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Anotace
Předložená práce se zabývá rolí ilustrace v románu Alfreda Kubina Die andere Seite. Je 

rozdělena na dvě části.  První  část,  zabývající  se genezí  díla,  se snaží  ozřejmit  historická, 

výtvarná a filozofická východiska Kubinovy práce a vymezit její roli v rámci celku autorovy 

tvorby.  V tomto  směru  se  pokouší  prokázat,  že  ilustrace  ke  knize  nepředstavují  radikální 

počátek nové umělecké etapy,  ale naopak syntézu podnětů z předchozího komplikovaného 

období.  Druhá  část  práce  rozebírá  motivickou  strukturu  díla  a  vztah  mezi  konkrétními 

ilustracemi a textem. Usiluje také o kritické čtení dosavadních interpretací, a to s významným 

přihlédnutím právě k (doposud poněkud opomíjenému) obrazovému korpusu díla.

Presented study is concerned with the role of illustration in the book Visions from the 

Other Side by Alfred Kubin. It is divided into two parts. First of them focuses on the genesis 

of the book and tries to elucidate its historical, artistic and philosohical backgrounds. It also 

sets down its position among  other works of Kubin. In this sense it hopes to explicate that the 

novel is not a beginning of a completely new stage of Kubin's work, but rather a synthesis of 

impulses collected during previous complicated years. The second part of my work deals with 

the motivic structure of Visions from the Other Side and the relation between its illustrations 

and text. It also attempts at critical reading of interpretations hitherto written, with attention 

focused primarily on novel's pictural body (which has been to date somewhat neglected)
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1. Úvodní poznámky

1.1 Místo Die andere Seite ve světové literatuře

Román Alfreda Kubina Die andere Seite má ve světové literatuře velice zvláštní pozici. 

Jedná se o první a v podstatě jediné větší literární dílo autora, který si získal světový věhlas 

především jako kreslíř a ilustrátor. Je proto pochopitelné, že stran stylistického umění často 

pokulhává a do středoškolských učebnic literatury si cestu nenašlo ani v rodném Rakousku. 

Na druhé straně ale jde o dílo, které se od svého vzniku těšilo obrovskému zájmu intelektuálů 

a vědců, mezi nimiž nalezneme i jména Siegmunda Freuda, Franze Kafky, Stefana Zweiga, 

Fritze von Herzmanovského-Orlanda, Ernsta Jüngera a dalších. Ostatně vliv, který mělo na 

dvě klasická díla světové literatury, Meyrinkova Golema a Kafkův Zámek, je obecně uznáván.

Román vypráví příběh kreslíře, nesoucího autobiografické znaky autorovy, jenž se na 

pozvání přítele z mládí, Clause Patery, vydává do tajemné Snové říše. Jeho očekávání jsou tu 

konfrontována  s  bizarní  realitou  a  tři  roky  života  stráví  hrdina  v  podivných  a  nejistých 

poměrech Paterou vytvořeného státu. Smrt mu v jejich průběhu odejme milovanou ženu a 

vyšle jej na stezku buddhistické rezignace, praktikované domorodým kmenem Modrookých. 

Jen  díky ní  se  kreslíř  stane  nezúčastněným pozorovatelem zápasu  mezi  snovým vládcem 

Paterou  a  nově  příchozím  miliardářem  Herculem  Bellem,  který  se  rozhodne  Snový  stát 

podmanit.  Střet  sil  blouznivé  melancholie  a  bezohledného  pokroku  vede  k  sérii 

nadpřirozených katastrof, které postupně hubí Perlu, hlavní město Snové říše, i všechny její 

obyvatele.  Jedinými  přeživšími  zůstanou  Hercules  Bell  a  náš  kreslíř,  kterého  ale  otřesné 

zážitky na zbytek života uvrhnou do sanatoria. 

Nebyl  to  však  relativně  jednoduchý  děj,  nýbrž  množství  symbolických, 

mnohovýznamových  a  absurdních  epizod  a  celkové  ambivalentní  vyznění,  co  získalo 

Kubinovu románu velký počet příznivců a vykladačů. Nejběžněji zaznívají (snad poněkud 

triviální) interpretace knihy jako satiry na rakousko-uherské Mocnářství a prorocké předzvěsti 

první války. Minimálně stejně častý je názor, že se tímto příběhem Kubin vyrovnával se svou 

osobní i uměleckou minulostí.1 To částečně dotvrzuje i sám autor, když píše v dopise příteli 

Herzmanovskému:  "Skutečně  doufám,  že  po  této  knize  budou  moje  kresby  a  především 

1 První názor zastává např. Patrick Werkner či Max Bleaulich, druhý Hans Bisanz. Viz:
Patrick WERKNER: Austrian Expressionism. The Formative Years, Vídeň 1986.
Max BLEAULICH: "Über das Grauen. Alfred Kubins Roman Die andere Seite". In: Die andere Seite. Alfred 
Kubin - Zeichner und Illustrator, Salzburg 2009, 26-31.
Hans BISANZ: Alfred Kubin. Zeichner, Schriftsteller und Philosoph. Mnichov 1980.
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obrazy lépe pochopeny. Umožnit toto porozumění je smyslem celé práce."2 Jakkoliv ale bylo 

Kubinovo  dílo  spojeno  s  osobními  tématy,  dokumentuje  současně  epochální  přerod 

symbolismu a dekadence v avantgardní směřování k expresionismu a protosurrealismu. Tento 

přerod je patrný nejen v samotném textu, ale především v jeho ilustracích, které však doposud 

zaujímaly ve vědeckém pohledu na Die andere Seite spíše sekundární postavení. Předložená 

práce se pokouší alespoň v omezené míře tento dluh splatit a přistupovat k oběma složkám 

knihy rovnoměrně.

1.2 Poznámka o metodě
Dílo Alfreda Kubina, ať literární, ať výtvarné, je významově přebohaté a interpretačně 

velmi pregnantní. Dvojnásob to nutně platí o svobodném výtvoru umělcovy fantazie, psaném 

bez vnější nutnosti,  jakým je román  Die andere Seite a  jeho ilustrace,  jež stojí  v popředí 

předložené práce. Přitom již jejich počet (52) činí jejich systematické pojednání obtížným.

Nemalé množství literatury, jež bylo Kubinově tvorbě věnováno, a široká škála jejích 

přístupů, tvoří další závazek, s nímž se musí každá práce na podobné téma vypořádat. Za 

všechny uveďme důkladnou hermeneutickou analýzu Anneliese Hewig;3 komparativní přístup 

Petera  Cersowského;4 kunsthistorické  vhledy  Assmanovy,  Lipunnerovy,  Werknerovy  a 

Bisanzovy;5 psychoanalýzu  Lamy  Anagariky  Govindy;6 či  literárněvědnou  biografii 

Geyerovu.7 A  v  neposlední  řadě  jsou  zde  i  autorské  texty  Kubinovy,  jeho  bohatá 

korespondence s širokým okruhem přátel, deníky a skicáře... 

Kubinova intelektualita a živý kontakt s dobovým zkoumáním v oblastech psychologie, 

filozofie  a  mystiky  tvoří  pro  badatele  další  výzvu.  Kritický  duch  autora  přitom  vždy 

nekompromisně  unikal  každému  dogmatismu  a  s  hořkou  ironií  nešetřil  ničeho.  Kubin, 

podobně jako Nietzsche, kreslí i filozofuje s kladivem a duté modly bez milosti vyvrací, byť 

by se jimi před nedávnem zaklínal. Důkazem toho jsou mnohé poznámky na účet hlubinné 

psychologie, roztroušené v úvodu a závěru Die andere Seite.

2 "Ich hoffe wirklich, daß nach diesem Buche meine Zeichnungen und überhaupt die Bilder besser verstanden 
werden. Dieses Verständnis zu wecken ist der Zweck der ganzen Arbeit."
Fritz VON HERZMANOVSKY-ORLANDO: Sämtliche Werke, Band VII. Der Briefwechsel mit Alfred Kubin 1903 bis 
1952.  Salzburk 1983, 29.

3 Anneliese HEWIG: Phantastische Wirklichkeit. Kubins 'Die andere Seite', Mnichov 1967.
4 Peter CERSOWSKY: Phantastische Literatur im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, Mnichov 1989.
5 Peter ASSMAN: Alfred Kubin 1877-1959, Salzburg 1995.

Heinz LIPPUNER: Alfred Kubins Roman Die andere Seite, Bern 1977.
WERKNER (viz pozn. 2).
BISANZ (viz pozn. 2).

6 Lama Anagarika GOVINDA: Versuch einer Deutung der 'Anderen Seite', in: Die Einsicht. Vierteljahresschrift 
für Buddhismus 4 (1951), 14-18.

7 Andreas GEYER: Träumer auf Lebenszeit, Vídeň 1995.
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Předložená práce se snaží v prvé řadě o vymezení role tohoto románu v celku Kubinova 

díla, jako počinu završujícího významný přerod v autorově tvůrčím myšlení. Na období, jež 

vzniku DaS bezprostředně předcházelo, se přitom snaží pohlížet nikoliv jako na cézuru (jako 

např. Patrick Werkner), nýbrž jako na dobu kumulace a promýšlení podnětů, které teprve v 

ilustracích  k  románu  nabyly  definitivní  tvářnosti.  Současně  však  usiluje  uniknout  z  pasti 

"vlivologie" literární i výtvarné, která by umenšovala význam Kubinovy tvůrčí individuality 

(jako  např.  práce  Heinze  Lippunera).  Proto  po  prozkoumání  genetického,  stylového  a 

filozofického pozadí přichází druhá část, rozkrývající motivickou strukturu díla, v níž jsou 

zvláštnosti  Kubinovy  imaginace  jasně  patrné.  Především  v  ní  se  však  předložená  studie 

nemohla  bohužel  vyvarovat  eklektismu  ve  volbě  témat  i  interpretačních  přístupů.  Tento 

ústupek od metodického pojednání však snad čtenář vzhledem k charakteru a rozsahu práce 

omluví.

1.3 Poznámka o titulu
Původní  Kubinův rukopis,  jenž  vznikl  na začátku  zimy 1908 a  byl  psán  pouze  pro 

vlastní potřebu, "[...] abych aspoň něco dělal a ulevil si [...]", nebyl opatřen žádným názvem.8 

Jméno Die andere Seite, pod nímž kniha vyšla, vymyslel až její první čtenář, Kubinův švagr a 

literát Oscar A. H. Schmitz.9 Je tedy již zatíženo jistým vnějším interpretačním náhledem. 

Autor sám jej pak doplnil o podtitul Ein phantastischer Roman. 

Pro český jazyk je tento titul obtížně přeložitelný: opozice a jinakost, kterou implicitně 

obsahuje německé slovo andere, nemá v našem jazyce ekvivalent. Ludvík Kundera při práci 

na překladu románu "'pracovně' říkal Druhá strana, a to s vědomím, že to věru nezní dobře."10 

Dnes již vžitý název Země snivců je až "marketingovým tahem" kladenského nakladatele, jenž 

knihu v Čechách v roce 1947 poprvé vydal. O tom, že je možná přiléhavější než Schmitzův 

originál,  svědčí  fakt,  že  jediné  zfilmování  Kubinova  románu  nese  podobný  název: 

Traumstadt.11

Má práce používá většinou originálního názvu (Die andere Seite), případně jeho zkratky 

(DaS).  Český název (Země snivců)  je vyhrazen referenci k českému překladu (z něhož je 

ovšem použita většina přímých citací).

8 Alfred KUBIN: Z mého života a z mé dílny,  Praha 1983,75.
9 Aneliese HEWIG (pozn.3), 185.
10 Ludvík KUNDERA: Doslov, in: Alfred KUBIN: Země snivců, Praha 2009, 209.
11 Traumstadt, režie Johannes SCHAAF, 1973.
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2. Východiska 

2.1 Geneze

Okolnosti vzniku Kubinova románu je nutno stopovat nazpět až do zimy roku 1903, kdy 

(1.  prosince)  náhle  zemřela  umělcova  snoubenka  Emmy Bayer.  Tato  těžká  rána  hluboce 

zasáhla mladého Kubina, zastavila jeho prudký umělecký vzestup a započala dlouhotrvající 

tvůrčí krizi, jejíž definitivní překonání můžeme spatřovat právě až v ilustracích k románu Die 

andere Seite. 

Tvůrčí  obtíže  tohoto  mezidobí,  jejichž  intenzita  se  měnila  s  pravidelným střídáním 

period štěstí a neštěstí, vyrovnávání se s novými podněty a s jejich opětovným opouštěním, 

lze vnímat rovněž jako formativní údobí, v němž definitivně dozněla programově symbolistní 

tvorba Kubinovy "zlaté" rané tvorby (silně ovlivněné von Stuckem, Redonem, Klingerem, de 

Grouxem, Ropsem a dalšími) a dala průchod novému, závažnějšímu výrazu. Jistě to souvisí s 

celkovým vyzráním a zklidněním životního pocitu umělce, které mělo za následek postupné 

překonání latentní duševní choroby, jež ale představovala tak zásadní zdroj jeho umělecké 

imaginace. "Obrazové vize, vynořující se z nevědomí jako světelné přeludy, se už objevovaly 

řidčeji a slaběji, až konečně úplně přestaly, což ve mně vyvolalo [...] pocit celkové nejistoty," 

poznamenává sám Kubin.12

Po smrti své snoubenky propadl tehdy šestadvacetiletý autor sebezničujícímu způsobu 

života,  jenž  mu  přivodil  zdravotní  i  finanční  problémy.  Uklidnění  pro  něho  znamenalo 

seznámení se sestrou přítele a básníka O. A. H. Schmitze Hedwigou, jíž si Kubin po krátkém 

vztahu koncem března 1904 vzal. Že za tímto krokem mohlo vězet pragmatické hledisko, 

dosvědčuje Kubinova autobiografická poznámka: "[...] tímto spojením jsem nabyl zajištěného 

postavení."13 Manželství se však přesto vydařilo a přineslo mu "[...] tolik nového štěstí, že [...] 

v sobě brzy nalezl chuť k práci."14

Ústup snových vizí, které zajistily umělci věhlas, a společenské i existenciální zakotvení 

se nutně odrazilo na Kubinově stylu. Preferoval nyní malbu, drženou v jemných barevných 

odstínech, mezi něž však přibral oproti šedím, hnědím a modřím rané tvorby i "[...] žlutou, 

zelenou, oranžovou, rozmanité červeně a další barvy."15 

12 KUBIN 1983 (viz pozn. 8), 65.
13 Ibidem, 65.
14 Ibidem, 65.
15 Ibidem, 65.
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Aby utužil  ochabující  inspiraci,  rozjel  se  Kubin  do Vídně.  Klíčový dopad pro jeho 

umělecké úsilí  mělo především setkání  s  dílem Pietera Breughela  staršího,  jež definitivně 

uzavřelo první etapu jeho tvorby: "Bylo to cosi svérázně důvěrného, zběsilého a posvátného, 

hluboce vzrušujícího, přitom však i nekonečně známého, co přivádělo každou strunu mého 

nitra do chvění jako žádné jiné umělecké dílo dříve či později. [...] Nyní, když se mi mé staré 

práce tak znechutily, že jsem k nim cítil až jakýsi odpor, musil jsem se ohlédnout po novém 

poli působnosti."16 

Kubin proto začal experimentovat s technikou akvarelu syceného škrobem, kterou mu 

doporučil Kolo Moser. Ještě téhož roku ji ale opustil ve prospěch čisté tempery, protože mu 

připadalo, že se příliš vydává v šanc náhodě. Druhou polovinu roku 1905 strávil Kubin se 

svou chotí na cestách po jižní Francii, Itálii a nakonec do Paříže, kde toužil poznat "pravé 

mistry barvy."  Zaujali  jej  barbizonci,  impresionisté  i  Constable  a  navštívil  i  "[..]  letitého 

Odilona Redona, který se těšil velké úctě Kubina-kreslíře."17 Doma však Kubinovo úsilí o 

zvládnutí tempery vzbudilo rozkol mezi jeho příznivci, z nichž část nový směr neschvalovala 

a  vynášela  oproti  němu  rané  kresby  -  a  tyto  pochybnosti  silně  působily  i  na  umělce 

samotného.

V roce  1906  zakoupil  Kubin  na  otcovo  doporučení  venkovský  zámeček  Zwickledt 

nedaleko Pasova a definitivně opustil Mnichov. Izolace od znejisťujícího vlivu uměleckého 

trhu  působila  zpočátku  blahodárně:  Kubin  se  začal  věnovat  podrobnému  studiu  přírody, 

filozofické  a  duchovní  literatury  (z  této  doby  pochází  vzletná  korespondence  s  Paulem 

Scheerbartem)  a  dokonce  pokusům  s  mikroskopem,  které,  jak  upozorňuje  Hans  Bisanz, 

přiblížily jeho dílo  (zřejmě zcela  neúmyslně)  dobové tvorbě Vasilije Kandinského, Adolfa 

Hölzela či Františka Kupky.18 I tato cesta k novému výrazu se však ukázala být slepou, neboť 

"[...] tento systém nemohl vytvořit trvalý základ pro další práci."19

Další pokus o vytvoření takového trvalého základu podnítil Jan Willibrord Verkade, žák 

a  přítel  Gauguinův  a  člen  skupiny  Nabis,  s  nímž  se  Kubin  seznámil  při  jedné  návštvě 

Mnichova v létě 1906 a jenž jej zásobil "[...] bednou studií od Denise, Bonnarda, Sérusiera, 

Filigera  a  dalších  příslušníků  kroužku."20 Přivedl  tak  Kubina  k  malbě  v  plošném, 

16 Ibidem, 66.
17 Ibidem, 69.
18 BISANZ, 26.
19 KUBIN 1983, 71.
20 Jan Willibrord Verkade (1868-1946), v holandském Zaandamu narozený post-impressionista. Od roku 1886 

studoval Akademii v Amsterodamu, odkud po dvou letech odešel do Paříže. Seznámil se s Paulem 
Gauguinem a Paulem Sérusierem, který jej přivedl do skupiny "Nabis" a seznámil s theosofií. Verkade 
konvertoval ke katolicismu a strávil několik měsíců v klášterech ve Florencii a v Praze. V roce 1906 
vystavoval na Vídeňské Secesi a v Mnichově, kde se spřátelil s Kubinem, Juliem Meier-Gräfem a Alexejem 
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harmonickém stylu. Ani to však nebyla cesta: "Jednoho dne se stalo, že jsem měl pocit, jako 

bych se  tím dostal  do slepé uličky a  obratem jsem rozbořil  všechno,  co jsem tak krásně 

vybudoval [...]."21

Po radikálním odmítnutí  této etapy své tvorby podnikl na podzim roku 1907 Kubin 

druhou balkánskou cestu do Bosny a Dalmácie. Tyto kraje pro něho měly ostatně význam již 

od dětství (v autobiografii vzpomíná na obrázkový cestopis o Balkánu, jímž si směl jako dítě 

listovat  a  jenž  mnohem později  propůjčil  název  textu  "Aus  dem halb-vergessenen  Land" 

(1926).22)  Kontakt  s  neevropskou,  až  orientální  mentalitou  na  fantazii  umělcovu  hluboce 

zapůsobil, ačkoliv kýženou odezvu ve výtvarném díle ještě nevyvolal...

Během balkánské cesty (2.11.1907) zemřel Kubinův otec. Jeho ztráta zasáhla umělce 

stejně silně, jako smrt Emmy Bayer o čtyři roky dříve. Tentokrát však nešlo pouze o smrt 

milované osoby - prožitek této smrti se zaryl hlouběji a znovu obnažil na několik let potlačený 

pocit existenciální tísně tváří v tvář nevyhnutelným zásahům Osudu. Tuto bytostnou úzkost 

dále prohloubilo těžké onemocnění Kubinovy ženy a její odjezd na léčení. "V těch těžkých 

dnech vlastně lehla popelem největší část mých prudkých životních tužeb a na místo citových 

kolizí nastoupil nyní pokojnější život; od těch dob už vůbec nedovedu pociťovat bázeň, přání 

nebo naději s bývalou žhavou silou. O tato vzrušení jsem ochuzen," píše Kubin ve vzpomínce 

na onu pohnutou zimu.23

Za těchto okolností  umlká jeho umělecká  tvorba docela.  Jak sám Kubin říká,  "[...] 

zárodek tu byl, ale pravé chuti se nedostávalo."24 Místo tvorby se proto znovu obrátil ke studiu 

východních mystiků a současných filozofů, jakož i ke studiu zvířat, sbírání brouků a dlouhým 

procházkám. 

Aby svého přítele vytrhl z nečinnosti a přivedl na lepší myšlenky, přizval jej na podzim 

Fritz  von  Herzmannovsky-Orlando  k  cestě  do  severní  Itálie  a  Benátek.  Tento  pokus  se 

neminul účinkem: Kubin se skutečně vrátil domů pln tvořivého zápalu. Dojmy z osobních a 

tvůrčích krizí předchozích let však měly na autora zvláštní dopad: "[...] když jsem měl potom 

začít kreslit, nešlo to. Nebyl jsem v stavu nakreslit ani souvislé, smysluplné čáry. Bylo to, 

jako kdyby mělo čtyřleté dítě poprvé nakreslit něco podle přírody. Stál jsem polekán tváří v 

tvář novému úkazu, neboť znovu opakuji, vnitřně mě zcela naplňovala touha pracovat."25

Jawlenskim. Do roku 1913 pobýval v Jeruzalémě, odkud se později vrátil do Vídně.  Po válce již nebyl s to 
udržet krok s uměleckým pokrokem a stáhl se do ústraní.

21 KUBIN 1983, 72. 
22 BISANZ, 9.
23 KUBIN 1983, 73sq.
24 Ibidem, 74.
25 Ibidem, 75.
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Za takových okolností  napřel  Alfred Kubin své tvůrčí  úsilí  jiným směrem a během 

dvanácti týdnů sepsal na přelomu podzimu a zimy 1908 svůj fantastický román. Text románu 

byl dokončen 5. prosince 1908, jak dokládá dopis Herzmanovskému z druhého dne.26 Veškerá 

dostupná literatura (Bisanz, Hewig, Geyer atd.) uvádí, že ilustrace k Die andere Seite vznikly 

během následujících čtyř týdnů. Přisvědčuje jim i uvedený dopis, v němž se Kubin svěřuje, že 

během šesti či sedmi týdnů by chtěl být s prací hotov. Kupodivu ale již o necelé  tři týdny 

později, 23. prosince, píše Herzmanovskému: "Dosud jde ještě vše dobře, dokončuji práci na 

ilustracích, je jich velice mnoho, kolem 50 [což odpovídá, v konečné verzi obsahuje DaS 52 

ilustrací včetně plánu města Perly,  poznámka JH], většinou malé věci - ale o kresbách se 

vlastně píše v celé knize. Chci konečně udělat ilustrace, které neodvisí od žádné cizí látky. - 

Tyto kresby budou to nejlepší, co jsem zatím vytvořil, průvodní text v románové formě je 

bude zároveň rámovat."27 Již před Vánocemi byl tedy Kubin s prací víceméně hotov a byl si 

plně vědom, že přinejmenším výsledné výtvarné dílo  dosahuje značné kvality a  osobního 

výrazu,  jenž  se  může  stát  dalším  východiskem  jeho  tvorby.  Krize  předchozích  let  byla 

konečně překonána. 

Krátce po Vánocích  přijel  na návštěvu do Zwickledtu Kubinův švagr,  básník Oscar 

Schmitz. Měl se tu poprvé setkat také s Herzmanovským, ale ten zřejmě nedorazil, neboť mu 

Kubin opětovně nabízí seznámení s literátem v dubnu následujícího roku. Schmitz si román 

nadšeně přečetl a doporučil jej Kubinovi k publikaci.  Dokonce mu vymyslel i  název:  Die 

andere  Seite.  Následně  byly (v polovině  ledna)  vyhotoveny přepisy,  které  Kubin  rozeslal 

dalším známým. V dubnu, po dohodě s nakladatelem Georgem Müllerem, pro nějž Kubin 

dlouhodobě ilustroval romány E. A. Poea, byl rukopis autorem osobně předán v Mnichově k 

vydání. 22. května zaslal Kubin Herzmanovskému první výtisk knihy.28 V dopise uvádí, že do 

knihkupectví bude uvedena příští týden, koncem května 1909.

2.2 Kresebný styl
Bezprostřední  okolnosti  vzniku  románu  a  průběh  jeho  tvorby  komentuje  Kubin  v 

autobiografii takto: "Poznával jsem však zřetelně, že hledím na všechno kolem sebe novýma 

očima, že ve mně ožívá jakýsi vnitřní třpyt. Domů jsem přišel pln netrpělivosti. [...] A teď se 

mi hrnulo bezpočet myšlenek, poháněly mě dnem i nocí do práce, takže jsem už za dvanáct 

26 HERZMANOVSKY, 20. 
27 "Bis jetzt geht ja alles noch gut, ich entwerfe bereits die Illustrationen, es sind sehr viele, um 50, meist kleine 

Sachen, - aber um die Zeichnungen wird es eigentlich das ganze Buch geschrieben. Ich eben will endlich die 
Illustration machen, die mir ganz ohne fremden Stoff behagt. - Diese Zeichnungen werden das beste, was ich 
bis jetzt machte, der erläuternde Text in Romanform ist gleichsam der Rahmen." Ibidem, 21. 

28 Ibidem, 25.
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neděl napsal svůj  fantastický román  Země snivců  [oddíl  je doslovně citován z literatury a 

nedodržuje proto konvenci, stanovenou na začátku práce. pozn. JH]. V následujících čtyřech 

týdnech jsem jej opatřil ilustracemi. Byl jsem potom přirozeně vyčerpán a předrážděn, a bylo 

mi z té smělosti úzko."29

Čtenáře by se  z  uvedeného mohl  zmocnit  dojem, že Kubinova tvorba byla  v  tomto 

případě spontánním aktem, podmíněným vnitřní uměleckou nutností a tlakem, jejž vytvořila 

dlouhá  profesní  odmlka.  Pluralita  obrazového  korpusu  Die  andere  Seite však  nasvědčuje 

tomu, že Kubinovo líčení je třeba brát s rezervou. Spíše než o proklamaci nového výrazu šlo v 

knize Kubinovi nalezení životné syntézy nosných prvků předchozích experimentů. Dokládá to 

i dopis, jejž Kubin zaslal příteli a mecenáši Hansi von Müller 30. prosince 1908, v němž píše, 

že k románu "přidružil 11 již hotových listů."30 Šlo především o přípravné práce k ilustracím 

Meyrinkova  Golema,  na  nichž  Kubin  pracoval  na  přelomu  roku  1907  a  1908  (druhým 

zdrojem mohly  být  skicy  k  ilustracím  pro  novelu  E.  A.  Poea  'The  Strange  Case  of  Mr 

Waldemar', kterou Kubin pro nakladatelství Georga Müllera rovněž ilustroval na počátku roku 

1908). Kvůli Meyrinkově tvůrčí krizi (Golem byl dokončen až r. 1914) ale zakázku zrušil a 

přípravné  práce  si  ponechal.  Jsou  od  ostatních  kreseb  jasně  rozeznatelné  nejen  tím,  že 

netematizují  konkrétní  pasáže  textu  (a  pokud  ano,  pak  jen  velmi  volně),  ale  především 

kresebným stylem.31 Drobnopisná síť čar, tvořících současně persektivní i světelnou modulaci, 

je v nich ještě ovládaná jasně promyšlenou geometrickou strukturou a je hustší a jemnější než 

u nových kreseb. Úhledná, pravidelná šrafura připomene Maxe Klingera. V těchto kresbách 

dominuje  opozice  horizontál,  vertikál  a  klidně  působících  ploch,  které  sugerují  omezený, 

mělký prostor - zřejmě vztažený k městskému prostoru křivolakých uliček pražského ghetta. 

Světelná kompozice je naproti tomu až teatrálně dramatická, vymezujíc světelným kuželem 

"ohnisko"  obrazu  oproti  ztemnělému druhému  plánu,  v  němž se  však  většinou  (skryta  v 

temnotě)  rozvíjí  antiteze  hlavního  děje.  Dobře  patrná  je  tato  stylová  rozdílnost,   zvláště 

srovnáme-li těchto sedm kreseb s jejich autorskými replikami z roku 1952, v nichž již Kubin 

zachovává  stylovou  uniformitu.32 Jednoznačným  vodítkem  k  jejich  určení  je  pak  i 

geometricky přesné zarámování,  které  je zcela  v opozici  k intenci "rámování  textem",  jíž 

29 KUBIN 1983, 74sq.
30 HEWIG, 13.
31 Jde o ilustrace [8, 11, 15, 18, 34, 35, 36] a možná i [39] a [50]. Jejich stylové odlišnosti si povšiml i Werkner, 

viz: WERKNER (viz pozn. 2), 208.
32 Kubin vyhotovil tyto repliky pro slavnostní vydání DaS ku příležitosti svých 75. narozenin roku 1952. Viz:

Eleonora LOUIS / Toni STOOSS: "Der Magier von Zwickledt" in: Die andere Seite. Alfred Kubin - Zeichner und 
Illustrator, Salzburg 2009, 8.
Komparativní reprodukce viz:
Ibidem, 33-40.
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Kubin zmiňuje v dopise Herzmanovskému.33 Tenký, rýsovaný rám kresby Kubin užíval ve 

svém raném díle pravidelně,  podle Patricka Werknera proto, že usiloval dosáhnout v kresbě 

podobnosti s technikou leptu či akvatinty, na něž  nedostačovala jeho technická zručnost.34 

Jakýsi mezistupeň mezi pracemi pro Golema a pro Die andere Seite představují potom kresby 

[39] a [50] s od ruky vyvedeným, ale přesto přesně vymezeným rámováním. Takové rámování 

nalezneme naopak až u Kubinových starších prací, z let 1910-11 (např. Prorok Mohammed, 

1911). Také styl těchto dvou ilustrací je jaksi "na půli cesty" mezi ilustracemi ke Golemovi a k 

DaS - je již znatelně uvolněnější a kresebnější,  ale stále pracuje s dekorativní vlnovkou a 

promyšlenou, jasnou kompozicí, která je v přímé opozici se spontánními erupcemi pozdějšího 

Kubinova díla. 

Avšak i  pokud tyto dvě ilustrace přiřadíme ke korpusu "nepůvodních ilustrací"  Die 

andere Seite, stále nám do Kubinem uvedeného počtu jedenácti "již hotových listů" dva chybí. 

Domnívám  se,  že  jedním  z  nich  je  podivná  kresba  [32],  zobrazující  jen  několika  málo 

volnými tahy trojici postav na ulici. Druhým by pak mohl být list [23] s ruinami staré věže v 

horách, či list  [27] se soškou šestirukého bůžka. Prve jmenovaná skizzovitá kresba mnoho 

nesouvisí s textem románu na daném místě - všeobecný rozpad a přemnožení hmyzu, jež 

právě sužují snové město Perlu, snad sice korespondují s odraností a sešlostí ústřední trojice, a 

záhadná drolivost, kterou vypravěč popisuje, má možná konotovat na maximální oproštěnost 

formy vyobrazení. Rozhodně to však není vztah tak těsný, jako u jiných, "dějových" ilustrací. 

Snad se jedná o perokresbu z období bezprostředně po návratu z italské cesty (a vzniklou tedy 

krátce před napsáním románu),  o níž Kubin v autobiografii  napsal:  "Nebyl  jsem ve stavu 

nakreslit  ani  souvislé,  smysluplné  čáry.  Bylo  to,  jako  kdyby  mělo  čtyřleté  dítě  poprvé 

nakreslit  něco  podle  přírody."35 Anebo  naopak  o  práci  z  počátku  roku  1908,  kdy  podle 

vlastních slov, nebyl vůbec s to pracovat: "[...] každá skica sestávala pouze z několika čar, 

byla to spíše hra než vážně míněná práce, k té by mi byla pořád ještě chyběla všechna chuť a 

síla."36 Ať tak či onak, má tato kresba v celku díla ojedinělé a zajímavé postavení. Mohla by 

totiž  předznamenávat  největší  Kubinovo přiblížení  abstrakci,  které  představují  ilustrace  k 

povídce  'The Knight  Gallus' z  roku 1911,  silně  ovlivněné  tvorbou Paula  Klee  a  uměním 

duševně chorých.

Další dvě zmíněné ilustrace  [23, 27] reprezentují zcela jiný styl: hutné, plošné kresby 

33 Viz pozn. 26
34 WERKNER, 186.
35 KUBIN 1983, 75.
36 Ibidem, 74.
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štětcem  a  tuší  (struktura  černého,  monochromního  pozadí  je  připodobňuje  k  technikám 

výškového  tisku).  Jejich  kompozice  jsou  klidné,  vyvážené  a  výrazně  horizontální. 

Pozoruhodným pojítkem je,  že  obě mají  důsledně  čtvercový formát.  O určitém propojení 

těchto dvou ilustrací s textem hovořit lze, i když se jedná vždy pouze o povrchní zmínku. 

Např. k ilustraci [23] směřuje pouze jediná věta: "Také jsme míjeli zřícené město, rozvaliny z 

prastaré  minulosti."37 Druhá  kresba  je  pak  spojena  s  krátkou  pasáží  z  kreslířovy  první 

návštěvy vesnice Modrookých: "Nade vším podivný klid. Bizarní nepochopitelné postavy na 

cizokrajných  dřevěných  oltářích  byly  zvětralé  a  přes  své  často  ohavně  erotické  tvarové 

konglomeráty zapadaly harmonicky do okolního klidu."38 Tato dvojice listů může odkazovat 

na  Kubinův  zájem o  tvorbu  Gauguina  a  Nabistů  po  setkání  s  Verkadem v  roce  1906  - 

minimálně plošností, která není pro Kubina typická.

Zbývající ilustrace již vykazují  značnou stylovou jednotu.  Charakteristické je pro ně 

uvolněné vedení  pera,  jež  pevně strukturovanou síť  kresby z  předchozích let  rozbíjí  stále 

častěji  diagonálou,  křížením  šrafur  z  různých  směrů  a  protažením  linky  do  retrogradu. 

Rozvolněné šrafování také častěji narušuje přesně určené kontury tvarů předmětů a rozbíjí 

jejich  samostatnost  ve  prospěch všespojující  a  všeprostupující  atmosféry.  Současně  udává 

vnitřní freneticky neklidný rytmus kresby a vede pohled k těkavému pohybu uvnitř obrazu. 

Dominance diagonál, ostré protínání a "ledabylé" zalomení či šrafury do protisměru je přitom 

v přímé opozici s povlovnou secesní vlnovkou a spirálou, které se tak často objevovaly v 

Kubinových kresbách až do roku 1906 (viz např. Bažinné rostliny [53] z roku 1903). 

Když Hans Bisanz komentuje změnu Kubinova kresebného stylu v  Die andere Seite, 

cituje následující pasáž románu: "Snažil jsem se vytvořit bezprostředně nové útvary podle 

tajemných rytmů, které došly k mému vědomí; kroužily, ovíjely se a narážely na sebe. Šel 

jsme ještě dále. Odvrhl jsem všechno až na čáru a rozvinul jsem v těchto měsících podivný 

systém  linií.  Fragmentární  styl,  spíše  psaný  než  kreslený,  vyjadřoval  jako  citlivý 

meteorologický  přištroj  nejnepatrnější  výkyvy  mé  životní  atmosféry.  -  Nazval  jsem  tyto 

posuny  "psychografikou"  a  chtěl  jsem  k  nim  později  napsat  vysvětlující  poznámky."39 

Dodává: "Co zde Kubin popsal pro svého kreslíře, jsou jeho vlastní stylistické proměny, které 

ilustracemi  k  románu  završil.  Odhaluje  se  v  nich  posun,  rozhodující  pro  celé  následující 

Œuvre, od převažující plošnosti a statičnosti k ryzí linearitě a dynamismu."40 Takový popis je 

37 KUBIN 2009 (viz pozn. 10), 86.
38 Ibidem, 109.
39 KUBIN 2009, 106.
40 "Was Kubin hier in der Gestalt des Zeichners beschrieb, waren seine eigenen stilistischen Wandlungen, die 

sich in den Illustrationen zum Roman vollzogen. In diesen zeigt sich ein für das ganze nachfolgende Œuvre 
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samozřejmě velice obecný, principielně s ním však lze souhlasit.

2.3 Filozofická východiska
Chceme-li skutečně pochopit Kubinovy ilustrace k románu  Die andere Seite, musíme 

nahlédnout  do  hlubin  jeho imaginace  a  povšimnout  si,  jaké síly budují  vnitřní  dynamiku 

tohoto  prazvláštního  světa  -  v  jakých opozicích  se  formuje  jeho  výtvarný názor.  To není 

možné bez krátkého vhledu do Kubinovy intelektuální biografie. Tu zprostředkovává na jedné 

straně kompletně zachovaná Kubinova knihovna v jeho sídle v Zwickledtu, na druhé straně 

mnichovský Kubin-Archiv, v němž jsou uloženy téměř všechny autorovy deníky, skicáky a 

velká část rozsáhlé korespondence se širokým okruhem přátel (mezi něž patřili např. Franz 

Kafka, Fritz von Herzmanovsky-Orlando, Hermann Hesse, Vasilij  Kandinskij, Franz Marc, 

Paul  Klee,  Lyonel  Feininger,  Ernst  Jünger,  Paul  Scheerbart,  Franz  Werfel,  František 

Hostovský  či  Ludvík  Kundera).  Její  část  je  sice  postupně  uveřejňována,  ale  stále  tvoří 

nepatrný zlomek celkového korpusu.41

Kubinovo bohaté studium filozofických, psychologických, mystických a náboženských 

textů  můžeme  vnímat  jako  posun  od  monismu  k  dualismu  a  od  voluntarismu  k 

existencialismu. Schopenhauer - Bahnsen - Friedlaender - Heidegger, tak by se ve zkratce 

entschidender Umschwung von überwiegend Flächigen und Statischen zum rein Linearen und 
Dynamischen." BISANZ, 34.

41 Doposud bylo publikováno:
Fritz VON HERZMANOVSKY-ORLANDO: Sämtliche Werke Band VII, Der Briefwechsel mit Alfred Kubin 1903 bis 
1952. Vídeň 1983.
Michael VOLKERS (ed.): "Außerhalb des Tages und des Schwindels": Hermann Hesse - Alfred Kubin.  
Briefwechsel 1928-1952, Vídeň 2008.
Christin FRONIUS (ed.): Alfred Kubin - Hans Fronius. Eine Künstlerfreundschaft. Bibliothek der Provinz, 
Weitra 1999.
Brita STEINWENDTNER (ed.): Du Engel, du Teufel. Emmy Haesele und Alfred Kubin - eine Liebesgeschichte. 
Heymon Verlag, Salzburg 2009.
Alfred Kubin, die Familie Heberle (Passau) und Klabund. Autographen und Bücher. Katalog Nr.30 des 
Antiquariats Hans Hammerstein, Mnichov nedat.
Walter BOLL (ed.): Die Wilde Rast. Alfred Kubin in Waldhäuser. Die Briefe an Rainhold und Hanne Koepell. 
Mnichov 1972.
Hartmund GEERKEN/Siegmund HAUFF (ed.): Friedländer Salomo (Mynona), Alfred Kubin: Briefwechsel. Vídeň 
1986.
Ernst Jünger, Alfred Kubin. Eine Begegnung. Frankfurt am Main, 1975.
Helma DE GIRONCOLI (ed.): Alfred Kubin: Briefe an eine Freundin. Mit 28 großenteils unbekannten 
Illustrationen des Künstlers, Vídeň 1985.
Ringen mit dem Engel. Künstlerbriefe 1933 bis 1955. Alfred Kubin, Anton Kolig und Carl Moll an Anton 
Steinhardt. Salzburg 1964.
Ludwig ROSENBERGER: Wanderungen zur Alfred Kubin. Aus dem Briefwechsel. Mnichov 1969.
Dirk HEISSNER (ed.): Vision und Depression. Briefwechsel Alfred Kubin - Peter Scher. In: Oberbayerische 
Volksblatt (září - listopad), 1982.
František HOLEŠOVSKÝ: Alfred Kubin und die tschechische Kunst. Ein Briefwechsel den Jahren 1942 bis 1951. 
Linz 1983.
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dala popsat trasa Kubinova filozofického hledání.42 Je to ale samozřejmě velmi zjednodušený 

pohled,  jenž  ignoruje  celou  řadu  významných  vedlejších  vlivů:  védismus,  buddhismus, 

krystalinsmus,  Klagesovu  theosofii,  Nietzscheho  filozofii,  existencialismus  Sörena 

Kierkegaarda a další. 

V letech  problematického  mládí,  konfliktů  s  otcem a  životních  neúspěchů  se  stala 

Kubinovi  životní  průvodkyní  voluntaristická  filozofie  Arthura  Schopenhauera.43 Apriorní 

nutnost lidského utrpení, působeného rozštěpením individuální Vůle a objektivace Vůle, která 

vytváří zdání okolního světa (nevědomou představu, závoj Májin), dobře korespondovalo s 

tehdejšími  neutěšenými  životními  poměry  mladého  Kubina.  Stala  se  mu  proto  v 

nadcházejících  letech  pevným přesvědčením.  Dokonce  i  v  naději  na  zlepšení  své  životní 

situace  obratem  k  umělecké  dráze  můžeme  vidět  vliv  Schopenhauerova  učení,  které 

představuje estetický prožitek jako jednu z cest, jak - alspoň dočasně - z pasti Vůle uniknout.

Během  mnichovského  období  (někdy  po  roce  1903)  vystřídal  Schopenhauera  v 

Kubinově filozofickém hledání Julius Bahnsen se spisem Rozpor ve vědění a podstatě světa.44 

Ten sloučením voluntarismu Schopenhauerova a idealismu Hegelova představuje systém, v 

němž je sice stále základem světa jediná Vůle, ta se však rozpadá do množství směrů, tzv. 

henád, vytvářejících permanentní konflikt,  jenž je, coby reálná dialektika, základem všeho 

bytí.  Není  proto možné vysvobodit  se z  utrpení  Vůle ani  jejím rozpuštěním v estetickém 

prožitku,  ani  cestou  světeckého  sebepopření,  jako  učil  Schopenhauer.  Člověk  je  podle 

Bahnsena odsouzen ke chtění a jeho duše i jeho svět je navždy bojištěm. Snad to byl také 

Bahnsenův  vliv,  jenž  přispěl  ke  Kubinově  opuštění  statického,  umírněného  stylu  pozdní 

secese  ve  prospěch  expresivního  dynamismu.  Je  příznačné,  že  se  tento  obrat  odehrál  v 

ilustracích k románu Die andere Seite, jenž je uzavřen dvěma citáty z Bahnsena: "Člověk je 

jen sebevědomé nic," a "Stvořitel je bytost obojaká."45

Zhruba do stejného období jako Kubinova četba Bahnesna, spadá i seznámení se spisy 

42 HEWIG, 21.
43 Arthur Schopenhauer (1788-1860), německý filozof pesimismu a voluntarismu. Studoval medicínu v 

Göttingenu a filozofii v Berlíně a v Jeně. Mezi lety 1814 a 1818 sepsal v Drážďanech první část svého 
zásadního spisu Svět jako vůle a představa (Die Welt als Wille und Vostellung). Věnoval se také východní 
filozofii a náboženstvím hinduismu a buddhismu, stejně jako pracím mistra Eckhardta a středověkých 
alchymistů. Od roku 1831 vyučoval filozofii na univerzitě ve Frankfurtu, ale věhlasu a úcty veřejnosti dosáhl 
až na sklonku života svazkem Parerga et Paralipomena (1851). Posmrtně se jeho filozofie stala jedním z 
určujících myšlenkových proudů 2. poloviny 19. století.

44 Julius Bahnsen (1830-1881), německý filozof, voluntarista, zakladatel charakterologie. Narozen v Tondernu 
v Šlesvicku, studoval filologii v Kielu. Po zběhnutí z šlesvicko-holštýnské armády utekl do Württembergu, 
kde studoval estetiku a filozofii. Od té doby působil jako učitel na obecných školách a gymnáziích. Roku 
1867 publikoval své první dílo, Příspěvky k charakterologii, které o sedmnáct let později rozvedl ve svém 
největším filozofickém spise Rozpor ve vědění a podstatě světa (1880). 

45 KUBIN 2009, 207-208.
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Náhrobní symboly Starých (Versuch über Grabensymbolik der Alter) a Mateřské právo (Das 

Mutterrecht) Johanna Jakoba Bachofena.46 Ačkoliv zřejmě Bachofen příliš nezměnil Kubinův 

světonázor, pomohl mu vyjasnit (alespoň pro uzavírající se ranou fázi) roli symbolu v umění a 

formulovat složitý vztah k ženskému pohlaví, který neblaze ovlivnila nečekaná smrt matky a 

snoubenky, i předčasná sexuální zkušenost.47 Bachofen ve svém díle spojil klasickou dobovou 

opozici  femme  fatale  a  femme  fragile  do  postavy  Pramatky  (Ur-Mutter).  Všechny 

nejprimitivnější kultury po celém světě uctívají podle Bachofena vše-plodící a vše-pohlcující 

ženský  princip,  posvěcený  mystérii  krve  a  pohlaví.  Tato  primální  víra  se  spojuje  s 

matriarchálním  uspořádáním  společnosti  a  ztotožněním  božstev  plodnosti  s  chtonickými 

silami.  Potlačena  může  být  až  vzestupem rozumu,  spojeného  se  solárním a  maskulinním 

principem. (Sám kreslíř nejpregnantněji přitakal tomuto názoru v kresbě Matka všeho z roku 

1903.)

V roce 1906 se Kubin v Berlíně, v okruhu Herwartha Waldena, seznámil se spisovateli 

Paulem  Scheerbartem  a  Salomo  Friedlaenderem,  píšícím  pod  pseudonymem  Mynona.48 

Friedlaenderovo dílo Tvořivá indiference (Schöpferliche Indifärenz) Kubina nadchlo. O jeho 

zápalu  v  prozkoumávání  nových  myšlenek  sám  Friedlaender  poznamenal:  "Slunci,  které 

představuje Tvořivá indiference, je planeta Kubin již zřejmě blíž než planeta Friedlaender."49 

Z  tohoto  zdroje  je  pravděpodobně  odvozena  ekvilibristika  (bez  uvozovek,  neboť  Mág-

balancér je jedním z archetypálních obrazů Mynonových.50) mezi tvůrcem a výtvorem, Já a 

Osobou, fantazií  a Nicotou (coby stupněm před-stvořením),  jež mocně prochvívá celý děj 

Kubinova  románu  Die  andere  Seite.  Již  jen  samotný  nápad  vyjádřit  svůj  světonázor  a 

filozofické  uvažování  literární  formou  vychází  jistě  z  impulzu  Scheerbartova  a 

Friedlaenderova, jak připomíná Hewig.51

46 Johann Jakob Bachofen (1815-1887), švýcarský sociolog a antropolog. Studoval práva v rodném Baselu a 
následně v Berlíně, Göttingenu, Paříži, Londýně a Cambridgi. V roce 1841 obdržel profesorský stolec pro 
římské právo na univerzitě v Baselu. Současně však pěstoval svůj zájem o humanitní vědy, sociologii, 
archeologii a dějiny umění. V roce 1861 publikoval svůj zásadní spis Mateřské právo, stavící matriarchální 
uspořádání společnosti na počátek každé historické civilizace. Jeho silně kontroverzní teorie zůstala téměř 
zapomenuta, nově ji pro svět objevil na začátku 20. století Ludwig Klages.

47 KUBIN 1983, 39.
48 Salomo Friedlaender (1871-1946) německý spisovatel a filozof. Narodil se v lékařské rodině a sám studoval 

zubní medicínu v Berlíně, kterou však záhy vyměnil za filozofii. Později v Jeně dále studoval germanistiku, 
archeologii a dějiny umění. Studium zakončil v roce 1902 disertací o Schopenhauerovi. Od roku 1906 žil 
jako spisovatel v Berlíně a skrze Herwartha Waldena se spřátelil s expresionistickou scénou. Stal se 
významným představitelem německé literární avantgardy (pod pseudonymem Mynona) a ve svých 
groteskních textech často vystupoval proti dobově úspěšným osobnostem (např. knihy Anti-Freud či Žil  
skutečně Erich Maria Remarque?). Současně se dále zabýval filozofií a své poznatky shrnul v knize Tvůrčí  
indiference.  V roce 1933 emigroval do Paříže, kde krátce po válce zemřel. 

49 HEWIG, 159.
50 Ibidem, 159.
51 Ibidem, 86.
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Složitou  a  zajímavou  otázku  představuje  Kubinův  vztah  k  hlubinné  psychologii  a 

zvláště  k  Freudově  psychoanalýze.  Švagr  a  přítel  Oscar  A.  H.  Schmitz  byl  nadšeným 

stoupencem moderních nauk o duši, s Freudem se znal osobně a Kubina pravidelně zásoboval 

nejsoučasnějšími texty. Ten však vůči možnostem vědecké analýzy psychických stavů jedince 

zůstával spíše skeptický a své pochybnosti nechal prosáknout na povrch několikrát i v románu 

Die andere Seite. Největší úšklebek nad psychoanalytickou metodou představuje celá kapitola 

"Zmatení snu", v níž, jak upozorňuje Geyer, provádí Kubin záměrně důkladné vykreslení snu, 

velmi bohatého na 'freudiánskou' symboliku (včetně ilustrace [28], která patří k největším v 

knize, a která je také variací na Boschovo Peklo, jak upozorňuje Werkner!52).53 Vědomým 

obrazem svého Nevědomí vyzývá Kubin psychoanalytiky na nerovný souboj, v němž sabotuje 

každou jejich šanci na úspěch.

Ani to nezmenšilo zájem, jenž vyznavači psychoanalýzy o Kubinovo dílo projevovali. V 

roce 1912 vyšla ve Freudem redigovaném psychologickém časopisu Imago rozsáhlá recenze 

na Kubinův román od Hanse Sachse, v níž je dílo interpretováno skrze fixaci na zesnulou 

matku, problematický vztah k otci a dětské sexuální trauma, o němž se Kubin zmiňuje ve své 

autobiografii z roku 1911.54 Dokonce i sám Siegmund Freud projevil na základě Kubinova 

díla zájem osobně kreslíře vyšetřit. Ten jej však odmítl. Jako možný důvod můžeme chápat 

následující pasáž z dopisu Herzmanovskému: "Musíme být nicméně opatrní a nezacházet s 

individuálními jevy čistě analyticky, například podrobovat je nějakým zajímavým morálním 

nebo psychologickým systémům, abychom prohlédli tajemství jejich významu;  měli bychom 

naopak nechat jejich originální, symbolickou sílu nezmenšenou. Bezprostřední tvůrčí vize se 

mi zdá mnohem mocnější a silnější než její dlouho rozvíjená analýza."55

Vlastní  filozofický  mýtus  Kubinův  (neboť  spíše  než  o  systém se  vskutku  jedná  o 

metafyzickou mytologii) prodělal ve světle výše zmíněných vlivů rovněž své změny. Jeho 

výchozí polohu, kterou autor sám klade v autobiografii do roku 1902, zde ocitujeme:

"Představoval jsem si, že věčný, mimo čas stojící princip - pojmenoval jsem ho Otec - 

stvořil z neznámé příčiny vědomí - Syna - i se světem nerozlučně k němu patřícím. V tomto 

případě jsem byl přirozeně já "Synem", který si tropí sám ze sebe šašky, mučí se a pachtí, 

52 WERKNER, 208.
53 GEYER, 119-122.
54 KUBIN 1983, 39.
55 "We should, however, be careful not to treat the individual phenomena purely analytically, for example 

according to some interesting moral or psychologizing system, in order to penetrate the secret of their 
meaning; we should instead leave intact their genuine, undiminished symbolic power. I consider the 
immediate creative vision to be much stronger and more potent than a long-winded analysis of it." WERKNER, 
196.
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pokud se to obrovskému Otci, stvořivšímu jej k obrazu svému, líbí. Takový Syn může tedy 

kdykoli i se svým světem zmizet a být pozvednut do nadexistence Otce. Je vždy pouze jeden 

Syn a z jeho poznávacího hlediska lze pro srovnání alegoricky říci, že celý tento napodobivý a 

trýznivý světový proces se děje jenom proto, aby Otec poznával a měřil jeho zmateností svou 

všemocnou jasnost a nekonečnost."56

Tento raný názor  ještě  nese viditelné znaky dětských traumat,  od nichž se  Kubin v 

následujících  letech  oprostil.  Jeho základ  se  však  do  materiálu  Die andere  Seite přerodil 

organicky a téměř bezbolestně: I zde je Bůh - Patera - reprezentantem tvořivé, demiurgické 

síly,  který  odsoudil  svůj  pečlivě  vybudovaný  svět  k  trýznivému  pachtění.  Narozdíl  od 

představené koncepce však není Patera architektem jeho zániku: na scéně kubinovského mýtu 

se objevuje protivník, americký milionář Hercules Bell.57 S ním, coby protipólem Paterovým, 

vstupují  do významové roviny románu klasické  dialektické  dvojice fin-de-siécle:  života  a 

smrti, Apollinského a Dionýského, slunečního a měsíčního principu. Že si jich byl sám Kubin 

vědom, naznačuje i tabulka, kterou v kreslířových denících objevila Anneliese Hewig.58 Co 

však  Kubina  spojuje  s  moderním,  avantgardním  přístupem,  (a  činí  z  něj  předchůdce 

surrealistů,  jak  upozorňuje  Hewig  i  Wolfgang  Schneditz)  je  ambivalence  symbolů,  jejich 

negace v momentech nejvyhraněnějších polarit.59

Tato  ambivalence,  jíž  Cersowsky podle  Todorova  považuje  za  distinktivní  znamení 

moderní fantastiky oproti "černé romantice" E. T. A. Hoffmanna či E. A. Poea, se projevuje 

např.  i  v  rovnoměrném  rozdělení  satanských  znaků  mezi  Pateru  a  Bella,  a  Paterově 

rozkomíhanosti  mezi  pólem  mesiánství  a  zatracení.60 Patera  již  svým  jménem  konotuje 

latinské slovo pater (Otec), ale i patéra (obětní kalich).61 Vzhledem ke Kubinově dobovému 

zájmu o východní mystiku a filozofii je ale možné, že užití křesťanského mytologématu zcela 

míjí podstatu zamýšlené koncepce. 

Proto se o jiný způsob interpretace pokusili Andreas Geyer a Anneliese Hewig, kteří 

shodně na román transponují schéma brahmánského hinduismu. V něm, jak podotýká Hewig, 

vysvítá plodné spojení Paterovo s Matkou močálu jako alegorie světotvorného svazku boha 
56 KUBIN 1983, 55.
57 Bell je však protivníkem Paterovým jen v jistém čtení. Jistě, svádí s ním boj na život a na smrt (viz KUBIN 

2009, 186sq). Stejně je s ním však v osudovém spojení, které, jak se zdá, má na Paterově straně pól 
dominance - podobně jako je tomu s ostatními snivci. Bell tak může být vnímán jako vzpurná loutka, která si 
vybude samostatnost a zbaví se svého vodiče, i jako nástroj završující sebedestruktivní dílo Mistra.  

58 HEWIG, 110.
59 O Kubinovi a surrealistech viz:

HEWIG, 40.
Wolfgang SCHNEDITZ: Alfred Kubin, Gütersloh 1958, 7.

60 CERSOWKY, 71, 76.
61 Ibidem, 77.
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Šivy s  Matkou  světa.62 Šiva,  jenž  v  sobě  spojuje  úlohu  boha  plodnosti,  ničitele  světů  a 

friedlaenderovského  mága-balancéra,  který  svým tancem zachovává  svět  v  rovnováze,  je 

vskutku  výstižným  předobrazem  Paterovým.  Matka  močálu,  Matka  světa  i  Bachofenova 

Pramatka  reprezentují  naopak  pasivní,  chtonický  princip,  který  přetrvá  i  tam,  kde  se 

rovnováha zhroutí. 

Geyer  naproti  tomu  vyzdvihuje  tripolaritu  mezi  Brahmou  (Tvůrcem),  Šivou 

(Udržitelem) a Višnu (Ničitelem), reprezentovanou kmenem Modrookých, Paterou a Bellem.63 

Role těchto tří božstev vskutku zhruba koresponduje se základními činiteli Die andere Seite.

Při  hledání  vlivů a interpretačních schémat  si  Peter  Cersowsky povšiml,  že  opozice 

mezi  Paterou  a  Bellem se také nápadně podobá silám duše a  ducha  v  Lebensphilosophie 

Klagesově.64 Upozorňuje však, že ačkoliv je možné, že Kubin opozici dvou základních sil 

lidské psýchy přejal, rozhodně s ní nepřevzal i arbitrární hodnocení, jež u Klagese vyznívá 

pro ducha, coby protivníka duše, zcela negativně. Kubin se naproti tomu nápadně v celé knize 

jakýchkoliv  morálních  soudů  zdržuje,  čímž  ještě  více  prohlubuje  již  akcentovanou 

ambivalenci. Jeho myšlení "mimo dobro a zlo" (snad díky vlivům Nietzscheho?), či dokonce 

fúze  obou pólů  v  jeden je  definitivně  zpečetěno v  závěrečné  konfrontaci  Bella  a  Patery: 

"Patera a Američan se do sebe zatnuli, takže vznikla beztvará hmota, Američan vrostlý do 

Patery. Nemotorné, nepřehledné tělo se válelo na všechny strany. Tato hybridní bytost byla 

proteovská,  miliony  malých,  měnlivých  obličejů  se  tvořily  na  jejím  povrchu,  štěbetaly, 

zpívaly, křičely v pestré směsici a opět mizely [...] Náhle se hlava rozptýlila, třeštil jsem oči 

do neurčité pronikavé nicoty. [...] Neboť jsem se již nedíval očima - ne, ne! zapomněl jsem 

sám  na  sebe,  rozplynul  jsem  se  v  těchto  světech,  podílel  jsem  se  na  bolesti  a  radosti 

nesčetných  bytostí.  [...]  Bylo  to  nesmírné,  samozřejmé  násilí  -  zešeřilo  se.  -  V  jasných 

pravidelných kmitech  zapadl  vesmír  v  jediném bodě."65 Pulzující,  sama se sebou bojující 

Jednota, je přímým a nepochybným vyjádřením Bahnsenovy Vůle, která transceduje jakékoliv 

morální  soudy.  Její  nahlédnutí,  popsané jazykem mystické  vize  (v jejímž duchu se drží  i 

ilustrace  [50])  je  pak  v  závěru  knihy  shrnuto  skromněji,  tentokrát  s  důrazem  na 

charakterologickou složku Bahnsenovy myšlenky: "Opravdové peklo spočívá v tom, že tato 

paradoxní hra pokračuje v nás. Láska sama má těžisko 'mezi kloakami a latrínami.'"66 Ačkoliv 

Petr Bílek shledává tento "bahnsenismus" závěru knihy značně neuspokojivým, je možné s 

62 HEWIG, 161.
63 GEYER, 155.
64 viz CERSOWSKY, 81 sqq.
65 KUBIN 2009, 198sq.
66 Ibidem, 208.
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ním vést v tomto bodě polemiku.67 Bílkova argumentace, že "[n]ečteme Bildungsroman [...]" a 

že  "Země  snivců není  sondou  do  nitra  postavy,  do  komplikovaného  vesmíru  jejích 

psychických vlastností [...]" totiž opomíjí právě onu bytostnou závislost tvářnosti světa na Já 

ve voluntaristické filozofii, zrcadlení mikrokosmu v makrokosmu a všeprostupující pulz mezi 

Jednotou a Nicotou.68 Tento průběh, jenž proniká všechny vrstvy existence, je tím, co závěr 

románu  pozvedá  nad  plané  psychologizování.  A je  to  také  vliv,  jenž  Kubina  vedl  od 

Schopenhauera k Bahnsenovi a ve stáří k Heideggerovi.

67 Petr A. BÍLEK: "Kubinovo středoevropské srdce temnoty", in: Alfred KUBIN: Země Snivců, Praha 2009, 225.
68 Ibidem, 225.
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3. Rozbor motivické struktury

3.1 Krajina Die andere Seite

Krajina se vždy u Kubina těšila zvláštnímu zájmu. I v jeho fantastickém románu jsou jí 

věnovány rozsáhlé, i když věcné a nepoetické odstavce a především nezanedbatelné množství 

ilustrací. Jedná se především o městské interiéry  [8, 9, 15, 18, 21, 24, 36] a architektury v 

krajině  [14,  23,  39,  42];  zvláštní  místo  pak  zaujímá  malý  pohled  na  močál  [13].  Je 

charakteristické,  že  jak po literární,  tak  po výtvarné  stránce vděčí  tvářnost  krajiny v  Die 

andere Seite za mnohé fragmentu Meyrinkova Golema a Kubinovým ilustracím k němu (ty 

představují zhruba třetinu kreseb, tematizujících krajinu).69 

Východisko Kubinova vztahu ke krajině je ještě secesní - krajina je psychologizována, 

je výrazem duše umělce, zrcadlem jeho nálad, zcela v intencích, které vymezuje pro secesní 

krajinomalbu Wittlich.70 Jistě za to může i Kubinovi vlastní senzitivita k vnějším vzruchům, 

která se ještě mohutněji rozvinula po přesídlení do Zwickledtu. "Krajinný základ a duševní 

základ,  makro-  a  mikrokosmos  tu  stojí  v  analogickém  poměru  a  vytvářejí  nerozlučnou 

jednotu," píše Anneliese Hewig a dokládá svá tvrzení citacemi z Kubinovy korespondence.71 

Jenže vztah mezi individuem a světem, jenž je v Die andere Seite budován, je složitější. 

Podobně jako v Meyrinkově  Golemovi, i v Kubinově románu není okolí pouhou projekční 

plochou,  zrcadlem  osobních  nálad,  ale  představuje  vlastní  psychickou  sílu,  naléhající  na 

jednotlivce  a  někdy si  jej  až  uzurpátorsky podmaňující.  Jednota,  o  níž  mluví  Hewig,  má 

aktivní  síly  na  obou  pólech.  Typickým  příkladem  je  následující  pasáž:  "Domy  tu  hrály 

významnou roli. Často se zdálo, jako by tu lidé byli jen kvůli nim a nikoli obráceně. Tyto 

domy  byly  individualitami.  [...]  Byly  to  domy  velmi  náladové.  [...]  Mlýn  patřil  dvěma 

bratrům. Nebo patřili ti dva jemu, stejně jako má matka dva syny?"72

Ve výtvarné rovině je dobrým dokladem výše uvedeného ilustrace [6]. Osamělý noční 

chodec se ubírá po klikaté cestě kamsi vzhůru, do temné uličky. Nesourodá změť domů, bud a 

přístavků ovládá scenérii: hradební zeď v levé části zachytává kalné měsíční světlo, úžina 

mezi domy ve středu vytváří naopak nejtemnější bod obrazu. Všechna stavení jsou organicky 

rozbujelá a svým nekontrolovaným růstem utlačují cestu, která se mezi nimi podřízeně vlní. 

69 Na tento vliv upozorňuje Cersowsky, viz:
CERSOWSKY, 92.

70 Petr WITTLICH: Česká secese, Praha 1982, 57-79.
71 HEWIG, 29.
72 KUBIN 2009, 56.
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Nezbytně tedy tvoří  i  trajektorii  chodce,  vstříc  úžinám a temnotám - metafora cesty jako 

osudu je přitom Kubinovi velmi blízká: "Všichni jsme poutníci. Všichni, bez rozdílu."73 

Samotná  výrazovost  domů,  jíž  Kubin  tak  barvitě  popisuje,  přitom  obrazově 

tematizována není ani na této kresbě, ani později - místo ní se (např. v pohledu na město Perla 

[9]) nabízí přiléhavější slovo: malebnost. Ale, jak poukázal Otakar Hostinský ve stati 'Co jest 

malebné?',  tato charakteristika již implicitně s výrazem souvisí,  neboť "[...]  zakládá se na 

využitkování plastiky barev a světla ve prospěch plastiky tvarů a plastiky myšlenek [zvýraznil 

JH]."74 Vzhledem k výše zmíněné silové opozici v pozadí, k vnitřnímu napětí mezi lidmi a 

věcmi, lze v Kubinově případě hovořit o malebnosti expresionistické.

Obzvlášť u městkého celku Perly navíc přichází kromě výše nastíněného vztahu mezi 

individuem a světem do hry ještě třetí  faktor:  "Nakonec je tu  ovšem ještě  Patera,  zřejmý 

tvůrce tohoto prostoru. Paterovo město sestává z domů, které zakoupil v Evropě a rozložené 

na díly transportoval do Snové říše, kde byly opět postaveny v novém uspořádání. [...] Tak se 

projevuje tvůrčí  aktivita Pána Snové říše,  tohoto reprezentanta Představivosti."75 Zajímavý 

vliv Paterův na vnějšnost života a dění ve Snovém státě bude tematizována na jiném místě. 

Zde je  ale  nutné spojit  v jednotný koncept  všechny tři  činitele  psychofyzického ustrojení 

krajiny Kubinova fikčního  světa.  Na jedné  straně  jsou  to  sami  snivci,  pro  něž  "je  právě 

bytostné, že směřují do hloubky" a kterým "všechna vnější jsoucnost [...] poskytuje v jistém 

smyslu jen surovinu."76 Na druhé straně stojí samotná realita Perly, která "[...] melancholicky 

a chmurně vyrůstala ze skoupé půdy v bezbarvé jednotvárnosti."77 Zvláštní charakteristika 

jejích domů již byla zmíněna výše. Ta má však i reálný základ, spojený s klíčem, podle nějž 

Patera  domy do svého království  vybíral.  "Není  mezi  nimi  téměř  jediný,  který  by nebyl 

poznamenán zločinem, krví nebo ničemností, dříve nežli byl převezen na své nynější místo. 

Palác je slátán z trosek budov, které byly dějištěm krvavých spiknutí a revolucí," píše ve své 

Proklamaci Paterův protivník Hercules Bell.78 Třetím pólem je pak samotný Patera, jenž vše 

ve Snové říši vybral, stvořil a zkomponoval. Jeho demiurgickou činnost shodně Cersowsky, 

Hewig  i  Bleaulich  přirovnávají  k  činnosti  režiséra,  jenž  historii  i  zánik  Snového  státu 

73 Ibidem, 34.
74 Otakar HOSTINSKÝ: "Co jest malbné?" in: Otakar Hostinský: O umění, Praha 1952, 489.
75 Letzlich freilich is es auch hier Patera, der als Urheber diese Raumes greifbar wird. Pateras Stadt besteht aus 

Häusern, die in Europa angekauft, zum Transport in ihre Einzelteile zerlegt und im Traumreich in neuer 
Anordnung wieder errichtet werden. [...] So aüßert sich die schöpferische Aktivität des Traumherren, des 
Represäntanten der Einbildungskraft." CERSOWSKY, 93.

76 KUBIN 2009, 9.
77 Ibidem, 44.
78 Ibidem, 127.
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inscenuje jako artaudovské Divadlo krutosti.79

S odvážným tvrzením ohledně krajiny Kubinovy Die andere Seite přišel Hans Bisanz, 

jenž se její  literární podobu pokusil ztotožnit s podobou imaginativního světa jeho raného 

výtvraného díla. "Nejen zkalené, difusní světlo, ale i barvy Snové říše jsou barvami Kubinova 

raného  díla.  [...]  Převládající  barvy  v  krajině  jsou  šedá  a  hnědá,  hlavní  město  Perla  je 

popisované  jako  těžkomyslné,  ponuré,  matné  a  zatažené  a  ovládané  předimenzovaným 

palácem  Paterovým."80 Právě  difusní,  matné  světlo,  ovládající  jinak  monotónní  prostor, 

držený  ve  velmi  tlumené  barevnosti,  charakterisoval  Bisanz  již  dříve  jako  typický  znak 

Kubinovy rané periody. Totéž platí i o ponurých, naddimenzovaných symbolech, které jako 

zlověstné fatum ční a ohrožují nepatrnou lidskou stafáž (viz např. kresby Přehlídka (1897) a 

Před schody (1900-1903)).

Zastavme se ještě u drobné ilustrace močálu [13], jediného vyobrazení panenské přírody 

mezi Kubinovými ilustracemi. Hewig na ni upozorňuje v souvislosti s erotickým mýtem Die 

andere  Seite.81 Vévodí  jí  nevelký,  křovím  porostlý  pahorek,  vystupující  z  tmavých  vod 

močálu. V jeho pravé části jsou patrné tři falické útvary, snad mezní kameny nebo modly. 

Zcela vpravo, dále za pahorkem, stojí  v močálu hynoucí listnatý strom, zatímco v pozadí 

nalevo se k nebi pne vysoký jehličnan - smrk či jedle. V popředí rámuje obraz drobná zeleň, v 

pozadí těžká, zatažená obloha. Hewig přirozeně věnuje největší pozornost trojici falických 

sloupků a odkazuje na následující pasáž knihy: 

"Tato divočina byla ve Snové říši považována za posvátnou. Na jistých místech stály 

prastaré, mechem porostlé kameny, do nichž byly vryty nesrozumitelné, zvětralé znaky. [...] 

Patera sem v dřívějších letech často zamířil a odvažoval se sám a za noci přiblížit k těmto 

posvátným místům. Jak jsem se dozvěděl, obětoval ve jménu snového národa "matce močálu" 

- a  zároveň s ní splýval - v mystériích, v nichž krev a pohlaví byly obzvlášť důležité. - Nyní 

tu  již  dlouho nebyl  a  dnes  věděl  kdekdo o těchto tajemstvích a  klel  či  přísahal  "při  krvi 

Paterově" --- následky toho se jevily všude. Stará chrámová průpověď 'Krev plodí šílenství' - 

se naplnila."82

79 viz: 
HEWIG, 124-159.
GEYER, 114-119.
CERSOWSKY, 80-82.
BLEAULICH, 30sq.

80 "Nicht nur das trübe, diffuse Licht, auch die Farben des Traumreiches sind die Farben der früher Werke von 
Kubin. [...] Die in der Landschaft vorherrshenden Farben sind Grau und Braun, die Hauptstadt Perle wird als 
schwermütig, düster, stumpf und trüb beschrieben, beherrscht von dem überdimensionalen Palast von 
Patera." Bisanz, 31.

81 HEWIG, 162.
82 KUBIN 2009, 183.
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Močál,  jenž reprezentuje  moc chtonických sil  a  jenž "[...]  nebyl  jen dárcem života, 

močál jej také odnímal" byl v Kubinově imaginaci spojován s ženským principem již dříve 

(viz Bežinné rostliny [53]).83 Matka močálu, jejíž záhadný kult se těší na venkově skoro stejné 

úctě jako kult Paterův, a jíž Patera sám obětuje, tvoří erotický protipól jeho moci. Současně je 

třeba mít na paměti, že Jung spojuje močál se silami nevědomí, které může být vnímáno jako 

komplementární vůči Představivosti - tvůrčí síle, kterou reprezentuje Patera. Mystéria, k nimž 

v močále dochází, by pak byla literární parafrází psychoanalytické teorie tvorby uměleckého 

díla,  v  níž  je  umělecká  vize  vyzvedávána  z  podvědomí  (odkud  čerpá  svůj  materiál)  do 

vědomí. Na jejím propracování se podílí obě síly. Znesvěcení tohoto svazku a vytětí stromu 

Paterovy věčné tvorby z živné půdy nevědomí má za následek všeobecný rozpad všech věcí v 

Perle  -  "nemoc  neživé  materie"  -  a  vede  k  rozpadu  Snového  města.84 Rovněž  se  zde 

vysvětluje, jak je možné, že imaginace Paterova - sama o sobě sterilní a snoubená se smrtí - 

vychází z opojení, z plodivé síly, a je v Nietzscheho systému na pólu dionýského.85

3.2 Perla. Salzburk. Praha. Obraz města
Hlavní město Snového státu, Perla, je fiktivní lokalitou, již autor umisťuje kamsi do 

Číny, za Samarkand. Přesto je zřejmé, že i ona, podobně jako celá řada dalších prvků románu, 

nese znaky, které ji úzce propojují s Kubinovou autobiografií a osobitou imaginací. 

Prostor snového města je topos důvěrně známého a fádního. Absence fantastického při 

prvním setkání dokonce kreslíře upřímně rozhořčí: "'Tohle že je Perla, hlavní město Snové 

říše? [...] Tak to přece vypadá u nás v každém špinavém hnízdě!' pravil jsem pln nelibosti a 

ukázal  na  nudné  stavení."86 V  zápětí  ale  přichází  rozpoznání:  "Často  bych  se  mohl 

zapřísáhnout: 'Ten dům jsem už někde viděl.' Také mé ženě připadalo leccos známé."87 

Max Blaeulich na tuto důvěrnou známost upozorňuje a vykládá ji odkazem na Kubinova 

studentská  léta  v  Salzburku.  "Jména,  která  Kubin  zvolil,  jsou  v  Salzburku  z  doslechu 

povědomá: Claus Patera, hlavní postava - tak se jmenuje náš soused; Gurstl Gautsch, mizerný 

malíř  pokojů,  kterého  jsem znal,  je  jmenovcem Franze  Gautsche,  Paterova  vyslance  [...] 

Pomocí  Paterových  nevyčerpatelných  prostředků  jsou  všechny  nezbytnosti  takového  [tj. 

snového,  pozn.  JH]  života  pro  Perlu  obstarány.  Tak  například  staré  Městské  divadlo  ze 

Salzburku, se svým potemnělým sálem. [...] Když do Perly dorazí [kreslíř se svou manželkou, 

83 ibidem, 183.
84 CERSOWSKY, 93.
85 HEWIG, 160.
86 KUBIN 2009, 40.
87 Ibidem, 40.
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pozn.  JH],  nechají  se  zavést  k  Modré  Huse  -  člověku  napadne  hotel  stejného  jména  na 

Salzburské  Getreidegasse."88 I  další  okolnosti  jeho  domněnce  přisvědčují:  samotné  jméno 

Perla a její lokace v neurčených velehorách asociuje zcela jistě na "perlu Alp" - Salzburk - a 

malebné horské panorama jeho okolí. 

Bleaulich ke svému textu přiložil jako doklad Kubinovu kresbu 'Salzburk ve snu' z roku 

1925  [54]. Ta vskutku nese mnoho analogií s 'Autentickým na město Perla'  [55], který byl 

základem  pro  podobnou  ilustraci  k  románu  [9].  Obzvlášť  nápadná  je  podobnost  mezi 

Salzburským hradem a jakousi pevností, vypínající se nad snovým městem, kterou však již v 

knižním  vyobrazení  nenajdeme.  Vizuální  spojitost  také  existuje  mezi  dlouhou  přízemní 

budovou po levé straně salzburské silnice a mlékárnou v Dlouhé ulici  Perly,  která  je její 

obdobou nejen co do tvarové dispozice, ale i co do celkového umístění v obraze.

'Autentický pohled na město Perla' však není jediným předobrazem, který 'Salzburk ve 

snu' v Die andere Seite má - druhým je bezesporu ilustrace mnichovské ulice s fiakrem [4]. 

Celé  obrazové  schema je  totožné.  Diagonálně  probíhající  silnice,  jejíž  levou část  zabírají 

koleje a pravou lemuje alej stromů, ústí v potemnělou bránu. Po ulici se směrem k bráně ubírá 

vůz - v případě Salzburku povoz - tažený koňmi. 

Ale tentokrát se jedná o Mnichov, nikoliv o Perlu. Jak tuto diskrepanci vyložit? Zdá se, 

že ve fikčním světě románu, jejž lze současně považovat za svět celé Kubinovy imaginace, 

není přesné místo tolik závazné, jako jeho celková atmosféra, nálada. K podobnému závěru 

dochází  i  Blaeulich:  "Očividně  je  Die anderese  Seite uměleckou  bilancí  jeho  [Kubinova, 

pozn. JH] života v Salzburku, Zell am See, Klagenfurtu a Mnichově mezi lety 1897 a 1904. 

Tento  čas  hrůzy,  existenciálního  a  psychického  strádání,  získává  v  románu  tvář  [...]."89 

Mnichov, Salzburg, Zell i Klagenfurt (v němž se Kubin učil u strýce fotografem) se tak v rauši 

Kubinovy vize organicky prolínají a tvoří předobraz města ze "starého světa", jehož odrazem 

je nejen Perla, ale i Salzburk ve snu. 

Další  evidenci  a  hlubší  vhled  do  této  problematiky  přináší  Anneliese  Hewig,  která 

zdůrazňuje  Kubinovo  nerozlučné  sepjetí  se  starým  Mocnářstvím.  Toho  si  povšimli  již 

umělcovi známí Oscar A. H. Schmitz, Ernst Jünger a Rudolf Kassner v dobových reflexích 

88 "Namen, die Kubin erwähnt, sind in Salzburg vom Hörsagen durchaus bekannt: Claus Patera, die Hauptfigur, 
so hieß unser Nachbar; Gurstl Gautsch, ein mieser Gipfelmaler, den kannte ich; gleichen Nachnamens ist 
Franz Gautsch, der Abgesandte Pateras [...] Mit den unerschöpflichen Mitteln Pateras werden alle 
Notwendigkeiten eines solchen Lebens nach Perle geschafft. So zum Beispiel das alte Stadttheater aus 
Salzburg, mit seinem geschwärtzten Saal. [...] In Perle angekommen, steigen sie in der Blauen Gans ab - man 
denke an gleichnamige Hotel in der Salzburger Getreidegasse."  BLAEULICH, 29.

89 "Offensichtlich ist Die andere Seite eine Art Bilanz seines Lebens in Salzburg, Zell am See und München 
zwischen 1897 und 1904. Diese Zeit des Grauens, seine existenzielle und psychische Bedrohung, gewinnt 
nochmals Gestalt in einem Roman [...]" Ibidem, 30.
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knihy.90 Sám  Kubin  hluboce  miloval  "[...]  to  nezapomenutlené  kouzlo  osmdesátých  let 

minulého století [...] ve starém Rakousku, té skutečné Číně Evropy."91 Lokace Perly kdesi za 

Samarkandem je touto poznámkou částečně osvětlena. "Snovost" Rakouska-Uherska ale není 

pouhou vizí Kubina-fantasty, nýbrž obecně zastávaným dobovým názorem. V tomto kontextu 

Hewig upozorňuje  na knihu Hanse Sassmanna o kulturních dějinách Rakouska,  nazvanou 

příznačně -  Das Reich der Träumer (1932).92 Kubin, jenž ji rovněž vlastnil, v ní důkladně 

podtrhal  všechna  místa  na  nichž  jsou  Rakušané  označováni  jako  snivci  (die  Träumer, 

identicky  jako  v  DaS)  a  vepsal  do  ní  větu:  "Die  andere  Seite  noch  einmal!".93 Je 

pozoruhodnou náhodou,  že název Sassmannovy knihy je  prakticky přesným ekvivalentem 

'Země snivců', českého titulu Kubinova románu.

Topos  'starého  mocnářství',  'starého  světa',  tedy  něčeho,  co  v  přítomném  čase  již 

neexistuje,  je  přitom zásadní  pro  náladovou  i  silovou  polaritu  Die  andere  Seite.  Návrat 

kreslíře do světa,  kde žije cosi,  co již zemřelo,  vyvolává sice snovou melancholii  bezčasí 

(času za smrtí), současně však již poukazuje k nutnosti zániku - nevyhnutelnou katastrofu, 

která nepřirozenou existenci ukončí (a která paradoxně ve skutečném 'přirozeném' světě ještě 

nenastala). Je to topos "říše k smrti" (das Reich zum Tode, Kierkegaard) a umírajícího města, 

jimiž se Kubin zaobíral již od roku 1905 (Die sterbende Stadt, 1905), a jež ani dobově nebyly 

zcela ojedinělé (viz vztah starého ghetta z Meyrinkova Golema k předasanační Praze).94

Výše  uvedené  bylo  jistě  také  důvodem  pro  zakomponování  přípravných  prací  ke 

Golemovi do ilustračního celku Die andere Seite. Potemnělé kouty starého židovského města 

měl ostatně kreslíř příležitost jako dítě spatřit, neboť, podle vlastních vzpomínek, pobýval v 

Praze o prázdninách u bohatých příbuzných.95 

Andreas Geyer ve své monografii uvádí celou řadu dalších míst a měst, která (podle 

mínění  různých  interpretů)  mohla  Kubina  při  konstituci  Perly  ovlivnit:  kromě  Prahy 

(Schröder)  a  Salzburku  (Blaeulich),  také  Babylon  (Lippuner,  podle  Breughelovy  Stavby 

babylonské  věže),  Schwabing  (Heißerer)  a  Litoměřice  (Hoberg).96 Sám  se  ztotožňuje  s 

myšlenkou, že Kubin v Perle stvořil blíže neurčený prostor dekadentní metropole, jenž snad 

ale mohl mít předobraz ve skutečné dekadentní metropoli své doby - Vídni. Dokládá svou 

spekulaci faktem, že Kubin v předběžných studiích pro DaS zvažoval pojmenování kavárny v 

90 HEWIG, 20.
91 Ibidem, 20.
92 Ibidem, 56.
93 Ibidem, 56sq.
94 srov. HEWIG, 21.
95 KUBIN 1983, 149.
96 GEYER, 110.
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Perle Café Central - podle podniku téhož jména, jenž byl hlavním centrem vídeňské literární 

dekadence.97

Opět  však  musíme  připomenout,  co  jsme  již  shora  uvedli.  Je-li  Die  andere  Seite 

definitivním vypořádáním s Kubinovou mladou tvorbou, s vážnými psychickými problémy, s 

užíváním  opia  a  s  životním  nihilismem,  je  její  svět  sice  odrazem skutečného  světa,  ale 

viděného prizmatem Kubinova vyhraněného světonázoru. V popředí našeho bádání by mělo 

stát  ono  jemné  předivo  autorovy imaginace  a  myšlenek,  nikoliv  banální  impulzy,  jejichž 

nápodobou tato snová vize vznikla. "Můj snový svět," shrnul Kubin ve stati "O mém snovém 

životě" (1922), "je stejně reálný, jako vaše skutečnost."98

3.3 Autostylizace a autobiografie
Andreas Geyer hned v úvodu své knihy o Kubinově literárním díle věnuje rozsáhlý 

prostor ztotožnění Kubina s archetypem dekadenta. Uzavírá: "Neznamená to, že se Kubinovy 

názory  s  přibývajícími  lety  neměnily;  naopak:  stylové  a  tematické  rozdíly  mezi  jeho 

uměleckým raným dílem a pozdními listy nemohou být silnější. Přesto Kubin nikdy neopustil 

půdu  Décadence [kurzíva  AG]  -  chápané  na  jedné  straně  podle  pregnantní  definice 

Wolfdietricha Rasche jako 'zakoušení světa skrze to, co se v něm rozpadá', na druhé podle 

známé formulace Hermanna Bahrse: 'Život unikající, náladami, iluzemi a sny odvlékaný, sám 

v sobě zapomenutý - ten je smyslem této dekadence.' Kubin zůstává - jako jeho kreslíř v Die 

andere Seite - vskutku 'Snivcem na doživotí.'"99 Zásadní charakteristikou dekadentního typu je 

přitom,  kromě již  uvedené  distance  vůči  životu,  výrazný egotismus,  jenž  se  projevuje  na 

polaritě sebereflexe a autostylizace.

Kubin přesto nebyl typickým dandym jako "programoví" dekadenti Baudelaire a Wilde. 

Svou pozornost  spíše  než  na  společneský život  zaměřoval  na  budování  "image"  Kubina-

snivce. Jako nejranější důkaz těchto snah můžeme shledat narcistický deníkový zápis, jakousi 

oslavnou kritiku vlastní tvorby, z roku 1902: "Když chce trpaslík popsat velikána, bezpochyby 

to špatně dopadne. Trpaslík vidí nanejvýš kolena obra, pak již je jeho obraz nejasný a hruď a 

hlava jsou mu v nedozírné výšce neviditelny. Jen orlové o nich mohou vyprávět. Proto je psát 

97 Ibidem, 111.
98 "Meine Traumwelt ist so real wie eure Wirklichkeit!" Ibidem, 107.
99 "Das heißt nicht, daß sich Kubins Anchauungen mit den Jahren nicht ändern; im Gegenteil: die stilistischen 

und thematischen Unterschiede zwischen dem künstlerischen Frühwerk und den späten Blättern können 
stärker nicht sein. Trotzdem verläßt Kubin niemals den Boden der Décadence, - verstanden einerseits nach 
der prägnanten Definition von Wolfdietrich Rasch als 'die Erfahrung der Welt aus dem, was in ihr verfällt,' 
zum anderen nach der bekannten Formulierung Hermann Bahrs: 'Das Leben fliehen, durch Laune, Wahn und 
Traum verdrängen, in sich vergessen - das ist der Sinn dieser Décadence.' Kubin bleibt - wie der Zeichner der 
Anderen Seite - in der Tat 'ein Träumer auf Lebenszeit.'" GEYER, 16
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o  Kubinovi  tak  těžký  úkol.  [...]  Nazývám  ho  otevřeně  a  bez  zábran  (největším) 

nejnepochopitelnějším zjevem současnosti."100 Er-forma a anonymní podpis svědčí o tom, že 

Kubin zřejmě uvažoval i o zveřejnění této chvalořeči, k čemuž ovšem nedošlo.

Podobným  dílem  literární  autostylizace  je  zřejmě  i  Kubinem  průběžně  psaná 

autobiografie,  jejíž  nekritické  přejímání  jako  hlavního  interpretačního  východiska  bylo 

závažnou chybou badatelů, na níž poprvé upozornil až v 70. letech Christoph Brockhaus.101 

Druhý díl  tohoto literárního životopisu uveřejnil  Kubin v roce 1911 jako součást  druhého 

vydání  Die  andere  Seite.  Sbližování  sebeobrazu,  vydávaného  za  autentický,  a  obrazu 

fiktivního,  obsahujícího  však  nepřehlédnutelné  aluze  k  vlastní  autobiografii,  bylo  jistě 

pokusem o stržení zdí mezi uměním a životem, zcela v intencích dekadentního typu.

Čtenářovým průvodcem v knize Die andere Seite je ich-formový vypravěč, jenž je do 

značné míry autoportrétem Kubina před několika málo lety: je mu třicet let, žije v Mnichově, 

živí se jako kreslíř, mládí strávil na Salzburském gymnáziu... V jeho manželce můžeme tušit 

obraz snoubenky Emmy Bayer; její náhlá nemoc a skon jsou pojítkem. V celé řadě případů 

promlouvá Kubin hrdinovými ústy o svých názorech. Zvláště to platí, je-li řeč o umění, jak si 

povšiml Bisanz.102 Nápadná je i vnější podoba mezi autorem a jeho vypravěčem, zachyceným 

na ilustracích [26] a [28].

Tu prohlubuje i úvodní ilustrace ke knize, Kubinův autoportrét  [2]. Postava se právě 

odvrací od psacího pultíku (pero má přitom stále v ruce) a přímo pohlíží na diváka. Její tvář je 

zleva jasně nasvícena, zprava ji však halí temnota - kontrast, jenž snad poukazuje k "druhé 

straně"  umělcovy  psýchy.  Postava  je  oděna  ve  staromódní  frak,  snad  ze  šedesátých  let 

devatenáctého století, jenž je v Perle poslední módou. Patří k němu i cylindr na okrouhlém 

stolku v popředí. Ten se stal Kubinovým emblémem po celý zbytek života - je přítomen nejen 

na  výše  zmíněných  ilustracich  [26] a  [28],  ale  také  na   poděkovance  k  osmdesátým 

narozeninám  [56].  Že  toto  jeho  autostylizační  úsilí  přineslo  odezvu,  ukazuje  pak 

Herzmanovského odpověď na poděkovanku k šedesátým narozenám, na níž na lavičku vedle 

osamělého Kubina přikreslil sám sebe - a především cylindr [57].

Sledoval  ale  Kubin  sbližováním  svého  sebeobrazu  a  obrazu  hrdiny  DaS  nějaký 

100"Wenn ein Zweck einen Riesen beschrieben will, so wird das schlecht ausfallen, unzweifelhat. Der Zweck 
sieht höchstens die Knie des Riesen, dann wird sein Bild unscharf und endlich Brust und Haupt desselben 
sind in schwindelnder Höhe unsichtbar geworden. Nur Adler können davon erzählen. Über Kubin zu reden 
ist eine schwere Aufgabe. [...] Ich nenne ihn frei und offen die (größte) unbegrieflichsten Erscheinung der 
Jetztzeit." HEWIG, 17.

101Christoph BROCKHAUS: "Rezeptions- und Stilpluralismus. Zur Bildgestaltung in Alfred Kubins Roman Die 
andere Seite." In: Pantheon. Jg. XXXII, Heft III, 1974.

102viz pozn. 39.
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konkrétní cíl? Bezesporu. Podle dopisu Herzmanovskému z 23.12.1908 doufal autor, že: "[...] 

po  této  knize  budou  moje  kresby  a  především  obrazy  lépe  pochopeny.  Rozšířit  toto 

porozumnění je hlavním smyslem celé práce."103 Umělec skrze román představuje čtenářům 

Snovou říši - doslova prostor vlastní imaginace, neohraničený pouze vnitřním dějem textu 

(jak dosvědčuje zařazení starších prací mezi ilustrace), ale celou svou dosavadní uměleckou 

tvorbou. Je přirozené, že se sám zmocňuje úlohy průvodce - vždyť děje a obrazy, s nimiž se 

setkává, jsou často reflexy jeho vlastních vzpomínek (smrt ženy, spolužák z gymnázia atd.). 

Kubinova autostylizace ale tím pádem překračuje vymezený dekadentní rámec. Není to 'život 

náladami, iluzemi a sny odvlékaný, sám v sobě zapomenutý,' ale naopak život skrze nálady, 

iluze a sny nahédnutý, sám na sebe si rozpomínající.

3.4 Omnipresence a omniabsence. Idol a maska.
Je nápadné, že ústřední postava románu, Claus Patera, na ilustracích prakticky chybí. V 

dějové a interpretační rovině je přitom tematizován velice často - vždyť je to on, kdo (fakticky 

i metaforicky) Snovou říši stvořil!104 Je "za vším" a také "ve všem" přítomen: "Patera byl 

všudypřítomný, viděl jsem ho v oku přítele i nepřítele, ve zvířatech, v rostlinách a kamenech. 

Jeho představivost tloukla ve všem, co tu bylo. [...] Všudypřítomný rytmický puls Paterův 

[...]."105 

Potíž takové existence je v tom, že ve své všudypřítomnosti fakticky difunduje do světa. 

"Na  konci  tohoto  vývoje  přestává  člověk  jako  jedinec  existovat,  není  ho  již  zapotřebí," 

pregnantně  shrnuje  Kubinův  hrdina.106 Zánik  identity  kreslířova  kamaráda  z  dětských  let 

Clause Patery a jeho přerod do Pána a Vládce snového státu, respektive klesající schopnost 

identifikace těchto dvou gestaltů jako téhož, podrobně mapuje Anneliese Hewig.107 S čím je 

spojen? Především s buddhistickým obratem od egotismu snivce k údivu askety. Ten prodělal 

Patera,  když  byl  (podle  vyprávění  pana  Gautsche),  raněn  při  lovu  na  perského  tygra  a 

zachráněn  a  uzdraven  kmenem  Modrookých.  Projde  jím  i  Kubinův  kreslíř,  když  po 

rozmanitých  nesnázích  (včetně  smrti  milované  manželky)  začne  navštěvovat  vesnici 

Modrookých na protějším břehu řeky Negro (další význam jména románu Die andere Seite!) 

a dosáhne "vyjasněného poznání". A  opakovaně se s ním potýkal i sám Kubin, jenž se poprvé 

103"[...] daß nach diesem Buche meine Zeichnungen und überhaupt die Bilder besser verstanden werden. Dieses 
Verständnis zu wecken ist der Zweck der ganzen Arbeit." HERZMANOVSKY, 21.

104O demiurgické činnosti Paterově viz:
CERSOWSKY, 78sq.

105KUBIN 2009, 113.
106Ibidem, 114.
107HEWIG, 76-82.
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seznámil  s  východní  mystikou skrze  Schopenhauera,  později  (zhruba  v  roce  1904)  byl  k 

buddhismu přiveden Meyrinkem, a konečně jej přehodnotil mezi lety 1910-1911, v období 

tzv. buddhisitické krize.108

Cesta  Modrookých,  kterou  můžeme považovat  za  nástroj  k  uchopení  (a  pochopení) 

celého dění  DaS, je kreslířem shrnuta v kapitole "Vyjasněné poznání." Obzvláště ve světle 

zkoumání o Kubinově filozofickém základu v první části práce v ní rozpoznáme jasně nejen 

myšlenky buddhismu, ale i Schopenhauera ("Svět [...] musil být znovu stvořen, a to postupně 

a stále nově."109), Nietzscheho ("Přeji-li si radost, chci zároveň žal. Nic - anebo všechno."110), 

Bahnsena ("Jako bych byl abstraktní, jako kymácivé těžisko sil."111) a dalších.

Ovšem  Paterova  existence  má  v  rámci  románu  ještě  jeden  pól,  který  znemožňuje 

identifikovat sílu Pána Snové říše se silou kmene Jednookých a který staví jejich úlohy do 

opozice (jíž odkrývají interpretátoři Kubinova díla v již výše uvedeném výkladu Patery jako 

boha  Šivy  a  Modrookých  jako  Brahmy,  viz  kapitola  Filozofická  východiska).  Patera  je 

"Vládce" a "Mistr".112 Je bohem, jenž vládne nad životy snivců pomocí nevysvětlitelné klatby 

hodin, jenž Snovou říši stvořil a jenž zřejmě stojí i za jejím zánikem. Navíc se na boha povýšil 

sám,  sám  despoticky  vehnal  snivce  do  svého  otroctví  (jak  zdůrazňuje  Američanova 

Proklamace,  viz  KUBIN 2009  127sq.).  Taková  úloha  je  v  přímém  protikladu  k 

"buddhistickému" učení Modrookých.

Pozice Patery jako vládce se primárně vyjevuje ve dvou audiencích, k nimž je Kubinův 

kreslíř v průběhu románu předvolán. Procedura obou je totožná: Osud (při druhé dokonce 

přímo klatba, magie) zavede kreslíře před palác. Jeho dveře jsou otevřené, nikdo nebrání v 

průchodu. Liduprázdné, mrtvé sály zrcadlí s přesností měřících přístrojů stav rozpadu Snové 

říše - jediný, koho kreslíř s úlekem potkává, je jeho vlastní odraz v zrcadle. Na konci této 

cesty, jež nadobro stírá hranici mezi snem, vizí a skutečností, čeká Patera jako doslovný zdroj 

této  ambiguity.113 Samotná  podoba Paterova  je  podvojná -  pulzuje  mezi  věčně  dokonalou 

maskou Apollóna a neuchopitelnou měnlivostí Protéovou. 

K  první  poloze  autor  píše:  "Bledou  tvář  vroubily  tmavé  kadeře,  víčka  byla  pevně 

semknutá, jeho ústa sebou škubala a bez přestání se pohybovala, jako by chtěla promluvit. 

108Kubinův názor na buddhismus byl značně proměnlivý. Ačkoliv představa nalezení harmonie se světem, 
vnitřního klidu a rovnováhy musela Kubinovi konvenovat, jeho umění se vždy rodilo z neklidné, dionýské 
extáze, z delíria a opojení. Právě proto Kubin nakonec shledal Buddhovo učení "[...] neslučitelné s 
uměleckou existencí." (WERKNER 1986, 204).

109KUBIN 2009, 112.
110Ibidem, 113.
111Ibidem, 113.
112Ibidem, 90.
113CERSOWSKY, 72.
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Vzrušeně jsem hleděl na neobyčejně pravidelnou krásu této hlavy. Se svým širokým nízkým 

čelem a mohutným kořenem nosu se podobal spíše řeckému bohu než živému člověku."114 A 

při druhé audienci: "[...] dlouhé kadeře mu padaly na ramena, musil jsem se obdivovat jeho 

rozložitým, ušlechtilým tvarům. Toto světélkující bílé tělo se podobalo soše."115

Nápadná je neživotnost a artificialita tohoto gestaltu. Ta ještě nesmlouvavěji vychází 

najevo  ve  scéně  největší  blasfémie  Bellovy:  když  Američan  hodí  dlažební  kostku  po 

domnělém Paterovi, vyjde najevo hrozná pravda: "Hlava - hlava voskové loutky - se rozbila 

jako  vaječná  skořápka;  místo  očí  byly skleněné  koule  naplněné  rtutí,  nádherné  šaty byly 

vycpány slámou - Mistr byl mystifikací, nic víc!"116 Krása a loutkovitost Paterova jdou ruku v 

ruce.  Jedna ze dvou ilustrací,  které  můžeme s Paterou (ovšem pouze s  určitou výhradou) 

ztotožnit, poslední ilustrace knihy  [52], zpodobňuje právě hlavu klasické krásy s dlouhými 

vlasy a zavřenýma (či slepýma?) očima. Právě tyto prázdné oči nás upamatují na větu z druhé 

audience: "Jeho oči se podobaly dvěma prázdným zrcadlům, zachycujícím nekonečnost. [...] 

kdyby se mrtví mohli dívat, byly by to jejich pohledy."117 Čisté linie její kresby, pro Kubina 

zcela nezvyklé, jsou připodobnitelné pouze k ilustraci Modrookého  [48]. Narozdíl od ní je 

však Paterův portrét nápadně anonymní (snad právě kvůli prázdným očím), podobný mrtvole, 

soše  nebo  masce.  V  textu  románu  na  příslušném  místě  čteme:  "Případ  Paterův  zůstává 

nevyřešený.  Snad byli  Modroocí  skutečnými  vládci,  kteří  magickými silami galvanizovali 

neživou  loutku  a  Snovou  říši  podle  libosti  vytvořili  a  nechali  zaniknout."118 Taková 

interpretace je však v kontextu románu stejně jednostranná a sama o sobě neuspokojivá, jako 

maskovité vyobrazení Vládce Snové říše.

Druhá poloha, v níž Patera vystupuje, je totiž důležitá neméně. Objevuje se v ní život, 

jenž v první poloze chyběl, jenž však prochvívá a oživuje celou Snovou říši: "Bleskurychle po 

sobě  se  tato  tvář  podobala  jinochovi  -  ženě -  dítěti  -  a  starci.  Tučněla  a  hubla,  bujely jí 

výrustky jako krocanovi, smrskla se na nejmenší míru - v příštím okamžiku byla hrdě nadutá, 

šířila se a natahovala, vyjadřovala výsměch, dobromyslnost, škodolibost, nenávist [...]. Nyní 

se objevovaly zvířecí obličeje: tvář lva, která se stala ostrou a lstivou jako šakal - přeměnila se 

v divokého hřebce se zduřelými nozdrami - stala se ptačí  - a pak opět hadí."119 Při druhé 

audienci se kreslíři zjeví před očima ještě děsivější maska: tvář Hercula Bella. 

114KUBIN 2009, 91.
115Ibidem, 154.
116Ibidem, 189.
117Ibidem, 154.
118Ibidem, 206.
119Ibidem, 92.
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Proteovská proměnlivost a organický růst je průvodním jevem i závěrečného střetnutí 

mezi Paterou a Bellem a zániku Snové říše. Autor zde znovu udeřil na schopenhaueriánskou 

strunu  "světa  jako  vůle  a  představy"  a  odhalil  jinou  tvář  Paterovy  omnipresence  -  tvář 

démonického demiurga, jenž se ve světě nerozplynul (po vzoru Modrookých), nýbrž jenž svět 

stvořil  a  opanoval.  V tomto  smyslu  je  nutno  chápat  také  ilustraci  [50] jako kryptoportrét 

Paterovy demiurgické  síly,  přímého protipólu  mrtvolně  krásné masky  [52].  Živý  vír  těl  - 

mužských, ženských, zvířecích i démonských - tryská  z temnoty ostrých, krystalických skal 

kamsi k jasnému světlu v pravém horním rohu. Směr a struktura jeho vnitřního pohybu není 

zřejmá: část těl jako by se propadávala do horského jícnu, jiná se dere k světlé výši. Nejedná 

se však o biblický Poslední soud se spasenými a zatracenými. V Kubinově kresbě trpí všichni 

zúčastnění stejnou měrou a v jejich pohybu kypí zápas, v němž nikdo a nic není šetřeno. Na 

pravé straně kresby lze rozeznat utrženou lidskou hlavu, torzo ženské hrudi a několik nohou 

bez těl. Jedná se o obraz čiré agónie bahnsenovské Vůle k Nebytí a Vůle k Bytí, které navždy 

dělají z duše a světa bojiště.

Anneliese Hewig si rovněž povšimla, že gestalt Patery-Vládce je v románu zobrazen ve 

dvou podobách:  agonizujícím životu a  klidné smrti.  Během obou audiencí  se Vládce jeví 

kreslíři  jako  mrtvý  nebo  trpící  -  a  teprve  skutečně  mrtvý  (v  předposlední  kapitole  DaS 

Paterova  smrt)  konečně  vypadá  jako  živý  a  šťastný.  Jen  tehdy může  dojít  k  identifikaci 

Patery-Vládce s Clausem Paterou, kreslířovým přítelem z mladých let.120 

Problému zachycení  "paterovských" scén na ilustraci  se tedy Kubin zmocnil  dvojím 

způsobem: skrze zjevení a skrze idol. První případ (ilustrace  [50]) vlastně odpovídá strategii 

celého románu. Patera v něm není konkrétní bytostí, nýbrž fátum, které se manifestuje pouze 

skrze děj. Vize, v nichž se kreslíři zjevuje, nesou charakter "osobní magie" (HEWIG, 124) a 

současně jsou natolik nadosobní, že je nelze ztotožnit se snem (CERSOWSKY, 69). Loutkovitost a 

symbolika Snové říše poukazují na Paterovu všudypřítomnost, zánik Snového státu na jeho 

definitivní ochabnutí a smrt. 

K druhému případu (ilustrace [52]) zobrazení pomocí idolu mnohé prozradí text Jean-

Luca Mariona "Idol und Bild."121 Marion v něm definuje idol jako to, co se nechává vidět tak, 

že kromě něho není vidět již nic jiného. 'Spatřitelné' idolu neklade pohledu do cesty nic, co by 

jej  nechávalo vlažným. Obklopuje,  pohlcuje  a  oslepuje pohled.  V množství  'spatřitelného' 

zrcadlí deficienci každého pohledu, svou neomezeností odráží jeho ohraničenost; a tím vede k 

120HEWIG, 181.
121Jean-Luc MARION: "Idol und Bild", in: Bernhard CASPER (ed.): Phenomenologie des Idols, Freiburg/Mnichov 

1981, 107-120.
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fixaci - ke svobodné projekci a volné hře intencionality (odtud krása idolu v Kantovském 

smyslu). Idolická maska Paterova není ani v tomto případě reprezentací jeho pravé podoby, 

ale znovu osvobozením představivé mohutnosti toho, kdo do jeho tváře pohlíží. Snad právě 

toto porozumění projekční moci masek vedlo Kubina k poznámce na adresu Jamese Ensora: 

"Vlámský Kubin!"122

3.5 Vize zániku a apoteóza Smrti
Zánik Snové říše, třetí a nejdelší část Kubinova románu, zabírající de facto polovinu 

knihy,  představuje  zásadní  dynamizaci  textového  i  obrazového,  a  tedy  i  myšlenkového 

materiálu.  Z  filozofického  hlediska  bychom  v  něm  mohli  spatřit  odvrat  od 

schopenhaueriánsko-buddhistické rezignace k bahnsenovské reálné dialektice, nietzscheánství 

a friedlaenderově ekvilibristice. Z hlediska literárního je strategie vyprávění rovněž změněna: 

vypravěč je odsouván do pozadí a stává se pouhým zapisovatelem velkého množství příhod, 

jimž  dominuje  žánrový  pluralismus,  ne  nepodobný  pluralismu  ilustrací.  Výraz  neustále 

osciluje mezi groteskou, horrorem, mystikou a dobrodružným vyprávěním. Fikční svět díla se 

rozšiřuje a zalidňuje - přibývají nové lokace a nové postavy (např. Gotthelf Flattich, výrostek 

Jacques, ale především milionář Hercules Bell).

Tomu odpovídá i ráz ilustrací. V nich rovněž narůstá dynamika, zaplňují se postavami a 

dochází dokonce i  k (pro Kubina nepříliš obvyklé) tematizaci davu. Ten je však zobrazen 

zcela jinak než v některých nepočetných listech raného díla (např. Parade 1897 a Anarchie 

1903)   -  individualita  jednotlivých  postav,  zdůrazněná  až  na  hranici  karikatury  [34,  38], 

připomene obrazy Boschovy. Narozdíl  od nich je však obrazové schema jasné a na první 

pohled  čitelné.  Dominují  mu  uzavřené  pyramidální  [47,  38] a  diagonální  [30,  44,  49] 

kompozice, které snad za něco vděčí Munchovi, ale také Goyovi a El Grecovi.123 Ne všechny 

kresby  jsou  však  tohoto  rázu:  i  zde  se  vyskytuje  několik  starších  ilustrací  [35,  36,  42], 

experimentů [32, 34] i ilustrací provedených sice v novém stylu, ale s výrazně klidnějším a 

harmoničtějším výrazem [45, 48, 51]. To samozřejmě odvisí od zobrazovaných témat, avšak 

korespondence s mnohotvárností textu je rovněž zřejmá. 

Narozdíl  od  předchozích  částí  je  Zánik  Snové  říše  charakteristický  opozicí  dvou 

metafyzických sil (Bell a Patera, Bytí a Nicota, Eros a Thanatos), jejichž interpretace je nyní 

snadnější, neboť právě díky své polaritě ztratily mnoho z potenciálu k ambivalenci.124 Tyto 

122HEWIG, 120.
123WERKNER, 184sq.
124Toto tvrzení je však nutné brát s rezervou, neboť v předcházejících kapitolách byla hádankovitá 

mnohovýznamovost definitivně rozeznána jako hlavní rys románu. V tomto bodě panuje shoda mezi všemi 
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síly galvanizují obyvatele Snového státu, dělají z jejich individualit dav a tvoří z nich, jak říká 

Geyer, "seizmografy zániku".125

Obzvlášť nápadné je to v případě hlavní ženské hrdinky, promiskuitní manželky doktora 

Lampenbogena  Melitty,  jejíž  morální  úpadek  vede  k  tragickému  konci.  Povšiml  si  toho 

Cersowsky,  který  upozornil,  že  Melitta  cele  stojí  na  pólu  Erotu  a  života  (její  prvotní 

poblouznění pro Hercula Bella to potvrzuje), a jako taková musí vzdorovat narůstajícím silám 

Smrti  marně.  Jak  se  zánik  Snového  státu  nevyhnutelně  blíží,  i  erotické  síly  Melittiny 

překračují jakékoliv hranice. Dopouští se nevěry, je stále více promiskuitní, organizuje orgie, 

spí s nemocnými a nakonec páchá i sodomii, která se jí stane osudnou.126 

Excesivní chování na erotickém i  thanatickém pólu však není  typické pouze pro ni, 

nýbrž  pro  všechny  snivce:  vzpomeňme  například  na  masové  znásilňování  jeptišek 

malomocnými ve špitálu, na osud Dr. Lampenbogena, který skončí jako pečeně na rožni, či na 

kreslířova  kolegu  Castringia  a  číšníka  Antona,  kteří  se  při  rvačce  o  právo  na  znásilnění 

vydavatelovy dcerky společně utopí  v  žumpě.  Expresivní  nadsázka a  černý  humor  těchto 

děsivých scén jsou možné právě a pouze díky loutkovitosti a artificialitě děje, na níž bylo 

poukázáno v předchozí kapitole práce.  Postavy ovládá cizí  vůle,  která řídí  veškeré dění a 

každého neomylně vede vstříc přiměřenému osudu. Hewig rovněž popisuje tuto hybnou sílu, 

avšak tvrdí, že paradoxně teprve s jejím ochabováním se stává zřejmou. Ve finále se podle ní 

chovají snivci jako automaty, přenechané samy sobě.127

Zánik Snové říše představuje v literární i výtvarné rovině příklon k expresionistickému 

výrazu. Samotný topos města a těla podléhajících zkáze, jejž Kubin tematizuje na ilustracích 

[37,  38,  40,  43,  44,  47  a  50],  patří  do  katalogu  populárních  expresionistických  námětů 

(vzpomeňme např. díla Ludwiga Meidnera, Egona Schieleho, Richarda Gerstla). Jeho původ 

vidí  Cersowsky  v  sadistických  tendencích  dobově  populární  literatury,  jmenovitě  v 

Dostojevském, Mereškovském a Barbeym d'Aurevilly.128 Drastické líčení irracionální krutosti 

života odpovídá rovněž Kubinovu Bahnsenem a Schopenhauerem ovlivněnému pesimismu a 

předkládá další interpretaci gestaltu Paterova: jako boha smrti.

Poté,  co jsme odhalili  Pateru jako fatální  moc Osudu a jako režiséra  artaudovského 

divadla krutosti, nepřináší tato interpretační vrstva mnoho nového. Potvrzuje a zpřesňuje ale 

vše, co jsme doposud řekli. Zásadní je pro ni ilustrace [47], zobrazující pyramidu mrtvých těl, 

interpretacemi.
125GEYER, 138.
126CERSOWSKY, 88.
127HEWIG, 147sq.
128CERSOWSKY, 91sq.
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valících se z náměstí směrem vpřed, temnou branou, která rámuje výjev. Kontury organické 

masy jsou pevné a hutné, přesto vymezují těla v podivné zkratce, hraničící se znetvořením. 

Struktura hromady je nestejnorodá, s vyzáblými, horizontálně položenými mrtvolami dole a 

vpředu a plnějšími, diagonálně či vertikálně trčícími nahoře a v pozadí. "Vymknuté ruce a 

nohy,  natažené  prsty  a  zaťaté  pěsti,  nadmutá  zvířecí  břicha,  koňské  lebky  s  opuchlými 

modrým modrým jazykem daleko vyplazeným mezi žlutými zuby, tak se tato falanga zániku 

nezadržitelně sunula kupředu. Plálo pronikavé světlo a oživovalo tuto apoteózu Paterovu," 

doprovází Kubin ilustraci textem.129 Na závaznou přítomnost Paterovu upozorňuje na ilustraci 

hodinová věž v pozadí. Právě zde se odehrával nejvýznamnější rituál Paterova kultu, klatba 

hodin; zde, v malé místnosti, kde po zdi stéká voda a ozývá se pouze tikot hodin, měli snivci 

na minutu postát a pravit jasně a nahlas: "Pane, zde stojím před Tebou!"130 Hodiny a ubíhající 

voda - symboly plynoucího času - mají s kultem smrti  hlubokou souvislost. A vskutku: slíbí-li 

Patera, že pomůže kreslířově nemocné manželce, žena krátce na to zemře. To vedlo Hanse 

Hinterhäusera k poznatku,  že Patera není "nikdo jiný než řecký bůh Thanatos," jak uvádí 

Geyer.131 

Takto  jednoduchou  interpretaci  musíme  rozhodně  odmítnout  (srov.  s  předchozí 

kapitolou Omnipresence a omniabsence. Idol a maska), přesto však vrhá na zánik Snové říše 

nové  světlo.  Rouhačská  a  rozrušivá  činnost  Herculese  Bella  znesvětila  a  podkopala  kult 

osudu, smrti a spánku.132 To vedlo k excesivnímu nárůstu aktivních, životních a erotických sil, 

reprezentovaných plodivým pudem, jenž zachvátil nejprve zvířata a potom i snivce samotné. 

Současně uvrhl na jejich hlavy hněv podsvětních božstev, jenž vedl k epidemii spánku, smrti a 

potopení Perly do chtonických hlubin močálu.

129KUBIN 2009, 190.
130Ibidem, 60.
131"[...] kein anderer als der griechische Todesgott Thanatos." GEYER, 146.
132Povšimněme si, že německé slovo verstören (rozrušit) má stejný základ jako zerstören (zničit, rozbít). Dále, 

že Thanatovým blížencem byl Hypnos, bůh spánku a snění. Paterova osobnost spojuje aspekty obou.  
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4. Závěr

Závěrem shrňme poznatky předchozích kapitol. Specifickou pozici Die andere Seite na 

poli  světové  literatury  zajišťuje  její  ambivalentnost.  Jde  o  román,  jenž  svým  způsobem 

navazuje na tradici "černé romantiky" E. T. A. Hoffmanna, E. A. Poea, Barbeyho d'Aurevilly a 

dalších; na druhé straně však již patří do řad moderní fantastické literatury, vedle děl Paula 

Scheerbarta,  Salomo Friedlaendera,  Gustava  Meyrinka  a  Franze  Kafky,  kteří  byli  všichni 

Kubinovými přáteli.133 Stejně tak i ilustrace k románu ještě vděčí za mnohé odeznívajícímu 

symbolismu  Kubinova  raného  období,  ale  současně  už  často  rozvíjejí  potenciál  k 

expresionistickému či  surrealistickému výrazu.  Tento úkaz přitom lze ve středoevropském 

prostoru považovat za poměrně neobvyklý.

V Kubinově případě je ale podmíněn osobním i filozofickým vývojem. V osobní rovině 

můžeme jako jeho zdroj vidět obtížné nalézání inspirace a nového uměleckého výrazu po 

odeznění neurotických stavů, spojených se "snovými" počátky autorovy tvorby. Během tohoto 

přerodu  nasbíral  Kubin  množství  podnětů,  které  ale  dlouho  nemohl  zformovat  do 

vyhovujícího stylu. Teprve v  Die andere Seite došly syntézy. Ve filozofické rovině působí 

rozhodující síla směrem od monismu k dialektice a vede Kubina k odvržení Schopenhauera ve 

prospěch Bahnsena a Friedlaendera. Významnou roli zde hraje také obtížné vyrovnávání s 

buddhismem a zavržení dobově populární hlubinné psychologie.

V motivické struktuře díla vystupuje do popředí trojice témat: vztah pozorovatele ke 

krajině,   Kubinova  autostylizace  a  osobnost  snového  vládce  Patery.  Všechna  vycházejí  z 

konvencí  imaginace  fin-de-siécle,  ale  významným  způsobem  ji  modifikují  a  znejisťují. 

Krajina  Die  andere  Seite již  není  pouhou  projekční  plochou  nálad  a  "výrazem  duše" 

individua,  nýbrž  intencionálně  komponovaným  celkem;  scénou,  která  je  sama  o  sobě 

obdařena výrazem a postupně formuje psýché svých obyvatel. Její stvořitel, Patera, figuruje v 

tomto vztahu vždy jako skrytý (ale dominantní)  třetí  pól. Podobný posun je možné číst v 

autostylizačním  úsilí  autora.  Ten  činí  skrze  svého  protagonistu  sama  sebe  čtenářovým 

průvodcem po světě vlastní fantazie. Některé události a výjevy děje je proto možné číst jako 

imaginativním raušem přetvořené kapitoly Kubinovy autobiografie. Interpretačně nejbohatším 

symbolem celé knihy je vládce Snové říše Claus Patera. V jeho případě není možné dosáhnout 

úplného rozkrytí  podstaty -  práce se proto omezuje na kontrastování  různých interpretací, 

jehož jediným výsledkem může být pouze potvrzení nutnosti plurality čtení.

133srov. CERSOWSKY, 12.
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Předkládaná práce si v žádném případě nečiní nárok na úplnost své analýzy. Naopak, 

celá řada motivů z Kubinova pozoruhodného románu by zasloužila pozornější a erudovanější 

výklad na platformě samostatné studie. Rovněž spektrum volených přístupů k literárnímu i 

obrazovému  materiálu  bylo  nutně  omezené.  Tento  oprávněný  požadavek  úplnosti  však 

kompilativní práce daného rozsahu a rekapitulačního charakteru z principu nemůže uspokojit. 

Troufá si proto být nanejvýš výpovědí o dosavadním stavu bádání.
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