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Anotace

Vancl, K.: Ornament, struktura a znak

/Diplomová práce/ Praha 2011 - Universita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra 

výtvarné výchovy

Diplomová práce Ornament, struktura a znak je myšlenkový projekt, který se 

svým tématem zabývá na pozadí filosofických textů J.  Derridy, M. Foucalta a J. 

Patočky. Vlastní téma ornament v sobě skrývá základní otázky toho, co je a jak se 

projevuje ornament dnes. V užším smyslu jde o výraz ornamentu, který vyjadřuje 

řád opakování, v širším smyslu jde o poukaz ornamentu, kterým se zahaluje jeho 

kultura a společnost. Projekt ornament si vzal za úkol znovu překonat klasicistní, 

najít  původní a objevit nový význam ornamentu ve struktuře a znaku. Jistým 

poznatkem se proto stalo již samotné rozdělení znaku na výraz a poukaz, dále pak 

krok k rituálnímu význam a odtud přes strukturu ornamentu jako opakování 

repetice nebo reprodukce k bytí v přítomném okamžiku a hlubší poznání sebe sama 

ve struktuře personálního pole. Díky těmto poznatkům se zdá být jako nový objev 

cenné vnímání krásy ornamentu. Nakonec projekt ornament přináší i  teoretická 

východiska pro uplatnění v malbě a pro didaktickou reflexi výtvarné výchově. 

Klíčová slova: ornament, výraz a poukaz, rituální význam, struktura opakování, 

přítomnost, fenomenologie

Abstract

Vancl, K.: Ornament, structure and sign

/MA Dissertation/ Prague 2011, Charles University in Prague, Faculty of 

education, Art education department

The MA dissertation Ornament, structure and sign is a thoughts project, which 

considers its own topic based on philosophical texts from J.  Derrida, M. Foucalt 

and J.  Patočka. Ornament as a topic includes its fundamental questions, what is 

and how ornament appears today. Immanently there is an expression of ornament, 

which marks an order of repetition and an extensive reference to ornament, which 

masks his culture and society on the other side. Own project is focused on pass over 

classicism again, find original and discover new meaning of ornament in a 

structure and sign. True difference of expression and reference became its own 

detecting, following by next step to ritual meaning and from hear through 

ornament as repetition and reproduction sign to being in present until  to deeper 

understanding of my-self in personal structure. Thanks to this knowledge seeing 

beauty of ornament seems to be more valuable. At last the project of ornament 

brings also theoretical basement for painting and didactic in art education.   

Key words: ornament, expression and reference, ritual meaning, structure of 

repetition, presence, phenomenology  

http://slovnik.seznam.cz/?q=knowledge&lang=en_cz
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Úvod

Rád bych ve svém uvažování nad ornamentem pokročil dále, zatím co Vám 

předkládám povšechně nastíněnou problematiku, je ne příliš zkoncentrovaný 

extrakt svého studia filosofických a pozorování skutečných obrazů světa. 

Nejsem si tím jistý, zda bych Vás to měl vůbec nechat číst. Jsem si vědom 

toho, jakou zodpovědnost na sebe beru, ve chvíli, kdy za tím, co jsem 

napsal, stojím. Proto je to spíš jen jakýsi akt z poslušnosti či snad z obav, 

abyste na mě nezapomněli. Na jedné straně chápu svůj text jako deklamaci 

ornamentu, na druhé se v něm pokouším nastínit kritický názor na danou 

věc. Oba dva pohledy či dvě strany toho samého ornamentu bych Vám chtěl, 

případnému čtenáři, přiblížit tím, že to vše budete moci sledovat z bezpečné 

vzdálenosti bezprostředního čtení básní. 

Současně, kritika ornamentu je jak prchavá myšlenka, která mě jímá a 

nechce pustit dál za horizont k bližšímu setkání. Zůstáváme na povrchu, 

dotýkáme-li se ornamentu jako objektu a dává nám to na chvíli klid, ze 

kterého kritika vytrhává k nechuti? Ornament v nás vzbuzuje touhu se 

dotknout. Tuto skutečnost pociťuje i kritika ornamentu, ale vidí přitom 

sprostou povahu věci. Proto zde bude mít vždy své pevné místo.

Nalézt duševní lásku Érota k ornamentu jistě nebude snadné. Být jím 

„uchváceni a ve vytržení“, a proto se ho bát jako Alkibaldés Sókrata, 

znamená pro náš ornament asi to největší riziko.1 Nechat se prostoupit 

dobrým duchem a nechtít od toho víc, než čím ornament sám je, tudy vede 

Sokratova stezka antickou krajinou spolu s Platónem. Strnisko, kterým 

kráčím při své práci na poli ornamentu, sdírá kůži nohou, proto mnohdy 

hrozí, aby se její serióznost neproměnila v pouhou satiru.

Toho, co již bylo napsáno k ornamentu a nešlo jen o jeho vnější deskripce, 

není zas tak mnoho. Z těch, kteří se přitom vztahují, ať již přímo či nepřímo, 

k výtvarnému umění, zmiňuji jen některé autory. Důležitým se pro mě stává 

W. Kandinsky, A. Loos a S. Kracauer. Kandinsky nás navádí na cestu ryzí 

abstrakce a plného duševního života, který se abstraktním uměním kultivuje. 

Loos, jak známo, odsoudil ornament, nejen pro svůj originální původ 

v primitivních formách umění, ale i pro jeho druhotný původ v kapitalistické 

společnosti vykořisťovatelů. Podle Kracauera tento ornament není dost 

abstraktní, protože abstrakci si vytknulo z rozumu samotné ratio jako vlastní 

projekt k překonání dřívějšího mytologického myšlení. Kracauer vidí jako 

východisko porozumění vnitřnímu pohybu společenské masy, ve které se 

rozpouští její ornament.

                                                          
1 Platón. Symposion. Praha; OIKOYMENH, str. 61.
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Odtud nemáme daleko ke společenské kritice M. Foucalta, který podrobně 

rozebírá racionální mechanismy moci kapitalistického systému. Podle 

Foucalta „během klasického věku došlo k objevu těla jako objektu a terče 

moci“2,  člověk stroj do něj upadl v nový typ vazalství. Píše o něm, že je 

„vysoce kodifikovaný, nicméně odtažitým vztahem podřízenosti, který 

směřuje méně k tělesným činnostem a spíše výsledkům práce a k rituálním 

znakům poslušnosti“.3 Na tomto základu vzniká moderní instituce, se kterou 

se vytrácí přirozenost našeho společenství jako personalita.

Odkrývá se stinná stránka ornamentu a nám nezbývá, než se pustit společně 

s J. Derridou do dekonstruktivních postupů jako takového znaku, toho, čím 

se také ornament vykazuje. Popasovat se s dekonstrukcí znaku není nic 

jednoduchého, protože se na ní odráží i  postmoderní sémiologická krize 

svého věku. To je určitá nemožnost uchopovat pevně věci prostřednictvím 

nějakého pojmového aparátu, který by se vždy blížil úskalím metafyziky. 

Dekonstrukci se podrobuje sama jazyková struktura řeči. Nicméně, 

z Deriidových Textů k dekonstrukci se stalo pro naši práci ne málo důležitým 

momentem Husserlovo rozdělení znaku na výraz a poukaz.   

Tím posledním, kdo pro nás hraje při psaní úvah nad ornamentem důležitou 

úlohu, je J. Patočka. Až teprve s tím, co vnáší do Ornamentu, struktury a 

znaku jeho přednášky k tělesnosti, vše do sebe pevně zapadá (pokud to 

zapadá). Patočka nám svým dává fenomenologickým vhledem osvětlit jak 

Husserlův pojem zpřítomnění, tak i ornament, který se tak stává něčím více 

tělesným. 

Nakonec tedy před sebou máme tři filosofická východiska, která nám 

umožňují svůj přístup k ornamentu, Foucaltův post-marxismus,  Derridův 

post-strukturalismus a Patočkovu fenomenologii . 

                                                          
2 Foucalt, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězeňství, Praha: Dauphin 2000, str. 200

3 Tamt., str. 202
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1. ORNAMENT

Nositelem ornamentu je masa. Ne lid, neboť i když vždy tvoří obrazec, ty nevisí ve 

vzduchu, nýbrž vyrůstají ze společenství.

Kracauer

1.1. Definice Ornamentu

1.1.1. Obecná definice ornamentu

…Ornament a vzor nejsou z pravidla neodmyslitelnou strukturou předmětu, 

ale mohou nést několik dalších funkcí (účelů): mohou zdůraznit nebo zastřít 

strukturální prvky, zejména v architektuře, a mohou plnit ikonografickou 

roli. Nad to studium volby a užití ornamentu a vzoru nenabízí pouze 

informaci o estetických uplatněních ve společnosti, ale také nabízí důležitou 

stopu (klíč) k dobovým sociálním a politickým hodnotám. Například 

v předkolumbovské Americe ornament a vzor se rozvíjely spolu v 

souvztažnosti a uzavřenosti historie s vírou, v jejich symbolické reprezentaci 

a v technických možnostech materiálu. Vzory a symboly byly na počátku 

utilitární a přirozeně rituální, ale nakonec se rozvinuly v čistě dekorativní 

umění, časem velkou měrou zbaveny svého předtím rituálního a 

symbolického významu… 

Ornament, který stojí na roveň se vzorem, jak je tomu v definici Turnerova 

naučného slovníku, nezůstává jen u svého čistě dekorativního smyslu 

„ozdoby či příkrasy“. Stopa ornamentu vede k „sociálním a politickým 

hodnotám současnosti“.4 Specifická úloha ornamentu dávných kultur měla 

v historii rituální a náboženský význam. Ornament byl formou jeho 

symbolické reprezentace a pro tento účel se zdají být důležité technické 

možnosti materiálu, jeho technická reprodukovatelnost .  Vyvstávají konkrétní 

otázky, jimiž se stojí za to zabývat právě v daném rámci diplomové práce 

Ornament, znak a struktura .  Ta chce kriticky rozvinout širší kontext 

ornamentu, který se objevuje na pozadí společnosti pozdního kapitalismu a 

zároveň si bere za úkol alespoň částečně zasadit pojem ornament do 

post−strukturalistické problematiky znaku a struktury, tím jej aktualizovat. 

                                                          
4 Turner, J. The Dictionary of Art, London; Macmillan Publishers Limited, 1996, str. 531
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1.1.2. Vlastní definice ornamentu

Svá definice ornamentu by přitom mohla znít: Ornament je krásný zjev a má 

jedinečnou vlastnost znaku, který se opakuje ve vzoru.

To, že je ornament "krásný zjev", však nemusí být pravda pro každého. Vše 

je přeci krásné. Jistá otázka po kráse směřuje k tomu, proč se ornament tak 

zjevuje jako krásný a ptá se na mnohé podoby tohoto ornamentu. Vnímání 

ornamentu poodhaluje pozadí viděného, to, co se skrývá za totalitou 

viděného prostoru a jeho moci. Ornament nemusí být nutně to samé co 

příkrasa a může se nám jevit skutečně krásný. To, jak se zjevuje ornament, 

by nám mělo poodhalit fenomenologické vnímání světa.

To, že má jedinečnou vlastnost znaku, to samotné má význam vlastní 

jedinečnosti či autenticity. Tvrdit o ornamentu, že je jedinečný, přitom 

vypadá jako hloupost, protože se vyznačuje vlastní reprodukovatelností. Ale 

ornamentu rozumíme v každém případě tak, že se opakuje. "Jedinečná 

vlastnost znaku" je ornament v kontextu znaku a struktury, odkud vyplývá 

jedinečnost ornamentu, znaku, který se opakuje. Až s určitým řádem tohoto 

opakování nabude svá definice ornamentu konečné platnosti. „Ornament je 

jedním prvkem mozaiky“, tak zní definice ornamentu v islámském umění, 

kde mozaika je čistě abstraktním obrazcem své kultury, který čerpá svá 

ornamentální schémata z geometricky konstruovaných vzorců. Dnes nám jde 

stále především o obrazec masové kultury. To, co pro ni metaforicky zůstává 

stejné, je abstraktní vzor mozaiky. Střípkovitý rastr mozaiky přitom 

nahrazuje struktura průmyslové mřížky. Definice nabývá úplnosti s řádem 

ornamentu, který se opakuje ve vzoru.

1.2. Historická proměna ornamentu

Nestalo se dávno trvalou pravdou v umění to, o čem píše W. Kandinsky jako 

možné hrozbě rozbití všech pout sepětí s přírodou na počátku minulého 

století, že by se mohlo stát násilným osvobozením od ní? „Kdybychom již 

dnes rozbili všechna pouta, která nás spojují s přírodou, násilím se od ní 

osvobodili a věnovali se pak výhradně kombinování ryzích barev a forem, 

vznikala by díla podobná geometrickým ornamentům, například vzorům na 

vázankách nebo kobercích.“5 Disciplína ornamentu je falešná potud, pokud 

přetváří přirozenou povahu naší společnosti na výkonovou společnost bez 

svého vnitřního řádu. Přírodní podstata naší přirozenosti zůstává potlačena 

v našem podvědomí a projevuje se jako úzkost. 

                                                          
5 Kandinsky, W., O duchovnosti v umění, Praha: Triáda 2009, str. 91
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  Přírodě se vzdalujeme neustále. Tento proces začal v renesanci rozvojem 

vědy, obchodu, řemeslné výroby. Později se řád mistrovských dílen přetavil 

v disciplinární řád manufaktury a následně průmyslové výroby zboží. 

Průmyslová revoluce nezbytnou akumulací pracovní síly vyhostila duši 

člověka ze své přirozené podstaty ve Фύσις uzavřením jakékoliv možnosti 

svobodného pohybu. Ne snad, že by předtím středověk neznal duševní bídu, 

kterou měla na starost křesťanská církev, ale spoutání těl do pracovních 

lágrů nového věku vzalo člověku možnost jakéhosi řádu úplně.6 Uměle 

vytvořená disciplína nahradila náboženskou odvozeninu z řádu τέλος.7

Ornament, který má svůj počátek na prahu lidské společnosti a v kultickém 

umění primitivních národů a jeho původní rituální význam byl dávno 

potlačen hojnými nánosy kulturně-historického vývoje naší společnosti, se i 

přesto zdá být dnes aktuální. Případ ornamentu se tísní již dlouho v hluboko 

usazené vrstvě podvědomí. Ušlapán funkcionalismem, byl výraz ornamentu 

označen za nežádoucí. Dávno přežitý prosakuje na povrch jen jako historická 

skutečnost okrajového významu. To se mu stalo osudným.  Totiž, ornament 

na sebe vždy bere oděv nových médií, sdělovacích prostředků, v širším 

smyslu technických možností vlastní reprodukce. Např. v masovém měřítku 

analogový film se dnes převtělil do nosičů digitálních dat zprostředkovaných 

na síti hypertextu. Jako kdyby neexistoval, tím jak nikde není reálně vidět 

(strohost architektury chladného betonu a skel), drží krok s disciplínou, 

která využívá k vlastním účinkům moci nejmodernější techniky. Ornament je 

v současnosti jako vše víc virtuální.

1.3. Virtualita ornamentu

Zdánlivá neviditelnost ornamentu, který se dnes jeví jako zastaralý pojem, je 

neviditelností transparence. Obrátíme-li proto Loosovo „mluvíme o slohu a 

rozumíme jím – ornament!“, pak neviditelnost ornamentu je základním 

předpokladem, že zde máme i neviditelný sloh.8 Nestvrzuje se tak ani jeho 

předtucha, která ve své době předvídala konec uměleckým slohům: „Každé 

století, říkáme, mělo svůj sloh: budeme to my, kteří sloh mít nebudou?“9

Uměleckým slohem současnosti se jako neviditelný sloh stala postmoderna. 

Tím, že se budeme zabývat ornamentem jako takovým poukazem, 

                                                          
6 Fyzis znamená u Aristotela dynamický pohyb.

7 Telos je výraz známý od Platóna a znamená duchovní řád či vyšší účel.

8 Loos, A. Řeči do prázdna. Kutná Hora: Tichá Byzanc, 2001, str. 141

9 Tamt.
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poodkryjeme skrytá místa neviditelného ornamentu, umožní nám to překonat 

i vlastní sloh eklektické postmoderny.         

Jako takový poukaz je ornament kulturní produkt, ve kterém se dokládá to, 

jak kultura protkává svůj materiál, zpracovává jej a prefabrikuje. Ornament 

se přirozeně přizpůsobuje zpracování svého přírodního materiálu. Přírodní 

materiál dnes nahradil novo mediální materiál digitálních dat. Ornament 

díky tomu přestává být přítomen fyzicky, ale nemizí prázdnota, kterou 

zakrývá ornament transformovaný do digitálních dat. To je ornament 

absolutně nepřítomné skutečnosti, která je jako digitální informace založena 

na dvou rozdílných stavech  zapnuto a vypnuto    vyjádřeno hodnotami 

nula a jedna (0,1). Tyto stavy jsou obecně nazývány jako BITY (Binar digiT, 

dvojková číslice). Mezi těmito hodnotami neexistuje nic jiného, neexistuje 

předcházející stav, ani stav budoucí, pouze nula a jednička. Nejmenší 

informační element, který je sám o sobě signifikantní, obsahuje osm bitů 

seřazených do charakteristické sekvence zvané BYTE. 

1.4. Disciplína ornamentu

Řád, který dal věcem a času šlechtické tituly, církevní kláštery a mistrovské 

dílny se průběhem 18. století proměnil v řád disciplinární. Disciplína 

založila svá nová vědění v oblastech vojenství, školství, průmyslu a 

zdravotnictví. Dala vzniknout světským institucím a továrnám jako zařízení 

organizované společenské masy dělníků, vojáků, pacientů, atd. Tehdy zde 

začíná společnost narůstat do té podoby, jak vypadá dnes. Disciplinární 

společnosti panuje analytický prostor časového rozvrhu, neustálý dohled a 

program. 

Pro ornament to znamená podřízení se svému dekorativnímu účelu, takže se 

z něj postupně vytrácí i  jeho nábožensky rituální význam. Transcendentální 

stopa, kterou po sobě zanechával, končí v baroku. Dochází k historickému 

zlomu v myšlení moderního člověka a vítězství racionality osvícenských 

myšlenek. Definitivním vítězstvím modernity racionalismu nad starými 

pořádky feudální stavovské společnosti se píší dějiny masové kultury. 

Ve své době se vůči klasickému myšlení vytyčil K. Marx, v post-moderní 

době až po současnost ho v tom následují jeho pokračovatelé takzvaní 

postmarxisté. „Hlavní inspirací postmarxismu a dalších směrů nové levice je 

Michel Foucault se svými analýzami moci…, není tu hierarchie příčin a 

následků, moc nemá jedno centrum…“.10 Stejně jako marxismus obsahuje 

post-marxismus kritiku materiální kapitalistické společnosti.

                                                          
10 Hauser, M., Prologomena k filosofii současnosti,Praha; FILOSOFIA, 2007, str. 74
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Společenská masa nemá strukturu, která implikuje uspořádání kolem 

nějakého centra. Stejně jako u opakování ornamentu, struktura nemá 

centrum. Tím se podobá i post-moderní struktuře bez pevného horizontu, tj. 

post-modernímu diskursu. Derrida ve své době o struktuře sice píše, že

„dokonce ještě i dnes je představa struktury zbavené jakéhokoli centra sama 

nemyslitelná“, ale tato pravda se i díky jeho přičinění obrátila ve svůj 

opak.11 Struktura je elementární shluk, který se teprve třídí v diferneci. Ale 

tím, jak se v postmoderně převrací centrum, utvrzuje se oborová disciplína, 

o které M. Foucalt píše, že "je to specifická technika moci“, přičemž 

disciplína ornamentu je jen jednou z takových technik, vyrábí společenské 

nevědomí, které směřuje k vyššímu užitku.12

Úvahy nad ornamentem by proto mohly být vedeny směrem k paralele post-

moderny s klasicismem minulých staletí. Ornament, který protkává svým 

vzorem látku bezvýznamné skutečnosti, by byl jistě dokladem těsnosti obou 

myšlenkových východisek, pokud zcela nesplývají v jedno. Pokusme se ale 

znovu objevit ornament, to co je mu bytostně vlastní a přirozené. Uvěřme 

tomu, že je i ornament dobré podstaty. Nenechme se zmást dojmem, který na 

nás vrhá jeho současná minulost. Přistupme k němu nejdříve jako ke svému 

znaku a až poté objevme jeho význam a smysl vůbec.

1.5. Znak, rozdělení na výraz a poukaz

Otázku po podstatě ornamentu pomůže zodpovědět tázání, které se ptá po 

podstatě znaku, je čistě ontologické a zní: „Co je to znak vůbec?“13 Tato 

otázka úzce souvisí s druhou částí vlastní definicí ornamentu jako znaku, 

který má jedinečnou vlastnost znaku opakujícího se ve vzoru.

J. Derrida, náš průvodce post-strukturalistickou problematikou znaku, se 

dále ptá takto: „Není myslitelné, že chápeme-li znak např. jako strukturu 

intencionálního pohybu, pak nespadá pod kategorii věci jako takové, že není 

jsoucnem, na jehož bytí by se pak bylo možné tázat? Není znak něco jiného 

než jsoucno, ba není právě jedinou ‚věcí‘, která - právě proto, že není věcí -

nespadá pod otázku ,co je to‘? Nýbrž která ji naopak za jisté příležitosti 

tvoří?“ 14 Letmé vyvrácení otázky „co je to?“ po podstatě znaku s sebou nese 

odkrytí konstitutivní povahy znaku tvořícího diskurs. Původ znaku vězí 

                                                          
11 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 177

12 Foucalt, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězeňství, Praha: Dauphin 2000, str. 224  

13 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 67

14 Tamt., str. 68
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v tom, co nazýváme pravdou, z toho důvodu znak, ve smyslu diskursivní 

konstituce něčeho z ničeho ,  vytváří i skutečné zdání věci z bytostné 

možnosti tázání o sobě samém .  Existence věci se u Derridy udává 

v diferování svého znaku, což je jistý způsob tázání o sobě a ve světě s tím, 

že „tato diference, která je právě tak jednoduchá jako subtilní, vyjevuje 

neredukovatelný svéráz fenomenality a pokud jí nevěnujeme bdělou 

pozornost, nemůžeme se pak ve fenomenologii orientovat“.15 Na rozdíl od 

Husserla, kde se diferování děje jen v auto-afekci,  Derrida k ní přistupuje 

tak, aby z ní vystoupil do světa prostřednictvím a na poli řeči. Diference u 

něj proto sama nemůže obývat svět, nýbrž pouze řeč, kterou nejenom obývá, 

nýbrž je právě tak jejím původem a sídlem. Zde se utváří diskurs, který 

přitom není možný bez výrazového jádra a jako cele je ukotven v osnově 

poukazu. To zůstává společné Husserlovu fenomenologickému rozdělení 

znaku na výraz a poukaz. Jinými slovy jde vždy o to samé nuancování jenom 

s tím rozdílem, že Husserl vycházel z vlastní zkušenosti originálního Já, 

kdežto Derrida hlásá možnost její reprezentace a odtud svoje identita se 

sebou samým.

Nicméně dvojakost znaku, se kterou se setkáváme na pomezí obou světů 

originální přítomnosti a jakoby plurální přítomnosti znaku v reprezentaci, 

není nic nového. Již Platón rozdělil ve svém Symposionu Pausianiovou 

chvalořečí Érota na jeho dvě povahy, na obecnou a nebeskou.16

Husserlovo rozdělení znaku na výraz a poukaz se děje jistě ve dvou takových 

rovinách a to v obecné horizontální rovině poukazu a nebeské vertikální 

rovině výrazu. 

1.6. Ornament a znak

Ornament odosobňuje znak, ten se v něm stává netečný, a jako takový se

v něm zvěcňuje. Ve zvěcnění ornamentu tkví jeho symbolická rovina, např. v 

proplétání, protkávání, ale i čistě jen v rituálním pokrývání plochy. 

Ornament se vyjadřuje opakováním ve vzoru a poukazuje na vlastní materiál, 

ze kterého byl utkán (krajka, průmyslová mřížka či film…). V diskursu, tj. 

v jazykové struktuře řeči, dochází ke konstituci nových výrazů současnosti 

                                                          
15 Tamt., str. 85

16 Erotové jsou nejdříve dva, jako láska obecná, která podle něj působí náhodně, týká se těla a 

ukájení slasti a láska nebeská, která je jen mužského pohlaví (dvě duše si přejí splynout bez 

pohlavního styku) a je věčná. Nakonec ale, s prozřením jednoho boha, obojí lásku sjednocuje 

v soudržnou ideu dobra, krásy, lásky a pravdy.
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přijímáním jako ornament starých výrazů minulosti. Diskurs se konstituuje 

v rovině dnešního i historického poukaz. 

Neredukovatelným a o to podstatnějším znakem ornamentu je jednoduchost 

opakování vystihující nekonečno. Ornament je znakem opakování, které je 

výrazem ornamentu, na to poukazuje ornament. 

Pro ornament nemůže být jeho konečný tvar odvozen diferencí ornamentu a 

znaku, neboť znak je to, co umožňuje samotné diferování. Ornament se 

vyznačuje rozdělením svého znaku opakování. Ornament se stává aktuální ve 

své struktuře opakování, která je opakováním jak reprodukce, tak repetice. 

Ornament se zvlášť vymezuje v řádu opakování znaku. To, co platí pro 

znak, bude tedy platit i pro ornament. V širším smyslu je ornament 

opakováním reprodukce a v užším smyslu opakováním repetice.

  Soustředě se naň samotný, jde o to pochopit základní dialektický vztah 

ideální bezpředmětnosti a reálné existence jsoucna, jde o to zachytit pohyb, 

který se děje při proměně výrazu ornamentu na poukaz a zpět na svůj výraz. 

.
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2. VÝRAZ ORNAMENTU

Pakliže však základ zůstává týž, výraz mění se průběhem století a dnešní člověk 

zakoušející potřebu kaňhat po stěnách je zločincem nebo zvrhlíkem .  

A. Loos

neoklasicistní  ornament

W. Kandinsky ve své knize O duchovnosti v umění píše, že ani samotný 

ornament není ničím neživým: „Také on se vyznačuje vlastním vnitřním 

životem, který buď nejsme schopni už vnímat (v případě starých ornamentů), 

anebo v něm spatřujeme jen divokou změť bez vnitřní logiky…“17 Vnitřní 

logikou ornamentu chápeme jeho způsob rytmického opakování jako výraz 

jistého řádu všech věcí.

Výraz je „znak nadaný významovým záměrem“.18 V jednom z jeho textů 

k Dekonstrukci, Hlas a fenomén, je nastolena jistá pre-expresivita, před-

výrazová intencionalita, otázka po vztahu výrazu k předmětnosti. Výraz je 

                                                          
17 Kandinsky, W., O duchovnosti v umění, Praha: Triáda 2009, str. 91

18 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 73
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vlastně bezpředmětný a nedá se jinak vyjádřit než výrazem, vyjadřuje sám 

sebe. Pre-expresivní výraz je skryt a setrvává v sobě, dokud se neprojeví.  

Výraz ornament se hlásí k životu, potom co byl otupen svým negativním 

významem slova příkrasa a na vlastním přebujelém poli byl 

funkcionalismem 20. let minulého století pro svou zvrhlost označen za 

nežádoucí. Pole do země ušlapaného ornamentu zůstalo trčet ladem, dlouho 

nezorané roste na něm teď samý nálet a plevel. Přitom půda toho pole je pod 

povrchem plna živin a minerálů, vře opomenutou plodností, čeká na zorání. 

V ní se schovává to, co Derrida spolu s Husserlem nazývá „pre-expresivní 

intencionalita“ jako fenomenologický hlas země, který vychází ze sebe 

v přeneseném smyslu orné půdy.19

2.1. Pole ornamentu

„V případě poukazu je toto oživení ze dvou stran limitováno tělem znaku, 

které není dech, a tím, k čemu poukazuje, což je nějaké jsoucno ve světě.“20

Omezeností poukazu je míněna jeho vlastní funkce označujícího a 

označovaného. Ušlapané pole ornamentu do země, kde rostou nálety 

ornamentu, to je tedy poukaz, jímž jsme svázáni. Pole bez duše. Jednak to 

poukazuje na bezvýznamnost ornamentu, který se v dnešní době nepěstuje, 

nikdo nezasel ornament do země od jeho poslední kritiky Adolfem Loosem.

Za druhé to poukazuje na přírodu, která si žije svým životem bujícího 

plevele. Nálety a pole prorostlé plevelem, je i  ekologický stav veřejného 

zanedbávání duchovních statků. 

Plevelem zarostlá pole jsou zpravidla znakem totalitních režimů, cizí 

nadvlády či období kulturně-hospodářského úpadku. S jeho dnešní 

přebujelostí historie ornamentu zdaleka nekončí, nýbrž dále pokračuje 

neviditelným prorůstáním svého pole, ale o tom až v další kapitole. 

Současnost ornamentu je stále živá i s vědomím jevové podstaty abstraktního 

ornamentu se svým původem v přírodě. Ornament nabude vlastního výrazu, 

přestaneme-li jej vnímat jen jako dekorativní prvek zdobného dekoru. Nutno 

přitom mluvit o výrazovosti ornamentu jako o ornamentálnosti ornamentu, 

ne jako o dekorativnosti, ke které mnohdy svádí naše pozornost, aniž 

bychom si třeba kolikrát sami přáli.

                                                          
19 Tamt. str. 74

20 Tamt.
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Ornamentálnost Stellova21 obrazu, ačkoli na sobě nenese známky štětce 

brázdícího plochu obrazu, má v sobě intenci malíře zanechávajícího na 

plátně přesto ornamentální stopu, stejně jako zem brázdící pluh za traktorem 

v epoše kombajnů. 

Výrazový minimalismus, ve kterém např. F. Stella zcela upozadil malířské 

gesto, se nestal ale o nic méně subjektivní vědomou intencí, než s jakou ji 

byla umělecká kritika zvyklá vnímat doposud.22 „Výraz je úmyslná, chtěná, 

zcela vědomá exteriorizace. Bez intence nějakého subjektu, jež oživuje znak 

tím, že mu propůjčuje jeho Geistikeit,  by nebylo výrazu.“23 Geistikeit jako 

promlouvání o sobě samém obrazu, ať se jakkoli nedotčený malířským 

gestem, nemůže nikdy pozbýt na vlastní intenci malíře, pokud jde vědomou 

exteriorizaci. Podržená expresivita v sobě může udržet mnoho z toho 

původního, co se zachycuje jen mlčenlivým slyšením. Malíř se tak někdy 

spíš dozví, proč maluje svůj obraz, který se třeba na venek jeví jako 

ornament či jako objekt.

Promluva zoraného pole je oduševnělé tělesnění člověka, který zoral pole, 

aby mohl zasít. Člověk, který zoral a zasel na jaře, může se těšit z toho, jak 

raší rostliny, které zasel, jak prorážejí za světlem. Každou brázdou nabývá 

zoraná půda výraz ornamentu fyzické práce, kterou se vyznačuje orba jedné 

brázdy vedle druhé. Jejich počet se bude vždy blížit nekonečnu. Ornament 

zoraných brázd je tak do značné míry i výrazem nekonečné práce na poli.  

K zorání pole stačí orat jen tak hluboko, aby jeho půda nabyla životadárnou 

kyprost, pokud v ní ještě nějaké živiny jsou, ale pole také musí jednou 

zpravidla zůstat ležet ladem jako úhor. I tím nabývá pole svůj význam 

zemědělské půdy. „Ve výrazu je intence absolutně záměrná, protože oživuje 

hlas, který může zůstat zcela niterným, a protože vyjadřována je jistá 

Bedeutung, tj. idealita, která neexistuje ve světě“.24 Minimalisté vzali do 

rukou netradiční materiál k oživení klasických forem umění, jako je 

ornament, který byl do té doby úhorem.

  Ornamentálnost zoraného pole má v sobě intenci pluhu, který oživuje hlas 

zbrázděné země, nekonečnost opakujících se brázd a idealitu trojpolního 

systému JOÚ. Byliny a plevel rostou na poli ornamentu, na jeho úhoru 

                                                          
21 Frank Stella, rané práce z přelomu 50. a 60 let, např . známý obraz Die Fahne Hoch, který 

geometrickým schématem a jako povrch sgrafita připomíná renesanční ornament.

22  viz. např. Greenberg, který viděl jediné východisko subjektu v abstraktním expresionismu, kde 

se dominantním výrazovým prostředkem stalo nespoutané malířské gesto, byl zvyklý na tento 

jeden určitý projev subjektu. 

23 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 74

24 Tamt.
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pohromadě, dokud pole zůstává stát jako úhor ladem. Pak nastává čas úhor 

znovu zorat, znovu zasít, znovu nechat vyrůst, znovu sklidit. Opakování 

ornamentu vyzdvihuje i trojpolní systém střídání se Jaru, Úhoru a Ozimu. 

Struktura ornamentu, jakou je idealita opakování, nevychází pouze z řádu 

čisté abstrakce, ale je idealitou pravidelného střídání se jaru, úhoru a ozimu, 

právě tak jako je původ geometrie pevně zakotven v základech 

zeměměřičství a dotýká se řádu své družky astronomie hvězd.25

  Pociťujeme-li symbolický význam zemědělského pluhu a úmorné práce na 

poli. Takto vzato, docházíme i k Bedeutung lidské práce.26 Po nevydařené 

zkušenosti se socialismem se ale zatím věnujme raději tomu, co vyjadřuje 

ornamentální lineárnost vedle sebe uspořádaných brázd, než abychom se 

pouštěli do práci oslavujících gloriol. 

  Lidové umění ztratilo svou tradici vykořeněním venkovského obyvatelstva 

a nelze je sem znovu implantovat umělým zavedením starých lidových krojů. 

Ani výraz ornamentu není možné na plnou váhu, dokud se nám jej nepodaří 

znovu vypěstovat. Chceme-li vypěstovat ornament, o kterém budeme říkat, 

že je to ornament, nepředcházejme ornamentálnost zoraného pole. 

Bezprostředně výraz ornamentálního pole vyjadřuje četnost nekonečných 

brázd a vlastní význam práce na poli hospodářově. Orba je něco bytostně 

tělesného, je to, “co tvoří skutečnost výpovědi: fyzické ztělesnění nějaké 

bedeutung“.27 Těžká práce na poli opodstatňuje pádnost lidového ornamentu 

malované keramiky, krajky nebo ručně pleteného svetru. I W. Kandinsky si  

přiznává tuto skutečnost ornamentu, který se zrodil v přírodě a do závorek 

za to dodává „vždyť také moderní umělečtí řemeslníci se inspirují v lesích a 

na polích“.28

Řady brázd odrážejí vlastní krajinný ráz, díky kterému dostává krajina 

v přírodě svůj řád. Řád obdělávané půdy, aniž bychom tím transcendovali 

skrze orbu a aniž bychom jej tím adorovali, dává naší kultuře ornament. 

Zůstáváme nohama na zemi někde poblíž našeho pole, odkud je vidět 

množství opakujících se brázd v nekonečných řadách za sebou či jen 

                                                          
25 Aby kdy vůbec středověk došel k svému vrcholu, musela tomu předcházet revoluce 

v zemědělství. Až když rolník mohl vypěstovat dost obilí na to, aby uživil feudální společnost, 

píší se vlastně středověké dějiny evropské společnosti. Trojpolní systém Jar, Ozim, Úhor, byl 

potom vedle chomoutu jedním z hlavních objevů zemědělské revoluce, bez které by naše kultura 

nikdy nedospěla ke gotice. 

26 Bedeutung = význam, má vždy svojí tenzi k τέλоς

27 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 74

28 Kandinsky, W., O duchovnosti v umění, Praha: Triáda 2009, str. 92
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několika pár u malého políčka. Ornament zoraného pole je znakem 

pravidelného rastru a výrazem rytmického brázdění! To, v čem je přitom toto 

nejpřirozenější, v tom se zároveň odráží i jeho skutečně nebeská povaha jako 

„skutečné užívání rytmu a harmonie“, které jako hudba prostupuje 

krajinou.29 Eryximachos v Symposionu klade důraz právě na společný původ 

nebe a země. 

Traktorista, který v klimatizované kabině zakouší nechuť družstevní práce na 

poli, výraz jeho neustálého pohybu sem a tam při brázdění pole ztratil to 

poslední, co mu bylo bytostně vlastní, pot ve tváři.  

2.2. Společný diskurs

Ornament je kulturní produkt, který se rodí v lidovém umění, dál se z ní 

odvíjí k sofistikované abstrakci. Umění abstrakce má své kořeny ve 

starověku u nás a v pravěku ve světě. Ztráta sebevědomí lidového umění 

uvádí i  tyto kořeny do zapomnění, abstrakce přestává být nosným způsobem 

uměleckého vyjádření. Úkolem nového umění proto dnes může být znovu 

objevení primitivních forem ornamentu.

Dohledáním se původnosti rituálního významu umění možná dostáváme i 

myšlenkový pohyb, při kterém Donald Judd skládá a rozmisťuje bloky cihel 

v galerii, tj.  jistý druh kontemplace. Toto odhlédnutí od zprofanovaného 

ornamentu v intencích abstraktního dekoru se odehrává v elementární 

bezprostřednosti kultického umění v jeho dobrém smyslu. 

Nepopsanou plochu papíru brázdí řádky textu. Ornamentálnost textu se 

vyznačuje uspořádáním texturální plochy a opakováním se slov v textu. 

Ornament, kolikrát zazní v našem textu, stává se slovním ornamentem jako 

např. Husserlovo Bedeutung v Derridově pro nás výchozím textu, atd… 

Ornametalika nemá žádný svůj diskurs, kterému by dnes někdo v naší kultuře 

rozuměl. Ornament se vyčerpal v klasicistních formách Biedermeieru, 

naposledy nabral dech v Secesi a od ní pak už známe ornament jen jako 

staršího nepovedeného bratra ryzí abstrakce. Význam secesního ornamentu 

byl překonán objevením čisté abstraktní formy v Bauhausu v malbě např. W. 

Kandinskym a P. Kleem. Poté se problému abstraktní formy chopili 

minimalisté. Potom už se nám výraz ornamentu, zase jako nálety, tentokrát 

postmoderního ornamentu, stal cizím. Je to proto, že nejsou ornamentální, 

její porost není dost ornamentální dodnes. Ornament má svůj vlastní výraz 

jako pole ornamentu pevně ukotvený v meziválečné moderně vedle 

abstrakce, odkud bude vždy možno znovu vyjít.  Není nutno dále poukazovat 

                                                          
29 Platón. Symposion, Praha: OIKOYMEHN, 2000, str. 29
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na jeho historický omyl v dějinách umění, kýčovitost či zločinnost jeho 

vyprázdněné klasicistní formy. Interpretovat zmnoženou linii zoraného pole 

jako ornamentální by mohlo být sice silně zavádějící (potom co jsme si 

dávno osvojili výrazové prostředky a modernistické formy první poloviny 

20. století), jenže my jsme vědomě vstoupili na pole ornamentu, a tak stále 

ve smyslu Derridova „kdo mluví a kdo mluví, jen potud, pokud říká to, co 

zamýšlí říci: expressis verbis“, pakliže máme to pole zorat, říkáme o něm, že 

je ornamentální a můžeme se vrátit i k ornamentálnosti toho pole.30

Derrida eliminuje z výrazu chtění, upřednostňuje jeho Bedeutung, 

významovým záměrem. Z tělesnění významu vyplývá, že to, co se zdá být 

přesažné, zastírá čistou intenci v chtění skrze Geist a má z něj být 

vyloučeno. Chtění je tedy to, co má být vyloučeno z výrazu jako „… vše je 

z Bedeuten eliminováno a tedy je vyloučeno i z výrazu: např. mimika, gesto, 

tělesnost jako celek i modální forma zápisu…“.31 V kontextu prázdných gest 

a přehnaných grimas pak vidíme ornament jako zcela zbytečnou příkrasu. 

Vezměme výzdobou ověnčené sály plesových tančíren, světly stroboskopů 

vybavené diskotéky, taneční kluby a neony zábavního průmyslu a shrňme to 

spolu s Derridou jako totalitu všeho viděného a prostorového jako 

takového.32 „Viditelnost, prostorovost jako takové nutně postrádají onu 

přítomnost v sobě a pro sebe, která je vlastní vůli, jakož i duchovnímu 

oživování, otevírajícímu se diskursu. Jsou do slova a do písmene jeho vlastní 

smrtí.“33 Ornament v diskursu současného umění se nemůže stát nástrojem 

k vytváření lživé iluze skutečného, jak se potvrdí v kapitole Poukaz 

ornamentu.  

Diskurs současného umění by dnes neměl chtít výraz ornamentu, který bude 

pro něj znamenat ustálený význam ornamentu jako takového zločinu. Výraz 

ornamentu se konstituuje v tom momentě diskursu, kdy ornamentu začínáme 

rozumět v jeho nových souvislostech, ale nezapomínáme ani na jeho původ 

ve vnitřní nutnosti a možnost v opakování se toho samého. Tím diskurs 

ožívá. Svým způsobem se to například podařilo Čestmíru Suškovi, ten 

proměnil patetický výraz ornamentu na půvabný ornament krajky železných 

cisteren. 

Zjevně se nestačí zabývat ornamentem jako takovým, prvkem dekoru, ani 

tak, jak jej definuje uváděná vlastní definice jako „krásný zjev, který má 

                                                          
30 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 75

31 Tamt., str. 76

32  Termín zábavní průmysl je jedním ze stěžejních pojmů, na kterém se zakládá Adornova kritika 

pozdního kapitalismu a s ní i celá Kritická teorie 

33 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 76
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jedinečnou vlastnost znaku, opakujícího se ve vzoru“, ta totiž ještě nedává 

ornamentu svůj výraz. Ten vyrůstá až z textu, který se mu věnuje. Nad to 

expresivní výraz činí ornament zvlášť zajímavým ve struktuře uměleckého 

díla jako znak vytržený z dekoru. Osamostatněním od dekorativního účelu 

nabývá ornament právě tímto krokem nový smysl a to právě ve chvíli, kdy 

tím záměrně nabude svůj nový významový kontext. Od té chvíle se začíná 

naplňovat výraz ornamentu, který najednou promlouvá, jako se to podařilo 

Jiřímu Davidovi v svém posledním malířském cyklu, kde se ornament 

zapojuje do fragmentární hry symbolů zapomenutého času.34 Výrazem 

ornamentu není jen to opakování, které znázorňuje, nýbrž i to, které zůstává 

skryto. Objeví-li se na obraze ornament jako symbol zapomenuté doby, 

nestává se tak náhodou, neboť umělec si vždy přeje dotknout se věčného 

v minulém i budoucím. 

.        .

                                                          
34 obrazy na plátně namalované v roce 2007
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3. POUKAZ ORNAMETU

Tou měrou,  jakou se  rozv í j í  ku l tura ,  ornament  miz í  z už i tkových předmětů .

A. Loos

ornament urbanist ického plánu

Symbolickou hru poukazu ornament rozvíjí v kontextu své doby. Pletivo 

ostnatého drátu má v sobě ten samý princip ornamentálního proplétání 

krajky. Ornament hledá své předivo, z čeho bude utkán. Tak jako „čas je 

v modlitbě“, je ornamentu v materiálu. 

Dnes neviditelný ornament masy má za úkol inervovat jedince jako součást 

hypertextu. Přítomnost jedince se redukuje na jeho virtuální existenci. 

Jedinec je svým způsobem sám před sebou virtuálním obrazem širší 

reprodukce. Dnešní dobu vedle digitálních dat stále zdobí zvukový film, 

průmyslová mřížka, chemické vzorce, statistická čísla, politická hesla, 

reklamní slogany, grafy ekonomiky, historická data… atd. 

Řazení klasicistního ornamentu je ve své racionalitě mechanismem 

permanentní mřížky.  Tapiserie zdobící sály královských paláců byla utkána 

v řemeslných dílnách, kde se z řemeslníka stal pouhý dělník ve výrobním 

procesu. Průmyslově organizovaná výroba ornamentu se podřizuje stylovému 

vzoru, nikoli vzor látce. Indiáni tkali své vzory ručně, a tak se jejich 

ornament stal vždy jedinečný. Ženy tkaly a muži lovili. V tom byl přirozený 
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řád společnosti. Znali jsme jej ale i my, než došlo k vykořenění venkovského 

obyvatelstva a naší společnosti ze svého základu přirozené pospolitosti 

vůbec.

3.1. Vykořenění tradice

3.1.1. Lidová kultura

Co bude produkovat lidová kultura, když ne lidové umění, když ne krajku 

lidového kroje, malovanou keramiku a své písně? Položil si někdo tuto 

otázku před čtyřiceti lety, kdy dostal český venkov poslední ránu masovým 

odlivem lidí do zemědělských družstev? Přitom zánik české lidové kultury,  

lépe řečeno česko-německé, začal již násilným odsunem německého 

obyvatelstva po druhé světové válce. Následně tradicí lidového umění 

otřásla vlna znárodnění majetku a kolektivizace zemědělské půdy. Následky 

války a nástup totalitního režimu načaly vykořenění tradičního života 

venkovského člověka v souladu s přírodou.  Došlo k náhlé dezorientaci 

všech základních smyslů, z níž by se ještě bylo možné vymanit, nebýt 

nešťastného léta 68. Tvrdé normalizační restrikce zasáhly i do života 

venkovského obyvatelstva, které se nemělo jak bránit plnému zaměstnání 

v zemědělských družstvech nebo odchodu z venkova do měst. Na vlastním

gruntu nezůstal nikdo pracovat. Generace, která jej ještě obhospodařovala, 

již zestárla. Od této chvíle se píše konec lidové kultury v Československu. 

Nahrazuje ji normalizační pop-kultura panelových sídlišť, kam se venkov 

stěhuje. Venkovskou veselku nahrazuje diskotéka zábavně-kulturního centra. 

Původce lidové kultury zde degeneruje v inženýry vyprojektovaného člověka 

králíka. Proměnila se i městská krajina. Nových králíkáren přibývá úměrně s 

vylidněním venkova. Vše podléhá striktní geometrii urbanistických plánů. 

S tímto novým životním prostředím mizí lidová kultura venkova do 

nenávratna a není možné se potom mylně domnívat, že lze jen tak z čista 

jasna oprášit kulturní tradice, jsou-li vůbec tím, za co je dnes máme. 

S venkovem vymřela lidová kultura. Chvíli na to se zrodila street-art a hip 

hop kultura. Těžko od sebe odlišit město od venkova, u obou v masové míře 

převážil konzumní způsob života, který přebral styl od svých západních 

vzorů společnosti.     

3.1.2. Kolektivizace zemědělské půdy

Kolektivizací zemědělské půdy přišla česká krajina z velké části o svůj 

krajinný ráz. Tradičně jsou Čechy a Morava považované za malebnou 

krajinnou oblast v srdci Evropy. Zaoráním mezí do ní vstoupil jí tak cizí 

prvek bezútěšných lánů bez konce. Člověk, který dotváří krajinu ke svému 
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obrazu, se v ní nemohl nalézt, tak jako dřív, když usedal na meze podél cest 

ve stínu stromů. Cesty zůstaly rozježděné od traktorů, protože se o ně nikdo 

nestaral. Proč by také, když s rozoráním mezí se stala všechna pole obecním 

majetkem zemědělských družstev? Čert vem majetek, ale usedání na mez 

v horkém dni, chladivé studánky a boží muka, ty člověk zaplatil svojí duší. 

Ocitnutím se na bezbřehém panství socialismu zapomněli lidi na každodenní 

modlitbu. Ze zbožnosti křesťanské víry nezbylo ani trochu dobrého, co v ní 

bylo, to jsou modlitba rozvzpomínání na svou původní přirozenost a svátky

jako oslava lidského spolubytí.  Jistě, stále si nelze odmyslet onu 

křesťanskou poslušnost malým věcem, přesto jsme sto říct plným právem, že 

způsob, jakým se realizoval socialismus u nás, uvrhnul duši člověka ještě 

daleko za zmíněnou poslušnost. Konkrétními slovy se lidská duše stala 

naprosto nicotnou v bezčasí desorientace všech smyslů. 

3.2. Ornament (permanentní) průmyslové mřížky

kontrolovat přítomnost a pracovitost dělníka, kvalitu jeho práce; porovnávat 

dělníky mezi sebou, třídit je podle jejich zručnosti a rychlosti; sledovat po 

sobě následující stádia výroby. Všechna tato seřazení formují permanentní 

mřížku: veškerý zmatek je eliminován 

Opakováním se toho samého motivu, tj.  např. průniku, uzle, konstrukčního 

článku v pravidelných intervalech, mezerách, vzdálenostech, periodách, atd. 

Ornament si tak nelze nepředstavit jako permanentní průmyslovou mřížku, 

do které je ornament vytisknut rastrem čtvercové sítě. 

Průmyslová mřížka nese známky ornamentu svou permanentní 

všudypřítomností a jako ornament její strukturu při svém poškození nelze 

zpátky nabýt, než výměnou celku, proto navádí básníka ve městě k 

pozorování nepatrných jeho proměn v průběhu epoch. Průmyslová mřížka je 

její stopou jako součást architektury i stroje ve svém detailu. Básník ale vidí 

i to, jak železo podléhá korozi a prorůstá rzí. Svrchní nátěr nevydrží věčně a 

průmyslová mřížka se zbarví do rezava, tím ornament průmyslové mřížky 

nabývá na výrazu přírodní struktury.

Ornament průmyslové mřížky vtiskuje mřížce význam prostupnosti mezer 

mřížky. Zamezením některých mezer se vyznačuje labyrint. Ornament 

labyrintu nese význam horizontálního procházení, kdežto symbolickým 

směřováním skrz mřížku je pohyb dovnitř a ven. 

To, co dělá průmyslovou mřížku ornamentem, je sériovost. Prefabrikát 

strojově vyráběného produktu vtiskuje ornamentu ráz sériové výroby. 
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3.3. Ornament urbanismu

Sídliště panelových domů nebo satelitních měst se stala mohylami 

plánovaného urbanismu. Geometrie takto navržených měst odráží ducha jak 

minulého socialismu nebo stávajícího kapitalismu, nicméně neubírá městu na 

jeho vlastnosti labyrintu. Tato vlastnost je však redukována na racionální 

strukturu osvícenského absolutismu, na diagram moci, o které mimo jiné 

píše M. Foucalt, že „působí prostřednictvím účinku obecné viditelnosti.“35

Podle Foucalta má tato moc své kořeny v geometrii vojenských táborů konce 

17. století. Plánováním urbanismu vzniká schematicky vymezený prostor 

průhledů "prosvětleného" města. Není v něm míst pro skrytá zákoutí. Před 

racionalitou města se jeho návštěvník ani obyvatel neschová, pokud nenajde 

vlastní skulinu, jak z něj uniknout. Odtud též pochází primitivní pud 

sprejerství grafity. Beton podléhá vzdoru mladých generací ale i,  stejně jako 

kámen, zvětráváním korozi. Vandalové panelového města jeho rozklad vždy 

jenom urychlují. Po čase musí dojít k výměně jednotlivých stavebních dílů, 

prefabrikátů, které nikdy nebudou pasovat tak jako dřív. Dočasnost je jednou 

ze základních vlastností prefabrikátu. Z panelových měst plánovaného 

urbanismu tak nakonec zbudou jenom ruiny.

3.4. Mozaika

Z nekonečně mnoho stavebních či konstrukčních článků se skládá 

společnost, kterou lze takto vidět jako mozaikovitý obraz společnosti 

spektáklu se svým ornamentem průmyslové mřížky. „Veškerý život 

společností, v nichž vládnou moderní podmínky produkce, se jeví jako 

obrazová akumulace spektáklu .  Vše, co bylo dříve prožíváno přímo, se 

vzdálilo v reprezentaci.“36 Spektakulární obrazy vyrábí kulturní průmysl jako 

na běžícím pásu. Tato mozaika vnucuje svůj předobraz touhy zábavní 

společnosti.

                                                          
35 Foucalt, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězeňství, Praha: Dauphin 2000, str. 246

36 Debord, G. Společnost spektáklu. Praha; INTU, 2007, str. 3
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3.5. Průmysl vědomí

Celý svět prochází filtrem kulturního průmyslu. Vodítkem produkce se stala stará 

zkušenost návštěvníka kina, který vnímá venkovní ulice jako pokračování právě 

skončeného filmu.

T. Adorno, M. Horkheimer 

Mnohdy kladené rovnítko mezi ornamentem a příkrasou, či ozdobou, není 

spravedlivé posouzení situace. Ornament dnešní doby se dávno přetavil do 

mnohem rafinovanějších forem své kulturní produkce, která se na reprodukci 

ornamentu zakládá jako např. na filmu tak, že je nutné, aby většina lidí měla 

falešné vědomí. A to, jak píše M. Hauser „společensky nutné zdání“ a 

„průmysl vědomí“37,  který usiluje o rozptýlení neviditelných tříd svými 

prostředky, právě jako je film či jiná forma ornamentu současnosti. Zakrývá 

se jimi i pravdivá konečnost vlastního bytí. Proto ornament dát pod jeden 

zastaralý pojem a dál se jím nezabývat by bylo pošetilé už jen z toho 

důvodu, že by to znamenalo zavrhnout jej předem, všemi přesto přijímaný a 

konzumovaný.

Ornament jako film neustále dokola opakuje reprodukovanou skutečnost 

vzorové noeze. Není v něm místo pro vlastní zkušenost ani z něj nelze 

vystoupit. Jistě, narativní film je spíše vlastní obdobou vyprávění mýtu, ale 

připomenutím figurálního ornamentu antické černo-figurové vázy ani teze 

ornamentu filmu nebude daleko pravdě. I pro dnešní pozdně zábavní 

společnost je stále příznačné to, co popsal W. Benjamin již v době, kdy byl 

film moderním médiem kulturní reprodukce: „Došlo k tomu, že na novou a 

nutkavou potřebu dráždění odpověděl film. Vnímání utvářené šoky se 

uplatňuje ve filmu jako formální princip. Trhavý pohyb, který určuje rytmus 

výroby u běžícího pásu, je základem pro recepci filmu.“38 Zvláštní je, že 

od té samé chvíle ustupuje do pozadí ornament v architektuře. Jeho 

politicko-společenskou funkci oslňovat přebírá film jako i další novodobé 

materiály. 

Film si lze též shodně s ornamentem představit i  jako běžící pás, vedle sebe 

uspořádané snímky, které se skládají v rozložený celek pomyslné mozaiky. 

Naprosto zásadní je však jejich společná stimulující funkce a podprahové 

vnímání.

Krása ornamentu se vytrácí, jakmile se životní potřeby jedince redukují na 

pouhý chtíč, na to chtít být uspokojen a uspokojovat se. Ornament sám o 

sobě špatný není, škodí až v případě absolutní materializace všech lidských 

                                                          
37 Hauser, M., Prologomena k filosofii současnosti,Praha; FILOSOFIA, 2007, str. 95

38 Benjamin, W. Dílo a jeho zdroj. Praha; Oden, 1979, str. 78
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potřeb. Materiální produkce manipuluje potřeby svého konzumenta, uměle je 

v něm probouzí, předkládá mu lživé či prázdné obsahy světa. Klamné zdání 

otupuje schematizací svých šablon mysl a snaží se jimi ukojit přirozenou 

touhu člověka po kráse. Šablonovitost ornamentu je formou sdělení 

obsahující vzorové noeze bez vlastní intence.39 Např. sledováním televizních 

seriálů dochází k šablonizaci žitého. Tvar jedinečného žitého se 

zjednodušuje na svět se strukturou schematicky reprodukované skutečnosti. 

Populární film, telenovela, literatura, hudba i sport předkládají svému 

konzumentovi hotová životní schémata herních situací, k jejich povrchnímu 

sledování na nezúčastněné rovině nesmyslně vzdálených výšek štěstí. To, co 

se odehrává v pravdě materiálu vlastního života, zůstává uzavřené v 

podvědomí. 

3.6. Ornament moci

Lživá politická moc se vždy snaží vzorovat lidské prostředky, chce tak 

zabránit svému konci. Daří se jí  to do chvíle, kdy se rozestoupí strhující 

propast třídních rozdílů. Protržením dlouho skrývaných sociálních 

nerovností dochází ke srovnání účtů formou revoluce. Společenská revoluce 

je nelítostnou formou změny, nezná s nikým smilování. 

Moloch ekonomiky přírodních zdrojů a lidských sil semílá přirozenou 

povahu člověka, který byl do něj vpleten. Setrvává v něm neschopen 

rozuzlovat vlastní situaci paralýzy z prodělaného šoku, který následuje 

jakýkoli pokus vystoupit ze systému. Tento proces se děje v neustálém 

pohybu bez konce. Ve skutečnosti jde přitom o stav setrvávání na místě, kdy 

ornament tento stav zdobí množstvím svých tabulek a grafů ekonomiky. 

Rázem se ocitáme uprostřed oslnivého prostoru lživé iluze. Chvilková iluze 

se snaží vnutit iluzi trvalou. Podlehnutí trvalé iluzi ovšem znamená pokaždé 

šok z procitnutí a s ním i další paralýzu. Ornament nevymizel z aparátních 

prostředků moci a stává se stále jeho nedílnou součástí, jen pro něj dnes 

nemůžeme najít své pravé jméno. 

Od 50. let 20. st. je abstraktní ráz ornamentu znakem materiální produkce 

kapitalistického a ideologické produkce socialistického systému moci. Svět 

rozdělený na dva bloky produkuje ornament dvou nesmiřitelných protivníků 

USA a SSSR ve prospěch své politické moci až do chvíle, kdy tento systém 

bipolárně rozvržených sil přestává být ekonomicky udržitelný. Od 90. let 20. 

století nastupuje nová éra politické moci přelévání hospodářských zájmů na 

periferii, kterou končí dnešek. Toto přelévání je ryze ekonomické, sugeruje 

                                                          
39 Noeze je Husserlův výraz, který znamená cestu k dosažení svého cíle. Tím je noema.



29

iluzi pevného centra vykládáním svých objektivních pravd. Vlastní moc 

zakládá na „faktum a není v něm místo pro subjekt“. Tento mocenský 

„diskurs univerzality“ produkuje rozpolcený subjektu.40

Např. mainstreem mládež EMO hudby je se svým emotivně afektovaným 

charakterem stejně perverzní jako sexuální úchylky dospělých po vzoru 

západních porno filmů. Intimní život v dnešní společnosti zatracených duší 

doprovází krajnost neukojené touhy. 

Za další výraz pokračování schizofrenie potlačovaného ducha na počátku 

dvacátého prvního století lze považovat stále se prohlubující rasovou 

nenávist a společenskou nevraživost. Rozpolcený subjekt si na nich zakládá. 

Objevuje se sice „nový typ sociálního charakteru“, který M. Hauser nazývá 

jako „alterglobalizační“, ale však právě vedle něho se snaží prosadit 

„charaktery reziduální“, jak je tomu u krajně pravicového charakteru, 

který…, volání po autoritě, nebo u charakteru nábožensko 

fundamentalistického, který…“ Nad to politická moc vystavuje svou novou 

ideologii proti „našemu společnému nepříteli, kvůli kterému bychom se měli 

spojit, už není nedemokratický, totalitární režim, nýbrž islámský militantní 

fundamentalismus.“41 To vše jako obrazová akumulace spektáklu přispívá 

k rozpolcenosti subjektu. Dalším takovým obrazem, ne méně skutečným, 

který se dále objevil, se stal ornament ekonomická krize.

3.7. Ornament ekonomie

To, co se tak hojně vyrábělo včera, kvapem nahradil produkt sériové výroby 

dneška, který nenávratně střídá masový produkt zítřka. Tento koloběh 

limituje pravidelný čas umělé existence. Tím, jak produkt masové kultury 

zestárne, a jsou jím především i její obrazy světa, přestává existovat ještě 

dřív, než skutečně zanikne. 

Tak jako plánovaný urbanismu ukládá městu sériovost stavebního dílu, 

ukládá ekonomická oklika vzdálenostní mřížkou. Prefabrikát prochází 

temporalizaci rozprostíraného času. Propastnost vzdálenostní okliky 

ekonomie je přitom přímo strhující. Ekonomickou mřížkou prochází veškeré 

zprostředkovávané zboží masové produkce v závisti na deregulovaném

proudění peněz. Jako kdyby za mřížkou existoval větrák, který způsobuje 

                                                          
40 Z filmového dokumentu Heleny Všetečkové a Borise Jankovce, Žižek a Hauser. M. Hauser 

v něm představuje Žižekovo rozpracování Lacanova diskursu moci. Jde o dokument natočený 

v době protestů proti umístění amerického radaru na území ČR. 

41 Hauser, M., Prologomena k filosofii současnosti,Praha; FILOSOFIA, 2007, str. 170
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cirkulaci vzduchu, ventilační systém ekonomiky. Větrák, jako takové 

zařízení, imituje přirozené proudění vzduchu v místnosti, tedy průvan. 

Uměle vytvořené prostředí v místnosti ekonomické okliky dál připomíná 

metaforu unylé postmoderní situace ve společnosti, kde „nepřetržitý odklad,

diseminace, nemožnost plné prezence nakonec znamenají, že svět je 

systematicky vnímán jako pohyb, změna, proměna, chaos, ne jako možný 

zdroj smyslu.“42 S neustálým odkladem symbolika smrti jako možný zdroj 

smyslu v této postmoderní situaci "hledání smyslu" ustoupila ve světě 

systematicky řízeného proudění vzduchu, elektrického výboje, zemního 

plynu, digitálních dat a nadbytku zboží do pozadí utilitaristické společnosti 

a ekonomie lidských sil.

Neuvěřitelnou potřebu divergentní masové kultury vytvářet umělý svět vede 

dnešní politika, která se jí stále směle odvažuje hájit před tribunem lidu ve 

jménu relativních pravd. Její argumentace se přitom vždy staví na 

hierarchicky nejvýše postavené ekonomii, která se stále drží toho samého 

kréda nabídky a poptávky jako na ornamentu ekonomie. 

3.8. Nekonečnost ornamentu

Racionalita, jíž prostřednictvím chce vnímání uchopit ornament, předpokládá 

„mystickému kalkulu nekonečně malého počtu“.43 Jediný konec, který pro 

něj zná, je vlastní smrt, jak je také charakteristické pro bytí v postmoderní 

době. „…v tomto vymezení bytí jako přítomnosti, ideality, absolutní 

možnosti opakování se skrývá vztah k mé smrti (obecně: k mému zániku).“44                 

Roztříštěná pozornost sbírá své vjemy z digitálních dat a živí se jimi, aby si 

nemusela tento zánik vůbec připustit, když už jí nic jiného nezbývá. Nechce 

si připustit svoji konečnost jako zánik vlastní existence, na níž manicky 

ulpívá svojí formou rozptýlené přítomnosti potom, co se vzdala smrti 

v symbolickém řádu. Ulpívání na malých věcech jako je ornament si 

roztříštěná pozornost dovoluje s každým „pečlivým pozorováním detailu“,45

který musí pedanticky odpovídat dogmatické představě svého předmětu i 

pocitu z něj. Tato kombinace roztříštěné mysli a pečlivé pozornosti 

způsobuje vražednou nekonečnost ornamentu hazardního hráče.

                                                          
42 Tamt., str. 13

43 Foucalt, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězeňství, Praha: Dauphin 2000, str. 205

44 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 93

45 Foucalt, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězeňství, Praha: Dauphin 2000, str. 205
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Ornament rozkládá plynutí času do absurdního nekonečna opakujících se 

malých časových úseků. Přepočítáván na sekundy se tak čas plynutí jako 

nekonečného řetězení vlastně vytrácí v bezednosti pravidelné sekvence 

stroje, lidského výkonu bez konce. Časový rozvrh žádnému jedinci ve 

společnosti, do níž je zapojen, nedovoluje symbolickou představu svého 

konce, protože zahrnuje či dělá si nárok jak na jeho spánek, tak na jeho 

volný čas .  Ekonomie lidských sil ukládá člověku mechanické zacházení 

s časem. Tím má v rozvrhu čas spánku účel, který předpokládá, že se naplní 

ve swich off bezvládného těla.

3.9. Citace z Foucaltovi Disciplíny

Ornament nabývá svůj charakter disciplíny s vlastní klausurou místa, 

rozčleněním prostoru neboli elementární lokalizací, prostor kódujícím 

funkčním umístěním a jednotou postavení, tj.  takovým bodem v klasifikaci, 

„kde se protínají řádek a sloupec, interval v řadě intervalů, skrze něž lze 

projít od jedněch k druhým…“46,  „jde však o snahu ujistit se o kvalitě 

využití času,…“47 Na druhé straně je opět dokonalé promarnění času 

gamblera. V zatemnělé místnosti svého kouta u forbesu se za žádných 

okolností nikdy nenechá vyrušit ze hry.  Pohlcen proradnou hrou naplňuje 

neukojitelnou touhu bez dalšího smyslu pro cokoliv. Okolní svět pro něj 

neexistuje do chvíle, než dojdou peníze ve většině případů. Dozoruje hrací 

automat. Rozvrh času:  „stanovit rytmus, vnutit určená zaměření, regulovat 

cykly opakování“ byl dán jako přísnost průmyslové doby ,  která „si dlouho 

uchovávala náboženského ducha, v 17. století upřesnilo nařízení o velkých 

manufakturách úkoly, jimiž se začala rytmizovat pracovní doba…“48 Čas se 

potom v době společenské nadprodukce rozdělil do intervalů na pracovní 

dobu a volný čas, tak, jak to pociťujeme dnes. Dále se čas dělí i stupňovitě a 

to svojí zdánlivou individualizací ve vývoji jedince, který má v organizaci 

vznikání předem pevně rozvrženo „malé časové kontinuum své individuální 

geneze.“49 Kromě toho, že individualita je zde spíše jakýsi prototyp jemu 

přiznané normy, čas se zdá být „jako individuální cela, účinkem a objektem 

disciplíny.“50 Tak se společné bytí člověka podobá klasicistnímu ornamentu, 

                                                          
46 Tamt., str. 212 

47 Tamt., str. 219

48 Tamt., str. 217

49  Tamt., str. 232

50 Tamt., str. 232
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vždy podléhal svému vzoru tak, že se nikdy neliší jeden od druhého,

zastoupen svojí disciplinární individualitou, vykazuje o sobě vždy ty samé 

znaky. Tento ornament sčítá řady, které se zřídka kdy prostupují navzájem, 

protože vyrůstají z předem vymezeného kontinua své individuální geneze. 

Jednotlivci na sobě přitom nezávisí, jako jsou na sobě závislé živé 

organismy. Vývoj jedince ve společnosti zůstává jako ornament uzavřen 

v systému bez jiného než objektivního významu své existence. Rozdíly nejen 

ve vývoji, ale i  v prožívání času od sebe oddělených celulárních vrstev jsou 

kvantitativní a nejde o to, kdo si jaký prostře ubrus, brokát, žakár nebo nic.

3.10. Ornament revoluce

Ornament má v sobě implicitně hierarchické uspořádání pyramidy od 

společenské masy v základu až k vrcholu samotné společnosti. I to, čím se 

živí masová a elitní společnost, kdy mezi oběma existuje propastná proluka 

jen nepatrného zastoupení střední vrstvy elitářské a zchudlé buržoazie, je 

vidět na dnešním stavu kultury, která se stále podřizuje ekonomickému 

modelu „kulturní produkce“ vládnoucích vrstev. Ornament, který stimuluje 

společenskou masu, vyvolává umělé vzrušení či rozptýlení. Na diferenciaci a 

sjednocení jeho vzruchů se zvlášť zakládá disciplína ornamentu. Jí se 

podřizuje analytický prostor rozbouřeného moře pro elitní surfaře. Vlny 

nesmí být ani dost nízké, ani dost vysoké, tak aby se na nich dalo surfovat. 

Prostřednictvím disciplinárních řádů se elita drží u moci a vládne jimi i nad 

uměle vyvolanou vlnou. Jakmile by se však regulovaný tok vymkl kontrole 

discipliny, nebo prostě přetekla hladinu rozbouřeného moře, pohltil by do 

sebe i svůj ornament jako každá společenská revoluce. 

.       .        .
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4. RITUÁLNÍ VÝZNAM ORNAMENTU

Potřeba, kterou pociťuje primitivní člověk, aby pokrýval ornamentem svůj obličej 

a všecky předměty, jež používá, je vlastním původem umění, počátečním 

„koktáním“ malby. Je to potřeba původu smyslného - táž potřeba, z níž tryskají 

symfonie Beethovenovy.

Adolf Loos

provázanost

Na povaze ornamentu, ke kterému vedou očistné myšlenky, se hned tak nic 

nezmění, nikdy sice úplně neztratí svůj dekorativní účel, to ani není dost

dobře možné, ale i na dekorativním pokrývání plochy ornamentem je stále 

cosi rituálního. Ornament má svůj význam v rituálu. V rytmu svých 

opakování tkví jeho smysl. Smysl i význam ornamentu se vytrácejí 

nepřetržitým odkladem žité nebo zadržované skutečnosti. Dávno se 

automatizací mechanismů materiální společnosti setřela moc obřadného 

rituálu, jakými byly ještě křesťanské svátky. Slavnostní obřadnost 
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svátečních dnů zná ve výkonové společnosti málokdo. Nestálost věcí 

materiální povahy sloužících ke spotřebnímu užitku, ale i nepevnost 

mezilidských pout ve společnosti, která vidí člověka jako předmět či nástroj 

svého zisku, otupily jeho smysl pro čas. K nerozeznání jsou naše dny jeden 

od druhého. Buďto se slavnost vůbec nekoná, a tak se ocitáme v bezduché 

prázdnotě nicotné každodennosti. Nebo se děje neustále jako permanentní 

slavnost, která se vyčerpává častým opakováním rituálu. Ztrácí se kouzlo 

ornamentu, jeho moc zahalovat skutečnost takovou, jaká je, abychom z ní 

mohli vystoupit alespoň na okamžik. Prodléváním tohoto okamžiku se jeho 

závoj unosí, až časem opadne moc uvádějící k vytržení a my propadáme 

beznaději.

Jakkoli dynamické se baroko může zdát a jakkoli jasný se klasicismus může 

ve svém světle zdát, vždy jeho kouzlo nakonec postupně vyprchává, jen 

zřídkakdy se naplní jeho spirituální podstata. Vždy jde o prostor, v němž se 

mysl, tak jako tak nakonec unaví. Všechna oslnivá krása iluzivního prostoru 

je umělá. Tenká je hranice mezi vnímáním křehkého světa detailu a jeho 

podřizováním tomu detailu. Barokní stejně jako klasicistní ornament se 

zmocňuje štuku, sgrafita či tapiserie právě ve svém detailu. Organická 

spirála, listoví a girlandy ve své stylizaci usmrcují možnost vnímat chvění 

v přírodě, tím že jsou této přírodě cizí. A stalo-li se tak umění jakékoli doby 

a formy ješitným obrazem sebe sama, nedostalo-li se mu ani pokory před 

tím, z čeho vzešlo, ani před tím, čím je samo, není se co divit, uvadlo 

mnohdy jako rostlina bez životodárné vláhy. Od konce 18. století se tak děje 

díky disciplíně, o které Foucalt píše, že je poslušná Malým věcem jako o 

„podrobnosti nařízení, malicherném dohledu inspekce, podřízení kontrole i 

těch nejmenších součástí života a těla“.51 V užitku z malých věcí se jenom 

dokládá další diktát falešné nekonečnosti ornamentu jako náboženského 

dogmatu transformovaného do kategorického imperativu racionální 

disciplíny. Vnímání maličkostí je nastaveno tak, že je nesmí být hned vidět. 

Nekonečnost ornamentu spočívá na neuchopitelnosti opakování, s jakou se 

dostavuje. Stále jsem o krok pozadu za naučenými pohyby těla. Hra na to 

vnímat jej si podmaňuje možnost z ní kdykoli vystoupit. Nekonečné řetězení, 

jakmile jednou začne, nárokuje si i nemožnost vlastního konce.

Rituál nás má vytrhnout z chronické nemožnosti vymanit se z času bez 

konce. Jeho podstatou je symbolické vyjádření řádu věcí v nekonečném 

cyklu jejich vlastního vzniku a zániku. Vše vzniká z neomezené přirozenosti 

věcí.

                                                          
51 Foucalt, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězeňství, Praha: Dauphin 2000, str. 205
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4.1. Protikladnost το απνιρον  

To, že každá doba má svůj ornament, je již, domnívám se, zřejmé. Pro 

úplnost tohoto tvrzení, pokusíme se je ještě vysvětlit rozvzpomínáním se na 

pomezí na příkladu předpokládaného otce středního prvku πέσας u 

Anaximandra. Απνιρον a πέσας jsou od sebe dvě neoddělitelné podstaty,  

které se navzájem prostupují v το απνιρον. To se děje oddělováním 

protikladů věčným pohybem. U Aristotela pak tento pohyb známé jako 

φύσις. Πέσας je předpokládané místo „setkání, hranice a rozhraní,“ ale také 

„pohyb v před, bod, v němž se konečně uzavírá“. Naproti tomu απνιρον je 

„neohraničené, neomezené, bezmezné, nekonečné“, širá země u Homéra, 

která „nemůže být překročena od konce ke konci“, ale je také popsáno jako 

„kruhy a prsteny či roucha a sítě, do nichž je člověk zachycen bez možnosti 

uniknout“.52 Ornament má mít vlastnost obojího, ale jako ornament své doby 

se z pravidla vyznačuje převahou jednoho nebo (či) druhého. Pokud by tomu 

tak nebylo, nemluvili bychom proto o různých dobách se svými ornamenty,  

to osvětluje naše tvrzení, které by se jinak mohlo zdát docela samozřejmé. 

Jak bude každý charakterizovat jednotlivá období našich dějin, nechávám 

přitom na čtenáři. My se jich dotýkáme jen okrajově a to především 

v intencích nedávné minulosti a současnosti. Kriticky se stavíme jak k 

ostrakizaci vymezení pevných hranic mezi objektem a subjektem klasické 

doby, tak k bezbřehosti post-moderní éry. 

4.2. Strach z prázdnoty

Strach z prázdnoty je úměrný nekonečnosti opakování ornamentu. Ta je 

ubíjející. Nekonečnost je jako plností překypující vesmírná děloha 

beznadějně toužící po semeni. V tom nemá ani ornament daleko k bezmezné 

přírodě. Nemá nikdy daleko od ovulačního cyklu ženského těla. Ovulaci 

rytmicky střídá v biologickém cyklu menstruace. Tento princip, kterým se 

žena přirozeně řídí, ale není nekonečný, ani bezmezný. Naději v nekonečnost 

vnáší do života ženy mužský element, komplementární prvek schopný 

zastavit ubíjející a jinak nesmyslné opakování neustále toho samého. 

Symbol hexagramu se skládá ze šesti nad sebou souběžných čar, ve 

vertikálním směru se střídá plná čára (mužský princip) s přerušovanou 

(ženský princip). Pomocí těchto hexagramatických znaků věští I ting

budoucnost, tj.  dává nám v jistém předstihu své ukotvení v nekonečném čase 

tápání.  
                                                          
52 Kočandrle, R. Fysis iónských myslitelů: rozprava nad peripetickou dezinterpretací, Červený 

Kostelec: Pavel Mervart, 2008, str. 140
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Derrida "představující" mužský element, si klade otázky po původu či 

příčině opakování takto fatálně, když se tím pokouší vyrovnat s pojetím času 

u Husserla: “Znamená to, že to, co umožňuje nekonečné opakování anebo co 

se mi otevírá, jakmile si zajišťuje pohyb idealizace, jest určitý vztah 

existujícího ke smrti? A že dějištěm tohoto vztahu je transcendentální 

život?“53 Pro transcendentální život je u Derridy klíčový pojem souběžnosti. 

Pulz života v ní udává svůj rytmus. 

4.3. Rytmické opakování repetice, hudební minimalismus

Rytmus opakování repetice je „determinován procesem svého vzniku, 

pohybem“. Rytmické opakování ornamentu zaznamenáváme např. v kapání 

vody, které „není rytmem, jestliže si posluchač nezvolí určitý impuls jako 

referenční bod a od něhož se odvíjí délka trvání jedné sekvence, pulz.“ Tak 

se konstituuje ornament stejně jako repetitivní hudba „opakuje materiál, 

který již dávno známe, a opakuje ho bezprostředně za sebou (organizuje ho 

repetitivní technikou).“54

Minimalismus konce 60. let rozvinul přítomnost transcendentálního života 

tak, jak o ní píše P. Kofroň: „Hudba probíhá v čase a posluchač je při 

poslechu unášen tím, co bylo a je. Vnímání tedy probíhá v časové ose, 

horizontálně. Minimal music však horizontální rozměr nemá. Je to 

permanentní přítomnost. Posluchač tedy musí při poslechu hledat, co je 

nahoře a co dole. Zaposlouchává se do nižších tónových vzorců, pak jeho 

pozornost přeskočí na střední, pak jej zaujme opakující se horní tón apod. 

Vnímání probíhá vertikálně.“55

V repetitivní hudbě minimalismu vědomí vlastní konečnosti otevírá cestu 

transcendentálního na pozadí plynoucího života vertikálním směrem „ 

jedině, když se do ní zapojí, jako do permanentního procesu.“56 Je to proces, 

kdy posluchač nereflektuje svůj poměr k hudbě, ale kdy se do ní noří, aby 

s ní dýchal. Jde o nedistanční poslech.

                                                          
53 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 54

54 Cit. z nepublikované práce seminární Ornament Václava Kokeše.

55 Dorůžka, P. Hudba na pomezí, Praha : Panton, 1991, str. 169

56 Tamt., str. 167
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4.4. Mystická obřadnost rituálních techno-party 

a punkových koncertů

To, že se hudební minimalismus konce šedesátých let později proměnil v 

taneční hudbu, nebylo nic neočekávatelného, vnímání, které „vyžaduje 

mnohem větší posluchačovu aktivitu“, k tanci přímo vybízí. I přes svůj 

původ ve východních náboženstvích, je v něm cosi jako rituální šamanismus 

primitivních národů. Ale tím, že aktivní posluchač „objevuje melodické 

vzorce, sumační a diferenční tóny, zázněje“, proměnil v tanečníka techno-

party, upadla aktivita jeho mysli na úkor taneční bakchanálie, kterou 

meditativní minimalismus jistě nepředpokládal.57

Na rozdíl od tanečníka klubového techna, zůstal účastníkovi otevřenější free 

techno open-air party alespoň protestní nádech anarchismu. Zvuk 20kW 

sound systému rovných (tekno) a lámaných (drum and bass) beatů 

symbolizuje démonickou moc techniky. Pro „technaře“ přelomu tisíciletí 

měly přitom hudební akce sound systémů rituální význam záměrného 

vymývání mozků (Kultovním filmem se pro ně stal Mechanický pomeranč od 

Stanleyho Kubricka) stejně jako pro pankáče z osmdesátých, kdy jediná 

svobodná volba spočívá v autodestrukci vlastního vědomí. 

Na „techno“ tancuje každý sám za sebe a jakoby bez dotyku, drsný rytmus je 

jinak zakoušený a znovu prožívaný (často i za působení omamných látek 

stimulantů, opiátů, halucinogenů či extáze) paralytický stav setrvávání na 

místě před bednami .  Přesto dobrovolnost tohoto aktu volní pasivity má gesto 

naprosté anarchie. Je zároveň bezúčelná, nemá τέλος a spíš tíhne ke 

kosmickému ούρανούς. V daný okamžik nic nechci, než absolutní prožitek 

přítomnosti, který má trvat co možná nejdéle. Vše ostatní běžné se tomu 

podřizuje, tak se kolem každého sound-systému rodí komunita lidí, kteří 

přijali společný osud kočovného způsobu života. Základní idea, kterou free-

tekno šíří pořádáním otevřených open-air techno party a vymezuje se jako 

antisystémová vůči výkonové společnosti, je v tom krásná, že je svobodná. A 

sice její idea svobody, která hraničí s nezřízeností oddávání se rauši, 

narušuje striktní geometrii mocenského systému. Svobodné pořádání 

většinou ilegálních akcí vždy narušilo systém organickým odlivem 

mechanicky snovaných vláken k synaptickému spojení jejich nervové tkáně. 

Na druhou stranu to lze brát jako parazit propracovaného systému se svojí 

aparaturou hudební reprodukce, jako iracionální chybu či zádrhel, který 

poukazuje na tu samou dávno známou odloučenost člověka přírodě. Světelné 

efekty a 20 kW hudební reprodukce lze snadno prohlédnout, když si 

                                                          
57 Tamt., str. 169
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uvědomíme, na jakém principu k němu dochází. Idea rituálního prožívání 

neomezné přirozenosti si odporuje s technikou, kterou užívá k její realizaci.    

Oprošťující obřadnost rituálu punkových a později hard-core koncertů jako 

by umožňovala svým účastníkům symbolické splynutí od sebe jinak 

oddělených vzdorovitých duší v jedné mase. Na těchto koncertech se stala 

tělesnost neoddělitelnou součástí přirozeného projevu nespoutané síly proti 

společnosti podrobené malým věcem. Punk s sebou přinesl nejen politický 

vzdor, ale i návrat k sobě samému ve stavu nicotou prohnilé duše, aby se jí 

mohl podívat zpříma do tváře. 

4.5. Prozření z přítomného u vytržení, událost

Až vykřiknutím punkového popěvku „Oj, oj, oj!“, až vyslovením 

buddhistického „om“ se stane něco skutečným jsoucnem své přítomnosti, 

která v obou případech vzdoruje nekonečnosti času, v němž by se jinak 

ztratilo vlastní já, duše. Punkový popěvek halekání oj, oj, oj je výrazem 

vlastní existence. Já je proměněné zvoláním zopakovaného oj a jediného óm. 

Obojí vyjadřuje přítomnost. Obojí se svým způsobem opakuje. Rytmické 

„Oj, oj, oj“ má v sobě prudkost vytrhující ze společenské paralýzy, „om“ se 

táhne jako jediná slabika dlouhým výdechem monotónní melodie. Punkové oj 

je bojový pokřik válečníka za svobodnou zemi, jíž byl rykot 

severoamerických indiánů. Sídhárta pochopil význam slabiky om právě když 

spadl do peřejí řeky Života, jediné om zvolal ve chvíli, která měla být jeho 

posledním výdechem. Dnešní bojovník za svobodu se osvobozuje svým 

pokřikem od vlastního já, aby tak překonal sama sebe, aby tak ustál tlak 

masy technicistní společnosti. Význam punkového popěvku „Oj, oj, oj“ i 

buddhistického „óm“ je rituální. Rituálem jedinec vzdoruje neúprosnému 

běhu času i masové kultuře a vymezuje jím přítomnost svého bytí.  Rituál 

vnáší do chronického plynutí času jistý řád. 

Pokaždé vychází hlas z dechu a dech z moci života jako se šíří kmity zvuk 

tahací harmoniky, avšak nutně to nemusí být hudba, co se line sálem. Hudba 

má své trvání přítomného teď, má svojí tenzi k τέλоς i počátek v άρχή, 

posledním tónem končí φθορα, stejně jako prvním začala γένεσις.58 To co 

hudbě předchází, uzavírá, obklopuje, ale i prostupuje, je ticho. To, co se 

stane mezi tím, pokud se to stane, je hudba. Událost. Změna stavu (duše), 

k níž dojde prozřením přítomného okamžiku "teď", má nějaké trvání. A to ne 

jenom okamžiku ve smyslu „mžiku oka“ či „zavírání oka“.  Když skončí 

                                                          
58 τέλоς - řád,  άρχή - počátek,  φθορα - zánik,  γένεσις - vznik,  zrod
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koncert nebo když zůstane oko zavřené, zastaví se na okamžik čas, v němž 

teprve dochází přítomnost, doznívá teprve to podstatné. Ať již „Oj, oj, oj“ 

nebo „óm“, vnější ani zvnitřnělá mocenská struktura nedokáže toto podstatné 

z ornamentu udělat. Ne tak, aby z toho byl trvalý stav duše. Na to jsou 

všechny mechanismy moci krátké. 

.        .

.        .
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5. STRUKTURA OPAKOVÁNÍ ORNAMENTU

Všechno se může stát,  všechno je možné a pravděpodobné. Čas a místo neexistují. 

Fantazie přede a tká své vzory na podkladě bezvýznamné skutečnosti.

A. Strindberg

mřížka

Ornamentem protkávaná textura jakoby má svojí vnitřní strukturu opakování. 

Nejde přitom ani tak o strukturu skutečnou jako o strukturu imaginární a 

smyšlenou. Stejně smyšlená je naše abstraktní představa o čase. 

Jedinečnost materiálu, ze kterého je ornament utkán, dává ornamentu dnes i 

zpětně svůj význam. Krása drátěné mřížky předjímá krásu abstraktního 

ornamentu. Ten tak prostupuje skutečný život konkrétní věci. Ornament 

vytržený z kontextu dekoru dostává svůj nový smysl zasazením do plochy či 

reálného prostoru s rytmickým opakováním repetice. Ornament je ale 

znakem jak repetice, tak reprodukce. 

Znak je opakováním diference,  opakuje se v diferenci, která vychází z opaku 

rozdílu, jde o opak-ování. Diference přitom umožňuje reprezentaci a 

reprodukci svého znaku. Reprodukce by se bez ní stala ornamentem 

přítomnosti. Alternativou ornamentu je opakováním repetice, které je 

založené na rytmickém střídání se opaku impulsu a pauzy. 

Ornament, toť pohodlné vyčkávání smrti v plynutí času, ovládaná úzkost, do 

kterého nás má uvést věta, jíž nelze uchopit ani stým opakováním, věta, 

kterou nese záhadný smysl, věta dále neredukovatelná. Některé věty jako 

takové mikrostruktury se dále nedají rozložit na slova a jinak poskládat či 

nějak přeformulovat a jsou tím hotové ke své reprodukci.
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5.1. Opakování reprodukce

„I u nejdokonalejší reprodukce odpadá jedno: Zde a Nyní uměleckého díla - jeho 

jedinečná existence na místě, kde se nachází.“

Walter Benjamin

Ornament na sebe váže vzorové noeze formou, která se šíří reproduktivním 

opakováním reprezentace. Prezentace znaku je vázána nejen pravidly 

vlastního diskursu, ale i technickými prostředky své reprodukovatelnosti. 

Opakování ornamentu pokládá otázku, čím jsou si pravidla mechanického 

opakování ve vzoru a pravidla diskursu podobná. Znamená to dohledat mezní 

případy toho, kdy se stává ze znaku ornament, kde se tak děje a zda se tak 

děje vědomě či záměrně. Tato skutečnost by měla alespoň částečně rozkrýt 

mnohá úskalí ornamentu a zároveň tak i poodhalit volné pole působnosti 

ornamentu v umění.  

5.1.1. Reprodukce, reprezentace a diference

Nekonečnost opakování je jako ideální přítomnost klasicistního ducha. Tento 

ideální stav nastává u Derridy díky struktuře či systému opakování 

založeném na diferenci, která umožňuje opakování se přítomnosti pokaždé 

znovu a jinak. Jde o moment, kdy rodící se nová přítomnost je žitou 

přítomností naproti k ní ideální přítomnosti souběžné. Ale ani tak se nelze

zbavit dojmu, že i tato struktura, je jako každá textura ornamentu, ideální do 

nekonečna se opakující přítomnosti a nelze si ji proto nepředstavit jako 

klasicistní ornament pravidelného vzoru.

V systému znaku u Derridy je opakování reprodukcí reprezentace,  které 

zajišťuje diference ,  od níž se teprve odvíjí přítomnost znaku a diskursivní 

přítomnění vůbec, tedy prezence. Na příkladu přítomnění fonému či grafému 

pozorujeme elementárnost znaku, který se stává neredukovatelnou 

reprezentací skutečnosti (tento příklad pochází od Husserla). Na 

elementárním poli znaku se odehrává nuancování diference jako jedinečná 

možnost bytí.

Z opakování elementární struktury se stává reprodukce dříve dané 

přítomnosti svého znaku reprezentace v donekonečna obměňované výpovědi 

vlastního diskursu řeči. Ten samý znak opakované skutečnosti v časovém 

kontinuu, ve kterém se proměňuje jeho významový záměr ve světě 

nekonečného množství poukazů, ale nikdy není tím samým, protože se 

proměňuje s každým okamžikem. Ornament je zopakovaný znak, který této 

proměně od své podstaty vzdoruje, je vždy znakem toho samého.
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Opakováním reprodukce dochází k nivelizaci přítomnosti vytěsněním žitého, 

pokud reprodukce přejímá vlastní vzorce reprezentace tím, jak se šíří a 

zobecňuje. Dochází k zestejnění přítomnosti. Jedinečná přítomnost tak 

zevšední v reduktivních postupech objektivizace znaku na poukaz a věci na 

předmět. Originální tvorba ornamentu, který naslouchá vlastnímu kroku, 

dechu a pulsu srdce s procesem své konstituce postupuje postprodukci 

v umění nárokům na technické zobecnění přítomnosti. V tom smyslu je 

reprodukce reprodukce vlastně produkcí, kterou šíří masová kultura jako 

ornament. 

Ani splývání reprodukce a reprezentace nikdy není reverzibilní figurou 

(protichůdnost spojující jeden obraz, zdvojení) bez možnosti diference, která 

jakoby zdánlivě omílá přítomnost.59 Její zanášení se odehrává v rovině 

poukazu. Diference, která se rozléhá v nekonečném prostoru bez horizontu 

jako neustálá konstituce výrazu, se proměňuje na orákulum zaklínadel či 

pění ód. Naproti metafyzické struktuře v postmoderně vzniká tekutá 

diskursivní struktura bez pevného centra, bezbřehý oceán.

5.1.2. Panoramatická pohlednice

Prostor ztratil svůj význam se zplošťujícím pohledem panoramatu „modrých 

hor v dáli“. V tom nemá všudypřítomná iluze perspektivy daleko od okázalé 

krásy patetického ornamentu a jeho špatné nekonečnosti jako „plynutí času, 

který nezná smrt“.60 Průlom skrze neprostupnost zdání nekonečné 

přítomnosti opakovaného očekávání činí reverzibilita viditelného a 

dotknutelného. Viditelné nebo také optické není ani tak rozdílem jako 

protikladným zdvojením taktilního, to je hmatatelného či dotknutelného, 

tělesnost „zvláštního přilnutí vidoucího k viděnému“61,  svět, který nás 

obklopuje jako neodkladné bytí fyzické přítomnosti. 

Pevné ukotvení tady a teď smývá i panoramatický pohled, který si nárokuje 

absolutně estetický prožitek vidoucího. Uzavřen do sebe, z obou stran 

limitován tělem poukazu, není mu již beze smyslu nadřazen. Panorama, tedy 

pohled na svět z výše nad-hledu, není samo o sobě špatné! Ale očekávat, že 

                                                          
59  Zdánlivě proto, protože diference, tak jak jsem jí u Derridy místy porozuměl, nepřipouští a 

nebo prozatím upozaďuje jedinečnost neopakovatelného okamžiku, a proto musí neustále dokola 

omílat přítomnost. Ale vlastně diskurs, ve kterém diference hraje zásadní roli, nakonec nezakládá 

nic jiného než další lživou iluzi „jako takového viděného prostorového“ proti níž Derrida sám 

brojí. 

60 Benjamin, W. Dílo a jeho zdroj. Praha; Oden, 1979, str. 87

61 Merleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné, Praha; OIKOYMENH, 2004, str.141
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se svět rozevírá skrz postmoderní šíři svých možností reprezentace, je 

hloupá nevědomost o sobě samém. A totiž vlastní zkušenost vryla do paměti 

panoramatu nezapomenutelná chvíle, o níž se nedá pochybovat, že by nebyla 

prozřením z krásy světa. Jedinečnost chvíle se záhadně opakuje ve své 

neodvolatelnosti bytí pokaždé znova. Panoramatická pohlednice přestává být 

nicotnou vzpomínkou obrazové reprodukce. Povzneseme se nad ni tím, 

protože se nám čas od času panorama rozevře jako širý svět a niterná emoce. 

5.1.3. Ornament přítomnosti

Malou oklikou panoramatu vede cesta zpátky k ornamentu. Pro ornament 

platí to samé, co pro panorama. Sentimentem zapřená emocionální prázdnota 

nepouští dál za letmý pohled těkavé existence. Nepozorovaně v ní uniká 

nepatrné plynutí času v ubíjejícím tikotu hodinových ručiček, pohodlné 

vyčkávání smrti. Prodlévání času v samotě neskonalé krásy předpokládá 

lživou iluzi perspektivy, panoramatický pohled i nekonečnost ornamentu.

Přítomnost, která je „do nekonečna opakována jako táž“ předpokládá cestu 

diference.62 Možnost okliky upadá do ztracena mechanicky vykonaných 

noezí, automatismu stroje, se kterým se vyprazdňuje forma přítomnosti, bere 

přítomnosti svá očekávání toho, kdy nikdy nevím, jaký to bude, předem. 

Zajímavé je, zmiňuje P. Kofroň, že „v indeterminismu nikdy nevíte, co 

přijde, kdežto v minimalismu to - přibližně - víme vždy“, ale i přesto 

nemůžeme říct, že by byla repetitivní hudba o to více nebo méně přítomností 

okamžiku, ani na opak.63  

Přítomnost se svým neustálým očekáváním neudává událost, ta se děje 

v přítomnosti oproštěné od anticipace očekávání jakoby sama od sebe. My ji 

jen zachycujeme. Očekávání se nestává něčím předem daným v reprezentaci 

znaku, ale zatvrzuje se až v ornamentu očekávání předcházejícím přítomnost. 

Předem dané předcházející očekávání utvrzuje v banalitě přítomnosti. Její 

prefabrikovaný předmět produkuje masová kultura jako ornament 

přítomnosti (Nekonečno klasicistního ornamentu je podobnou idealitou 

opakováním se přítomnosti, např. u Kanta i s jeho pedantickou 

dochvilností…). 

                                                          
62 Derrida, J. Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 54

63 Dorůžka, P. Hudba na pomezí, Praha : Panton, 1991, str. 159
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5.1.4. Umělecká dílna současnosti  

Umělecká dílna současnosti recykluje obsahy zábavního průmyslu. Umění se 

obnažuje na syrový produkt diferenčního postupu postmoderní relace 

absolutního kontextu. To, co se zprvu zdálo být čisté radikalitou názoru na 

umění, zevšednělo a zdegenerovalo v reakci na skutečnost, která se v umění 

opakuje, aniž by se do něj vkládala. Konceptualismus a minimalismus, který 

ve druhé polovině šedesátých let naprosto „zavrhoval dekorativní a 

formalizující projevy“ dnes, jak svými obsahy protěžuje skutečnost 

neustálým opakováním té samé objektivní reality, závislé na vlastní idealitě 

konkrétního místa a času jako její záchranou neboli ovládnutím přítomnosti 

v opakování.64 Tato klasická idealita opakování dělá z opakování přítomnosti 

svůj ornament.

Umění si zvyklo přejímat mediální formy své doby, obcování s nimi mu 

zaručuje jeho vlastní ztroskotání. Video například jako umělecké médium 

dnes již dávno přijaté s každou novou plasmovou televizí či data 

projektorem tím nepřispívá ničemu, co by se dalo označit za trvalou 

hodnotu, pouze přispívá na obětní stolec piedestalu ekonomie. Stačí, aby 

vypadly pojistky, a po umění ani vidu ani slechu.

                                                          
64  Srp, K., Minimal & earth & concept art, Praha; Jezzová Sekce, 1982, str. 7
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5.2. Ideální přítomnost

„Přítomnost přítomného se odvozuje z opakování, nikoli naopak.“ 

J.Derrida

Reprodukovaná skutečnost zadržuje přítomnost nekonečným opakováním, ze 

kterého přítomnost okamžiku vytrhává. Ideální přítomnost se odehrává v 

bytí tady a teď jako absolutním prožitkem aktuální přítomnosti stávajícího 

okamžiku. Děje se tak v přítomném okamžiku u sebe a v nedělitelné jednotě 

časové přítomnosti.  Derrida se k tomuto Husserlovu pojetí přítomnosti staví 

podmiňujícím způsobem, když píše „vnímání či nazírání sebe sebou samým 

v přítomnosti by nejen bylo momentem, v němž vůbec není místa pro 

značení, nýbrž právě tak by zaručovalo samotnou možnost vlastního vnímání 

a nazírání…“65 Ale jak vlastně správně chápat přítomnost se svojí 

punktualitou teď v plynutí vnitřního časového vědomí? Jak zabránit tomu, 

aby se bodový charakter okamžiku nestal jen mýtem či v našem případě 

ornamentem jako „pouhou prostorovou či mechanickou metaforou“, která 

zkresluje naší představou o čase?66

Derrida, který se ve svém textu Fenomén a hlas zabývá tímto problémem 

punktuality jako důležitým Husserlovým odkazem z Přednášek k vnitřnímu 

časovému vědomí,  vytýká tři podstatná hlediska: 

5.2.1. Evidence "teď"

Punktualita teď extenduje a je neredukovatelná jako kometa, ohon retencí 

aktuálního teď evidence. Viděno na pozadí ornamentu, i struktura ornamentu 

má tak vlastně svůj pevný střed, a to právě v místě, odkud se odvíjí. 

Ornament se váže vedle sebe, takže vnímáme jeho širší síť, která se 

fragmentarizuje s pohybem vlastního oka evidence. „Bez ohledu na všechnu 

složitost své struktury má časovost pevný střed, oko či živé jádro, jímž je 

punktualita aktuálního teď .“67 O něco složitější je dominance postavení teď. 

Ta totiž odmítá jakoukoli „dodatečnost uvědomování nevědomého obsahu“. 

To, co se nestane v aktuálním teď, se nemůže stát ani něčím ne-vědomím. 

Aktualita vnímaného přítomného je vlastně v Husserlově fenomenologii 

totalitou trvání stávajícího okamžiku v absolutní reflexi.  Ornament s ní 

                                                          
65 Derrida, J, Texty k dekonstrukci: práce z let 67-72, Bratislava: Archa 1993, str. 97

66 Tamt., str. 98

67 Tamt., str. 99
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nabývá svůj meditativní charakter a zároveň předestírá otázku po rozpuštění 

obsahu či možnosti kontemplace. 

5.2.2. Kontinuita

Kontinuita splývání je pojem související s nereduktivní povahou

reprezentace na prezentující vjem, sekundární a reproduktivní vzpomínky na 

retenci, fantazie na původní impresi.  Re-produkce teď je neredukovatelná na 

teď aktuální, vnímané nebo retendované teď.

Přítomnost vnímaného přítomného kontinuálně splývá. Zde stojí za to udělat 

jakousi odbočku a zmínit pohyb vnoření a vystoupení ,  který se objevuje 

v souvislosti virtuálního, reálného a aktuálního a je kontinuálním 

procházením právě z virtuálního světa do přítomného světa aktuálního teď, 

stejně tak jako noření se do představ vlastního světa fantazie a navracení se 

v symbolickém údivu z věcí reálného tady na světě. Tento rozměr 

přítomnosti má svůj jistý původ v lacanovské trojici reálného, imaginárního 

a symbolického.

Retence, reprodukce a vnímání, ne vnímání a fantazie jsou od sebe navzájem 

radikální diskontinuitou!

Oka-mžik je vědomá přítomnost a „mžik oka má nějaké trvání; zavírá oko“.68

Oko mrká více méně v pravidelných sekvencích. V bdělém stavu se tak děje 

neustále a bez přestání. Asi si nelze představit bdělý stav vědomí, kdy se 

přítomnost sestává doslova a jenom z těchto oka-mžiků. Vědomí plyne, to je 

KONTINUITA čili PLYNULOST, se kterou plyne i skutečný čas. 

„Kontinuální splývání je plynulé přecházení do sebe vjemu a ne-vjemu“ 

právě přes svoji radikální diskontinuitu oddělení.69 Primární vzpomínka 

přechází ve vjem a ten v primární očekávání jako retence, imprese a 

protence. Primární vzpomínka jako vjem v sobě přitom konstituuje minulost, 

která se v ní navrací a prezentuje.

5.2.3. Diference

Derrida vytýká propastnou vzdálenost mezi retencí a reprezentací jako kdyby 

otázku dvojího časového vědomí: Společný kořen re-tencí a re-prezentací je 

„možnost opakování v nejobecnější formě, stopa v nejuniverzálnějším 

                                                          
68 Tamt. str. 101

69 Tamt.
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smyslu“, která umožňuje konstituci aktuálního teď svým pohybem 

diference.70

Idealitou formy (Form) přítomnosti je opakovatelnost, která umožňuje 

přítomnosti její navracení téhož do nekonečna jako „opětný návrat je 

návratem přítomného, jež se uchovává v konečném pohybu retence, 

originální pravda ve fenomenologickém smyslu existuje pouze tak, že má své 

kořeny v konečnosti této retence a konečně vztah k nekonečnu je ustaven 

teprve otevřením k idealitě formy přítomnosti jako možnosti navracení“.71

To co, právě odeznělo s poslední retencí, přichází v následné chvíli nové 

imprese. V případě ornamentu se přítomnost rozkládá v monotónním toku té 

samé imprese. Na jeho poli jsou nekonečné brázdy. Jedna řada je vedle 

druhé. Bez vidiny konce přece jen s každou zoranou brázdou odeznívá 

přítomnost a nastává minulost, nejdřív podržovaná, pak už jen minulost. Ale 

až celkový vjem hotové věci naplňuje svá očekávání reprezentace, v níž se 

završuje rovina chvilkových retencí.

Reprezentace, očekávání a reflexe, zpětná vazba „patří k podstatě každého 

prožitku“, třeba jím bylo zorané pole. „Přítomnost přítomného je - bez 

ohledu na směr vlastního navracení - vždy myšlena z ohybu návratu, pohybu 

opakování a nikdy naopak.“72 Přítomnost ornamentu se usebírá ve chvíli 

nerušeného okamžiku, který je trváním aktuálního teď. S každou retencí 

tohoto vnímaného teď ornamentu, jako mořská vlna odplouvá minulost a toto 

odplouvání vlastně reprezentuje přítomnost.       

Derrida se ptá především na to, co reprezentuje pro Husserla přítomnost, 

tedy na to, jakou formu nabývá a jak ji  prezentuje fenomenologie, aby 

prověřil její předpoklad založený v idealitě bytí se sebou samým .  Znovu 

vyvstává i otázka rigorózního oddělování poukazu a výrazu. „Nemá pak 

poukazování a pojmy, jejichž pomocí bylo až dosud myšleno (existence, 

přirozenost, prostředkování, empirično, atd.), nevykořenitelný původ 

v pohybu transcendentální temporalizace?“.73 Podle Derridy je možné dojít 

k rozštěpení osamělého duševního života tím, co se nazývá čas a co by podle 

něj mělo být nazváno jinak. A dále tak směle dochází k pojmu své diferänce , 

která dává možnost překlenout fenomenologické rozrušování v ryzí samotě a 
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autoafekci.  Čas se odehrává v diferänci a to umožňuje alterovat přítomnost, 

kdy zde svým způsobem jde znovu o značení vůbec.  A tak se dostáváme do 

rozporu na poli mezi tím, co Husserl považuje za sekundární, tj.  na poli řeči. 

„I sama řeč má podle něj teprve přistoupit k absolutnímu mlčení vztahu 

k sobě“.74 Řeč rezonuje v hlase vyvolávajícím k přítomnosti, hlas má proto 

nevídanou moc vytrhnout z nicoty bytí.  

Dekonstrukce ideální přítomnosti předkládá návod na to, jak vyjmout ježka 

z klece tím, že velí k vystoupení ze sebe sama do svého psychického a 

transcendentálního vědomí souběžně. Derrida velí k tomu, abychom 

uprostřed souběžnosti transcendentálního života nalezli pramen smyslu 

vůbec,  abychom vyšli ze sebe aktem žití .  Pro opakování ornamentu to 

znamená asi tolik, že jej nelze vytrhnout z rytmu každodenního života, 

v němž je dokonale zakořeněno množstvím do sebe prorostlých synapsí a že 

se na povrchu projevuje střídáním dne a noci?

.

.       .        .

.

                                                          
74 Tamt., str. 104
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6. FENOMENOLOGIE ORNAMENTU

Kdo přežil komunismus a uchoval si alespoň nějaký smysl pro čas? Toho nemohl 

semlít ani polistopadový kapitalismus a vydrží vzdorovat neúprosnému času i dnes. 

Filosofův úděl je v tom hledat ztracené meze a bourat umělé, nacházet se na 

pomezí, být přítomný v rozpomínání se na sebe sama, připraven kdykoli zemřít za 

pravdu, jistě jako Patočka, poslední motýl ve tmách minulé epochy. 

propletení

6.1. Vnitřní horizont personálního pole

U Husserla vždy o pohyb vnitřního prožívání času, který je zakoušen 

výhradně v intencích subjektivní zkušenosti o světě, „Já je svého druhu 

horizont“.75 Jeho projevem je například zabarvení jako nálada. K hlubokému 

poznání docházíme cestou k jádru tohoto zabarvení, tedy cestou k vlastnímu 

Já. Nálada se nezachycuje jako věc sama o sobě. Je spíš polovičatý jev jako 

něco, co visí ve vzduchu. Ornament je jako nálada své doby. Ještě než se 
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plně projeví přítomnost nepřítomného, o které Patočka mluví, že jsou to 

polovičaté jevy: „V naší zkušenosti je mnoho takříkajíc polovičatých jevů, 

které jako by chtěly, ale nemohou se zplna realizovat, vyjevit, které se hlásí, 

tlačí se ven, ale které jako bychom zakřikovali, ignorovali, nepočítali 

s nimi.“ V době dožívající totality socialismu 60. let, kdy napsal Jedlička 

svůj Ornament, to byly úzkost a odcizení jako „strašidlo, které obchází tímto 

světem“76,  jak zní první slova statě poprvé publikované v roce 1967, v Sešitu 

pro mladou literaturu .  V posledním vzepětí všech duchovních sil, kterým 

konec šedesátých let jistě byl, šlo u Jedličky o naprosto přesný odhad 

„duchovního klimatu budoucích časů“. Jeho osudová předpověď se vpádem 

sovětské armády v létě 68 naplnila a následnou normalizací naplnila až do 

poslední kapky. Z toho i ornament doby má svou odvrácenou stranu, kterou 

lze vidět „pouze citem“.77

Husserlova intencionalita, jistá zaměřenost na svět jako podmínka myšlení, 

se odehrává na poli předmětné zkušenosti, kde Já je podkladem pro to, aby 

se svět otevřel na pozadí bezpředmětného horizontu sebe sama. To je 

bytostné tázáním po smyslu věcí vůbec. Tedy mám v sobě svůj vnitřní 

horizont, se kterým překračuji to, co se jeví jako aktuální, v nejužším smyslu 

je to „mechanické opakování biologických rytmů“ na primitivní úrovni 

života.78 A dále „tento nápor do světa má své dno, kde já má možnost vrátit 

se k sobě a objevit sebe jako část světa“79,  je viděné v širším smyslu naší 

provázanosti se světem, s jeho jsoucny. Jako textura klasicistní látky by 

taková provázanost znamenala spíše vazalský stav. Idea vnitřního horizontu 

nám ale může vnuknout naději na autonomní svobodu.  Husserlova 

fenomenologická redukce poukazu zde umožňuje vnímání neopakovatelné 

originální skutečnosti tím, že se zaměřím na věc se svým vnitřním 

horizontem v sobě. 

Husserlovo uzávorkování sebou nese i uzavření se do sebe a redukci našeho 

bytí na bytí jsoucna mezi jsoucny. Patočka proto mluví o tom samém 

vnitřním horizontu, kterým sebe nalézám skrze „procházení k nitru druhé 

bytosti“,80 a říká, že se udává v řeči. Jak k tomu dochází? Přecházením 

z oblasti originálního vztahu já - já, z absolutní reflexe, která je vertikální, 

do oblasti ty, ono, my, vy. Patočka tedy rozvíjí smysl Husserlovy 
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transcendentální filosofie k bližšímu setkání na personálním poli sebe 

navzájem. V tom nemá daleko k Derridovi, který velí k tomu, abychom 

vystoupili ze sebe aktem žití. Ten se nám stává něčím společným v diskursu 

řeči. Diskurs je zde svým způsobem obdobou Patočkova personálního pole 

bytí v situaci. Magické slůvko diference zaznívá v rozlišení dvou ne sobě 

zcela vzdálených já originálního, které „cítí svou bolest“ a já plurálního, 

které je tím, “jak se srovnávám sám se sebou“.81 Takto srovnaný vycházím 

směle k druhým. Elán k druhým mi zajišťuje návrat do sebe. Vracím se vždy 

obohacen o nic jiného, než o sebe. Vztah k druhému jen neodráží mou tvář 

jako v zrcadle, aniž bych se v něm jakkoli projektoval, procházím jím jako 

procesem „v němž se sami hledáme, utváříme, zrcadlíme se a znovu 

nacházíme“.82 Nastíněný návrat k sobě zpátky k transcendentální zkušenosti 

vlastní reflexe, tento centrifugální pohyb obloukem, ze kterého 

sebezískáváme, podobá se ne málo Derridově bytí v diferenci, ve které se 

zakládá diskurs. Husserlova fenomenologie absolutního subjektu, kde „Já je 

horizont“, se tak stává skutečným pojítkem dvou jinak nespojitých 

filosofických východisek i díky absenci hlubšího pojetí subjektivní identity 

odlišené od mojí subjektivity vztahu já - ty.83

6.2. Opakovaná nemožnost bytí

Z perspektivy vnitřního horizontu by se mohlo zdát, že se věc pro mě 

nemůže stát ornamentem, pokud jím již není, protože se tento přístup brání 

objektové reprezentaci (a tedy i reprodukci), která je Husserlovým 

nevyřčeným předpokladem, jako se zdá být neohroženou Patočkova 

fenomenologie personálního pole. Ale jeho „Já, existence vrhající se do 

světa, do předmětnosti“84 se nikdy nemůže realizovat bez předmětného světa, 

a tak i zde zůstává předpoklad, že předmět v něm nemůže být ničím 

virtuálním, ani v opaku aktuálnímu. Dynamismus vrhání se do světa 

předpokládá své tělo rovněž jako i předmět umístěný v prostoru a čase. Jinak 

by nemohla být řeč o tělesnění. Nelze si představovat tělesnění jako něco na 

povel v časech, kdy je tělem subjektu obrazovka notebooku, který mám 

neustále před sebou. Vždy jde o kontinuální pohyb stejně jako při vnitřním 

časovém vědomí, o plynulé přecházení podržované minulosti do přítomnosti. 
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Tak se teprve mohu vrhnout hlouběji za zdání ornamentu, prázdná gesta a 

obrazy zrcadel. Až odtud teprve hledám cestu zpátky k sobě přístupem 

k Tobě. Není zde nic přehrávaného. Taková je realita personálního pole. 

Naše otázka zní, kde se lidé dnes závazně potkávají? Patočka se ptá na 

závaznost naší existence. Na to, jak ji naplňujeme. A totiž bytí  je výzva, pro 

kterou jsem odpovědný sám za své a za bytí druhého. Ke splnění tohoto 

závazku vede životní elán, který „není volní konání, je to činnost sama“, bez 

toho se neobejdeme jako bez životního dynamismu „dynamického pohybu 

mimo sebe k věcem“85 či „zapomínání na sebe ve svém prožívání“. Taková je 

lidská přirozenost, která „objevuje sebe sama“.86 Ale nebrání nám v pohybu 

poznání společenský systém, do kterého jsme vpleteni objektivací pohybu, 

jak o ní píše např. Foucalt, která slouží k mechanizaci pracovního procesu, i 

stále se opakujícího životního výkonu bez vidiny vlastního konce? Není stále 

symbol doby ornament průmyslové mřížky, osamělá bytost v nehybném 

bodě, osobní nesvoboda, kterou jí vtisknul stroj? 

Ornament masy se halí totální viditelností perspektivy, kde to, jak je nám 

skutečnost prezentována, má samoúčelný ráz. Poukážeme-li na hlubokou 

propast, která se právě rozevřela, to samé poukazování jakoby zacelí možný 

obraz v náznaku svého konce. 

Já není, kam by se umístilo, již má předem fixně připravenou pozici, tím, že 

mu společenský systém opakovaně bere sebe-vědomí, vědomí o vlastních 

možnostech sebeumisťování ve světě, jak jej přetváří v nedosažitelný 

předmět lidské touhy. Buď šťastný, buď sám sebou, nebo opačně?! Ornament 

masy chce udržet svůj neustálý pohyb v chodu svými „obrazy zdatnosti“. 

K jejich neuskutečnitelnému naplnění směřuje výkon v neustálém proudění 

z místa na místo. Politická moc jimi drží kontrolu nad lidem bezvládných 

těl. Je to i případ, kdy se tento stav setrvačnosti děje na mentální úrovni 

virtuálního světa mediální sítě (hypertextu).  

Chybí přirozený styk mezi sebou navzájem, reciprocita původního Já a 

plurálního Já - Ty a z toho i vztah „My“ spolubytí,  solidarita. Čas uniká. A 

uniká tím, jak „já z charakteru věcí“ nemohu „vyčíst zacházení“ 

s materiálem cizího života stav, který nezná „smysl druhých subjektivit“.87

Chybí pochopení toho, co znamená u Patočky personalita. Kapitalistický 

systém moci jako kdyby neznal personalitu Já a Ty, ani personifikaci 

vlastního Já. Živí se totiž potřebou exkluzivního vztahu My a jeho 
                                                          
85 Tamt., str. 37

86 Tamt., str. 45

87 Tamt., str. 44; Obrátil jsem smysl původní Patočkovy věty, abych tak zdůraznil palčivost 

společenské situace, kdy se lidé nechávají zotročovat pod neustálou hrozbou konkurenčního 

prostředí na trhu práce.
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antagonismem Vy. Ornament: „Vy všichni, kteří se musíte podílet na 

splácení dluhu deficitního hospodářství, protože kdybychom My všichni 

netáhli za jeden provaz, Vy byste na to doplatili!“ Ale skutečná zdatnost je 

přitom ukotvena zcela jinde, je „hluboce určena personálně“.88

6.3. Skutečná zdatnost, zpřítomění

Zpřítmomění, aprezentace je vnímání předmětu, kdy je zde současně „jeho 

zadní strana, která právě není vidět, ale je s ním podstatně spojená“ ve 

skutečnosti. Díváním-li se z perspektivy vnitřního horizontu nepotřebuji 

žádnou deskriptivní distinkci viděného prostoru. A to v tom smyslu, že 

reprezentace viděného prostorového zde nehraje o nic významnější roli než 

reprezentace plošného ornamentu. Ale o jaké dívání tedy blíže jde? Zdá se 

formální substance pevně uchopeného základu méně důležitá, než jak jsme 

byli zvyklí doposud? Nebo se jen obrací perspektiva a forma zůstává? Forma 

je tvar. Tvar se proměňuje jako opakované možnost dynamického usebrání. 

Na divadle, kde předmětem aprezentace není reálný předmět, nýbrž jinak 

neuchopitelný lidský život, nemají kulisy svou zadní stranu, tou je divák 

sám. To samé ale, co platí například i v baletu, kde se metafora divadelní 

situace komplikuje artikulací pro svůj charakter scénického pohybu, neplatí 

jako nějaká danost. Divák si v tomto ohledu musí přát, aby byl osloven. 

K čemu že si mám přát být osloven? Zaprvé, přát si v podstatě znamená přát 

si to, co není, a to co není, to je.89 Odtud subjekt vychází ze sebe. Svá přání 

mi vlastně umožňují, aby se stala skutečností. Zadruhé, a to na druhou 

stranu, osloven nemohu být než někým druhým. Aby se tak mohlo stát, 

musím si připustit jako jistou původní danost svoji originalitu prožívání já, 

která je nám všem společná. Jinými slovy, nejsem na světě jediný, koho bolí 

srdce steskem. Konečně dostáváme odpověď na otázku „k čemu?“. 

Opakování se něčeho, co se děje mimořádně, není tak samozřejmé jako 

opakování se toho, co se děje běžně. Prožívaný stesk dokládá cenu již 

minulého, pro kterou stojí za to žít dál přítomnost. Stesk je skutečná 

zdatnost jako prohlédnuté zdání, neodmyslitelná zkušenost se sebou samým. 

Znovu mě přesvědčuje o pravdivém ornamentu v proměňujícím se ve 

skutečnost.

                                                          
88 Tamt., str. 42

89 Tamt., str. 46
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6.4. Opakování minulosti, evidence

Vzpomínka na konkrétní minulost (dávná - např. jak jsme s dědou jezdili na 

houby, nedávná - např. kdy naposledy jsme se objímali),probouzející stesk, 

je nicméně KVAZIPŘÍTOMNOSTÍ VĚCI, která „je intendována ve 

vzpomínce“ a „je minulou originální přítomností“, jako „tato přítomnost se 

ve vzpomínce nikdy nemůže opakovat“. Nicméně jde o možnost zacházet do 

horizontu minulosti. S tím, jak zacházím se sebou, se svojí minulostí se 

dostávám za ornament paměti z evidence, která se děje v přítomnosti. Jistě si 

přeji „opakovat něco ještě jednou jako totéž“ a hledám si k tomu cestu.90  

Ornament paměti má ale tendenci znásilňovat své vzpomínky, chce je za 

každou cenu pevně zasadit do abstraktního celku svého ratia ,  tak aby se 

podobaly klasickému obrazu ideální přítomnosti. Idea klasicismu a po něm 

biedermeieru si zakládá na reprezentaci a zatvrzuje se v ní zároveň. 

Doprovází ji  správnost konání na předpis, kterou se řídí ustanovení 

společenského řádu a jeho pravidel. V podstatě by na tom nebylo nic 

špatného, společnost evidentně potřebuje řád, jenže ten se s poslušností 

předpisům na všech úrovních proměňuje v disciplínu paměti, prožívání a 

touhy. Disciplína vymezuje oblast paměti, aby mohla srovnávat či 

kontrolovat správnost vzpomínky. Přitom správnost je zde přesnost a 

využitelnost, které jsou spolu s pravidelností ctnostmi disciplinárního času. 

Vytrácí se minulost původně uchovaná v bezprostřední paměti, ale jak se 

potom dohledat pravdy, když se obsah minulosti rozplyne v kvantum 

zreprodukovaných vzpomínek kvazipřítomnosti? 

6.5. Zvláštní způsob zapomínání 

Patočka, jímž se v poslední chvíli hodláme řídit, aplikuje na přítomnost dva 

odlišné fenomenologické přístupy, Husserlův k vysvětlení minulosti a 

Heideggerův v pojetí budoucnosti (budoucnost necháme spát).  Přítomnost je 

neustálý proces, ve kterém se snoubí doznívající podržovaná vzpomínka 

s předstihem v očekávání následujícího. Výhradně Husserlův pojem retence

umožňuje proniknout za reproduktivní postupy masové produkce 

společenského ornamentu. Smyslem retence je odbývání bytí, „v retenci je 

přítomnost, co již přítomné není a to bezprostředně“. Vzpomínka je „zpětný 

pohyb, který buduje na smyslu retence“ a zároveň „zkušenost o jednotlivém 

                                                          
90 Tamt., str. 48
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uplynulém“.91 Celé to znamená, že se vzpomínky utkvívají v paměti jako 

jediný doklad minulosti fragmentárně. V hlavě se děje neustálé konfusní 

zkreslení. To pociťujeme sami na sobě opět jako náladu smíšených pocitů. 

Nakonec pravda o minulém vyvstává ve zpřítomnění originální 

kvazipřítomnosti. Od zbylých osamocená vzpomínka, či dejme tomu 

historická událost je proto nereprodukovatelná než jako fragment. Ornament 

minulosti se může stát fragmentem pro současnost jako stopa 

k zapomenutému času, obráceně do něj naprosto upadá. Minulost, kterou si 

nemůže vlastní nebo společné vědomí podmanit, sama zasazuje jednotlivé 

vzpomínky, z nich se skládá obraz po vzoru ornamentální mozaiky. Kladení 

svých střípků probíhá neméně časem, než jak se udála minulost. Vzpomínky, 

které takto rozplétám, mě neobohacují o žádné nové prožívání, jen si při tom 

uvědomuji, co všechno jsem prožil. Opětovné prožívání návratu do vlastní 

minulosti již není těmi vzpomínkami, ale nová přítomnost já sebeumístěné v 

“tady“ a „teď“, do které přecházím plynule s vytrácením se prchavých 

vzpomínek. Jediné, co si z toho odnáším, je pravda o sobě samém, místo 

zrodu smělých zítřků.

6.6. Rozpomínání se na sebe sama

Rozpomínání se na svůj původ ze zmatené paměti všedního dne se neděje 

každý den. Na to se probrat obsahy, které vrství čas, potřebuji mít klid. 

Obsahy paměti budou vždy zmatené, dokud nenajdu klid, abych se nad nimi 

na podstatnou chvíli zastavil. Po tu dobu se v časovém kontinuu vrství, jak 

odplývají retence s každou další impresí. Nemyslet prostě do nekonečna na 

to, co se právě stalo pod hrozbou zkamenění „teď“ do ornamentu 

přítomnosti. Vzpomínky na to mají svůj čas vyvstat z přítomnosti do 

mozaiky minulosti. Jejich shluk se ale dere někdy neúprosně ven a někdy je 

zase polyká emocionální prázdnota. Tedy proto nalézt v sobě klid znamená 

něco svátečního. Toto usebírání se děje v prostoru a čase a je s ním 

neodvolatelně spojeno jako bůh a kaple. Jít v neděli do kina je jako když 

dřív chodili lidé do kostela na mši, tedy chození do kina může mít i  jistý 

duchovní rozměr (ne jenom intelektuální). Svůj společný původ nalézám 

v čase svátečních dnů. Pro původ originálního bytí zacházím do horizontu 

vlastních jedinečných vzpomínek. To je v místech, kde se potkávám sám se 

sebou. Děje se tak za dlouhých večerů o samotě, ale také uprostřed spolužití, 

dnů plných rodiny a práce.

                                                          
91 Tamt., str. 48
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6.7. Reflexe za ornamentem

Aniž bychom chtěli, dostáváme se, jak jsme si přáli, do míst, kde se nachází 

naše rozvzpomínání na vlastní chyby. Učíme se jimi naslouchat, možná lépe, 

situacím, náladám či rozpoložení, učíme se jisté reflexi. Ocitáme se na 

pomezí, provádíme svým způsobem Husserlovu transcendentální epoché a 

revidujeme Heideggerovy zlomy životního pohybu . Způsob, kterým se nám 

věci jeví, umožňuje transcendentální epoché, se kterou skutečnost nabývá 

svých obrysů pevného tvaru vlastní zkušenosti. Transcendentální epoché 

přitom musíme provést pokaždé znovu. Jevová oblast, věci se do té chvíle 

zahalují pod pláštěm ornamentu všednosti. V tom smyslu je ornament 

symbolem objektového vidění prostorové hloubky v protějšku perspektivy 

subjektivního horizontu vnímání. Až v okamžiku, kdy se obracením sami 

k sobě, k vlastní zkušenosti a své reflexi, pronikám za obrazy zdání, 

vyjevuje se plná pravda. 

A na konec potom u Heideggera jsem to já, kdo vdechuje věcem život, tedy 

v tom světě od sebe k nim a do světa. Jinak věci existují nezávisle na mně a 

žijí si svým vlastním životem, dokud nezačnu tkát svůj ornament z vlastního 

materiálu života. Život je naše společná původní danost pohybu, něco jako 

Aristotelova Фύσις, dynamické proměňování nekonečného horizontu 

možností. Poznávám sebe na cestě vlastním životem. V pohybu na cestě mám 

k jejímu hlubšímu poznání tři referenční umístění ve světě jako základní 

životní situace, do kterých se vrhám. 

Nejdřív mám své kotviště v domově (země), to je „rudimentární forma 

životního pohybu“ se svým zvláštním zlomem „instinktivně-afektivní“ 

dominance k jeho překonání v „plození“, kde se obrací vztah potřeba 

dostávat na potřebu dávat. Z života se vytrácí nahodilost a nahrazuje ji 

služba. První úroveň je ta, na které spatřujeme ornament primitivních 

národů. 

Druhý pohyb má svůj referent v práci (služba), uchopuji jím svůj život pevně 

do rukou, jde o „interesovanou existenci“, která obnáší svá úskalí 

v „neporozumění sobě“ a „zaslepení druhých“. Člověk těžko nese na svých 

bedrech břímě pravdy. Z toho vyplývá mezní situace, boj, utrpení i 

provinilost. Zde se člověk překonává naposledy, ale ne každému se to 

povede. Druhá úroveň má svůj ornament v kultivovanějších formách umění 

jako byl například renesanční, klasicistní nebo barokní ornament. 
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Nakonec se pokouším o průlom pozemského. Referentem je „světlo 

prozření“, životní moudrost.92 Znaky Třetí úrovně podle mě nese gotický 

ornament nebo Kandinského abstrakce.

Jak bude každý charakterizovat jednotlivá období našich dějin, nechávám 

přitom na čtenáři. My se jich dotýkáme jen okrajově a to především 

v intencích nedávné minulosti a současnosti. Kriticky se stavíme jak k 

ostrakizaci vymezení pevných hranic mezi objektem a subjektem klasické 

doby, tak k bezbřehosti post-moderní éry. 

Svět patrně umrtvuje až jeho objektová distinkce, které se vší silou brání jak 

Patočkova personalita tělesnění ve světě, tak Derridův diskurs nuancování 

diference. Dalo by se říct, že stejně oživující účinek má Kandinského 

vnímání abstraktní formy pro ornament, který nás tak nechá spát klidným a 

hlubokým spánkem bezesné noci. Stejně jako nás nechá procházet se dnem 

s čistým zřením, ze kterého pak věci samy vystupují. Zbavujeme se tak pout 

osudu nekonečné přízemnosti bytí někde v hlavě a ne jenom prostě „tady“ a 

„teď“ na ulici, na lavičce v parku, na světě mezi lidmi, ve kterém nacházíme 

společnou řeč. 

.       .

.               .

.        .

                                                          
92 Tamt., 1995, str. 105
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7. DIDAKTICKÁ REFLEXE VE VÝTVARNÉ 

VÝCHOVĚ

Naše didaktická reflexe má meditativní charakter krátkých úvah nad 

ornamentem. Více či méně se blíží formálnímu zkoumání, které nám 

umožňuje vnímat krásu, porozumět a dále zprostředkovat vnitřní obsah 

(pohyb, pnutí) ornamentu. Protože se říká, že krásu začínáme vnímat, až 

když nám je okolo 12. let, měli by se stát následující paragrafy podnětným 

námětem pro každého žáka již od druhého stupně ZŠ. Žák nemusí všemu do 

detailu nutně rozumět, stačí, že poslouchá. Jistě, starší žáci a studenti 

středních škol budou naslouchat lépe. Nebude jim zapotřebí tolik obsah 

zjednodušovat.

Ale nejde-li zde o didaktickou reflexi v pravém slova smyslu, neptáme-li se 

přímo na to, jak naučit žáky vnímat krásu ornamentu, nebo jak žáky rozvíjet

po jejich výtvarné stránce, je to tím, že máme před sebou právě ornament, 

který nás stál mnoho sil k tomu, abychom se vzdálili jeho odtažitému "jak".

Ptáme-li se bezprostředně na didaktickou metodu, která umožňuje, abychom 

jej mohli vnímat vždy znovu bez předpojatosti, hodláme se podržet toho, co 

začíná existovat, až jak o tom budeme mluvit. To je naše metoda, jak učit o 

ornamentu. Tedy, po prodělané zkušenosti s ornamentem, uvolují se naše 

myšlenky. Uvolují nás k tomu, abychom jej nakonec deklamovali skrze 

slovem zakoušenou krásu. Takové gesto nám přijde daleko důležitější, než 

kdybychom na tomto místě spustili vysvětlováním jeho formálních 

vlastností. K těm se ve svém náznaku dostaneme až na úplném konci spolu s 

úvahami nad jeho materiálem a malbou.

7.1. Krása a vnímání ornamentu

Tak jako se procházíte po městě a hledáte znamení, tak jako vejdete do 

chrámu a rozeznáváte sdělení, vejdeme-li do světa ornamentů, je to svět plný 

záhad a tušení. Jakmile začnu tesat do kamene, vystupuje reliéf a ornament 

tak nabývá plastické podoby. Zhmotněním tvaru se tak z ornamentu stává 

znak vytesaný v kameni, zachycený na ploše papíru, ve struktuře olejové 

malby, vyškrabaný jako sgrafito, v černo-figurové antické váze… 
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7.1.1. Krása ornamentu

Až do této chvíle jsme se zdráhali mluvit o ornamentu jako o příkrase. Právě 

nastal čas se vrátit k tomuto tradičnímu označení. Nastal čas říct o 

ornamentu to, že se skutečně jeví krásný a že mu jeho krásu nikdo nemůže 

upřít. Hvězda, která vstoupila do zjevu prostřednictvím ornamentu, přestala 

být tou hvězdou na obloze. Přesto z ní něco nebeského muselo zůstat. 

Podstatou ornamentu je opakování vystihující nekonečno a ono je od 

podstaty jako vesmír krásné. Vesmír je i na zdi vržený stín listoví stromu, 

který kreslí ornament. Chvění lístků ve vánku letního dne, který zachycuje 

jasné světlo bílé zdi. Zde se odehrává pohyb, který změkčuje kresbu jasného 

světla. Oč půvabnější struktura! Deklamuje se v ní pomíjivá krása a tím se 

stává něčím trvalým. Šibumi znamená v Japonsku podstata pravé krásy! Jak 

říká Džiro Harada: „Japonský umělec chce vědět jak žije rostlina, snaží se 

zachytit nejen její hmotný tvar, nýbrž i její duši. Chce vytušit pravdu, která 

se v rostlině skrývá…“.93 Ornament nemůže být ošklivý, protože to, co 

zachycuje, je řád, podstata pravé krásy. Řádem rostliny je její růst od kořene 

za světlem. Tomu se blíží i krása gotických katedrál.

7.1.2. Vnímání ornamentu

Ornament je ve své schéma (obrazec) usebraný znak, který se opakuje ve 

struktuře svého dekoru. Jeví se zpravidla tak, že pokrývá plochu a 

ujednocuje ji  v povrchové textuře. V prostoru má tak zjemňující účinek, 

jakoby zahaluje a změkčuje hmotný tvar. Způsobuje tečení světla po věcech 

až k jejich úplnému vnoření se do toho světla. Zahaluje je. Rozkládá 

skutečné obrysy tvarů. Obrysová linie se díky ornamentu viděnému v textuře 

dekoru rozpíjí, aby se plocha proměnila v jednolitou. To na druhou stranu je 

svým způsobem popření fyzické podstaty prostoru, z obrazu se vytrácí 

objem, věci jakoby pozbývají na hmotnosti. Ocitáme se tak v bezčasém 

prostoru, konkrétní místo přestává plnit svoji funkci místa, proměňuje se na 

prostor, svět otevřený pro bloudění časem v myšlenkách své fantazie. Ta se 

mísí se skutečným, přitom vzpomínky zde nalézám, abych je mohl pustit 

zpátky do zapomenutí. Čas a místo pro tuto situaci neexistují, v tom smyslu, 

že čas i místo jsou časem svátečním, bez fyzické či mentální činnosti. Mysl 

v tu chvíli odpočívá. Duše odpočívá. Ne snad proto, aby člověk nabral dechu 

k dalším a dalším výkonům na tomto svět ,  ale aby Duše nalezla klid ve 

veškerém.  To dává vyvstat původnímu tvaru věci, jež již předtím byla 

                                                          
93 Malá, D. Umění orientu, Praha; Symposion, 1948,  str. 289 
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možná znásilněna svým obrysem ideje ideálního tvaru. Vytracení se 

obrysové linie z plochy a perspektivní konstrukce z prostoru nám umožňuje 

vidět věci znovu. To, co je potom vidět, je čistý tvar. To znamená 

propustnost hranice, pro nás obrysů tvaru….atd. 

7.1.3. Ornament a dekor

Ornament je jednoduše usebraný tvar do stálosti obrazce ve složitě 

rozvinutému systému znaků svého dekoru. Je to rytmické opakování, které

má svůj původ v rituálním pokrývání plochy.

  Ornament jako prvek dekoru je nejvzdálenějším bratrem symbolu, ale je 

v něm uložený jeho kulturní kód. Rozšifrováním tohoto kódu dostáváme 

konkrétní znaky symbolické reprezentace rituálního pokrývání ornamentem. 

Objevuje se to, co historicky reprezentuje danou kulturu, co je pro ni 

zástupné i jako redukce na elementární prvky abstrakce. V některých 

dějinných momentech základní potřebu ornamentu jako takového značení 

nepociťujeme vůbec. Zvláštní otázkou by zde byla škola Bauhaus, která 

prošla za relativně krátkou dobu svého trvání vnitře radikální proměnou od 

elementárního expresionismu, přes materiální experiment až k chladné formě 

čistého formalismu. V jádru Bauhaus podržoval vytrácející se přirozenou 

pudovost a kultivuje se přitom její smysl, forma jako výraz vlastní duše 

žitého. Prodlužovat tyto momenty na trvalý stav transcendentálního života se 

přitom v dějinách lidstva ukazuje jako utopická myšlenka. Transcendentální 

oproštění se od ornamentu připravuje člověka totiž i  o jeho rituální význam, 

který nejde jednoduše vyčlenit ani jako dekor. Bez obojího by náš život 

pozbyl na oduševnělé kráse.   

  Rozumím ornamentu i takto: stylizací se zmocňujeme své látky docela. 

Nevědomě ji mechanicky zbavuje všeho, co připomíná, že ornament existuje 

i jinak nežli jenom jako prvek dekoru. Styl a jemu podřízený dekor má 

zpravidla za svůj předmět krásu. V tom je chyba. Krása není nic 

předmětného. Ornament se stává krásným ve chvíli, kdy zachycuje proces 

vznikání, který se odehrává ve způsobu zpracování materiálu. A to ne jenom 

jako řemeslná dovednost, nýbrž jako zdatnost udržet stejnou notu až do 

konce. Udržet rytmus opakování i  poměrně jednoduchého ornamentu dává 

vzniknout skutečně krásným texturám jedině na podkladě uvolněného 

prožitku. Nevázanost, se kterou takový ornamentální obraz může vzniknout, 

dokládá pevný cíl v bezpředmětném účelu. Ani krása, ani žádný jiný 

dekorativní účel se nestal předem daným motivem tvůrčího aktu. Tehdy se 

nepodřizuji stylu zobrazení na předpis.
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7.1.4 Znamená ornament něco nebo nic?

Ornament je krásný, protože sám o sobě nic neznamená, je prázdným znakem 

bez vnitřního významu. Primárně ornament v ploše mozaiky pokrývá plochu 

a v tom je jeho vlastní význam.  Prázdná plocha nic neznamená, je nic 

značící. V tom samém smyslu ornament nic neznamená. Něco přitom značí. 

Krásu?

  Tak, jak jej nacházíme, je nebo není nám známý znak, jež se možná 

vztahuje ke konkrétnímu systému symbolů. Vztah mezi konkrétními 

ornamenty a symboly přitom nikterak nemusí záviset na tom systému 

symbolů. Symbol se objevuje volně jako ornament, množí se, opakuje se a 

uspořádává ve vlastní struktuře dekoru či mozaiky. Mozaika ornamentu 

odráží řád a ta samá mozaika je výrazem řádu opakování, který tak vyjadřuje 

v podstatě. V tom tkví krása ornamentu.

Ornament nemusí nutně něco znamenat. Není znamení, může být znamením 

toho, jak se sám objevuje ve struktuře mozaiky nebo dekoru. Ornament 

hvězdy je ornament hvězdy a nese znak struktury, která odráží vlastní 

geometrický/astronomický řád. Hvězda se objevuje a je sama o sobě 

znamením, ale může se objevit i  jako ornament. Večerní hvězdu potkáme 

cestou na obloze nebo jako ornament v mozaice i samostatně. Znamená to, že 

se ornament jeví samostatně nebo ve struktuře? Nic to neznamená pro 

ornament hvězdy. Jeho symbol se nemění. Tří, čtyř, pěti, šesti, osmicípá 

hvězda zůstává stejná. Krása je stálost identického schématu. Ornament 

něčeho bude vždy znakem toho samého, ale jednoduchá schémata ornamentu 

se opakují na složitějším podloží vlastních principů geometrie. 

  Jde o to nic, které chce zůstat nevysloveným znakem ornamentu, zarytým 

jako samota hluboko v hrudi mezi obě plíce. Když se něco tak svíravě 

zaklíní do hrudníku, že nelze dýchat, napříč celým spektrem ornamentu 

vidíme tvrdě a krutě utvořené obrazce s mnoha ostře bodavými hroty. 

Vytrhnout tuto metalickou vločku je těžko dosažitelná, dlouho zatemnělá 

jitřní hvězda v dáli. Nebýt této naděje, ať jakkoli hluboko uzavřené v sobě, 

nebylo by ani slova o kráse ornamentu.

7.1.5. Gotická katedrála

Gotika se chtěla svými stavbami výsostných chrámů vždy dotknout nebe.

Toužila po prostoupení světlem svého prostoru, které si přála v sobě uchovat 

ke své zbožné víře. Ani vitráže oken, ani žebroví, ba ani fiály zvenčí 

katedrály se není možné dotknout, ne tak, aby tento dotyk odpovídal 

duchovní kráse celku. Ornament jako prvek gotické katedrály prostupuje 

svojí esencí celou její stavbu, která se mu i v něm podobá. Jedině tak dává 
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smysl. Je po hříchu krásný. Dotknutelnost věci znamená, že ta věc skutečně 

existuje. Světlo, aniž bychom se ho mohli dotknout, tedy alespoň ne 

hmatatelně, je, když pomineme i hřejivé pohlazení slunečního paprsku na 

sklonku dne, především to, co umožňuje vidět. Tedy se ho nemůžeme 

dotýkat, protože není věc. Ornament gotické katedrály je stejně 

nedotknutelný, v momentě, kdy na něj ruka dosáhne, ucítí dotyk chladného a 

tvrdého kamene, pokud byl ornament vytesán jako reliéf do kamene. Ten má 

sice svou texturu a ruka ji může číst, ale je to v danou chvíli víc symbol a 

znak reliéfu vytesaného do kamene. Krása ornamentu je stejně neuchopitelná 

jako lidská víra. Chceme-li se přesvědčit o pravosti naší víry, a to tak, že 

chceme důkaz, hřešíme. O kráse ornamentu víme, že je jen z půlky jeho 

vlastní, že se ho nikdy nelze dotknout, přesto se o to neustále pokoušíme 

s tím samým klamným zjištěním. Snad abychom mohli znovu uvěřit v to, co 

vidíme a v čem nás smysly šálí až k definitivnímu prozření. Do té doby je 

pro nás ornament pouhou potravou nezřízené duše. Stojíme-li stále v naší 

gotické katedrále a ornament je vše prostupující esencí, je též protikladem 

světla, takže jej spatříme ve všech ohybech architektury, sytí  krásou této 

katedrály duši člověka, jak jen je možné. Ornament má tu moc prostupovat 

absolutně vším stejně jako být absolutně nepřítomným, ale neexistuje než 

jako součást jednoho soudržného celku, na jehož pozadí se jeví. A jednotný 

celek je vždy krásný. Ornament je tedy krásný, protože naplňuje duši jako 

celek, jinak by nebyl. Opakem gotické katedrály je funkcionalistická 

architektura Bauhausu?

7.1.6. Zpřítomnění ornamentu

Co stojí za tím, jak se mi ornament zjevuje jako krásný? Mohu jím 

prohlédnout za něj, když je nutně sám něčím nehmotným? Alespoň se tak zdá 

být v podstatě. A právě zdání je to, jak na mě ta věc působí. Jenomže toto 

působení na mě přirozeně zanechává dojem, který dál přechází ve zkušenost 

s danou věcí, jak se mi věc sama o sobě zpřítomňuje ve světě. Tedy z toho 

vyplývá, jak jenom já zakouším realitu toho druhého, zanechává na mě 

trvalou stopu. Ornament není o nic méně skutečný, než já sám. Já, který 

zakouším vlastní pocity, jsem mé tělo situované naproti k vnímanému 

ornamentu. Proto se nemohu domnívat, že by snad ornament stejně tak nějak 

situovaný v místě, kde se s ním setkávám, neměl své tělo. Pouhý odraz zdání 

ornamentu chce být takto prohlédnut, ať již to jakkoli záměrně či nevědomě 

zastírá. Rozeznáváme potom mezi klamnou krásou a skrytostí krásné věci. 

První má krásu za svůj účel, chce se tak jevit. To je krása okázalá. Druhá nic 

nepředstírá a má svůj účel mimo sebe, není sebe-účelem. To, že je ornament 
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nehmotný, pozbývá smyslu ve chvíli, kdy si uvědomíme, jako co se zrodil a 

z čeho. Dokladem toho je například hrnčířství. Až když vzal člověk do ruky 

hrnčířskou hlínu, měkký materiál, mohl v něm zanechat stopu vyrytou 

dřívkem. Z toho se zrodil ornament. Krása ornamentu tkví v hrnčířství do 

chvíle, než nezevšední. Jakmile se něco stane zvykem, hrozí tomu 

mechanizace. Přítomnost se sice odehrává na poli zvyku a tradice, ale ta si 

drží svůj charakter jak s věcí zacházet, nikdy ne lhostejně. Zpřítomnění, 

aprezentace, nám umožňuje vidět věci, takže je prohlédneme skrz vnitřní 

logiku, skrz to, jak byly utvářeny k vlastnímu účelu, který tím jako ornament 

nabyl na ryzí kráse.   

7.1.7. Prozření obrazů zdatnosti

Sókrates na symposionu zasvěceném Érotovi (antický bůh lásky) začal svůj 

proslov tím, že uvedl svůj projev ne jako chvalořečení na Érota, jak učinili 

před ním Faidros, Pausanius, Eryximachos, Aristofanés a Agathón, nýbrž 

jako méně krásnou pravdu. Poté se ještě tázal Agathóna řadou otázek, které 

ústily v jedinou: „Což jmenuješ krásným to, čemu se krásy nedostává a co 

naprosto krásy nemá?“94 Krásný a mladý Agathón, který pronesl svou 

chvalořeč těsně před Sókratem, měl za to, že Érot je nejmladší, proto 

nejkrásnější, a proto nejmocnější z řeckých bohů. Jedním slovem Sókrates 

svou otázkou mínil asi tolik, co znamená zbožštění ideje. Ideál něčeho, po 

čem toužíme, není tím, co by za to samo stálo. Až pak teprve začne 

Sókratova řeč o Érotovi, vyprávění o tom, co mu kdysi řekla mantijská 

vědma Diotima. V danou chvíli je pro nás ale více než celý obsah toho 

vyprávění podstatný jediný jeho fragment ze samého konce. Ten by měl 

postačit k osvětlení dvou pojmů, mystés a epostés (divák). Epostés, divákem 

se člověk stává, až když byl někým, jako Sókrates Diotimou zasvěcen pro 

určitý náhled a až potom k němu může sám prozřít. “Což nechápeš, že jedině 

ten, když se bude dívat oním zrakem, kterým je pravé krásno vidět, podaří se 

mu rodit ne pouhé obrazy zdatnosti - vždyť se nebude stýkat s obrazem -

nýbrž skutečnou zdatnost, protože se bude stýkat se skutečnem, a když zrodí 

a vychová skutečnou zdatnost, jistě se stane milým bohu, a jestliže to je 

člověku možno, stane se také on nesmrtelným?“95 Tímto zasvěcením do 

Platónovy jeskyně zračení jsoucen dostáváme náhled na Ornament jako 

přípravu na to, že se vždy budou objevovat pouhé obrazy zdatnosti, které 

vážou člověka do jeho zdánlivých pout, ačkoli třeba neznáme obsah toho, co 

                                                          
94 Platón. Symposion, Praha: OIKOYMEHN, 2000, str. 45

95 Tamt., str. 57
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oproti lidské touze představuje podstatou, jaký je původ, jak na nás působí, 

co dává a proč je láska. Platón sice nikdy nemohl uznat zobrazivé umění pro 

jeho klamnou povahu předkládat očím druhého předem utvořené obrazy 

skutečnosti a pro nemožnost jimi uchopit bezpředmětnou ideu dobra. Ale na 

druhou stranu se možná právě díky jemu otevírá cesta pro hlubší pochopení, 

reflexi sebe sama ve světě aprezentace, zpřítomnění.96

                                                          
96 Platón neznal pojem a personifikaci Já. Ψυχή, duše znamenala v antice něco jiného než dnes, Já 

jako oblast vědomí o sobě subjektu zavedl až Descartes jeho známým "Myslím, tedy jsem."
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7.3. Ornament na papíře a v malbě

7.3.1. Základní předpoklady

Osamostatnění ornamentu

Nádherný je ornament osamostatněn od dekoru, na prosté věci.  Nádherný je 

ornament na čisté ploše malířského plátna. Ornament je stejně elementární 

jako barva, která pokrývá plochu malířského plátna. Malíř se soustředí na 

bezprostřednost výrazu, nesnaží se o otrocké pokrývání plochy k dosažení 

dokonalosti. Napomoci mu v tom může i zcela primitivní ornament. 

„Elementy, které používáme, nejsou nové, nový je jejich kontext“, jak říká 

Frank Stella Donaldu Juddovi v jednom jejich společném rozhovoru.97

Klíčové místo, detail ornamentu

Při pohledu z okna na střechu protilehlého domu se tašky začnou proměňovat 

v dekorativní plochu jednoduchého ornamentu a ta zase zpátky na tašky. 

Povrch té střechy byl předtím výrazem ornamentu možná daleko vzdáleným. 

Nový pohled jistě poskytuje i jistá logika pokrývání střechy taškami.  Tento 

pohled přitom vězí v elementárním osamostatnění se ornamentu. Výřezem 

dílčího celku dostáváme klíčové místo, detail, díky kterému ornament 

existuje nezávisle na dekoru a přestává fungovat jen izolovaně v závislosti 

na dekorativním systému, stává se sám o sobě nosným znakem. Tak 

ornament nabývá na vnitřním významu i ve struktuře uměleckého díla a stačí 

se tázat v tomto smyslu, jaké další aspekty formují výraz ornamentu jako je 

zvláštnost barvy u malířského projevu.

Jak vzniká ornament?

Tak, jak jsme rozdělili ornament na výraz a poukaz, přistoupíme nyní k jeho 

konkrétním formám a vnitřním obsahům na prostém papíře. Obrazce, které 

vytváříme ve chvílích bezprostředního usebrání, vznikají nejdříve na papíře 

jako myšlenkový záznam a substanciální zkouška třeba i obyčejnou tužkou, 

propiskou, nebo fixkou. Takto dochází jak ke konstituci obrazce 

z elementárních znaků, tak ke koncentraci na přítomnost kontinuálního 

okamžiku. Ornament nám to umožňuje tak, že se v danou chvíli nemusíme 

zabývat komponováním plochy. Ornamentální schémata jsou něčím dávno 

daným. Ať již jde o geometrické či organické formy. U geometrického 

ornamentu by potom sedělo "pokoušíme se dostat věc do středu a 

symetricky" naproti organickému ornamentu, který má své jádro 

                                                          
97 Srp, K., Minimal & earth & concept art, Praha; Jezzová Sekce, 1982, str. 544
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v dynamickém pohybu φύσις.98 Tedy obojí nám umožňuje, abychom se 

soustředili jen na samotný výraz bodu, linie, plochy, barvy jako určitého 

konstitujícího materiálu. To, co vzniká, není jen ornament, ale i jeho 

textura, struktura a faktura. Ornament je vždy v materiálu.

Proč tradiční nástroje?

Naše zkoumání se odvíjí od nástrojů, kterých užíváme, namísto 

zemědělského pluhu bereme do ruky tužku nebo štětec. Tyto naše nástroje 

brázdí plochu. Jde o intencionální pohyb na poli ornamentu. A stejně jako se 

jednou začalo pěstovat obilí, traduje se ornament. Technická invence hraje 

svou roli jen do chvíle, kdy se prohlubuje skutečná zdatnost. Jakmile 

přestává být poslušná přírodě, pozbývá smyslu. Země se unavuje a my s ní. 

Ve věku digitálních dat nemá ornament jakékoli opodstatnění pro svůj 

jednostranně virtuální charakter. Oko se unaví při prvním pohledu na 

vizualizaci media playeru. Proto bereme do rukou tradiční nástroje (tužka, 

pero, štětec).

Obrazce a členění

Naše kultura vykazuje nesčetné množství více či méně známých obrazců a 

členění. Stačí je jen hledat a znovu objevit. Jejich krása nám zůstává 

nejednou skryta, (zaprvé) pro svůj běžně užitkový účel. Ale také (zadruhé), 

protože nechceme vidět jejich pravou podstatu. Obojí dohromady dává 

svévolně propuknout nespoutanému živlu, který se projeví třeba jako 

povrchní ornament. Nestalo by se tak, kdybychom se nebáli dotknout těch 

forem. Strach ze známého přebil chuť, kterou kdysi možná měl jako 

ornament hvězdy, rostlinného výhonku nebo uzle. Bojíme se známého, 

protože by to pro nás mohlo znamenat otřesný pohled pravdě do očí. Pravda 

totiž vězí hluboko za formami, jimž jsme si přivykli užívat. Tak se stalo, že 

obrazcům a členěním, která nás obklopují, vlastně nerozumíme, ač jsme 

jejich součástí. 

Odtud má smysl se zabývat ornamentem na poli umění. Vezměme 

nejbanálnější ornamentální schémata a pokusme se je prohloubit skrz 

základní výrazové prostředky, a tak se pokusme oživit jejich originální 

výraz. 

                                                          
98 Tamt., str.540
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7.3.2. Vnitřní logika ornamentu

Pevné uskupení bodů, linie mechanická a organická, lineární přiléhavé 

obklopování, setkávání a splétání, tekutost barvy jako obtékání, vtékání a 

pramenění, to jsou všechno principy, kterým když porozumíme, nabývá 

ornament svůj význam symbolu.

Ornament a bod

Bod je jako základní element klidové umístění v ploše, orientuje ornament v 

pevném obrazci, uskupení nebo rytmu, uspořádání. Uskupení bodů do 

ornamentálního obrazce má ráz koncentrické nebo excentrické struktury 

opakování. Rytmické uspořádání se děje ve struktuře opakování 

nekonečných vzorců bez nadřazeného středu. Ornament se proměňuje ve 

svůj výraz až ve styku s materiálem, narušením jeho přirozené textury nebo 

struktury. Od toho vnímáme body rozmístěné nebo řazené v ploše jako 

fakturu na hladkém, drsném, rovném, plastickém, atd. povrchu.  Napětí 

vzniká narušením souvisle plynulé plochy např. papíru (papír je hmotný, má 

nějakou tloušťku a materiální vlastnosti). A naopak se rytmicky seřazené 

body nebo rozmístěné v obrazci stanou referenčními body pro další lineární 

nebo barevný pohyb hmoty. 

uskupení bodů do obrazce hvězdy
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Ornament a linie

Lineární pohyb samostatné linie ornamentu musí mít vždy svůj vnitřní řád 

toho, co vyjadřuje. Zpravidla jde buď o mechanický (např. cik cak ornament) 

nebo o organický pohyb.

1) Mechanický pohyb není nutně geometrický, může jím vzniknout, jak 

zalomovaná linie, tak vlnovka. Jde spíše o to, že je to rytmicky opakovaný 

pohyb repetice. Dokládá se v něm na příklad i zcela původní rytmus jako je 

tlukot lidského srdce. > odtud pak i zmnožená linie 

2) Organický pohyb linie v sobě má vnitřní logiku růstu a zaznamenává se 

v něm jeho průběh. Růst probíhá jako spirálovitý a obloukovitý pohyb linie. 

Spirála se rozvíjí do oblouku, aby se zase někde mohla zavinout. Dokládá se 

v ní pohyb zrodu (vzniku) γένεσις  a zániku φτόρα.

ornament zrodu á zániku
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Ornament a zmnožená linie

Zmnožením linie nabývá materiální charakter na podkladě prázdné plochy 

papíru čí malířského plátna. Známe tedy základní dav lineární pohyby 

zmnožené linie. Přiléhající má ráz zoraného pole nebo dřevěných letokruhů. 

Je to takové narůstání, kdy na sebe linie přiléhají, mohou se místy dotýkat, 

ale nekříží se. Druhým pohybem je protínání. Linie se protínají tak, jako 

ornament tká z vláken svůj vzor. Nebo se liniie splétají tak, jako když se 

plete pomlázka nebo svetr.

1) Přiléhání je pohyb narůstání lineárních řad či vrstev. Dělí se na přiléhání 

k centru a přiléhání bez centra. Např. řady pole nemají žádné centrum, jejich 

řazení je rovnoběžnost. Podélný dřevěný řez má centrum po celé své ose 

s více sukovitými centry. Příčný řez má své přísné centrum uprostřed vrstev 

letokruhů.

2) Protínání má dva různé pohyby, tkaní a pletení.

Tkaním vzniká textura, linie se setkávají v mřížce, která má vertikálně 

horizontální uspořádání jako b osnova a útek, je to pohyb neustálého 

vrstvení v jedné rovině  - vzor se odvíjí od celku.

Pletením vzniká textura/struktura, linie se proplétají ve vzorech, ve kterých 

se kříží i  diagonálně, pletení linií má i jistou hloubku, je to pohyb dovnitř a 

ven zvlněné linie - vzor se odvíjí od jednotlivosti.

Ornament tektonika barvy

Tečení (tektonika) barvy, je hmota, která protéká obrazcem či uspořádáním 

(mřížkou) ornamentu. Pohyb barvy, tekutost její hmoty sledujeme jako 

napětí mezi styčným bodem a plochou a směr tečení toho, jak byla barva 

nanášena. Předpokládáme, že barva je hmota, kterou musíme nějak dostat na 

papír (to je např. fixem). Barva v tom případě nemůže být nikdy "čirá" 

substance jako absolutní černá nebo bílá. Černá a bílá budou vždy působit 

nehmotně. Nejhmotnějšími se zdají být červená, zelená a šedá. Mají v sobě 

jako takové středně teplé barvy (mezi modrou a žlutou, černou a bílou) svoji 

dynamičnost napětí. Hmota je tekutost, to je má vnitřní pohyb. Pohyb je 

vždy dynamický proces. Hmotnost barev se projevuje i jako napětí mezi 

modrou a žlutou, černou a žlutou nebo modrou a bílou.   

1) obtékání; podélný pohyb - dotyk = tření, proudění nebo odpudivý 

magnetismus

2) vtékání a pramenění; kolmo k místu dotyku (bod) - dostředivé/odstředivé, 

přitažlivý magnetismus jako při massive super black hole
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3) Pohyb barevné hmoty nezávisle na referenčním obrazci - chaos, obrazec a 

barevné tečení spolu nesouvisí, jsou si cizí. 

Šedá barva průmyslové mřížky jako protékání mezi prázdnými místy referenční černé 

(hexagrami)

7.3.3. Malba

S tou formou, která je krásná, až jímavě krásná, musí umělec zacházet 

opatrně. Tedy, jaký žádný návod nám zajistí kýžený výsledek, při němž jsem 

spokojený se všemi očekáváními, která mám od vizuálního umění? Vždy, 

mluvíme-li o taktilnosti obrazu, jsou jeho nedílnou součástí plátno natažené 

na rám a do tkaniny plátna zapuštěný šeps. Od nich se odvíjí fyzická 



71

přítomnost malby vůbec. Malba je totiž proces barvou zhmotněný na papíře, 

plátně či dřevěné desce, který může stejně tak probíhat jenom jako vytírání 

podlahy mokrým mopem. Zvlhčením plochy se promění její bezprostřední 

vjem. Je dobré si uvědomit chvilkovou instanci toho, kdy dochází ke 

konstituci znaku. Znak se formuje každým okamžikem, to dělá vlastně znak 

znakem, nehledě na to, zda tím, co vzniká, je ornament. Vědomím si 

přítomného okamžiku v procesu malby, nemůže dojít ani k bezduchému 

zacházení s barvou. Krása tohoto okamžiku představuje daleko delší trvání 

než prchavou chvíli, nýbrž jde o vědomé zacházení s barvou a rytmický 

pohyb ruky, která vede pohyb štětce. Ruka uvolněně opakuje svůj grif, jako 

kdyby na plátně pletla jednoduchý ornament. Takto vzniklá ornamentální 

textura je vidět díky barvě, pokud se barva zachytí na plátně a nevpije se. 

Štětec na plátně zanechal hmatatelnou stopu fyzického pohybu ruky. Vzniklý 

obraz čte naše oko a bude mu rozumět, protože je stejně tak tělesným 

orgánem jako ruka. 

  Jisté východisko spatřujeme v malbě jako tělesnosti. O tělesnění Merleau-

Ponty říká, že „je dvoustranné bytí,  že je to z jedné strany věc mezi věcmi a 

za druhé to, co je vidí a dotýká se jich;[…]“99 Musíme brát ornament jako 

tuto bytostnou možnost dotýkání se. Malíř se dotýká štětcem plátna, aby na 

něj nanesl barvu, to je, aby jí doložil základní vztah bytí člověka ve světě. 

Malba je proces, při kterém se dotýkáme a vidíme zároveň. Svůj tvůrčí akt 

malíře probíhá v plném vědomí sebe sama. Bdělý stav neznamená absolutní 

sebekontrolu, nýbrž tělem pociťovanou zkušenost viditelného. Ornament 

existuje jako melodický výraz rytmizovaného bodu či linie a dotýkání se 

ne/barvou malířského plátna. Jak by asi řekl Heidegger, štětec jako 

prodloužená ruka malíře. S tím, že štětec zanechává stopu jinak abstraktního 

cítění, stává se ornament výrazem duševního stavu. Malíř pokrývající plochu 

ornamentem musí podstoupit trvání zrodu nové věci, musí vydržet vnitřní 

pnutí a tak na něm participovat. Např. lineární splétání, na kterém sám 

participuje, aniž by jeho ruka ztratila vlastní intenci štětce. 

V zkoncentrovaném pohybu vlastního těla soustředění se na jednu věc, 

dochází mysl stavu meditace. Chtěná přítomnost a chtění vůbec postupuje 

vnitřnímu duševnímu životu u sebe sama, který mysli umožňuje pohyb časem 

dávných vzpomínek a neuskutečnitelných plánů. Přítomnost tímto nabývá 

zpět čas ztraceného kontinua.

                                                          
99 Merleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné, Praha; OIKOYMENH, 2004, str. 140
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Závěr 

V teoretické části jsme se odpoutali od možných očekávání toho, co 

ornament pro nás představuje v umění a s tím i ve výtvarné výchově. 

Nicméně toto vznášení se daleko od pragmatického pojmenování o 

ornamentu v umění bylo přínosné, protože jsme „nalezli, co je živé“, 

podařilo se nám místy „vyjádřit jeho pulsování“ a snad jsme se i dotkli 

„zákonitosti tohoto života“, jak je právě smyslem každé teorie.100 Sice jsme 

nepoužívali slovníku výtvarné řeči, ani jsme neučinili žádný historický 

přehled dějinami ornamentu v umění, cítíme se nyní o to lehčí a bez 

předpojatosti k ornamentu jako takovému. Ornament by se nám bez širšího 

záběru, než jenom na poli umění, mohl zdát zastaralý, ne-li úplně zbytečný.

                                                          
100 Kandinsky, W., O duchovnosti v umění, Praha: Triáda 2009, str. 137
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