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Posudek na disertační práci Mgr. Dáš i Ber a c k o v é 

Kontexty "estetickej mentality" ranej avantgardy 

Mgr. Dáša Beracková si ve své disertační práci stanovila nesnadný úkol: reflexi "estetické 

mentality" rané české avantgardy desátých a počátku dvacátých let 20. století na základě 

rekonstrukce určitých aspektů filozoficko-estetického kontextu, který má pro uměleckou 

teorii i praxi a pro estetické myšlení rané české avantgardy zásadní význam. Mgr. Beracková 

vychází tedy z citelného deficitu: z pojmového a interpretačního problému dosavadního 

zkoumání estetického modernismu české literatury desátých let 20. století, který byl pod 

silným vlivem teze Jindřicha Chalupeckého dosud značně nediferencovaně etiketován jako 

"expresionismus". Dáša Beracková kriticky zkoumá tuto simplifikaci a pokouší se - a jak 

ukazuje pozoruhodný výsledek její práce s úspěchem - o vypracování diferencovaného 

interpretačního modelu české literatury desátých let a o rekonstrukci umělecko-estetického 

kontextu mezi postsymbolistickou modernou a devětsilským poetismem. 

V popředí jejího uvažování stojí otázka, do jaké míry by bylo možné mluvit o literárních 

textech této doby jako o avantgardních textech nebo o textech, v nichž se objevují již určité 

tendence avantgardní literatury. Tuto problematiku sleduje na základě tří hlavních 

metodologických kroků a postupů její argumentace: 1) návrhem typologie ,jiné" (syntetické) 

avantgardy a sledováním otázky, do jaké míry a kterými aspekty představuje expresionismus 

(a také kubismus) již avantgardní směr; 2) rekonstrukcí myšlenkově-filozofického a ideového 

kontextu (především německého) expresionismu; a 3) interpretací "paradigmatických" textů 

autorů rané české avantgardy (Josefa Čapka, Richarda Weinera a Bohuslava Reynka). 

Velkou předností a obohacením české literárněvědné bohemistické diskuse je v práci Dáši 

Berackové to, že problematiku rané české avantgardy reflektuje v evropských myšlenkových 

a esteticko-filozofických souvislostech. To má pro její argumentaci a rezultáty její 

rekonstrukce "estetické mentality" rané české avantgardy zásadní význam: autorka se 

v návaznosti na uvažování Aage Hansen-Loveho zabývá nejen modelem "syntetické 

avantgardy", jak ji paradigmatickým způsobem reprezentuje program a filozofie umění 

ruského akméismu, ale také působením Bergsonovy filozofické koncepce "tvořivého vývoje" 

(a "proudu života") a umělecko-filozofickými koncepcemi "uměleckého tvoření" a 

"uměleckého chtění" (A. Riegl), a působením pro ranou avantgardu velmi vlivné koncepce 
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"abstrakce a vcítění" Wilhelma Worringera, který uvažuje o dvou základních typech pojímání 

a zakoušení skutečnosti, které odpovídají podstatě expresionistického umění. Podstatu 

Worringerovy teorie abstrakce, která není zdůvodňována racionálně, tvoří, jak se zdá, 

antropologie, kterou charakterizuje osvobození od teleologie realistického a racionálního 

chápání světa. Worringer mluví o "(po )citu světa" (" Weltgefuhl"), který stojí na počátku 

každé kultury. Do těchto myšlenkových, kulturně- a umělecko-filozofických kontextů promítá 

autorka předkládané disertace teoreticky reflektovaným způsobem problém rané české 

avantgardy. 

Zvláště důležitým je však pro interpretační model její práce vztah mezi expresionismem a 

fenomenologií. Společným příznakem je "ztráta skutečnosti": časová koincidence mezi 

"expresionistickým desetiletím" a vydáním Husserlových Idejí k čisté fenomenologii a 

fenomenologické filozofii není náhodná. Právě v Idejích zdůrazňuje Husserl, že "fikce" je 

životním momentem fenomenologie. Expresionismus je, možno skutečně říci, prvním 

moderním směrem 20. století, který není jen uměleckým stylem nebo programem, ale také 

životním postojem, vycházejícím ze specifického "pocitu světa". Měřítkem "podstatné 

zkušenosti", která by byla protikladem k pouze vnější skutečnosti, měla být, jak ukazuje také 

mgr. Beracková ve své práci, intenzita pocitů, intenzita lidské senzibility jako základ a 

podstata nového uměleckého prožívání skutečnosti a subjektivity. Za těmito představami a 

postuláty se skrývá jeden cíl: roztříštit obraz "nepravé" skutečnosti, kterou vytvořilo 19. 

století, epocha rozumu, empirických věd a pozitivismu, a na jeho troskách objevit pravou a 

autentickou skutečnost. 

Teorie transcendentální redukce, obsahující, jak si Husserl dobře uvědomoval (proto také 

důraz na fantazii a obrazotvornost), estetickou perspektivu, má pro poznávání "skryté 

skutečnosti" v umění rané avantgardy zásadní význam. Dáša Beracková správně zdůrazňuje, 

že nástup rané avantgardy je těsně spojen s radikální kritikou a odmítáním pozitivismu, 

s kritikou karteziánské "soběstačnosti" subjektu a s hledáním nových cest ke "skutečnosti 

světa". Podle Husserla ne leží hledaná zaslíbená země transcendentální fenomenologie v čirém 

vědomí, nýbrž v říši fikce, která transcenduje skutečnost, ale přesto si ponechává vše, co 

vytváří skutečnost světa, ve kterém žijeme. Fikcionální příběhy fungují jako vzorce přístupu 

ke světu. 

Na základě pronikavých analýz paradigmatických textů (J. Čapek, Reynek, Weiner), 

podložených důkladnou reflexí filozofických diskurzů, Dáša Beracková ukazuje a 

zdůvodňuje, proč můžeme také v souvislosti českou literaturou a umělecko-estetickým 

diskurzem desátých let mluvit o rané avantgardě: je to především chápání umění jako ars 

inveniendi, umění vynalézavosti, vyjadřující subjektivní zvnitřnění, "absolutní formu" a 
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zároveň trvání na a nt i mime ti c k é m principu umění, na důsledné emancipaci od přírody a 

"vnějšího" modelu. Již estetickému a uměleckému myšlení rané (předpoetistické) avantgardy 

Je vlastní představa uměleckého díla jako výsledku umělcovy "ideje", pnnc1p 

autoreflexivnosti, myšlenka sebetématizace a sebekonceptualizace umění (umělec je sám o 

sobě "konceptem"). Jak Dáša Beracková zdůrazňuje, také v českém kontextu desátých let 20. 

století se uskutečnilo odhalování skryté skutečnosti nejpřesvědčivěji "prostredníctvom 

tematizácie nemimetických princípov modemého výtvarného umenia v literámom texte". 

Tuto tezi ověřuje a také přesvědčivě dokládá interpretací Čapkových próz ze souboru Lelio, 

kde se to tematizace vztahu mezi vnějším a vnitřním světem (reflektujícího subjektu) 

uskutečňuje z perspektivy kubistického malířství. Právě v kubistickém malířství se realizuje 

nové ztvárňování prostoru, který už není mimeticky simulován, nýbrž jeho trojrozměrnost je 

zdůrazněna plastickým zpracování obrazové plochy, která je vnímána nejen vizuálně jako 

"znak", ale také hapticky jako "věc". Pronikavá je také autorčina reflexe fenomenologického 

přístupu k smyslovému nazírání podstat v souvislosti s metafyzikou Georga Simmela a jeho 

nábožensko-filozofického a kulturně-filozofického uvažování. 

Interpretace Reynkových básní v próze Rybí šupiny, korigující dosavadní nálepku 

"expresionismu", ukazuje, jak podstatné je pro Reynkův básnický obraz světa zvláštní 

"nazírání věcí z perspektivy jejich "vnitřního horizontu", poznání každé věci jejím 

"nazřením" a možnost jejich transcendence. Také pro Reynka se tím odhaluje, jak Dáša 

Beracková ve své interpretaci ukazuje, "vědomý smysl" biblického příběhu, transcendentní 

zkušenosti, ale také vztahu mezi viditelným a neviditelným (nitemým), které je 

zviditelňováno prostřednictvím básnické řeči jaké specifické podoby "tělesnosti". 

K originálním poznatkům dochází Dáša Beracková také v interpretaci Weinerovy 

povídky Netečný divák, kterou čte mj. jako pokus o korekturu narcismu modemy: jde zároveň 

o tematizaci úsilí moderního člověka- a člověka modemy- o (sebe)poznání "skrytou mocí 

subjektivity". Rozložení psychického "Já" ve snaze o proniknutí zcela nezávislé dimenze 

vědomí hraje u Weinera důležitou roli také jako "dekonstrukce" neautentičnosti subjektu 

symbolistické modemy, unikajícího (sobě samotnému) v nekonečné hře maskování. Subjekt 

rané avantgardy je mnohem spíše, jak Dáša Beracková ukazuje, "fenomenologizujícím" 

subjektem, kterého Husserl přirovnává k "nezúčastněnému, nezainteresovanému divákovi" 

svého vlastního prožitku. Podobně jako v teorii fenomenologické redukce tematizuje také 

Weiner jakési "Ichspaltung", které fenomenologovi umožňuje, zaujmout ke svému 

empirickému Já pozici estetického vnímatele, pozorujícího nějaké umělecké dílo. Jak píše 

autorka disertační práce: "perspektíva odstupu od seba samého, a predsa bez nevyhnutnosti 
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samého seba opustit', stáva [sa] šancou na odhalenie svojho ,ja" nie jako vlastnej ilúzie, ale 

takého, aké skutočne je." 

Disertační práce mgr. Dáši Berackové představuje podnětný a v mnohém směru 

novátorský výkon a přínos k ujasnění specifik a poznání "estetické mentality" rané české 

avantgardy 1 O. let 20. století. Promyšleným způsobem spojuje rekonstrukci kulturně

filozofického a umělecko-estetického kontextu té doby a s analyticko-interpretační částí své 

práce, kde se zabývá texty Josefa Čapka, Bohuslava Reynka a Richarda Weinera. Zde dospívá 

k originálním závěrům, které tvorbu těchto autorů ukazují v novém světle a v dosud 

nereflektovaných, pro jejich estetické strategie však vysoce relevantních souvislostech. To je 

umožněno také tím, že se Dáša Beracková podrobně zabývá kontexty, které zůstávaly dosud 

v literárněvědné bohemistice většinou bez povšimnutí, jako umělecko-teoretické uvažování o 

"uměleckém chtění" u Aloise Riegla, teorie "abstrakce" u Wilhelma Worringera, filozofie 

umění Gorga Simmela, "organicistická" teorie básnického obrazu u Hermanna Pongse nebo 

různé a pro ranou českou avantgardu 1 O. let 20. století velmi vlivné proudy dobového 

vitalismu (Bergsonova filozofie "tvořivého vývoje" a německá "filozofie života"). 

V souvislosti s konceptem "syntetické avantgardy" je velmi podnětným také autorčino nové 

čtení Šaldovy iniciační studie Synthetism v novém umění. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, představuje práce Dáši Berackové originální, v mnohém 

ohledu vynikající a myšlenkově vyzrálý výkon, který může být podle mého názoru 

jednoznačně doporučen k obhajobě a jako podklad pro udělení akademického titulu Ph.D. 

Doc. Dr. phil. JosefVojvodík, M.A. V Praze, 2.ledna 2009 
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