estetického diskurzu, mali by byť zmienené i hranice, na ktoré tento 

postoj naráža a pri ktorých prestávajú byť jeho ašpirácie produktívne. 

Úsilie o rozloženie psychologického „ja“ v záujme možnosti 

preniknúť do absolútne nezávislej dimenzie vedomia, predstavuje pre 

expresionistov únik z determinácií ´vonkajšieho´ sveta. V súvislosti 

s touto okolnosťou cituje Richard Hinton Thomas príznačné heslo P. 

                                                 
182 Belting sleduje práve estetické stratégie podnecujúce premenu narcistického 
vzhliadania sa v umení, aké  charakterizujú estetickú skúsenosť moderny, na iné 
typy recepčnej skúsenosti, ktoré tematizuje  umelecká avantgarda. Porov.: Belting, 
Hans: Das unsichtbare Meisterwerk. Die modernen Mythen der Kunst. Verlag C. H. 
Beck, München 1998, predovš. s. 259-437.    
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Hatvaniho z časopisu Die Aktion: „Ja som vedomie, svet je môj výraz“ 

a „žiadne ´vonku´ viac neexistuje.“183 Ako však ukazujú dejiny 

expresionizmu, odpútanie od ´vonkajšieho´ sveta problém krízy 

subjektu nerieši. Dôsledkom tohto postoja označovaného ako „rozpad 

ja“ („Ich-Zerfall“), odrážajúceho sa v pokusoch expresionistických 

autorov o realizáciu ´viacnásobného´ subjektu, je výraz vnímaný ako 

expresionistický kŕč, pátos či hystéria.  

    Je zaujímavé, že obdobný postoj vo fenomenologickej filozofii sa 

nebezpečenstvu tendencie k dualizmu vyhýba prehodnotením 

predpokladu „samodanosti“. V dimenzii vedomia, do ktorej 

rozštiepené „ja“ preniká, neobjavuje veci, aké „samodane“ sú, ale 

spoznáva, že ´iná´ logika je výtvorom jeho vlastnej, no pre všedný 

postoj anonymnej činnosti. Tematizácia túžby po ´celosti´ vo 

Weinerovej ranej próze sa približuje k miestu, kde sa pri hľadaní 

korektúry pre isté výkony myslenia moderny významným spôsobom 

´prepletá´ diskurz filozofie a diskurz umenia. A práve vo vzťahu ku 

kontextu českej literatúry prvých dvoch desaťročí 20. storočia môže 

byť rekonštrukcia tejto korektúry podnetným impulzom k  

prehodnoteniu ´elastickosti´ v interpretácii estetiky expresionizmu a 

otvorením priestoru pre zohľadnenie relevantnosti filozofických a 

estetických teórií sprevádzajúcich zrod avantgardného umenia.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
183 „Ich bin das Bewußtsein, die Welt ist mein Ausdruck, so gibt es kein Außen 
mehr.“ Hinton Thomas, Richard: Das Ich und die Welt. Expressionismus und 
Gesellschaft. In: Rothe, Wolfgang (ed.): Expressionismus als Literatur. Gesammelte 
Studien. Francke Verlag, Bern und München 1969, s. 28-29. Štúdia R. Hintona 
Thomasa sa zaoberá dosahom postoja „Ich-Zerfall“ na isté 
premeny expresionistického svetonázoru. 
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4. Záver 

 

    V exkurze úvodu predkladanej práce do súčasného prístupu k 

periodizácii ruskej literárnej avantgardy bolo naznačené, aké 

zjednodušujúce a neúplné je stotožňovanie paradigmy historickej 

avantgardy s princípom radikálnej inovácie. V súvislosti s českým 

kontextom podobného problému naznačuje aktuálne Vladimír 

Papoušek, ako interpretácia tohto diskurzu, kanonizujúca poňatie 

európskej avantgardy z pohľadu K. Teigeho, odsunula na okraj 

reflexiu iných realizácií jej „reči“.184 Netrúfam si posúdiť, do akej 

miery mala práve zmienená tendencia vplyv na ďalšiu charakteristickú 

črtu interpretácie českej avantgardy, a síce na uplatnenie koncepcie 

expresionizmu. Je však nápadné, že túto koncepciu 

vzťahovalo domáce myslenie k estetickému výrazu vnímanému akoby 

protikladne voči poetistickej predstave „sveta, ktorý sa smeje“.185 Zdá 

sa, že tento ´model´ avantgardnej estetiky sa v rámci českej 

literárnovednej bohemistiky stal jedným z momentov podporujúcich 

rozpačitosť diskusie o niektorých literárnych textoch vzniknutých pred 

nástupom poetizmu, no charakteristických istými znakmi, ktoré by 

bolo možné označiť za výraz avantgardnej poetiky. So zmienenou 

okolnosťou súvisí pravdepodobne i problém, že v tejto literárnovednej 

tradícii sa venovala len minimálna pozornosť zmene paradigmy 

chápania modernosti, ktorá vlastne predstavuje kľúč k porozumeniu 

fungovania avantgardnej estetiky, a napriek povedomiu, že isté texty 
                                                 
184 Porov.: Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Imaginace a řeč avantgard 
v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. Nakladatelství 
Akropolis, České Budějovice 2007. V. Papoušek hovorí, myslím, že veľmi výstižne, 
o hľadaní ´skutočnej skutočnosti´ ako o identickom zdroji rozličných variant 
avantgardného diskurzu a poukazuje na okolnosť, že reflexia českej avantgardy 
často krát bez odstupu ´podľahla´ estetickej koncepcii K. Teigeho a prehliadla 
relevantnosť iných podôb „imaginácie“ a „reči“ utvárajúcej kontext českej literárnej 
avantgardy.     
185 V úvahe o pojme expresionizmu upozorňuje Jiří Brabec, že Chalupeckého 
konštrukcia expresionizmu bola motivovaná v prvom rade jeho polemikou s K. 
Teigem a postupne sa vymedzila ako hľadanie tradície súčasného umenia v takej 
podobe avantgardy, ktorá nebola spätá s politickou ideológiou. Porov.: Brabec, Jiří: 
Dvě krátké úvahy – jedna o pohybu pojmu expresionismus, druhá o Götzově a 
Teigově sporu z počátku dvacátých let. In: Bauer, Michal (ed.): Hledání 
expresionistických poetik. Ústav bohemistiky FF JU, České Budějovice 2006, s. 15-
22. ´Elastický´ pojem, ktorým sa postupne expresionizmus stal, však pravdepodobne 
už neobsahuje podobnú reflexiu.  
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majú pre avantgardný diskurz zásadný význam, bol kontext, kde sa 

stáva čitateľnou „estetická mentalita“ avantgardného umenia, 

reflektovaný iba marginálne.     

    Zámer predkladanej práce – sprehľadniť niektoré aspekty 

filozoficko-estetického kontextu istej reakcie na krízu myšlienkového 

sveta moderny – smeroval práve k naznačeniu niektorých súvislostí, 

ktoré sú relevantné pre rekonštrukciu nástupu avantgardnej poetiky 

v českej literatúre. Nazdávam sa, že nie je bezvýznamné povšimnúť si, 

ako realizáciu pokusu nájsť východisko z paradigmy pozitivizmu, 

ktorej dokonalosť bola rozpoznaná ako zdanlivá, sprevádza projekt 

umenia rovnoprávneho s noetickými stratégiami. Práve pri hľadaní, či 

sa ´skutočnosť´ neskrýva pod dokonale preskúmaným povrchom, sa 

konštituuje estetika, ktorá má ambíciu stať sa ´viac´ než estetikou, 

vlastne stratégiou sprostredkovania toho, čo bolo rozpoznané ako 

pravá podoba tejto skutočnosti. Iný spôsob prístupu k svetu než 

podmieňovala všadeprítomná karteziánska filozofická tradícia, s 

ktorej nedostatočnosťou sa vyrovnávalo myslenie moderny, je práve 

výzvou zaujímavým spôsobom zbližujúcou dobový diskurz filozofie 

a umenia: metódy interpretácie života a sveta nefungujú totiž ako 

nástroje odôvodnenia istých stanovísk, ale predovšetkým ako vlastný 

postup preniknutia k podstate vecí a k poznaniu vlastného „ja“.186 

A estetické stratégie naliehavo tematizujúce (a v istých prípadoch i 

uskutočňujúce) nevyhnutnosť „prelomiť“ mimetickú formu, 

nadobúdajú rozmer podobného dosahu.              

    Práve na túto súvislosť dobovej „estetickej mentality“ je, nazdávam 

sa, potrebné, upozorniť vo vzťahu s rekonštrukciou kontextu českej 

´predpoetistickej´ avantgardy. Ako bolo poukázané, v českom 

literárnom kontexte sa programové prihlásenie k myšlienkovému 

svetu avantgardy začiatku 20. storočia, skúšajúcej dispozície 

imaginácie ako hybnej sily odhaľovania skutočnosti, 

najpresvedčivejšie uskutočnilo prostredníctvom tematizácie 

nemimetických princípov moderného výtvarného umenia v literárnom 

                                                 
186 Takto charakterizuje odklon od karteziánskej filozofickej tradície F. Fellmann. 
Porov.: Fellmann, Ferdinand: Phänomenologie als ästhetische Theorie, c. d., s. 18. 
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texte. „Inteligentné oko“ z próz Josefa Čapka pre Almanach na rok 

1914 umožňuje iný výkon než opakovanú identifikáciu predmetov: je 

schopné pohľadu ´pod kožu´ vecí, ktorý otvára cestu 

k spoznávaniu nezvyčajných súvislostí sveta, neprístupných zraku 

opätovného poznávania zachytávajúceho iba povrch. Pri sledovaní 

tejto ´stopy´ v literatúre prvých dvoch desaťročí 20. storočia sa 

odhaľuje nápadne naliehavo tematizovaná možnosť noetického 

rozmeru estetických stratégií, a to predovšetkým v textoch, okolo 

ktorých tradične ´krúži´ označenie expresionizmus.  

    Je vcelku jasné, že tento pojem, z ktorého sa postupne stalo akési 

univerzálne pomenovanie pre tie javy v literatúre prvých desaťročí 20. 

storočia, pri ktorých interpretácia narážala na ťažkosti, nám 

o avantgardných črtách daných textov veľa nepovie. Podstatnou 

otázkou však je, či vôbec existuje styčné miesto týchto textov 

s expresionizmom. Interpretácia raných próz J. Čapka, R. Weinera 

a básní v próze B. Reynka sa snažila poukázať, že avantgardnosť 

týchto textov spočíva v ich zapojení do diskusie s „estetickou 

mentalitou“ zmenenej paradigmy nazerania na svet, v ktorom sa deje 

život. Nazdávam sa, že je nepravdepodobné, aby téma stratégií 

poznania skutočnosti sveta a skutočnej podoby svojho „ja“, čitateľná 

v týchto textoch, nemala súvis s reflexiou filozoficko-estetického 

kontextu dobovej mentality, ktorej kľúčovou požiadavkou sa stáva 

úsilie preniknúť k „veciam samotným“. S fenomenologickým 

diskurzom, v ktorom je tento problém formulovaný najpregnantnejšie 

(či „najprísnejšie“), sa tu okrem kognitívnych vied a filozofie stýka aj 

estetický diskurz problematizujúci narcistický charakter umeleckej 

moderny. Spojitosti expresionizmu a avantgardného myšlienkového 

sveta začiatku 20. storočia možno rozumieť práve v 

zmienenom kontexte: nemenej výrazne než v estetike kubizmu, no 

v záujme inej poetiky, sa v myšlienkovom svete expresionizmu 

prejavuje túžba ´použiť´ umelecké tvorenie ako postup preniknutia 

pod povrch(nosť) senzuálno-psychologického vnímania sveta. Práve 

v nástojčivej tematizácii poznávacej hodnoty estetických stratégií sa 

jednotlivé podoby avantgardy 20. storočia prelínajú, a ak sa dá 
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hovoriť o možnej súvzťažnosti interpretovaných textov 

s myšlienkovým svetom expresionizmu, deje sa tak predovšetkým 

v tomto zmysle. Kategorizácia týchto textov medzi isté podoby poetík 

avantgardy začiatku 20. storočia (či už expresionizmu alebo kubizmu) 

tak, myslím, nie je zásadným predpokladom na pochopenie ich 

avantgardného charakteru. Prínosnejšie je všimnúť si, ako tematizujú 

nedôveru voči tvorivému subjektu moderny, rozpoltenému medzi 

svetom, v ktorom sa deje život a ´éterickou´ ríšou umeleckého 

tvorenia. Objavenie „chiazmu“ ´vonkajšku´ a ´vnútra´ ako 

produktívneho východiska na poznanie seba a sveta, frekvencia 

motívov zraku, pohľadu prenikajúceho pod povrch, či tematizovanie 

stratégií zviditeľňujúcich skryté súvislosti sveta, je potom 

relevantným bodom, ktorý naznačuje, ako sa tieto texty zapájajú do 

diskurzu prehodnotenia pozostatkov karteziánskeho prístupu k svetu, 

a umožňuje, myslím, opodstatnene uvažovať o nich ako o prejavoch 

otvárajúcich v kontexte českej literatúry cestu k postihnutiu istého 

filozofického postoja, zásadného pre priblíženie sa k charakteru poetík 

historickej avantgardy.                  
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Abstrakt 

 

Práca Kontexty „estetickej mentality“ ranej avantgardy ozrejmuje 

súvislosti, ktoré v umení začiatku 20. storočia charakterizujú zmenu 

paradigmy, označovanú ako nástup historickej avantgardy. 

V konfrontácii s nejasne definovaným pojmom expresionizmu, 

tradične používaným pri interpretácii niektorých prejavov 

avantgardnej poetiky v českej literatúre, nadväzuje práca na diskusiu v 

aktuálnom výskume avantgardy, upozorňujúcu na diskurz odkrývania 

„skutočnej skutočnosti“, v ktorom sa pretínajú najvýraznejšie dobové 

reflexie krízy moderny. Predkladaná práca upozorňuje na filozofické a 

estetické kontexty, ktoré formujú projekt avantgardného umenia, 

vychádzajúci z naliehavosti korigovať isté aspekty myslenia moderny, 

predovšetkým pretrvávajúcu tradíciu karteziánskeho myslenia. 

Pozornosť výkladu sa upriamuje na charakteristický jav „estetickej 

mentality“ avantgardy začiatku 20. storočia, nápadný dotyk diskurzu 

filozofie a estetiky. Práca sleduje reflexiu týchto kontextov v 

dobovom prostredí českej kultúry a poukazuje na typologickú spätosť 

koncepcie modernosti J. Čapka s koncepciou umeleckého tvorenia W. 

Worringera, na polemiku K. Čapka s noetikou bergsonovskej 

koncepcie života a na jeho sympatiu voči filozofii „perspektívneho 

relativizmu“, reprezentovanej náhľadmi G. Simmela. 

Reflexiu uvedených myšlienkových koncepcií kladie práca do súvisu s 

intermediálnym dialógom medzi moderným výtvarným umením 

a literatúrou v prózach J. Čapka pre Almanach na rok 1914, kde sa 

motív „inteligentného oka“ vzťahuje ku kľúčovej myšlienke 

avantgardnej paradigmy, k zámeru preniknúť prostredníctvom 

estetických stratégií za „kontúry“ zachytené „pohľadom opätovného 

poznávania“. Táto funkcia estetických stratégií je ďalej sledovaná 

v prózach J. Čapka zo súboru Lelio, tematizujúcich avantgardnú 

koncepciu všemocného autora. Interpretácia ďalších textov, zásadných 

pre rekonštrukciu kontextu českej avantgardy predchádzajúcej 

poetizmu, poukazuje na afinitu motívov zraku, pohľadu prenikajúceho 

pod povrch, či „chiazmu“ vonkajšku a vnútra, s jednou 
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z najzávažnejších koncepcií korektúry tradície karteziánskeho 

dualizmu, fenomenologickou filozofiou. Fenomenologický aspekt 

Rybích šupín B. Reynka odhaľuje, ako tieto texty nadväzujú na 

myšlienkový svet ranej avantgardy. Motív „netečného diváka“ 

v rovnomennej próze R. Weinera je zase čitateľný ako spochybnenie 

narcistického aspektu moderny a ako tematizácia stratégií odkrývania 

skutočnej podoby „ja“. 
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Abstract 

 

The doctoral thesis The Contexts of the ‘Aesthetic Mentality’ of the 

Early Avant-garde takes a close look at the philosophical and aesthetic 

concepts that formed a paradigmatic change in the art and literature 

discourse at  the beginning of the 20th Century, identified with the 

birth of the avant-garde aesthetic. With an analysis of the unclear term 

of Expressionism, traditionally used to describe the character of Czech 

early avant-garde literature, the thesis refers to contemporary research 

about the relationship between the avant-gardists and philosophical 

reflections on the search for an essence of reality. This critique on the 

fin de siècle spirit at the turn of the century formed a new kind of art 

and literature discourse where aesthetic strategies were often 

identified with a philosophical method. In this context an affinity can 

be seen between Josef Čapek‘s concept of modernity and the theory of 

artistic creativity by Wilhelm Worringer, and Karel Čapek‘s critique 

on Bergson’s concept of life and his liking for Georg Simmels’ 

philosophy of „perspective relativism”. The subsequent step to an 

acceptance of the avant-garde concept is represented by the motif of 

the „intelligent eye” in J. Čapek‘s short prose works for the Almanach 

na rok 1914 (Almanac for 1914). These texts relate to a key topic of 

the avant-garde paradigm, the relativity of shapes identified with a 

sensual ability for repeatedly identifying objects, in a dialogue 

between the intermediary systems of modern art and literature. The 

capacity of aesthetic strategies to penetrate beneath surface contours 

was also an important topic in his work Lelio in which he reflected on 

the avant-garde concept of the omnipotent author. An interpretation of 

other texts fundamental to a reconstruction of the context of the Czech 

early avant-garde point to an affinity between the key motif of an eye 

penetrating beneath the surface and the motif of interference from „the 

external” and „the internal”, with the phenomenological philosophy 

which belonged to the most compelling calls for a correction of the 

dualistic way of thinking based on the tradition of a Cartesian 

philosophical concept. The phenomenological aspect of the prose-
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poems Rybí šupiny (Fish Scales) by Bohuslav Reynek throws light on 

the connection between these texts and the thinking of the early avant-

garde. The motif of an „indifferent observer” in the prose of the same 

title (Netečný divák) by Richard Weiner can be read as a misgiving 

about decadent narcissism and as a strategy for discovering the 

essence of a subject.                      
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